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1. "פנקס-ריקודים" עם הקדשה של תיאודור הרצל בגיל 23 – וינה, 1883
Universitäts-Kränzchen, 30. Januar 1883. [וינה], 1883. גרמנית.

בעיר  סטודנטים  של  בנשף-ריקודים  המשתתפים  לשימוש  נעשה  עור,  בכריכת  קטן  פנקס  אוניברסיטאי" –  "ֵזר 
וינה, שנערך ב-30 בינואר 1883. 

בדפי הפנקס נדפסו שמות של ריקודים שונים. תחת כל אחד משמות הריקודים נדפס קו עליו חתם הסטודנט 
שרקד עם בעלת הפנקס את שמו. 

יחדיו (המונח  זוגות  ארבעה  בידי  ובוצע  ה-17  במאה  שראשיתו  ריקוד   – (Quadrille) "ה"ְקַואְדִריל ריקוד  את 
עשוי להתייחס גם לסגנון מוסיקלי בעל שם זהה) – רקדה בעלת הפנקס עם תיאודור הרצל, שחתם תחת שם 
הריקוד את שמו המלא והוסיף מספר מלים נוספות בעפרון קטן, המצורף לפנקס ומשמש גם כסוגר. הרצל, יליד 
שנת 1860, היה באותה עת בן 23 ומצוי במהלך תקופת לימודי המשפטים באוניברסיטת וינה. כעבור שנה, בשנת 
מנותקים.  הדפים  כל  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.  דף, 9.5   [10] וינה.  מאוניברסיטת  למשפטים  דוקטור  תואר  קיבל   1884
העתקי-מכתבים  (מצורפים   Pappenheim משפחת  אוסף  מקור:  ושברים.  קרעים  מאד.  שביר  וחומצי,  יבש  נייר 
מהארכיון הציוני המרכזי בירושלים, המאשרים קבלת פריטים מקוריים בכתב-ידו של הרצל ממשפחת פפנהיים). 

פתיחה: $4000

1. "Dancing Notebook" with Dedication by Theodore Herzl at the age of 
23 – Vienna, 1883

Universitäts-Kränzchen, 30. Januar 1883. [Vienna], 1883. German.
"University Bouquet" – small notebook, leather bound, prepared for the partici-
pants in a students' dancing ball in Vienna on January 30, 1883.
Names of different dances were printed in the notebook. On a line under each dance 
name, the student signed his name when he danced with the notebook owner.
The notebook owner danced the Quadrille dance – a 17th century dance for four 
pairs – with Theodore Herzl who signed his full name under the dance's name and 
added a few words in pencil. The pencil is attached to the notebook and serves 
as a clasp. Herzl, born in 1860, was at the time 23 years old and studied law at 
the University of Vienna. One year later, in 1884, he got the degree of PhD (Law) 
from the University of Vienna. [1] leaves, 9.5cm. Fair-good condition. All of the leaves 
are detached. Dry, acid and very fragile paper. Tears and cracks. Origin: collection of 
Pappenheim family (attached are copies of letters from the Central Zionist Archives 
in Jerusalem, confirming the receipt of original items handwritten by Herzl from the 
Pappenheim family).

Opening Price: $4000

הרצל, קונגרסים ציֹוניים, קק"ל
HERZL, ZIONIST CONGRESSES, JNF

1
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2. תיאודור הרצל – חוזר חתום
וינה,  בכתב-יד.  חתימתו  עם  בסטנסיל  משוכפל  חוזר  הרצל,  תיאודור 

ינואר 1901. גרמנית.
נשלח מטעם הועד הפועל של הסתדרות הציונית בוינה. דף 28 ס"מ. מצב 

בינוני. סימני-קיפול, קרעים קלים, כתמים. נייר מודבק, עם פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $300

2. Theodore Herzl – Signed Circular Letter

Theodore Herzl, a stenciled circular letter hand-
signed by Herzl. Vienna, January 1901. German.
Send by the executive board of the Zionist 
Organization in Vienna. Leaf 28cm. Fair condition. 
Folding-marks, minor tears, stains. Pasted paper with 
damages to text.

Opening Price: $300

3. Eulogy for Herzl – Dagestan, 1905

Eulogy…in "Agudat Bnei Zion" synagogue…in the 
city of Derbent…for the loss of the Zionist Movement 
founder…Binyamin Ze'ev Herzl, by Naftali Ben 
Ya'akov Yitzchak. Berdichev, 1905.
Eulogy for Theodore Herzl. Written by Naftali 
Yitzchak, one of Derbent's Jews. Derbent – the third 
largest city in Dagestan, in the south of Russia. 
A dedication appears on the leaf following the title-
page "in honor of my brothers "Agudat Bnei Zion" in 
the city of Derbent and in honor of Eretz Israel Zionists 
….". 14 pp, 16.5cm. Good condition. Several stains. 
Includes original title-cover, printed on bluish paper.

Opening Price: $400

3. הספד על מותו של הרצל – דאגסטן, 1905
בבית  קדשנו  בית  חרבן  ביום  שהספדתי  מר  הספד  היחיד,  על  מספד 
את...  (קוקז),  דרבנד  בעיר  ציון"...  בני  "אגודת  של  ציון  שערי  הכנסת 
שאבד לעם ישראל יוצר התנועה הציונית... בנימין זאב בר' יעקב הרצל, 

מאת נפתלי בן יעקב יצחק. ברדיטשוב, תרס"ו [1905]. 
מיהודי  יצחק,  נפתלי  בידי  נכתב  הרצל.  תיאודור  של  מותו  על  הספד 
דרבנט, העיר השלישית בגודלה ברפובליקה של דאגסטן בדרום רוסיה. 
של  ציון'  בני  'אגודת  אחי  "לכבוד  הקדשה  נדפסה  השער  לדף  מעבר 
בכל  די  ישראל  ארץ  ציוני  ולכבוד  דרבנד  בעיר  אשר  הרריים  היהודים 
אתר ואתר אשר בחברתם ימנה גם המחבר". 14 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. כולל שער-מעטפת מקורי, נדפס על נייר תכלכל. 

פתיחה: $400

4. "מה תאמרנה הבריות?" – מחזה מאת הרצל – וינה, 1890
[מה   Was Wird Man Sagen? lustspiel in vier acten
הוצאת  הרצל.  תיאודור  מערכות],  בארבע  קומדיה  הבריות?  תאמרנה 

Gabor Steiner, וינה, 1890. גרמנית. מהדורה ראשונה. 
מחזה המציג את אורח החיים הבורגני באור בקורתי ונלעג. [3], 88 עמ', 

19 ס"מ. מצב טוב. חותמות. כריכה לא מקורית

פתיחה: $400

23
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5. "הפליט" – מחזה מאת תיאודור הרצל – שתי מהדורות
 Der Flüchtling, Lustspiel in einem Aufzug,
 Bühneneinrichtung mit dem vollständigen
  Philipp Reclam הוצאת .Scenarium, von Theodor Herzl

Jun, לייפציג, [1888-1889]. גרמנית. 
כחלק  ל-1889,   1888 בין  אור  ראו  המחזה.  של  שונים  עותקים  שני 
 Philipp Reclam של הוצאת "Universal-Bibliothek" מהסדרה
Jun. בלייפציג. 30, [2] עמ' בכל עותק, 15 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי וכתמים. 

פתיחה: $200

5. "Refugee" – Play by Theodore Herzl – Two 
Editions 

Der Flüchtling, Lustspiel in einem Aufzug, 
Bühneneinrichtung mit dem vollständigen 
Scenarium, von Theodor Herzl. Leipzig: Philipp 
Reclam Jun. [1888-1889]. German.
Two different copies of the play. Published between 
1888 and 1889 as part of the series "Universal-
Bibliothek" of the Philipp Reclam Jun. publishing 
house in Leipzig. 30, [2] pp in each copy, 15cm. Fair-good 
condition. Wear and stains.

Opening Price: $200

6. Der Judenstaat – Herzl – Vienna, 1896 

Der Judenstaat. Versuch, Einer Modernen Lösung 
der Judenfrage, Theodor Herzl. M. Breitenstein pub-
lishing, Vienna, 1896. Second edition.
"The Jewish State: Proposal of a modern solution to 
the Jewish problem". The famous book by Herzl, in 
which he portrays the Jewish problem and the need 
to find a political-national solution. German.
86 pages, 22cm. Very good condition. New cardboard 
binding.

Opening Price: $300

6. מדינת היהודים – הרצל – וינה, 1896
 Der Judenstaat. Versuch, Einer Modernen Lösung
וינה,  ברייטנשטיין,  מ.  הוצאת  הרצל.  תיאודור   ,der Judenfrage

1896. מהדורה שניה.
"מדינת היהודים: ניסיון של פתרון מודרני לשאלת היהודים". ספרו המ־
פורסם של הרצל, בו הוא מציג את בעיית היהודים ואת הצורך בפתרון 

מדיני-לאומי. גרמנית.
86 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת קרטון חדשה. 

פתיחה: $300

4. "What will People Say?" – Play by Theodor 
Herzl – Vienna, 1890 

Was Wird Man Sagen? lustspiel in vier acten [what 
will people say? Comedy in four acts], Theodor Herzl. 
Vienna: Gabor Steiner, 1890. German. First edition.
Play presenting the bourgeois life style from a criti-
cal point of view. [3], 88pp, 19cm. Good condition. Ink 
stamps. Binding is not original.

Opening Price: $400

7. "מדינת היהודים" בתרגום לספרדית, 1929
 Juventud הוצאת   .El Estado Judio, Dr. Theodor Herzl
Cultural Sionista, בואנוס איירס, 1929. ספרדית. מהדורה ראשונה, 

מהדורה ראשונה בספרדית. 
 .N. Grinfeld תרגום ספרדי מהמקור הגרמני משנת 1896, נעשה בידי
מעטפת מאוירת עם דיוקנו של הרצל על מרפסת המלון בבאזל, מאת
                              . 112 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי המעטפת. 

כתמים. נדפס על נייר יבש וחומצי. 

פתיחה: $150

Soler Lavochnik

5
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7. "The Jewish State" translated into Spanish, 
1929  

El Estado Judio, Dr. Theodor Herzl. Buenos Aires: 
Juventud Cultural Sionista, 1929. Spanish. First edi-
tion, first edition in Spanish. Translation into Spanish 
of the German origin of 1896, translated by N. 
Grinfeld. A cover illustrated with Herzl's portrait on 
the Basel Hotel balcony, by Soler Lavochnik. 112 pp, 
20cm. Good condition. Tears at borders of cover. Stains. 
Printed on dry and acid paper.

Opening Price: $150

8. מדליה עם דיוקן הרצל – ירושלים
מדליה עם תבליט דיוקנו של תיאודור הרצל. ירושלים, [שנות העשרה 

או שנות ה-20].  
ו"ירושלם".  אגדה"  זו  אין  תרצו  "אם  "הרצל",  בשוליים:  ברונזה.  יציקת 

קוטר: 8.5 ס"מ. שני חורים לתליה. 

פתיחה: $120

8. Medal with Herzl's Portrait – Jerusalem  

Medal with an embossing of Theodor Herzl's por-
trait. Jerusalem, [1910s or 1920s].
Bronze cast. On the rim: "Herzl", "If you will it, it is no 
dream", and "Jerusalem". Diameter: 8.5cm. Two holes 
for hanging.

Opening Price: $120

9. הרצל – אוסף פריטים 
או  בהם,  נזכר  שמו  אשר  בהרצל,  הקשורים  פריטים  של  גדול  אוסף 
עם  חלקן  הרצל,  תיאודור  אודות  חוברות  שש  תמונתו:  בהם  מופיעה 
דיוקנו  עם  ותצלומים  לוחות  כעשרים  וציריך);  ישראל  (ארץ  תצלומים 
של הרצל, משפחתו, או אתרים הקשורים בו, ממועדים שונים. ביניהם 
גלויות,  בולים,  מעטפות,  כשבעים  לקק"ל;  עצים  תרומת  על  תעודה 
תויות ומספר תצלומים עם דיוקנו של הרצל או עם אזכור שמו, מסו־
דרים באלבום. כ-100 פריטים. גודל ומצב משתנים. באופן כללי, מצב טוב.

פתיחה: $900

9. Herzl – Collection of Items  

Extensive collection of items related to Herzl. Items 
where Herzl's name is mentioned or where his pho-
tograph appears: six booklets about Theodore Herzl, 
some with photographs (Eretz Israel and Zurich); 
about twenty calendars and photographs with 
Herzl's portrait, his family or sites related with Herzl, 
of different periods. Amongst them a certificate of 
Donation of Trees to JNF; about seventy envelopes, 
stamps, postcards, labels and several photographs 
of Herzl's portrait or with his name mentioned, ar-
ranged in an album. Lot of about 100 items. Various 
sizes and conditions. In general good condition.

Opening Price: $900

7
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10. הרצל – שמונה גלויות
שמונה גלויות הקשורות בתיאודור הרצל. ארץ ישראל ומזרח אירופה, 

ראשית המאה ה-20 עד שנות ה-20. 
משפחתו  בני  וקבר  קברו  של  מצולמת  גלויה  הרצל,  של  פורטרטים 
בוינה, ארז הרצל. הוצאות שונות: "י. בן-דוב", ירושלים; "לבנון" – ורשה 
ורוסיה; Phönix, ברלין; "התחיה" – רובינזון, סטניסלאב. שתיים נשלחו 

בדואר. שתיים אינם מחולקות. מצב טוב. 

פתיחה: $600

10. Herzl – Eight Postcards 

Eight postcards related to Theodore Herzl. Eretz 
Israel and East Europe, early 20th century to the 
1920s.
Herzl's portraits, a real-photo postcard of his and his 
family's graves in Vienna, Herzl's Cedar. Various print-
ers: "J. Ben-Dov", Jerusalem; "Levanon" – Warsaw 
and Russia; Phönix, Berlin; "HaTechiya" – Robinsohn, 
Stanislawow. Two postcards were sent by mail. Two 
postcards are undivided. Good condition.

Opening Price: $600

11. הרצל – גלויות נדירות בהוצאת "נצנים" - ורשה
"יער הרצל" / "הרצל תר"כ-תרס"ד 1904-1860". שתי גלויות בהוצאת 
"נצנים", ורשה. איורים מאת נ. ּפליי. מצב טוב. נזקים בשוליים בצדן האחורי. 

מעט כתמים. קרעים קלים. 

פתיחה: $350

11. Herzl – Rare Postcards printed by "Nitzanim" 
– Warsaw 

"Ya'Ar Herzl" / "Herzl 1860-1904". Two postcards 
printed by "Nitzanim", Warsaw. Illustrations by N. 
Plei. Good condition. Damages at borders on the re-
verse. Several stains. Minor tears.

Opening Price: $350

12. סקירת הקונגרס הציוני הראשון – לונדון, 1897
 ,382 מס'  גליון   .The Contemporary Review Advertiser

הוצאת Isbister and Company, לונדון, אוקטובר 1897. אנגלית.
 The Zionist" :ירחון המביא חדשות מרחבי העולם. במאמר העשירי
Congress, by Dr. Theodor Herzl" – מובאת סקירה בנושא הקו־
נגרס הציוני הראשון, שנערך חודשיים קודם לכן. [2], 12, [1], 458-608,
   , [4] עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, דפים מנותקים או מנותקים חלקית. 

פתיחה: $180

IV
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12. Review of the First Zionist Congress – 
London, 1897 

The Contemporary Review Advertiser. Issue no. 382, 
London: Isbister and Company, October 1897. English.
Periodical reporting news from around the world. The 
tenth article: "The Zionist Congress by Dr. Theodor 
Herzl" – a review about the Zionist Congress held two 
months earlier. [2], 12, [1], 458-608, IV, [4] pp, 25cm. Fair 
condition. Tears, detached or partly detached leaves.

Opening Price: $180

13. שש חוברות – הקונגרסים הציוניים 1-5 
וינה,   .Der Baseler Congress, von Dr. Theodor Herzl .1

1897. מעטפת ודף ראשון מנותקים. מעטפת אחורית חסרה. סימני קיפול. 
 Reden gehalten auf dem III. Zionisten-Congresse .2
zu Basel, Dr. Th. Herzl, Dr. Max Nordau. וינה, 1899. כתמים.
 Rede, Gehalten auf dem IV. Zionisten-Congresse .3-5
zu London. וינה, 1900. שלש חוברות נפרדות לשלשה נאומים, מאת 

נחום סוקולוב, צבי בלקובסקי וד"ר אלכסנדר מרמורק. כתמים וקמטים. 
5. Zionistencongress Basel - Generalreferat über
Fragen der körperlichen, geistigen und wirtschaftlichen 
Hebung des Judentums, Erstattet von Dr. Max Nordau.

בזל, [1902?]. כתמים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

.6

13. Six Booklets – Zionist Congresses 1-5 

1. Der Baseler Congress, von Dr. Theodor Herzl. 
Vienna, 1897. Detached cover and first leaf. Back 
cover missing. Folding-marks.
2. Reden gehalten auf dem III. Zionisten-Congresse 
zu Basel, Dr. Th. Herzl, Dr. Max Nordau. Vienna, 1899. 
Staining.
3-5. Rede, Gehalten auf dem IV. Zionisten-Congresse 
zu London. Vienna, 1900. Three separate booklets 
for three speeches by: Nahum Sokolov, Zvi Balkovsky 
and Dr. Alexander Marmorek. Stains and creases.
6. 5. Zionistencongress Basel - Generalreferat über 
Fragen der körperlichen, geistigen und wirtschaftli-
chen Hebung des Judentums, Erstattet von Dr. Max 
Nordau. Basel [1902?]. Stains.

Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

14. דו"ח הועדה ליסוד הקק"ל – ציריך, 1902
Bericht des Präsidenten der Nationalfonds-
 kommission an die Zionistische Jahreskonferenz
 des Jahres 5663 / 1902, und an die Mitglieder der
 Nationalfondskommission über die Tätigkeit der
 Kommission und dessen Präsidenten in der Zeit seit

dem V. Zionistenkongress. ציריך, ספטמבר 1902. גרמנית. 
דו"ח הועדה שמונתה לייסד את הקרן הקיימת לישראל (בראשות ד"ר 
דוד פרבשטיין), בעקבות ההחלטה שנתקבלה בקונגרס הציוני החמישי 
חלקית,  מנותקים  דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   109  .(1901) בבאזל 

קרעים, כתמים. קרע חסר בעטיפה האחורית. 

פתיחה: $200

14. JNF Establishment Committee Report – 
Zurich, 1902 

Bericht des Präsidenten der Nationalfonds-
kommission an die Zionistische Jahreskonferenz 
des Jahres 5663 / 1902, und an die Mitglieder der 
Nationalfondskommission über die Tätigkeit der 
Kommission und dessen Präsidenten in der Zeit seit 
dem V. Zionistenkongress. Zurich, September 1902. 
German.
Report issued by the committee appointed to es-
tablish JNF (headed by Dr. David Farbstein), follow-
ing the decision taken at the fifth Zionist Congress 
in Basel (1901). 109 pp, 21.5cm. Fair condition. Partly 
detached leaves, tears and stains. Tear with omission to 
back cover.

Opening Price: $200 13

14
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15. הקונגרס ה-12 / הקונגרס ה-16 
עם   ,(1929) וה-16   ,(1921) ה-12  מהקונגרסים  שנשלחו  גלויות  שתי 
שטינהרט.  יעקב  מאת  תורה.  ספר  מחזיק  יהודי   ▪ הקונגרס:  חותמות 
רימר מס' 40. ▪ גבו של שרירן ערום המכופף שבכת ברזל. רימר מס' 
63. מאחור נכתב בכתב יד: "הפתיחה הרשמית... צירימוניה יבשה ופו־
רמאלית בלי חיים בלי עסיס". הבול חסר. מצב טוב, מעט כתמים וקמטים. 

פתיחה: $120

16. הקונגרס הציוני השלשה-עשר בקרלסבד – תצלום 
תצלום קבוצתי גדול מהקונגרס הציוני השלשה-עשר בקרלסבד, 1923. 
צלם: Carl Wagner, קרלסבד. מודבק לקרטון. 28X39 ס"מ. מצב בינוני. 

פגעי-רטיבות, קרעים קלים וקמטים, בעיקר בשוליים. 

פתיחה: $200

15. The 12th Congress / The 16th Congress

Two postcards mailed from the 12th Congress (1921), 
and from the 16th Congress (1929), with the congress 
ink-stamps: ▪ Jew holding a Torah. Illustration by 
Jacob Steinhardt. Rimer no. 40. ▪ The back of a naked 
muscleman bending an iron bar. Rimer no. 63. On 
the reverse appears a handwritten inscription: "the 
official opening… a dry and formal ceremony with 
no life and no juice". Postage stamp is missing. Good 
condition. Minor stains and creases.

Opening Price: $120

16. Thirteenth Zionist Congress in Carlsbad 
– Photograph

A large group photograph of the thirteenth Zionist 
Congress in Carlsbad, 1923.
Photographer: Carl Wagner, Carlsbad. Cardboard 
backed. 28X39cm. Fair condition. Moisture-marks, 
minor tears and creases, mainly at borders.

Opening Price: $200

15
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18. קפסון בן-חיל וסיפורים נוספים, 1947
בן-חיל"  ["קפסון   Blue Box The Bold and Other Stories
וספורים נוספים]. הוצאת מחלקת הנוער של הקק"ל, ירושלים, [1947]. 

אנגלית.
סיפור בחרוזים, על אודות מסעותיו של "קפסון בן-חיל" (דמות קופסה-
נוספים,  סיפורים  (ורהפט);  אמיתי  מרדכי  מאת  בפלשתינה,  כחולה) 
 "A Conversation at Night" – ביניהם סיפור מאת לאה גולדברג
[שיחת-לילה], שנכתב לכבוד יום הולדתה של הקק"ל. איורים רבים. [2], 

24 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

17. הקונגרס הציוני ה-17 – עתונים, עלון ותיקייה
 .[1931] תרצ"א  בזל  עשר,  השבעה  הציוני  "הקונגרס  קרטון  תיקיית   ▪
 Kongresszeitung, Offizielles Organ des גליונות  תריסר   ▪
 .1-12 גליונות   .1931 יולי  ציריך,   .XVII. Zionistenkongresses
 Merkblatt Für die - גרמנית. ▪ עלון מידע למשתתפים בקונגרס
ומצב  גודל   .1931 בזל,   .Teilnehmer der Palästinatagungen

משתנים. קרעים בתיקיה. 

פתיחה: $150

17. 17th Zionist Congress – Newspapers, a 
Leaflet and a Folder

▪ Cardboard folder "The 17th Zionist Congress, Basel 
1931". ▪ A dozen issues of Kongresszeitung, Offizielles 
Organ des XVII. Zionistenkongresses. Zurich, July 
1931. Issues 1-12. German. ▪ Information leaflet for the 
congress participants - Merkblatt Für die Teilnehmer 
der Palästinatagungen. Basel, 1931. Various sizes and 
conditions. Tears to folder.

Opening Price: $150

18. Blue Box the Bold and Other Stories, 1947

Blue Box the Bold and Other Stories. Published by 
JNF Youth Department, Jerusalem, [1947]. English.
Rhymed story about the travels of "Blue Box the 
Bold" (figure of a Blue Box) in Palestine, by Mordechai 
Amitai (Warhaft); other stories, amongst them "A 
Conversation at Night" by Leah Goldberg, written 
for JNF's birthday. Numerous illustrations. [2], 24 pp, 
24cm. Very good condition.

Opening Price: $100

18
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20. נאומים ב"בית העם" של ראשון לציון, 1899
לציון,  ראשון  במושבת  העם"  ב"בית  נאמו  אשר  ערבי-הקריאה  ִמְנָאֵמי 

חוברת א'. דפוס א"מ לונץ, ירושלים, [תרנ"ט 1899]. 
("ראש  אוסובצקי  וברוך  מאירוביץ  מנשה  יודילוביץ,  דוד  של  מדבריהם 
היקבים", דבריו תורגמו לעברית בידי שרגא פייבל רוזן והם מופיעים גם 
בגרמנית באותיות עבריות). [1], 34 עמ', 16 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-חלודה, 

קמטים בפינות, קרעים בשולי המעטפת. 

פתיחה: $150

20. Lectures in Rishon Le'Zion "Beit Ha'am", 1899 

Speeches in" Beit Ha'am" in Rishon Le'Zion, booklet 
A. Jerusalem: A.M. Lunz printing press, 1899.
Speeches by David Yudelevitch, Menashe Meirovitch 
and Baruch Osovitzky ("head of the wineries" – his 
words were translated into Hebrew by Shraga Feivel 
Rozen and appear in German written in Hebrew 
letters). [1], 34 pp, 16cm. Fair condition. Foxing-marks, 
creased corners, tears at borders.

Opening Price: $150

19. מכתב מאת צבי הירש ֶלהְרן – תעודה לתולדות צפת, 
1828

של  ואמרכלים" [פקוא"מ]  ה"פקידים  ראש  ֶלהְרן -  הירש  מצבי  מכתב 
אמשטרדם. נשלח אל גבאי ארץ ישראל בעיר ניימעגין (הולנד) ואל רב 
העיר רבי יעקב לעוויסאן, בעניין גביית תרומות מחברי קהילתם עבור 

עניי ארץ ישראל. האג, תקפ"ח [1828].
ארץ  יושבי  עבור  תרומות  גביית  על  מעניינים  נתונים  מוזכרים  במכתב 
תוצאותיה  על  ארוך  תיאור  הדברים  בתוך  השונות.  בקהילות  ישראל 
של מגפה אשר פקדה את העיר צפת: "...נדרשנו מהשרים המפוארים 
פקידי א"י הספרדים... למהר ולהחיש לשלוח כי בעוה"ר צדיקים שרויים 
בצער על אדמת הקדש בצרת רעבון ליוקר השערים... והיוקר יאמיר... 
בעה"ק  אחרת...  צרורה  צרה  עוד  זאת  ומבלעדי  ואין,  ללחם  צועקים 
צפת תוב"ב... האגרות האחרונות מסוף אלול העבר מבשרות כי אמר 
ההיא  הצרה  אך  הדבר...  פסק  כי  ומחכים  הרף,  המשחית  למלאך  ד' 
אל  ויברחו  בתיהם  עזבו  אנשים  כמה  כי  צרות,  כמה  אחריה  השאירה 

השדות...". 17.5X21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים קלים וקמטים. 

פתיחה: $300

19. Letter from Zvi Hirsch Lehren – Document 
about the History of Safed, 1828

Letter from Zvi Hirsch Lehren – head of 
"Administrators and Clerks" in Amsterdam. The 
letter was sent to the Eretz Israel trustees in 
Nijmegen (Holland) and to the rabbi of the city, rabbi 
Ya'akov Levisohn, regarding collection of donations 
by members of their congregation for the poor 
people in Eretz Israel. The Hague, 1828. There are in-
teresting facts about the collection of donations for 
Eretz Israel in the different communities. The letter 
contains a long description of the outcomes of a 
plague in Safed. 17.5X21cm. Fair-good condition. Stains 
and minor tears and creases.

Opening Price: $300

ארץ ישראל, התישבות
ERETZ ISRAEL, SETTLEMENTS

21. חוברות על בית-הספר "ֶלֶמל" בירושלים – פרנקפורט, 
1904-1906

 Verein zur Erziehung Jüdischer Waisen in Palästina .1
Sitz Frankfurt am Main). פרנקפורט דמיין, 1904. עברית וגרמ־
נית. חוברת אודות בית הספר, כוללת תפלה לשלום הסולטאן עבדול 

חמיד השני ושיר מאת ילדי בית הספר.
 Bericht des Vereins zur Erziehung Jüdischer .2
דמיין,  פרנקפורט   .Waisen in Palästina für das Jahr 1904

1905. גרמנית. דו"ח לשנת 1904. 
 Bericht des Vereins zur Erziehung Jüdischer .3
דמיין,  פרנקפורט   .Waisen in Palästina für das Jahr 1905

1906. גרמנית. דו"ח לשנת 1905. 

22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. חותמות. סימונים בעט. 

פתיחה: $150

)
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21. Booklets about "Lemel" School in Jerusalem 
– Frankfurt, 1904-1906 

1. Verein zur Erziehung Jüdischer Waisen in Palästina 
(Sitz Frankfurt am Main). Frankfurt am Main, 1904. 
Hebrew and German. Booklet about the school with 
a prayer in honor of the Sultan Abd-el-Hamid II and a 
poem by the school's children.
2. Bericht des Vereins zur Erziehung Jüdischer 
Waisen in Palästina für das Jahr 1904. Frankfurt am 
Main, 1905. German. Report for the year 1904.
3. Bericht des Vereins zur Erziehung Jüdischer 
Waisen in Palästina für das Jahr 1905. Frankfurt am 
Main, 1906. German. Report for the year 1905.
22cm. Fair-good condition. Ink-stamps. Markings in pen.

Opening Price: $150

22. אוסף כרטיסי-ביקור ומכתבים – רופאים בארץ ישראל
1-50. חמשים כרטיסי-ביקור של רופאים. ארץ ישראל – בעיקר יפו וירושלים, ראשית המאה ה-20. ביניהם: 
כרטיסי-ביקור של הרופאים ד"ר פוחובסקי מיפו, ד"ר מזרקי, ד"ר א. מזיא, ד"ר [משה] מוריץ וואלאך, מייסד 
בית החולים "שערי צדק", ד"ר אלברט אבושדיד מירושלים, ועוד. בצדם האחורי של כרטיסים רבים – הקדשות 

או מכתבים קצרים בכתב-יד.
 Hospital Meyer ,51-60. עשרה מכתבים על ניירות-מכתבים רשמיים של רופאים ובתי-חולים: ד"ר א. טיכו
de Rothschild, Jerusalem, מכון פסטורי ירושלם – של אגדת הרופאים וחוקרי הטבע העברים לעניני 

הבריאות בא"י, ארמ"ע ירושלים – אגודת רופאים מדברי עברית, ד"ר אלברט אבושדיד, ועוד.

גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1500

22. Collection of Calling Cards and Letters – Doctors in Eretz Israel 

1-50. Fifty calling cards of doctors. Eretz Israel – mainly from Jaffa and Jerusalem, 
early 20th century. Amongst them calling cards of the doctors: Sr. Pochovsky of 
Jaffa, Dr. Mezraki, Dr. A. Mazia, Dr. [Moshe] Moritz Wallach, founder of "Sha'arey 
Zedek" Hospital, Dr. Albert Abushadid of Jerusalem, and others. On the reverse of 
many of the cards appear dedications or short handwritten letters.
51-60. Ten letters on official stationery of doctors and hospitals: Dr. A. Ticho, 
Hospital Meyer de Rothschild, Jerusalem, Pasteurization Institute Jerusalem – 
of the Society of doctors and Jewish Nature Researchers for Health Matters in 
Eretz Israel, ARMA Jerusalem – Society of Hebrew Speaking Doctores, Dr. Albert 
Abushadid, and more.
Size varies, in general good condition.

Opening Price: $1500
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23. שלש הזמנות לְלָויֹות ואזכרות חשובות – ביאליק 
– ז'בוטינסקי

שלש הזמנות לְלָויֹות ואזכרות חשובות: כרטיסי-בריסטול מודפסים עם 
מסגרות שחורות: ▪ "הלוית ח. נ. ביאליק ז"ל, תל-אביב", 1934. כרטיס 
כניסה לתהלוכת הלָוָיה, כרטיס מספר 8, שורה 279, "בלי רשות כניסה 
'ואלקניא'  לבית הקברות". ▪ "א. נ. ביום... 8.11.33, יגיעו לחיפה באניה 
זצ"ל.  בריינדל  חנה  ורעיתו  רוקח  ישראל  ר'  הנדיב  של  ארונות  מניורק 
מנמל חיפה יובלו לירושלים... ובשעה 3.30 אחה"צ יובלו לקבורה להר 
את  בזה  מזמינה  בחיפה  החדשה  הציונית  "ההסתדרות   ▪ הזיתים...". 

כבודו לאזכרת-אבל למנהיג האומה זאב ז'בוטינסקי ז"ל", 1940.
גודל ממוצע 9.5X14 ס"מ, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

24. אוסף חוברות, שנות 20-30
שבע חוברות שנדפסו בארץ ישראל בשנות ה-20-30: ▪ קטלוג "הת־
ערוכה האמנותית הראשונה בארץ ישראל", 1920. ▪ תכנית הלמודים 
לשנת תרפ"ו של "התכניון העברי בחיפה". ▪ J'accuse! [אני מאשים] 
– "הוספה ל'פלשטין ויקלי'", בעריכת איתמר בן אב"י. ירושלים, 1929. ▪ 
תזכיר לכבוד צירי הקונגרס הציוני התשעה-עשר בלוצרן, מאת תיאטרון 

23. Three Invitations to Funerals and Important 
Memorials – Bialik – Jabotinsky 

Three invitations to funerals and to important 
memorials: printed Bristol-paper cards with black 
frames: ▪ "The funeral of H.N. Bialik, Tel-Aviv", 1934. 
Ticket to the funeral parade, ticket number 8, raw 
279, "not for admission to the cemetery". ▪ "Dear 
sir, on 8.11.33 the coffins of R' Israel Rokach and his 
wife Hana Breindel will be arriving on the "Volkanya" 
vessel from New-York. From Haifa they will be 
transferred to Jerusalem and at 3.30 pm they will be 
buried on the Mount of Olives…" ▪ "The new Zionist 
Organization in Haifa invites his honor to a memo-
rial for Zeev Jabotinsky", 1940. Average size 9.5X14cm, 
good condition.

Opening Price: $200

24. Collection of Booklets, 1920s-30s 

Seven booklets printed in Eretz Israel between the 
1920s-30s. 
For complete list of booklets see Hebrew text.
Sizes and conditions vary. Ink-stamps.

Opening Price: $150

25. 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

25. 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 1920s-30s.
Including: "LaYehudim" (First ten issues, 1908-
1924), "HaIzmel" (Purim issue published by "Al 
HaMishmar"), "HaDevorah", "Afikoman", "HaSevivon 
HaGadol", "9 BaErev", "Purimiada", "Shamenet", 
"Had Gadya", "Egel HaZahav", "MeHodu vead Kush", 
"Ozer Dalim". Rare and important collection. Sizes 
and conditions vary.

Opening Price: $3500

"אהל", 1935. ▪ "עליה", עתון חד-פעמי בעריכת אינג' משה הרשפינגר. 
השמירה  ועדת  של  "המגן"  מנשף  מזכרת  תכנית   ▪  .1937 תל-אביב, 
והבטחון ברעננה, 1937. ▪ חסכון מהו? - חוברת תשורה לחברים שה־
שתתפו באסיפת בנק הלואה וחסכון, 1939. גודל ומצב משתנים. חותמות. 

פתיחה: $150
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26. שש חוברות "תיאטרון ואמנות"
שש חוברות "תיאטרון ואמנות", ירחון בהוצאת אהרן יכנוביץ (יכנאי). בפתח הגליון הראשון: "ויהא הירחון הזה במה לכל 
אלה אשר לבם הוגה לאמנות בארץ-ישראל. תשמש במה זו לאמנים שיבואו ומעל דפי ירחון זה יקראו ליצירה אמנותית 
ולבקרת אמנותית... התכנסו ובואו מבקרים וחוו דעה, הביאו את רעיונותיכם ומעל במה זו תשמע בקרת יפה, בקרת לשם 

שפור ושכלול האמנות בארצנו. כל אמן ימצא לו מקום פה". 
1-3. תיאטרון ואמנות, ירחון של אמני ארץ ישראל. גליונות 1, 3 ו- 4-5, בעריכת מרים ברנשטיין-כהן. תל-אביב, 1925.

4-6. תיאטרון ואמנות, ירחון לעניני האמנות בכל צורותיה. גליון 8 בעריכת ד"ר יצחק אפשטיין וגליונות 9 ו-10-11 בעריכת 
יעקב מ. יכנאי. ירושלים, 1927.

"תיאטרון ואמנות" היה בין הבודדים והחשובים בירחוני האמנות שראו אור בארץ בשנות ה-20 ועסקו בעיצוב דמותה של 
האמנות הישראלית. בין הכותבים: מאיר גור-אריה, שמואל בן-דוד, יוסף זריצקי, אביגדור המאירי ואחרים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

26. "Theatre and Art" – Six Booklets 

Six booklets of "Theatre and Art", monthly journal published by Aharon Yachnovitz (Yachnai). 
The first issue opens: "let this monthly paper serve as a stage for all those whose heart fol-
lows art in Eretz Israel….let the critics express their ideas in order to improve art in our coun-
try. Every artist will find his place here".
1-3. Theatre and art, monthly journal 
of Eretz Israel artists. Issues 1, 3 and 
4-5, edited by Miriam Bernstein-
Cohen. Tel-Aviv,1925.
4-6. Theatre and art, monthly jour-
nal for art in all its forms. Issue no. 
8 edited by Dr. Yitzchak Epstein and 
issues 9 and 10-11 edited by Ya'akov M. 
Yachnai. Jerusalem,1927.
"Theatre and Art" was amongst the 
few art journals in Eretz Israel, yet 
a most important one, in the 1920s, 
and dealt with shaping the nature of 
Israeli art. Amongst the writers: Meir 
Gur-Aryeh, Shmuel Ben-David, Joseph 
Zaritzky, Avigdor HaMeiri and others. 
Generally in good condition. 

Opening Price: $200
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27. תכניות תיאטרון וקונצרטים – ארץ ישראל, שנות 
ה-20-60 

72 תכניות להצגות תיאטרון (ומעט קונצרטים). ארץ ישראל, שנות ה-20 
עד שנות ה-60. עברית, גרמנית ואידיש.

הקאמרי,  המטאטא,  הקומקום,  האהל,  הבימה,  מהתיאטראות:  תכניות 
אהל שם, אדיסון, עדן ועוד. ב"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" הקדשה 

בכתב-ידו של סמי גרונמן. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

27. Theatre and Concerts Programs – Eretz 
Israel, 1920s-60s 

72 programs of theatre (and several concerts). Eretz 
Israel, 1920s – 1960s. Hebrew, German and Yiddish.
Programs of: HaBima, HaOhel, HaKumkum, 
HaMatateh, HaCameri, Ohel Shem, Edison, Eden and 
others. A handwritten dedication by Samy Grunman 
on the "Shlomo HaMelech VeShalmay HaSandlar" 
program. Size and condition varies.

Opening Price: $200

29. שטר תנאי התקשרות נישואין - יפו-תל-אביב, 1929
שטר תנאי התקשרות נישואין בין שלום דנוך ויונה עפארי. יפו-תל-אביב, 

.1929
השטר כתוב באותיות רש"י בכתב-יד נאה וברור. בין התחיבויות הכלה: 
"לא ללכת עם הבחורים וכ"ש [וכל שכן] שלא לדבר אתם ושלא להיות 
בחברת הנשים אשר לא טובות". בין התחיבויות החתן: "להגיש בקשה 
לקונסול הבריטי... ולכלול גם את יונה... בנתינותו". דף 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

28. חוברות ועלונים בנושא תיירות בארץ ישראל, שנות 
ה-20-30

שנות  ישראל,  בארץ  וסיורים  תיירות  המעודדים  ועלונים  חוברות  שש 
ה-20-30. אנגלית ועברית.

תכניות לשיט ימי במזרח התיכון, סיורים בירושלים, ועוד. גודל משתנה. 
מצב כללי טוב. 

פתיחה: $180

28. Booklets and Leaflets Concerning Tourism in 
Eretz Israel, 1920s-30s 

Six booklets and leaflets promoting tourism and 
tours in Eretz Israel, 1920s-30s. English and Hebrew.
Boat cruises in the Middle East, tours in Jerusalem, 
etc. Size varies. General condition – good.

Opening Price: $180

29. Marriage Agreement Document – Jaffa-Tel-
Aviv, 1929 

Marriage agreement document signed between 
Shalom Danoch and Yona Afari. Jaffa-Tel-Aviv, 1929. 
The document is written in Rashi script in a fine hand-
writing. Amongst the bride's obligations: "not to go 
around with boys, certainly not talk to them and 
avoid the company of women who are not decent". 
Amongst the groom's obligations: "ask the British 
Consul…and include the bride…for citizenship". Leaf 
28cm. Good condition.

Opening Price: $100
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30. מאורעות תרפ"ט – מכתב מעניין מפליטי מוצא + 
מודעת אבל

1. מכתב לכבוד ועד העזרה לפליטים שע"י ועד העיר. ירושלים, כ"ב 
אב [תר]פ"ט. מכתב שנשלח מאת משפחת קוצ'אעי ממוצא בעצם ימי 
המאורעות: "אנחנו... פליטי מוצא... בתינו נשדדו ונשרפו ולא השאירו 
לחם  באין  ובחסר-כל  בעירום  נמצאים  אנחנו  ועכשיו  דבר.  שום  לנו 
וכסות בקרה... ע"כ אנו 10 נפשות מצפים ומיחלים לעזרתכם המידית 
ואין אנו מבקשים אלא לחם לאכל ובגד ללבש". [1] דף כתוב בעפרון, 

20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול וכתמים. 
2. ִיְזּכֹור. מודעת אבל עם שמות הרוגי המאורעות. דפוס עזריאל, ירוש־

לים, [1929]. דף 45.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול וכתמים. 

פתיחה: $180

30. 1929 Riots – Interesting Letter from Moza 
Refugees + Obituary 

1. Letter to the Refugees Aid Committee, Jerusalem, 
Av, 1929. Letter sent by Kotchai Family of Moza 
during the riots days: "we…refugees from Moza….
our houses were burnt and robbed…we need your 
immediate assistance…". [1] leaf written in pencil, 
20.5cm. Fair-good condition. Folding-marks and stains.
2. Yizkor. Obituary with the names of the riots 
victims. Azriel printing press, Jerusalem, 1929. Leaf 
45.5cm. Fair-good condition. Folding-marks and stains.

Opening Price: $180

31. רכישת אדמות חפציבה – חוף הים באזור חדרה, 1939
מסמכים הקשורים ברכישת אדמות חפציבה מידי יהושע חנקין, 1939.

שטרן  צבי  יהושע  בחיפה.  האחוזה"  ספרי  "משרד  של  מכר"  "שטר   ▪
מירושלים קנה את הנכס מאת יהושע חנקין תמורת 51 לירות א"י, ועוד 
200 מיל. [4] עמ', 33 ס"מ. ▪ תעודת רשום מטעם ממשלת פלשתינה, 
עם מילוי הפרטים הנ"ל בכתב יד. [2] עמ', 41 ס"מ. ▪ מפת "חפצי-בה ע"י 
בא"י,  הישוב  להכשרת  החברה  הוצאת  מידה 1:10000.  בקנה  חדרה", 

28.5X39 .1939 ס"מ. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

31. Heftziba Land Acquisition – Beach in Hadera 
Area, 1939 

Documents related to the acquisition of Heftziba 
lands from Yehushua Hankin, 1939.
▪ "Deed" issued by "Land Registry Office" in Haifa. 
Yehoshua Zvi Stern of Jerusalem bought the prop-
erty from Yehoshua Hankin for 51 Liras + 200 Mil. 
[4] pp, 33cm. ▪ Registration Certificate issued by 
the Palestine Government, with the above details 
filled out by hand. [2] pp, 41cm. ▪ Map "Heftziba 
near Hadera, scale: 1:10000. Issued by Hachsharat 
HaYeshuv Company in Eretz Israel, 1939. 28.5X39cm. 
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $120

32. "הארץ המובטחת" - חוברת פרסום לסרט, 1935
 Land Der Verheissung, ein Fox Movietone-Film der
Urim Palestine film company ltd., Jerusalem. וינה, 1935. 
"לחיים  בעברית  שנקרא  המובטחת",  "הארץ  לסרט  פרסום  חוברת 
ידי  על  ובוים  מירושלים,  "אורים"  חברת  ידי  על  הופק  הסרט  חדשים". 
יהודה הלמן. את השירים כתבו נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי. הסרט 
הופק בסיוע "קרן היסוד", ונועד להפצה בחו"ל כתעמולה למטרת גיוס 
כספים. תצלומים רבים, מילות השירים בעברית וגרמנית וכן פרסום של 

קרן היסוד. 15 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. עטיפה מנותקת וקרועה. 

פתיחה: $150

32. Advertising Booklet for Film "The Promised 
Land", 1935 

Land Der Verheissung, ein Fox Movietone-Film der Urim 
Palestine film company ltd., Jerusalem. Wien, 1935.
Advertising booklet for the film The Promised Land 
(Land Der Verheissung), which was called in Hebrew 
"To a New Life". The film was produced by Urim 
productions in Jerusalem, and directed by Yehuda 
Hellman. The songs were written by Natan Alterman 
and Daniel Sambursky. Film was co-produced by Keren 
Ha-Yesod, and was meant to be used for overseas pro-
paganda. The booklet contains numeours photos. 15 
pp, 24cm. Fair condition. Detached, torn cover

Opening Price: $150
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33. רשימות מועמדים לקבלת סרטיפיקטים, שנות ה-30
לארץ  לעלייה  סרטיפיקטים  לקבלת  מועמדים  של  ֵׁשמיות  רשימות 

ישראל, [אמצע שנות ה-30]. 
המשפחה  בני  של  גיאוגרפי  מיקום  על-פי  בחלוקה  בכתב-יד,  רשימות 
(רובם  בחו"ל  קרוביהם  עבור  סרטיפיקט  המבקשים  בארץ,  הנמצאים 
בפולין, רומניה, ליטא, אוסטריה, גרמניה, הונגריה וצ'כוסלובקיה; מיעוטם 
הם  מכתבים  מספר  וארגנטינה).  אנגליה  ארה"ב,  בולגריה,  בפרס, 
העליה  מחלקת  אל  ממוענים  במכונת-כתיבה,  מכתבים  של  העתקות 

של הסוכנות היהודית. [26] דף, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

33. Lists of Candidates Entitled to get Certificates, 
1930s 

Lists of names of candidates entitled to get certifi-
cates to immigrate to Eretz Israel [mid 1930s].
Handwritten lists, according to geographic loca-
tion of relatives in Eretz Israel and apply for a cer-
tificate for their relatives abroad (mostly in Poland, 
Romania, Lithuania, Austria, Germany, Hungary 
and Czechoslovakia; some in Persia, Bulgaria, USA, 
England and Argnetina). Several letters are copies of 
typewritten letters addressed to the Aliyah depart-
ment of the Jewish Agency. [26] leaves, various sizes 
and conditions.

Opening Price: $300

34. מסמכים, חוברות ומכתבים - גרעיני התישבות "עזרא", 
שנות ה-40

מכתבים, מסמכים, רשימות כתב-יד ודו"חות של חברי גרעיני ההתיש־
בות של תנועת "עזרא", ארגון הנוער חרדי בארץ ישראל, שנות ה-40.

מודפסים  מסמכים  אישיים,  מכתבים  בכתב-יד,  ורשימות  פרוטוקולים 
וחוזרים, עלונים, בטאונים של גרעיני-הגשמה ופריטים נוספים – רובם 
נוגעים להתיישבות בקיבוץ חפץ חיים, אך גם להתיישבויות במקומות 
נוספים. האוסף משקף את תהליך ההגשמה וכולל הגיגים רעיוניים לצד 
משימות מעשיות ורשימות שמירה. חומרים רבים בכתב-יד. סה"כ כ-60 

פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

34. Documents, Booklets and Letters –"Ezra" 
Settlements, 1940’s  

Letters, documents, handwritten listings and re-
ports of pioneer members of “Ezra” settlements, 
Orthodox Youth Organization in Eretz Israel, 1940’s. 
Handwritten listings and protocols, personal let-
ters, printed documents and circulars, brochures, 
journals of seeds of fruition and additional items – 
majority pertaining to settlement in Kibbutz Chafetz 
Chaim, however some to other settlements as 
well. Collection reflects the process of fruition and 
includes conceptual thoughts as well as practical 
tasks and guarding lists. Large amount of material 
in handwriting. Total of approx. 60 items. Various sizes 
and conditions. 

Opening Price: $200

35. חוברות מטעם ויצ"ו - נשים בארץ ישראל, שנות ה-40
 The Jewish People Develops Its Constitution, Course
 Miriam) שוויר  מרים  מאת   ,of instruction in 4 parts
היהודיות  הנשים  ארגון  הוצאת   .(Wera lewin) לוין  וורה   (Scheur
 ,(Women's International Zionist Organization) "ויצ"ו" 

תל-אביב, [אמצע שנות ה-40]. אנגלית. 

35. WIZO Booklets – Women in Eretz Israel, 1940s  

The Jewish People Develops Its Constitution, Course 
of instruction in 4 parts, by Miriam Scheur and Wera 
Lewin. Published by WIZO - Women's International 
Zionist Organization, Tel-Aviv, [mid 1940s]. English.
Four study booklets about the Zionist Institutions, 
the Jewish Agency, the Jewish National Council and 
the Independent Jewish Authorities, with lists of bib-
liography. Attached is: booklet dealing with women's 
activities in commerce and in vocational training, by 
Dr. M. Turnowsky-Pinner. Lot of 5 booklets. Number 
of pages varies, 20cm. Good condition. Cover of first 
booklet is damaged and detached.

Opening Price: $150

ארבע חוברות לימוד ועיון בנושא המוסדות הציוניים, הסוכנות היהודית, 
ורשימות  עיון  שאלות  עם  העצמי,  היהודי  והשלטון  הלאומי  הועד 
וב־ במסחר  נשים  בפעילות  העוסקת  חוברת  מצורפת:  ביבליוגרפיות. 
Dr. M. Turnowsky-) ,רכישת מקצוע, מאת ד"ר מ. טורנובסקי-פינר
טוב.  מצב  ס"מ.   20 משתנה,  עמ'  מס'  חוברות.  חמש  סה"כ   .(Pinner

עטיפת החוברת הראשונה פגומה ומנותקת. 

פתיחה: $150
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36. בעיות – כתב-עת בעריכת מרטין בובר ואריה סימון
ירושלים,  סימון.  ואריה  בובר  מרטין  צבור,  לחיי  חדשית  במה  בעיות, 

תש"ד-תש"ו [1944-1946].
שמונה-עשר גליונות רצופים משלוש השנים הראשונות של כתב-העת, 
תנועת  חברי  הכותבים,  מבין  ופוליטיקה.  ציונות  נושאיו  יחד.  כרוכים 
אחרים. ורבים  ברגמן  ה.  ש.  מאגנס,  ל.  י.  בובר,  מרטין  שלום":  "ברית 

כרך 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים, מספר דפים מנותקים.

פתיחה: $200

36. Be'ayot – Periodical edited by Maritn Buber 
and Aryeh Simon 

Be'ayot, monthly periodical for public matters, Martin 
Buber and Areyh Simon. Jerusalem, 1944-1946.
Eighteen consecutive issues of the first three years 
of this periodical, bound together. Topics are Zionism 
and Politics. Amongst the writers are members 
of "Brit Shalom" movement: Martin Buber, Y.L. 
Magness, S.H. Bergman and many others. Volume 
19cm. Good condition. Stains, tears and several de-
tached leaves.

Opening Price: $200

37. מסמכים ערביים חשובים – ֶהְקֵּדׁשים בירושלים
1. מסמך בכתב-יד, מלוה חותמות וחתימות של חכמי הלכה ואנשי דת, 
כמעט מכל פלגי האסלאם; נחתם במעמד אסיפה של חכמי דת רבים, 
הקדשים  בשלשה  ֶהְקֵּדׁש)  (גּבֵאי  מתוואלים  בתור  מכהנים  שחלקם 
גדולים במחוז ירושלים: הקדש נבי דוד; הקדש אחמד אלדג'אני; הקדש 
אל רואק (השייך למסגד אל אקצא). במסמך מופיעה ההחלטה, למנות 
מקופל.  עבה.  נייר  ס"מ.   51X42.5 דף  הנ"ל.  להקדשים  חדשים  מתוואלים 

מעט כתמים וקרעים. 
2. מסמך בנושא ֶהְקֵּדׁש המשתרע על שטח גדול מאד באזור ירוש־
לים, שכלולים בו מספר כפרים. כפי הנראה מן המסמך, לגבי השטח 
מתוארים  כך  (אגב  השטח  של  למתוואלים  בנוגע  תביעה  מתקיימת 
ההקדש בפרטי פרטים, על גבולותיו וכפריו וכן עבודת המתוואלי בשטח 

ההקדש). דף 44X29.5 ס"מ. מצב טוב. מקופל. מעט כתמים וקרעים. 

פתיחה: $200

37. Important Arab Documents - Hekdeshim 
(Consecrated Properties) in Jerusalem 

1. Handwritten document with ink-stamps and sig-
natures of jurists and clergymen of almost all Islamic 
sects; signed during a meeting of clergymen some of 
whom served as Mutwallis (managers of the Waqf 
property) in three major Hekdeshim in Jerusalem: 
Hekdesh Nebi David; Hekdesh Ahmad el-Dajani; 
Hekdesh El-Ruaq (property of Al Aqsa Mosque). 
The document includes a decision to appoint new 
Mutwallis for these three Hekdeshim. Leaf 51X42.5cm. 
Heavy paper. Folded. Several stains and tears.
2. Document concerning Hekdesh on a very exten-
sive area in Jerusalem which encompasses several 
villages. Apparently there is a claim concerning the 
Mutwallis of this area (the Hekdesh, its limits and 
villages as well as the Mutwalli's work are described 
in detail). Leaf 44X29.5cm. Good condition. Folded. 
Several stains and tears.

Opening Price: $200

38. אוסף מסמכים בערבית – מנהל בנק בחיפה
אוסף מסמכים של מנהל בנק "האומה הערבית" בחיפה, [שנות ה-40]. 

ערבית.
האוסף כולל: ספר פרוטוקולים, סיכומי ישיבות, ספר חתימות לכספת, 
חוזים והסכמים שונים, צ'קים וקבלות מבוילות, מסמכים רבים מגופים 
פרטיים, עמותות נוצריות, יהודיות ומוסלמיות, ארגונים מוסלמיים וארגוני 

עובדים. סה"כ, כמה מאות פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

38. Collection of Documents in Arabic – Bank 
Manager in Haifa 

Collection of documents belonging to the manager 
"HaUma Ha'Aravit" Bank in Haifa, [1940s]. Arabic. 
The collection includes: protocols book, summaries 
of meetings, safe deposit box signatures, agree-
ments and contracts, cheques and stamped receipts, 
documents from private entities, Christian, Jewish 
and Moslem non-profit organizations, Moslem orga-
nizations and workers' organizations. Lot of several 
hundreds items. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250
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39. שרטוטים אדריכליים – בית ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים
שרטוטים אדריכליים של אדריכל אריה כהן, הצעת תכנית עבור בית 

מר מ. מיכאקשווילי ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים, פברואר 1944. 
בת  מרשימה  וילה  צבעוניים.  חלקם  וחוץ,  פנים  איורי  עם  דפים  שבעה 
מספר מפלסים, עם אולמות רחבים, מחסן, מרפסות, חדרים לעוזרת ול־
מטפלת, ועוד. [7] דף 51.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגעי-עש, בעיקר בשוליים. 

פתיחה: $250

39. Architectural Drawings – House on King 
George Street in Jerusalem 

Architectural drawings, drawn by the architect 
Aryeh Cohen. Proposed plans for a house for Mr. 
M. Michakshwili on King George Street. Jerusalem, 
February 1944.
Seven leaves with drawings of the house's exterior 
and interior, some in color. An impressive villa on 
several levels with wide halls, a storage room, bal-
conies, rooms for a maid and a nanny, etc. [7] leaves 
51.5cm. Good condition. Stains. Moth-damages, mainly 
at borders.

Opening Price: $250

40. "מכתבים לחבר במזרחי" מאת מלכיאל גרינוולד
פסח-שני,  ערב   ,51 מס'  גליון  (פנימי)",  ב'מזרחי'  לחברי  1. "מכתבים 
תשט"ז [1956]. "איחולים" ביקורתיים לאישים שונים בציבור הישראלי, 
ביניהם: לוי אשכול: אות-כבוד במסדר "אשכול גנבים"; "רודולף קסטנר: 

חבל עבות; כדור יקר מדי". [5] דף.
התיחסות  ובו  הכנסת  לחברי  המופנה  מכתב  נכבד",  כנסת  2. "חבר 

למאורעות תרפ"ט ולאירועים אקטואליים במדינה. [4] דף. 

הנעשה  את  לבקר  נהג  פרובוקטיבי,  עיתונאי   - גרינוולד (1882-1968) 
בארץ ובעיקר את מפלגת מפא"י והמפלגות הדתיות. התפרסם בעיקר 
קסטנר,  כנגד  האשמותיו  בגין  המדינה,  נגדו  שקיימה  הדיבה  במשפט 

שנתפרסמו לראשונה בעלונו "מכתבים לחבר במזרחי".
מצב טוב. קרעים קלים. 

פתיחה: $120

40. "Letters to my Mizrahi Friends" by Malchiel 
Gruenwald 

1. "Letters to my 'Mizrahi' friends (internal)", issue 
no. 51. Passover, 1956. "Greetings" full of criticism to 
various public figures in Israel, amongst them: Levi 
Eshkol and Rudolf Kastner. [5] Leaves.
2. "Dear Knesset Member", letter addressed to 
Knesset members with reference to the 1929 riots 
and to actual incidents in Israel. [4] Leaves.

Gruenwald (1882-1968) – a provocative journalist, 
criticize Israeli reality and mainly the Mapai party and 
the religious parties. Became well known when crim-
inal defamation charges were filed against him by 
the State in view of his accusations against Kastner 
which were first published in his leaflet "Letters to a 
friend in Mizrahi".
Good condition. Minor tears.

Opening Price: $120

41. תכנית למען שלום נצחי בעולם – אברהם צפתי, 1951
ישוב העברי – סוכנות היהודית – עם ישראל, בית-המקדש, בית קודש-
[תל- צפתי.  אברהם  מאת  המאוחדות),  אומות  (בנין  קודשי-הקודשים 

אביב?, תשי"א 1951]. 
בדף  במיוחד.  גדולה  בתבנית  חוברת  בעולם;  נצחי  שלום  למען  תכנית 

41. Plan for Eternal Peace in the World – Avraham 
Zfati, 1951 

Jewish Yishuv – Jewish Agency – People of Israel, the 
Temple, the Holy of Holies (United Nations Building), 
by Avraham Zfati. [Tel-Aviv?, 1951].
Plan for eternal peace in the world; a large-format 
booklet. On the last leaf appear additions handwrit-
ten by the author (native of Tehran, 1926, made Aliya 
in 1945). This copy was sent to Rabbi Yehuda Leib 
Maimon and "all chief rabbis". 25 pp, 50cm. Fair condi-
tion. Stains, tears and creases.

Opening Price: $120

האחרון תוספות בכתב-ידו של המחבר (יליד טהראן, 1926, עלה לארץ 
בשנת 1945). עותק זה של החוברת נשלח אל הרב יהודה ליב מימון 
ו"כל הרבנים הראשיים". 25 עמ', 50 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים וקמטים.

פתיחה: $120
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42. לוח שנה בלאדינו – ירושלים, 1868
לוח בסימן טוב שנה החדשה, בעריכת שלמה שמשון חאבילייו. דפוס 

אברהם רוטנבערג, ירושלים, [תרכ"ח 1868]. לאדינו ועברית. 
לוח מעניין, כולל מעטפת מקורית. על המעטפת הימנית נדפס: "שבחי 
בלא  ברכה  ידים  לנטילת  תכף   ,5628 אנייו  איל  די  לוח  עם  ירושלם 
איסור  נדפסו  השמאלית  המעטפת  על  בשלחותו[?]";  שמעל  מפני  יין, 
השגת גבול "חוץ מסאלוניק יע"א הרשות בידו" ואיור של אנייה. [16] דף, 

11 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. ש' הלוי 140. 

פתיחה: $200

42. Calendar in Ladino – Jerusalem, 1868 

Calendar for the New Year, edited by Shlomo 
Shimshon Havilio. Avraham Rutenberg printing 
press, Jerusalem, [1868]. Ladino and Hebrew.
An interesting calendar, with original cover. 
Inscriptions and an illustration of a ship. [16] leaves, 
11cm. Good condition. Stains and creases. S. Halevi 140.

Opening Price: $200

43. לוחות ארץ ישראל בעריכת אברהם משה לונץ, 
1895-1912

דפוס  לונץ.  משה  אברהם  בעריכת  וספרותי,  שמושי  ישראל  ארץ  לוח 
והוצאת העורך, ירושלים, תרנ"ה-תרע"ב [1895-1912].

אחד-עשר לוחות, לשנים: תרנ"ו, תרנ"ז, תר"ס, תרס"ד, תרס"ה, תרס"ו, 
תרס"ח, תרס"ט, תר"ע, תרע"א, תרע"ג (סה"כ נדפסו 21 לוחות, לשנים 
תרנ"ה-תרע"ו). הלוחות כוללים מידע שימושי אודות ארץ ישראל, קטעי 
שירה, ספרות, ועוד. בלוח לשנת תר"ס חתימות "הרב יודל ראזענבערג" 
[הרב יהודה יודל רוזנברג] ולוח מקופל: שיר תהלה לכבוד הברון רוט־
שילד בצורת עץ ארז. גודל ממוצע 16.5 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. חלק 

מהלוחות חסרים דפים ומעטפות. 

פתיחה: $250

43. Eretz Israel Calendars edited by Avraham 
Moshe Luntz, 1895-1912 

A useful and literary Eretz Israel calendar edited by 
Avraham Moshe Luntz. Printed and published by the 
editor, Jerusalem, [1895-1912].
Eleven calendars for the years: 1896, 1897, 1900, 
1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913 (21 cal-
endars have been printed, for the years 1895-1916). 
The calendars include useful information about Eretz 
Israel side by side with literary and poetic passages. 
In the 1900 calendar appear a signature of Rabbi 
Yehuda Yudl Rosenberg and a folded leaf: a glory 
poem for Baron Rothschild in the shape of a cedar 
tree. Average size 16.5cm. Condition varies, fair-good. 
Several missing leaves and covers.

Opening Price: $250
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44. תקנות שכונות בירושלים, שנות ה-20
כסלו  בכ"ה  נוסדה  בע"מ,  הדדית  אגודה  יפה-נוף,  שכונת  1. תקנות 
תקנות  את  כולל   .97 מספר  פנקס   .[1925] תרפ"ה  ירושלים,  תרפ"ג. 
השכונה, עם חתימות ידם של חברי הועד. בדף האחרון פירוט תשלו־
מים. בכריכת הפנקס נעוצים שלשה מסמכים מקוריים בנושא מגרשי 

השכונה. 15 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים.
ירו־ פנקס-חבר.  אל-עונב,  ג'ורת  ועד-השכונה  של  התקנות  2. ספר 
ועד  "על  התקנות:  בין  אישיים.  פרטים  מילוי  ללא  ה-20.  שנות  שלים, 
חתומים  לשכונה".  בצנורות  חיים  מים  הבאת  בעד  לדאוג  השכונה 
(בדפוס): הנשיא דוד שאול נחמיאס, סגן-הנשיא משה אלבאז והמזכיר 

מסעוד חי תורג'מאן. 4 עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. נקבי-תיוק.

פתיחה: $180

45. זמרת הארץ – צפת, תרל"ו
זמרת הארץ לרבי יעקב בירב. צפת, תרל"ו [1876]. 

"מעשה ה' ונפלאותיו... עם הרב... חיים אבועלעפיע ז"ל ועם כל יושבי 
טבריא". סיפור חידוש ההתיישבות היהודית בטבריה בשנת ת"ק [1740] 
המכפלה,  מערת  המערבי,  הכותל  ציורי  אבולעפיה.  חיים  רבי  על-ידי 
הבודדים  [מהספרים  הנס.  בעל  מאיר  רבי  קבורת  ומקום  רחל  קבר 
פריט  מכירה 6,  "קדם",  קטלוג  ראה  שפיגלמן,  בדפוס  בצפת  שנדפסו 

438]. טז דף, 16 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. כתמים. שוליים קצוצים. 

פתיחה: $200

44. Jerusalem Neighborhoods Regulations, 1920s 

1. Regulations of Yefe - Nof, Mutual Association Ltd, 
established 1923. Jerusalem, 1925. Registry no. 97. 
Includes the neighborhood regulations, hand signed 
by the committee members. List of payments ap-
pears on the last leaf. Three original documents are 
attached to the cover concerning the plots in the 
neighborhood. 15 pp, 16.5cm. Good condition, stains.
2. Regulations book of Jorat-el-Unab neighborhood-
committee, member-card. Jerusalem, 1920s. Blank 
card. Amongst the regulations: "The committee is 
in charge of importing water in pipes to the neigh-
borhood". Signed (in print): President David Shaul 
Nachmias, Vice President Moshe Elbaz and Secretary 
Masud Hai Turjeman. 4 pp, 16cm. Good condition. 
Filing-holes.

Opening Price: $180

45. Zimrat Ha'aretz – Safed, 1876

Zimrat Ha'aretz by Rabbi Ya'akov Berab. Safed, 1876.
"Ma'aseh Hashem V'niflaotav… with rabbi… Chaim 
Abulafia z"l and all the inhabitants of Tiberias". 
The story of the renewal of the Jewish settle-
ment in Tiberias in the year 1740 by Rabbi Chaim 
Abulafia. Illustrations of the Western Wall, Me'arat 
Hamachpeila, Rachel's Tomb and the gravesite of 
Rabbi Meir Ba'al Hanes. [One of the only books print-
ed in Safed by Spiegelman printing, See "Kedem" 
Catalogue, Auction 6, item 438]. 16 leaves, 16cm. Fair-
good condition. Stains. Chopped margins.

Opening Price: $200

46. אלבום מזכרת מירושלים ומושבות ארץ ישראל
 A. Zweibner & J. הוצאת   .Souvenir von Jerusalem
ה-19, אחרי שנת 1895]. עברית,  המאה  Goldberg, ירושלים, [סוף 

רוסית, אנגלית, גרמנית, צרפתית.
ת"ו  עה"ק  "ירושלים  קשה:  בכריכה  מקופל,  גליון-תמונות  עם  אלבום 
השר  שיסד  והקאלאניות  הקדושים  מקומות  וכל  הקדושות  והעירות 
תמונות  ציון".  ומחובבי  נ"י:  ראטהשילד  פאן  עדמונד  הנדיב  הבאראון 
רבות של ירושלים, חברון, יפו, בית לחם, צפת והמושבות. הציורים נעשו 

על-פי תצלומים המיוחסים לאמן מאיר רוזין. 
[14] לוחות-תמונות מודפסות על גליון אחד מקופל, בכריכה קשה 19.5 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. פגמים בכריכה. לוחות מנותקים. 

פתיחה: $250
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47. ַמֲעֶטֶפת לשושנתא – מהדורת יצחק חגיז – ירושלים
 The Flower – ַמֲעֶטֶפת ל"שושנתא" – "שושנת עיר הקדושה ת'ו'ב'ב
 of the Holy Land. Edition Isac Chagise, Jerusalem

הוצאת יצחק חגיז, ירושלים, [ראשית המאה ה-20]. 
של אתרים קדושים  איורים  מתשעה  מעטפת בגון צהבהב, המורכבת 
בארץ ונתנת לפתיחה ולקיפול. (ראה קטלוג "קדם" מס' 9, פריט 388; 
בארץ- ואומנות  "אמנות  ראה:  וכן   570 פריט   ,18 מס'  "קדם"  קטלוג 
ישראל במאה הי"ט", עמ' 207). מעטפת פתוחה: 33.5X29 ס"מ, מקופלת: 

14.5X11 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וחלקים מנותקים. 

פתיחה: $200

.

47. "Shoshanta" Cover – Isac Chagise Edition 
– Jerusalem 

Cover for "Shoshanta" – The Flower of the Holy Land. 
Jerusalem: Edition Isac Chagise, [early 20th century].
Yellowish cover, on which appear nine illustrations 
of holy sites in Eretz Israel. The cover can be opened 
and folded. (see "Kedem" catalogue n. 9, item no. 
388; "Kedem" catalogue no. 18, item no. 570. See also 
"Arts and Crafts in Eretz Israel in the 19th Century", 
p. 207). Spread cover: 33.5X29cm. Folded: 14.5X11cm. Fair 
condition. Tears and detached parts.

Opening Price: $200

46. Souvenir Album from Jerusalem and Eretz 
Israel settlements  

Souvenir von Jerusalem. Jerusalem: A. Zweibner & 
J. Goldberg, [late 19th century, after 1895]. Hebrew, 
Russian, English,German, French.
Album with a folded illustrations- plate, in hard-cover: 
"Jerusalem and the holy cities and all the holy places 
and the colonies established by the generous Baron 
von Rothschild and Hovevei Zion". Numerous illustra-
tions of Jerusalem, Hebron, Jaffa, Bethlehem, Safed 
and the colonies. The illustrations were drawn after 
photographs attributed to the artist Meir Rozin. [14] 
illustrations-plates printed on one folded leaf, in hard-
cover, 19.5cm. Fair-good condition. Damaged binding. 
Detached leaves.

Opening Price: $250
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48. יחסי הכוחות במזרח התיכון – הקדשת המו"ל – צרפת, 
1900

 Les Puissances Étrangères Dans le Levant, en Syrie
 .et en Palestine, par Noël Verney; George Dambmann
הוצאת Guillaumin et cie – פריז ו- A. Rey et cie, ליון, 1900. 

צרפתית. 
מחקר מקיף אודות יחסי הכוחות במזרח התיכון, בסוריה ובפלשתינה; 
ועוד.  מסחר  חקלאות,  תעשייה,  וכספים,  כלכלה  פוליטיות,  השפעות 
 A. Rey ,בפתח הספר מודבק דף ובו מכתב ארוך בכתב-ידו של המו"ל
משנת 1913 (צרפתית). 794 עמ', [3] מפות מקופלות, 28.5 ס"מ. מצב טוב. 

הקדשה נוספת, מאוחרת, בכתב-יד. כריכה פגומה, שדרה קרועה. 

פתיחה: $300

48. Power Balance in the Middle East – 
Publisher's Dedication – France, 1900 

Les Puissances Étrangères Dans le Levant, en Syrie et 
en Palestine, par Noël Verney; George Dambmann. 
Paris: Guillaumin et cie and Lyon: A. Rey et cie, 1900. 
French.
A comprehensive research concerning the power 
balance in the Middle East, Syria and Palestine; politi-
cal, economical and financial, industrial, agricultural, 
commercial and other influences on the power bal-
ance. On the book's opening leaf appears a long 
letter handwritten by the publisher A. Rey of 1913 (In 
French). 794 pp, [3] folded maps, 28.5cm. Good condi-
tion. An additional handwritten dedication, of a later date, 
also appears in the book. Damaged binding, torn spine.

Opening Price: $300

50. יומן מסע במצרים ובארץ ישראל, 1929
Through Egypt to Palestine, The Journal of a Thirty-
Four Days Tour [דרך מצרים לפלשתינה, יומן מסיור של שלשים 
וארבעה ימים], מאת .G. G (כנראה, Gladys Gaisford). אנגליה או 

סקוטלנד, 1929. אנגלית. 
יומן-מסע ארוך, מודפס במכונת-כתיבה ומלווה תצלומים. 115 דף + [8] 
לוחות עם תצלומים + ששה תצלומים מצורפים בתפזורת, 25 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

49. מחקר על עיר דוד וסביבתה – הערות בכתב-יד המחבר 
– פריז, 1905

 La Ville de David, par le P. Barnabé Meistermann,...
 A. הוצאת   .avec une préface de Mgr Frédien Giannini

Picard et fils, פריז, 1905. צרפתית. 
השילוח,  העופל,  ציון,  הר  בירושלים:  דוד  עיר  איזור  על  מקיף  מחקר 
לוחות,   25 מלווה  ונחמיה;  עזרא  לספרים  המוקדשים  ופרקים  הגיחון 
איורים ומפות. בגוף הספר, בדף השער ולפניו – הערות רבות בכתב-

49. Research about the City of David and its 
Surroundings – Comments Handwritten by the 
Author – Paris, 1905 

La Ville de David, par le P. Barnabé Meistermann,... 
avec une préface de Mgr Frédien Giannini. Paris: A. 
Picard et fils, 1905. French.
A comprehensive research about the city of David in 
Jerusalem: Mount Zion, the Ophel, Pool of Shiloach, 
Gihon as well as chapters devoted to the books of Ezra 
and Nehemia; with 25 plates, illustrations and maps. 
Numerous comments, handwritten by the author 
Meistermann, appear within the book, on the title-
page and on the preceding page. Meistermann was 
a researcher of Eretz Israel and the author of "Guide 
to the Holy Land" (the handwriting was checked and 
found identical to the author's handwriting in the 
Dormition Abbey on Mount Zion, where he lived and 
worked). XXVI maps and drawings, 248 pp, 22cm. Good 
condition. Ink stamps.

Opening Price: $500

50. Journal of a Tour through Egypt and Eretz 
Israel, 1929  

Through Egypt to Palestine, the Journal of a Thirty-
Four Days Tour, by G.G. (probably Gladys Gaisford. 
England or Scotland, 1929. English.
A long tour-journal, typewritten and accompanied by 
photographs. 115 leaves + [8] plates with photographs 
+ six loose photographs are attached. 25cm. Good 
condition.

Opening Price: $200

ידו של המחבר, מייסטרמן, חוקר ארץ ישראל ומחבר ה"מדריך לארץ 
הנמצא  המחבר  של  לכתב-יד  זהה  ונמצא  נבדק  היד  (כתב  הקדושה" 
בספריית הדורמיציון בהר ציון, שם התגורר ופעל). XXVI מפות ושרטו־

טים, 248 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. חותמות. 

פתיחה: $500
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51. Research of the Holy Land with a Dozen Maps - Christiaan van Adrichom 
– Cologne, 1613 

Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum cum tabulis geographicis 
aere expressis, Christiaan van Adrichom, Cologne, 1613. Latin. Fourth edition.
Christiaan van Adrichom (1533-1585) – a catholic priest, native of Delft (Holland), 
composed several essays about Eretz Israel. This book brings a comprehensive 
description of the Holy Land, with a dozen folded maps – hand-painted etchings: 
two large maps, one of Eretz Israel and the other of Jerusalem as well as ten maps 
of Israel's Tribes, with illustrations of significant biblical sites. At the end of the 
book: a passage focusing on sites in Jerusalem during the period of Jesus and 
a chronologic description of biblical events starting with the creation of Adam. 
The book was published in six editions, the first one in 1590, and was translated 
into several languages. [12], 286, [30] pp, 12 folded maps, 33.5cm. Fair-good condition. 
Moth-damages and tears, professionally restored. Moth-holes to some of the maps. 
Tears to some of the maps. Several maps are paper-backed, for conservation. Elaborate 
leather binding, new (attached are remnants of the original binding). Damages are pro-
fessionally restored. Book is in a fine box.

Opening Price: $6000

51. מחקר על ארץ הקודש עם תריסר מפות – כריסטיאן ואן אדריכום – קלן, 1613
 Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum cum tabulis geographicis

aere expressis, Christiaan van Adrichom, קלן, 1613. לטינית. מהדורה רביעית.
כריסטיאן ואן אדריכם (1533-1585) - כומר קתולי, יליד העיר דלפט (הולנד), כתב מספר חיבורים בנושא ארץ 
ישראל. ספר זה הנו תיאור מקיף של ארץ הקודש, מלווה בתריסר מפות מקופלות - תחריטים צבועים ביד: 
שתי מפות גדולות, האחת של ארץ ישראל והשניה של ירושלים וכן עשר מפות של נחלות שבטי ישראל, עם 
בתקופתו  איורים של אתרים תנ"כיים חשובים. בסוף הספר נדפסו פרק המתמקד באתרים בעיר ירושלים 
של ישו וכן תיאור כרונולוגי של אירועים תנ"כיים החל מבריאת האדם הראשון. הספר יצא בשש מהדורות, 
מצב  ס"מ.   35.5 מקופלות,  מפות   12 עמ',   [30]  ,286  ,[12] שפות.  למספר  ותורגם   ,1590 בשנת  בהן  הראשונה 
בינוני-טוב. פגעי-עש וקרעים, משוקמים שיקום מקצועי. נקבי-עש בחלק מן המפות. קרעים בחלק מן המפות. חלק מן 
המפות מודבקות על נייר לחיזוק. כריכת עור מפוארת, חדשה (שרידי כריכת העור המקורית מצורפים). נזקים משוקמים 

שיקום אמנותי-מקצועי. נתון בקופסה מפוארת. 

פתיחה: $6000
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53. Map of the Territories of the Ephraim and 
Zebulun Tribes and a Map of Canaan – London, 
1650  

Map of the Tribe of Ephraim territory, map of Tribe of 
Zebulun territory and a map of Canaan, by the British 
historian Thomas Fuller (1608-1661).
Original engravings which were printed in the book 
A Pisgah-sight of Palestine, London: John Williams, 
1650. Average size 28X34cm. Very good condition.

Opening Price: $300

52. שמונה מפות ארץ ישראל / אטלס ז'בוטינסקי ופרלמן
'ארץ חמדה' מאת נ. סאקאלאוו". הוצאת  ▪ "מפת ארץ הקדושה לס' 
Dietrich Reimer, ברלין, 1885. ▪ "רושם המראה תחום א"י שכבש 
ד"ר  בעריכת  ישראל",  "ארץ   ▪  .1907 גולדהאר,  יצחק  נון",  בן  יהושע 
"ארץ   ▪ בד.  על  מודבקת   .1925 וינה-תל-אביב,  ְּבַראֶור.  יעקב  אברהם 
ישראל – אדמה עברית". הוצאת "קרן קימת לישראל", ירושלם, [1930 
בערך]. ▪ "תל-אביב והסביבה הקרובה". "הוכן ע"י הקרטוגרף בן-נסים", 
חיפה,  פרידלנדר.  צבי  מאת  הכרמל",  והר  "חיפה   ▪  .1935 תל-אביב, 
Jerusalem – the Old City ▪ .1937. ארץ ישראל, אפריל 1943. ▪ 
The Old City of Jerusalem. ארץ ישראל, 1936. מודבקת על בד. 
▪ אטלס, בעריכת ז. ז'בוטינסקי וד"ר ש. פרלמן. הוצאת "הספר", לונדון, 

1925. סה"כ תשעה פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

52. Eight maps of Eretz Israel/ Jabotinsky and 
Pearlman Atlas  

Lot of nine items. For complete list of items see 
Hebrew text.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

53. מפות נחלות שבטי אפרים וזבולון ומפת ארץ כנען – 
לונדון, 1650 

כנען,  ארץ  ומפת  זבולון  שבט  נחלת  מפת  אפרים,  שבט  נחלת  מפת 
מאת ההיסטוריון האנגלי                           (1608-1661).

 ,A Pisgah-sight of Palestine תחריטים מקוריים, נדפסו בספר
מצב  בממוצע.  ס"מ   28X34  .1650 לונדון,   ,John Williams הוצאת 

טוב מאד. 

פתיחה: $300

Thomas Fuller
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54. מפת ארץ ישראל ומושבותיה – ירושלים, 1915
מפת ארץ ישראל ומושבותיה / לשנה טובה. [הוצאת א. לנדא? ירוש־

לים, 1915]. 
כריכה בצבע בורדו, עם הכיתוב הנ"ל מוטבע על חזיתּה באותיות מו־
זהבות. בצדה הפנימי הודבקו שתי מפות. מימין: "ארץ ישראל והארצות 
שסביבותיה". משמאל: ארץ ישראל ושכנותיה. המפה הימנית בעברית, 
ובו  ומושבותיה"  הארץ  "תכנית  דף  מקופל  בתוכה  ביידיש.  השמאלית 
פרטים לגבי מושבות הארץ, טבע הארץ, מושלי הארץ ושלטונה, תכנית 
כריכה  לה".  וסביב  "ירושלים  תרשים:  נדפס  למטה  משמאל  ירושלים. 

10.5X15 ס"מ. מצב בינוני. מנותקת לשניים. קרעים ופגמים. 

פתיחה: $200

54. Map of Eretz Israel and the Surrounding 
Countries 

Map of Eretz Israel and its surroundings / Shana 
Tovah. [Jerusalem: A. Landa?, 1915]. Binding in a 
bordeaux shade, with the above inscription gold-em-
bossed on its front. On the inner side are two maps. 
On the right: "Eretz Israel and the countries around 
it". On the left: "Eretz Israel and its neighbors." The 
map on the right hand side is in Hebrew and the one 
on the left – in Yiddish. A folded leaf – "Plan of the 
country and its settlements" with details about the 
settlements in Eretz Israel, nature, the rulers and the 
plan of Jerusalem. On the lower left side appears a 
drawing: "Jerusalem and its surroundings". Binding 
10.5X15cm. Fair condition. Detached into two. Tears and 
damages.

Opening Price: $200

55. Book of Eretz Israel Maps 1475-1900 - Eran 
Laor, 1986  

Maps of the Holy Land. Cartobibliography of Printed 
Maps, 1475-1900.
New York-Amsterdam: Alan R. Liss; Meridien, 1986.
Maps printed between the years 1475-1900, with 
detailed descriptions. Based on Eran Laor collection 
of maps. 23 color plates. 201 pp, 26X31cm. Very good 
condition.

Opening Price: $250

55. ספר מפות ארץ ישראל 1475-1900 - ערן לאור, 1986 
 Maps of the Holy Land. Cartobibliography of Printed

.Maps, 1475-1900
הוצאת Alan R. Liss; Meridian, ניו-יורק-אמשטרדם, 1986. 

מפות ארץ ישראל שנדפסו בין השנים 1475-1900, עם תיאורים מפו־
רטים. מבוסס על אוסף ערן לאור. 23 מהמפות מודפסות בצבע. 201 

עמ', 26X31. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250
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VIII

56. ארץ הקודש – ספר עם תצלומים מאת פרנסיס בדפורד – לונדון, 1866
 The Holy Land, Egypt, Constantinople, Athens, Etc. Etc. – A Series of
 Forty-Eight Photographs Taken by Francis Bedford, With Descriptive
 Day & Son, Limited, הוצאת .Text and Introductions by W. M. Thompson

Lithographers and Publishers, לונדון, [1866]. 
 .(Francis Bedford, 1816-1894) ספר הכולל 48 תצלומים מאת הצלם פרנסיס בדפורד
התמנה   1862 בשנת  ה-19.  המאה  של  ה-50  שנות  בראשית  בצילום  לעסוק  החל  בדפורד 
על-ידי המלכה ויקטוריה לצלם את ארץ ישראל וסביבותיה, במסע שערך יחד עם יורש העצר 
אדוארד השביעי. התצלומים שלפנינו צולמו במהלך מסע זה. כל תצלום 12.5X9.5 ס"מ, מודבק 
ללוח ומתואר בדפוס.       , 99 עמ', 48 לוחות עם תצלומים מודבקים, 24.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כריכה 
מפוארת, מנותקת. דפי-בטנה (פורזץ) מנותקים. אחד הלוחות מנותק. מעט כתמים. עיוות בצורת הדפים 

והכריכה. התצלומים במצב טוב. 

פתיחה: $2000

56. The Holy Land – Book with photographs by Francis Bedford 
– London, 1866 

The Holy Land, Egypt, Constantinople, Athens, Etc. Etc. – A Series of 
Forty-Eight Photographs Taken by Francis Bedford, With Descriptive 
Text and Introductions by W. M. Thompson. London: Day & Son, 
Limited, Lithographers and Publishers. 1866.
A book containing 48 photographs by photographer Francis Bedfor 
(1816-1894). Bedford started to photograph early in the 1850s. In 1862 
he was appointed by Queen Victoria to photograph Eretz Israel and 
its vicinity, during a trip with prince crown Edward the 7th. The pho-
tographs presented here were taken during that trip. Each photograph 
12.5X9.5cm, mounted on a board and annotated in print. VIII, 99 pp, 48 
photograph plates, 24.5cm. Fair-good condition. Elaborate binding, de-
tached. Foresatz leaves are detached. One plate is detached. Several stains. 
Distortion of leaves and binding. Photographs in good condition.

Opening Price: $2000
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57. שלשים תצלומים מאת האחים זנגאקי
 .(Zangaki) שלשים תצלומים מאת האחים אדלפי וקונסטנטין זנגאקי

[סוף המאה ה-19].
רחובות ואתרים בעיר העתיקה בירושלים וסמוך לה: אתר קברי הנביאים, 
מהר  מבט  הקבר,  כנסיית  דוד,  מגדל  יפו,  שער  וחוץ),  (פנים  הזהב  כפת 
הזיתים, ואתרים נוספים; קבר לזרוס ובית עניה; בית לחם, ואתרים נוספים. 
חתומים ומתוארים בלוח. כל זוג תצלומים מודבק משני צדדיו של דף 

עבה. 22.5X28 בממוצע. מצב כללי טוב.

פתיחה: $900

57. Thirty Photographs by Zangaki Brothers  

Thirty photographs by the brothers Adelphi and 
Konstantin Zangaki. [Late 19th century].
Streets and sites in the Old City of Jerusalem and 
the vicinity: the Prophets Graves, the Golden Dome 
(interior and exterior), Jaffa Gate, Tower of David, 
the Holy Sepulcher, view from the Mount of Olives, 
and other sites; the grave of Lazarus and Bethany; 
Bethlehem, etc.
Signed and annotated in the plate. Pairs of photo-
graphs are mounted on both sides of a heavy leaf. 
Average size 22.5X28cm. In general good condition. 

Opening Price: $900

59. הכתל המערבי / שער שכם – האחים זנגאקי
הכתל המערבי / שער שכם. שני תצלומים מאת האחים אדלפי וקונס־

טנטין זנגאקי (Zangaki). [סוף המאה ה-19]. 
 22.5X28; .חתומים ומתוארים בלוח. מודבקים משני צדדיו של דף עבה

23X28.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמים קלים בשולי הדף. 

פתיחה: $150

58. יפו – ארבעה תצלומים - האחים זנגאקי
ארבעה תצלומים של העיר יפו, מאת האחים אדלפי וקונסטנטין זנגאקי 

(Zangaki). [סוף המאה ה-19].
שוק ביפו; בחצר כנסיית פטרוס הקדוש; פנורמה – מבט מכיוון הים; סירה 
סמוך לחוף. חתומים ומתוארים בלוח. כל זוג תצלומים מודבק משני צדדיו 

של דף עבה. 22.5X28 בממוצע. מצב טוב. בחלקם כתמים ופגמים. 

פתיחה: $200

58. Jaffa – Four Photographs – Zangaki Brothers 

Four photographs of the city of Jaffa, by the brothers 
Adelphi and Konstantin Zangaki. [late 19th century].
A market in Jaffa; in the yeard of St. Peter's Church; 
Panorama – view from the sea; a boat near the shore. 
Signed and annotated in the plate. On both sides 
of a heavy leaf are two photographs. Average size 
22.5X28cm. Good condition. Several stains and damages.

Opening Price: $200

59. The Western Wall/ Damascus Gate –Zangaki 
Brothers  

The Western Wall / Damascus Gate. Two photographs 
by the brothers Adelphi and Konstantin Zangaki. 
[late 19th century].
Dated and annotated in the plate. Mounted on both 
sides of a heavy leaf. 22.5X28; 23X28.5cm. Very good 
condition. Minor stains at borders of leaf.

Opening Price: $150
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61. נשים יהודיות בלבוש מסורתי – תוניסיה וסוריה
1. אשה יהודיה מסוריה. תצלום מאת פליקס בונפיס. חתום ומתואר 

בלוח (החתימה קצוצה). 
 ,J. Andre Garrigues מאת  תצלומים  שני  יהודיה.  2-4. נערה 
תוניסיה. מודבקים על קרטון. בצדו האחורי של אחד הקרטונים מודבק 

תצלום נוסף מאת Garrigues, מסגד בתוניסיה. 
 J. Andre 5-8. נשים יהודיות בלבוש מסורתי. שלשה תצלומים [מאת
מודבקים  חתומים.  אינם  בלוח,  מתוארים  תוניסיה.   ,[Garrigues

לקרטון. בצדו האחורי של אחד הקרטונים מודבק תצלום נוסף. 

גודל ממוצע 26X20 ס"מ. מצב טוב, משתנה. קרעים בקרטונים. 

פתיחה: $300

61. Jewish Women in Traditional Costumes – 
Tunisia and Syria 

1. A Syrian Jewish woman. Photographed by Felix 
Bonfis. Singed and annotated in the plate (signature 
is chopped).
2-4. Jewish girl. Two photographs by J. Andre 
Garrigues, Tunisia. Mounted on cardboard. On the 
reverse of one cardboard an additional photograph 
by Garrigues of a Mosque in Tunisia is mounted.
5-8. Jewish women in traditional costumes. 
Three photographs by J. Andre Garrigues, Tunisia. 
Annotated in the plate, not signed. Mounted on card-
board. On the reverse of one cardboard an additional 
photograph is mounted.
Average size 26X20cm. Good condition, varies. Tears to 
cardboards.

Opening Price: $300

60. Felix Bonfils and Brothers Zangaki – 
Collection of Photographs  

Eighteen photographs by Felix Bonfils (1831-1885) 
and the brothers Adelphi and Konstantin Zangaki, 
[late 19th century].
Historic and archaeological sites around Israel, 
Jerusalem, Tiberias; craftsmen, women grinding 
wheat; Bedouins on camels, etc. 21.5X26.5cm. Fair-
good condition. Creases, glue remnants, stains.

Opening Price: $600

60. פליקס בונפיס והאחים זנגאקי – אוסף תצלומים
והאחים   (1831-1885) בונפיס  פליקס  מאת  תצלומים  שמונה-עשר 

אדלפי וקונסטנטין זנגאקי (Zangaki), [סוף המאה ה-19]. 
אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים ברחבי הארץ, ירושלים, טבריה; בעלי-
מלאכה, נשים טוחנות חיטה; בדואים עם גמלים, ועוד. 21.5X26.5 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. קמטים, שאריות דבק, כתמים. 

פתיחה: $600
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צילום, המאה ה-20
PHOTOGRAPHY, 20TH CENTURY

62. רכבת בתחנת הכפר ַּבִתיר – אמריקן קולוני
ירושלים,  קולוני".  ה"אמריקן  צלם   ,G. Eric Matson מאת  תצלום 

[ראשית המאה ה-20]. 
 Photo :תחנת הרכבת הסמוכה לכפר ַּבִתיר. חתום ומתואר בכתב-יד
עם  לקרטון  מודבק   .- G. Eric Matson – Jerusalem; Bittir
."The American Colony Photo Dept. Jerusalem" הטבעה

 23.5X29 ס"מ, מצב טוב. קרטון 33X37.5 ס"מ, קרעים ופינות חסרות. 

פתיחה: $150

63. בית מרקחת "הר ציון" בירושלים – תצלום ענק 
תצלום חזית בית המרקחת "הר ציון" והרוקח האחראי, חיים הויזדורף. 

[ירושלים, ראשית המאה ה-20].
בניו-יורק,  נפטר   ,1864 ירושלים,  (יליד  הויזדורף  (אליעזר)  חיים  רבי 
1940). חיבר מספר ספרים, ביניהם: קונטרס "דבר בעתו – דיני ומנהגי 
ערב פסח שחל בשבת", בו הוא חותם "חיים הויזדורף, חבר לקבוצת 
עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה [הסתדרות הדסה] לארץ ישראל...". 
בנו של רבי עזריאל זליג הויזדורף, מבוני "בתי מחסה" ברובע היהודי של 
העיר העתיקה בירושלים ודמות מוכרת בין אנשי הישוב הישן בירושלים. 
כתמים  קלים,  פגמים  ובשוליים,  בפינות  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   50.5X33.5
ונזקים. במסגרת עץ 68X47.5 ס"מ, משופצת. תיאור מאוחר בעט בצדו האחורי 

של התצלום.

פתיחה: $350

63. "Har Zion" Pharmacy in Jerusalem – Large 
Photograph 

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

Opening Price: $350

62. Train in the Railway Station near the Village 
of Batir – American Colony 

Photograph by G. Eric Matson, photographer of 
"American Colony". Jerusalem, [early 20th century].
Railway station near the village of Batir. Dated and an-
notated by hand: Photo-G.Eric Natson – Jerusalem; 
Battir. Mounted on cardboard with an embossing 
"The American Conoly Photo Dept. Jerusalem". 
23.5X29cm, good condition. Cardboard 33X37.5cm, tears 
and missing corners.

Opening Price: $150
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65. תצלומים של יפו - Scholten – פריז, 1929
הוצאת  .La Palestine Illustrée, par Francois Scholten

Jean Budry, פריז, 1929. צרפתית. 
 Jaffa La שני:  כרך   ;La Porte D'Entrée Jaffa ראשון:  כרך 
Belle. תצלומים איכותיים של העיר יפו, אנשיה, נופים, פירות וצמחים, 
בעלי-חיים, בעלי-מלאכה ועוד, בני כל העדות והדתות. בכרך הראשון 

65. Photographs of Jaffa – Scholten – Paris, 1929  

La Palestine Illustrée, par Francois Scholten. Paris: 
Jean Boudry, 1929. French.
First volume: La Porte D'Entrée Jaffa; second 
volume: Jaffa La Belle. High quality photographs of 
Jaffa, its people, views, fruit and plants, animals, 
craftsmen – of various ethnic groups and religions. 
The first volume contains 449 photographs, and the 
second volume - 371 photographs. A relevant citation 
from the bible, the Talmud or Quran appears next to 
each photograph. Printed in 1000 copies. 27cm. Good 
condition. Restored tear to cover of second volume. 
Damaged spine. Ink-stamps.

Opening Price: $300

64. ליאו קאהן – תצלומים בתבניות שונות
[ראשית   ,(Leo Kahn) קאהן  ליאו  הצלם  מאת  תצלומים  חמשה 

המאה ה-20, אולי 1912].
1-3. שלשה תצלומי שחור-לבן: בנין בצלאל בירושלים; משמר הירדן; 
מושבה. שני הראשונים מתוארים בצדם האחורי בעפרון. אינם חתומים. 

17X23 ס"מ, מצב טוב. 
מודפסים   ,"Palästina im Bild" הסדרה  מתוך  תצלומים  4-5. שני 
על נייר בתבנית גדולה במיוחד: צורפים תימנים; חֹוֵרׁש במושבה רחובות. 
וינה.   ,Jüdische Zeitung, Kunstanstalt Max Jaffé הוצאת 

48X57.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים. 

פתיחה: $200

64. Leo Kahn – Photographs in Different Formats  

Five photographs by Leo Kahn, [early 20th century, 
perhaps 1912].
1-3. three black and white photographs: Bezalel 
building in Jerusalem; Mishmar HaYarden; Moshavah. 
The first two are annotated on the reverse, in pencil. 
Not signed. 17X23cm, good condition.
4-5. Two photographs from the series " Palästina im 
Bild", printed on a particularly large paper: Yemenite 
Jewelers; A plowman in the Moshava Rehovot. 
Published by: Jüdische Zeitung, Kunstanstalt Max 
Jaffé, Vienna. 48X57.5cm. Fair condition. Tears and 
stains.

Opening Price: $200

449 תצלומים, בכרך השני 371 תצלומים. לצד כל תצלום נדפס ציטוט 
רלוונטי מהתנ"ך, התלמוד או הקוראן. נדפס ב-1000 עותקים. 27 ס"מ. 

מצב טוב. קרע משוקם בעטיפת הכרך השני. פגמים בשדרה. חותמות. 

פתיחה: $300
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66. הגדודים העבריים – אוסף תצלומים
בזמן  ובקהיר  ישראל  בארץ  העבריים  הגדודים  פעילות  את  המתעדים  שחור-לבן  תצלומי  תשעה-עשר 

מלחמת העולם הראשונה ואחריה, מאת יעקב בן-דוב, [1915-1920 בערך]. 
מתוארים  רובם  מודבקים,  "ציון"  ובולי  מודפסים  דוד  מגן  עטורי  עם  נייר,  דפי  על  מודבקים  התצלומים  כל 
בכתב-יד (מאוחר מתקופת הצילום): מסירת ספר תורה ודגל לגדוד, תפלה בגדוד, משרד הגדודים העבריים 
בירושלים, מטבח הגדוד וטבחיו, הגדוד בחיפה, שמירה על הקישון, קברי חללי הגדוד בהר הצופים, טקס 
צוות  בקהיר,  הגדוד  בצריפין,  לגדוד  פנים  קבלת  הצופים,  הר  על  הגדוד  מחנה  הגדוד,  חייל  של  קבורה 
הרפואה של הגדוד, מקהלת הגדוד (מתואר בלוח). גודל משתנה, 5.5X8.5 ס"מ עד 14.5X20.5 ס"מ. מצב כללי 

טוב, בתצלום המקהלה קו-קפל וקמטים. 

פתיחה: $1500

66. The Jewish Legion – Collection of Photographs  

Nineteen black and white photographs documenting the Jewish Legion in Eretz 
Israel and in Cairo during World War I and afterwards, by Ya'akov Ben-Dov, 
[ca.1915- 1920].
All of the photographs are attached to paper leaves decorated with printed 
shapes of Magen David and pasted "Zion" stamps, most of them are annotated 
by hand (at a later date): handing of a Torah and a flag to the legion, prayer in the 
legion, office of the Jewish Legion in Jerusalem, the Legion's kitchen and cooks, 
the Legion in Haifa, guarding on the Kishon, graves of the Legion's casualties 
on Mount Scopus, burial ceremony of a Legion's soldier, the Legion's camp on 
Mount Scopus, reception in honor of the Legion in Zrifin, the Legion in Cairo, 
the medical staff of the Legion, the Legion's choir (annotated in the plate). Size 
varies, 5.5X8.5cm. to 14.5X20.5cm. General condition – good. A folding-mark and 
creases to the photograph of the choir.

Opening Price: $1500
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68. תל-אביב, שנות ה-20 – שבעה תצלומים
הרצל  רחוב  ה-20-30]:  [שנות  תל-אביב,  העיר  של  תצלומים  שבעה 
(מבט מכיוון גימנסיה הרצליה), רחוב לילינבלום, רחוב השחר, שדרות 
רוטשילד, הלווייתו של מקס נורדאו בשדרות ביאליק, בית עתון "הארץ" 
 11.5X17 ברחוב מונטיפיורי, קזינו "גלי אביב" על שפת הים. גודל ממוצע

ס"מ. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

68. Tel-Aviv, 1920s – Seven Photographs 

Seven photographs of the city of Tel-Aviv, [1920s-
30s]: Herzl Street (from the direction of Herzlia 
Gymnasium), Lilienblum Street, HaShachar Street, 
Rothschild Boulevard, funeral of Max Nordau in 
Bialik Boulevard, "Ha'aretz" newspaper building on 
Montefiore Street, Casino "Galei Aviv" on the beech. 
Average size 11.5X17cm. Good condition.

Opening Price: $500

67. ארבעה תצלומים מתקופת המנדט
העליון;  לנציב  מינויו  לקראת  לירושלים  מגיע  סמואל  הרברט  1. סיר 

לימינו: הגנרל אלנבי, [1920]. תצלום מאת סוכנות-עתונות לונדונית. 
האכרים  התאחדות  ליסוד  הראשונה  הועידה  קבוצתי,  2. תצלום 
כי  אפשר  האחורי.  בצדו  ומתוארך  בפירוט  מתואר   .[1922] בישראל, 

מדובר בהדפסה מאוחרת. 
החמישי,  ג'ורג'  המלך  ע"ש  היובל  יער  נטיעת  בטקס  3. אוסישקין 

[1925?]. צלום: ארושקעס. 
4. דב הוז, משה שרתוק והנציב העליון ארתור ווקופ במסע הלוויה של 

מאיר דיזנגוף, [ספטמבר 1936]. צלום: זולטן קלוגר. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

67. Four Photographs of the British Mandate 
Period 

1. Sir Herbert Samuel arriving in Jerusalem for his ap-
pointment as the High Commissioner of Palestine; on 
his right: General Allenby, [1920]. Photograph taken 
by a Londonian press-agency.
2. Group-photograph, the first convention of the 
Farmers Association of Israel, [1922]. Annotated in 
detail and dated on the reverse. It is possible that this 
is a late printing.
3. Ussishkin at the King George V Jubilee Forest 
planting ceremony, [1925?]. Photography: Aroshkes.
4. Dov Hoz, Moshe Shertok and the High 
Commissioner Arthur Wauchope at the funeral of 
Meir Dizengoff, [September 1936]. Photography: 
Zoltan Kluger.
Size and condition varies.

Opening Price: $150
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69. היריד למען תוצרת הארץ – ביתנים בתערוכה, שנות 
ה-20

חמשה תצלומים, ביתני-תצוגה ביריד למען תוצרת הארץ, טרום "יריד 
המזרח". תל-אביב, [שנות ה-20]. 

המזרח"  ל"יריד  שקדמו  הירידים  מאחד  הם  התצלומים  הנראה,  כפי 
או  ותעשייה"  "מסחר  חברת  על-ידי  ה-20  שנות  במהלך  ונערכו 
ביתני  נראים  בתצלומים  הארץ".  תוצרת  למען  והיריד  מ"התערוכה 
חברת "הסורג" מירושלים; סנדלרים ובתי-חרשת לנעליים מתל-אביב; 
בית חרשת חשמלי לקופסאות "הדר" ב. שפלן; וביתנים נוספים. אינם 

חתומים. 11.5X17 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

69. Fair Promoting Products Made in Israel – 
Booths in the Fair, 1920s 

Five photographs, exhibition-booths in a fair pro-
moting products made in Israel, prior to the "Levant 
Fair". Tel-Aviv, [1920s].
It seems that the photographs are of one of the fairs 
prior to the establishment of the "Levant Fair" and 
were held during the 1920s by "Trade and Industry" 
company or by the "Fair Promoting Products made 
in Israel". The photographs present: the booth 
of "HaSoreg" company of Jerusalem; shoemak-
ers and shoe factories of Tel-Aviv; a Box-making 
factory"Hadar" B. Sheflan; and other booths. Not 
signed. 11.5X17cm. Good condition.

Opening Price: $250

70. אברהם סוסקין – רשיון לחנות / צדוק בסן – חשבונית
1. רשיון על-שם מר אברהם סוסקין, עבור צינקוגרפיה ברחוב לילינב־
לום 12, מאי 1938. טופס רשמי מטעם מחלקת הרשיונות של ממשלת 
בעברית,  והתעשיות,  המלאכות  הסדרת  לפקודת  בכפוף  המנדט, 

אנגלית וערבית. דף 49 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול וקרעים. 
בית  על-שם  חשבונית  ירושלים.  אמנותית,  צלמוניה  באסאן,  2. צדוק 
תורה"  "מחזיקי  נשים  אגודת  ע"ש  חדר  צילום  עבור  דיסקין,  יתומים 

שיקגו, 1932. דף 23.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים. 

פתיחה: $150

70. Avraham Soskin – A Store Permit / Zadok 
Bassan – Invoice 

1. Permit in the name of Avraham Soskin, for a 
Zincography on 12 Lileinblum Street, May 1938.An 
official form issued by the Mandate authorities sub-
ject to the order of regulating trade and industry, in 
Hebrew, English and Arabic. Leaf 49cm. Fair condition. 
Stains, folding-marks and tears.
2. Zadok Bassan, Artistic Photography, Jerusalem. 
Invoice issued for Diskin Orphanage, for photograph-
ing a room of "Machzikey Torah"women's association  
in Chicago, 1932. Leaf 23.5cm. Good condition. Creases.

Opening Price: $150

71. מאורעות תרפ"ט – שלשה תצלומים
אוגוסט  ישראל,  ארץ  ביהודי  הפרעות  תוצאות  של  תצלומים  שלשה 

.1929
▪ גופות יהודים. ▪ בית של סופר יהודי שנבזז והושחת. ▪ גווילים מוש־
חתים של ספרי תורה. שניים מודבקים על דפי אלבום; בצדו האחורי 

71. 1929 Palestine Riots – Three Photographs  

Three photographs portraying outcome of riots to-
wards Jews of Eretz Israel, August 1929. 
▪ Corpses of Jews. ▪ Home of Jewish scribe plundered 
and destroyed. ▪ Destroyed parchments of Torah 
scrolls. Two glued onto leaves of album; reverse side 
of third contains stamps “Tzalmonia Zion, Y. Berliner, 
Jerusalem”. 12X16.5cm. Varying condition. 

Opening Price: $300

ס"מ.   12X16.5 ."ירושלים ברלינר,  י.  ציון,  "צלמוניה  חותמת  השלישי  של 
מצב משתנה.

פתיחה: $300
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72. אלבום – ישובי חומה ומגדל / תצלומים מקוריים מאת א"מ ליליאן 
וישובים  ומגדל"  "חומה  יישובי  את  המציגים  הסמוכות,  ומהשנים   1938 משנת  מרשים  תצלומים  אלבום 
נוספים: סביבות חניתה וביקורו של חיים ויצמן במקום, העלייה לחרבת צמח (קיבוץ אילון), מגדל במסדה, 
מגילת אבן-הפינה של קיבוץ מעלה החמישה, בניית גדרות בצפון הארץ, עבודה חקלאית ושומרים עבריים 

בצפון; הישובים משמר העמק, גניגר, עין חרוד, אפיקים, כפר-
המכבי  כפר  תל-עמל,  תבור,  כפר  המעלה,  יסוד  יגור,  ברוך, 
וישובים נוספים; תצלומים מטיולים, תחת הכותרת "כך טילנו 
תצלומים  שבעה  משולבים  האלבום  בדפי  ועוד.  לפני 1936"; 
מרשימים, מתוארים בעפרון וחתומים בידי הצלם "א. באואר".
כמו כן, משולבים בדפי האלבום תצלומים מאת אפרים משה 
ליליאן (לפחות 17 תצלומים זוהו בוודאות כתצלומים מקוריים 
הצי־ ההיבט  באור,  "לצייר  בקטלוג  מופיעים  והם  ליליאן  מאת 
לאמנות,  אביב  תל  מוזיאון  הוצאת  ליליין,  מ.  א.  ביצירת  לומי 
של  הסידוריים  במספרים  מלווים  ליליאן  של  תצלומיו   .(1990
תצלומים  ביניהם:  הנ"ל.  בקטלוג  מופיעים  שהם  כפי  עבודותיו, 
רחוב  נפשי",  "שובי  ישיבת  כיום  תימני,  תורה  תלמוד  אנשי  של 
תרמ"ב, שכונת נחלת צבי, מאה שערים בירושלים: חמש דמויות 
זקנים  שני   ;1906  ,(177 מס'  (ליליין  תימני"  תורה  ב"תלמוד 
דוד  (הרב  מתימן  יהודי  מס' 177), 1906;  (ליליין  תורה  לומדים 
הכהן, ליליין מס' 114), 1906; הכהן הגדול של העדה השומרו־

נית, יעקב בן-אהרון, ובנו עוזי (ליליין מס' 195), 1906-1914; שתי נערות מבוכרה (ליליין מס' 199), 1906; יהודי 
זקן מבוכרה (ליליין מס' 109), 1906-1914; ועוד. סה"כ 137 תצלומים מודבקים לדפי אלבום. מצב כללי טוב. 

גודל משתנה, 8.5X6 ס"מ עד 13X18 ס"מ. 

פתיחה: $5000

72. Photo-Album - Tower and Stockade / Original Photographs by E.M. Lilien 

Remarkable photo-album from the years around 1938, portraying "Tower and 
Stockade" settlements and some other settlements: Hanita and the vicinity and 
Haim Weizmann's visit there, Settling in Khirbet Samak (Kibbutz Eilon), a tower 
in Massada, Kibbutz Ma'ale HaHamishaa corner-
stone scroll, constructing fences in the north, ag-
ricultural work and Jewish guards in the north; the 
settlements Mishmar HaEmek, Genigar, Ein Harod, 
Afikim, Kefar Baruch, Yagur, Yessod HaMa'ala, 
Kefar Tavor, Tel-Amal, Kefar HaMaccabi and other 
settlements; photographs from journeys under 
the title "this is the way we toured the country 
before 1936"; etc. Seven impressive photographs 
are included in the album annotated in pencil and 
signed by the photographer "A. Bauer".
Photographs by Ephraim Moshe Lilien are also in-
cluded in this album (at least 17 photographs were 
certainly identified as original photographs taken 
by Lilien and they appear in the catalogue ""Paint 
in light, the photographic aspect of Lielien's 
work, published by the Tel-Aviv Museum of Art, 
1990). Lilien's photographs are accompanied by 
serial numbers of his works as they appear in the 
mentioned catalogue. Amongst them: photographs of a Yemenite Talmud Torah, 
present day "Shuvi Nafshi" Yeshivah, Tarmav Street, Nahalt Zvi, Mea She'arim, 
Jerusalem: five figures in "Yemenite Talmud Torah" (Lilien no. 177), 1906; two Elderly 
Study Torah (Lilien no. 177), 1906; A Yemenite Jew (Rabbi David HaCohen, Lilien no. 
114), 1906; the Priest of the Samaritan Congregation, Ya'akov Ben-Aharon and his 
son Uzi (Lilien no. 195), 1906-1914; Two Bukhari Girls (Lilien No. 199), 1906; an old 
Bukhari Jew (Lilien no. 109), 1906-1914; and more. Total of 137 photographs pasted 
to the album leaves. General condition is good. Size varies, 8.5X6cm to 13X18cm.

Opening Price: $5000
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73. השומר הצעיר / מכבי / ויצו – סלונים (בלארוס), שנות ה-20-30
תצלומים ופריטי-נייר מהעיר סלונים (מחוז הורדנה, בלארוס), שנות ה-20-30. 

~ 5 תצלומים המתעדים את פעילות תנועת "השומר הצעיר" בסלונים, 1923-1925. ביניהם: "ההשתערות 
הראשונה" – היאבקות / התעמלות; תצלום קבוצתי, ילדים במדים מלאים של התנועה; ארוחה קבוצתית, 
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.
~ 19 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 
אחד  של  האחורי  בצדו  בלוח;  מתוארים  מהם  שניים  ביריד.  שונים  ביתנים  נראים  בתצלומים  "ויצו".  ארגון 

התצלומים 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 44 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600

73. HaShomer HaTza’ir / Maccabi / Wizo – Slonim (Belarus), 1920s-30s 

Photographs and paper items from the town of Slonim (Belarus), 1920s-30s.
~ Five photographs documenting the activity of the “HaShomer HaTza’ir” move-
ment in Slonim, 1923-1925.
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 ink 
stamped on the verso “HaShomer HaTza’ir Photo Services in Slonim”, with the 
emblem of the movement. 9x14cm.
~ Nineteen photographs documenting the activity of the "Maccabi"sports move-
ment in Slonim, 1920s. Including: the" Maccab"i 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. 
9x14cm or 6x9cm.
~ Four photos of the 5th and 6th traditional JNF Fairs, which took place in Slonim 
on Purim 1934 and 1935, 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”. 12x17cm. 
Enclosed: A handwritten card with a" Wizo" Slonim stamp; a passport photograph 
with a Hebrew and Polish ink-stamp; a photo from Harbin, China, 1932; a postcard; 
a Shana Tova greeting card; 13 family photos. Lot of 44 Items. Varying sizes and 
conditions.

Opening Price: $600
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74. חתונה יהודית בקאּבּול – אפגניסטן, 1920
תצלום חתונה יהודית באפגניסטן. קאבול, תר"ף 1920. 

תצלום קבוצתי, במרכזו יושבים החתן והכלה. העץ והקירות סביב המ־
צולמים מחופים בדים צבעוניים רקומים, באחד הבדים רקמת מגני-דוד 
ואותיות עבריות. מתואר בכתב-יד בצדו האחורי. 14.5X18.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

75. פולין – משה וורוביצ'יק 
פולין, מאת משה וורוביצ'יק-רביב [צלם]. תל אביב, תש"ו [1946].

חוברת המכילה 10 הדפסי תצלומים של דמויות יהודיות בפולין. "הצ־
שלפני  בשנים  פולין  פני  על  נסיעה  אגב  נעשו  כאן  המכונסים  לומים 
והמענין,  האפייני  את  ושם  פה  'לתפוס'  אלא  נתכוונתי  לא  המלחמה. 
מבחינה ציורית-צלומית בלבד, וודאי אין בצלומים אלה משום מתן דמות 
ליהדות פולין על כל גילוייה". [2] דף + 10 לוחות. 25 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

ומעט קרעים. עטיפה מנותקת חלקית. 

פתיחה: $150

74. Jewish Wedding in Kabul – Afganistan, 1920  

Photograph of a Jewish wedding in Afganistan. 
Kabul,1920.
Group photograph with the bride and groom sitting 
in the center. The tree and the surrounding walls 
are covered with colorful embroidered fabrics. An 
embroidered Magen David and Hebrew letters are 
seen on one of the fabrics. Annotated by hand on the 
reverse. 14.5X18.5cm. Good condition.

Opening Price: $150

75. Poland – Moshe Vorobeichik  

Poland, by Moshe Vorobeichik-Raviv [Photographer]. 
Tel Aviv, [1946].
Booklet containing 10 photograph prints of Jewish 
figures in Poland prior to the war. [2] leaves + 10 plates. 
25cm. Good condition. Stains and several tears. Partially 
detached cover.

Opening Price: $150

76. Kibbutz Ein Gev and the Conquest of Sussita  

31 Photographs of Ein Gev, 1940s.
Three photo-albums, annotated by hand. Featuring 
the conquest of Sussita post, launching the 'Sussita' 
boat in the Sea of Galilee, kibbutz life, views, etc. 
Photographs 6X9cm, album 10X13cm. Good condition.

Opening Price: $150

76. קיבוץ עין גב וכיבוש סוסיתא, שנות ה-40
31 תצלומים מקיבוץ עין גב, שנות ה-40.

כיבוש  את  מתארים  יד.  בכתב  מתוארים  אלבומים,  בשלשה  מסודרים 
משלטי סוסיתא, השקת הספינה 'סוסיתא' בכינרת, הווי הקיבוץ, נופים 

ועוד. תצלומים 8-9x6 ס"מ, אלבום 13x10 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150
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77. אפרים (אפרן) אילני – בעלי מלאכות ופועלים
ששה-עשר תצלומים מאת אפרים (אפרן) אילני (1910-1999). 

בעלי-מלאכה ופועלים: נהג קטר, עובדים בבית החרושת "עסיס", עובד 
בלול עופות למאכל בקיבוץ כפר מנחם (הראשון מסוגו בארץ), קוטפת 
שעועית, עובדי מחרטות, ועוד. כולם חתומים מאחור בחותמת הצלם, 

ארבעה חתומים גם בכתב-יד. גודל ממוצע 12X17 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $450

78. רודי ויסנשטין – אוסף תצלומים
הקמת  ויסנשטין (1910-1992):  רודי  הצלם  מאת  תצלומים  אחד-עשר 
עולים  עם  הורה  ריקוד  הגנה);  (עמדת  חצץ  באבני  ומילואה  חומה 
ועוד.  מרחביה;  קיבוץ  שריד;  מקיבוץ  זורע  תל-אביב;  בנמל  חדשים 
חתומים מאחור בחותמת הצלם. גודל ממוצע 18X12 ס"מ. מצב כללי טוב. 

קרעים קלים; פינה חסרה. 

פתיחה: $800

77. Ephraim (Efran) Ilani – Craftsmen and 
Workers 

Sixteen photographs by Ephraim (Efran) Ilani 
(1910-1999).
Craftsmen and workers: a locomotive driver, work-
ers in "Asis" factory, worker in a chicken enclosure 
in Kibbutz Kfar Menachem (first of its kind in Israel), 
beans picker, lathe workers, etc. All of the photo-
graphs are stamped on the reverse with photog-
rapher's ink-stamp, four are hand-signed as well. 
Average size 12X17cm. Good condition.

Opening Price: $450
78. Rudi Weissenstein – Collection of 
Photographs 

Eleven photographs by the photographer Rudi 
Weissenstein (1910-1992): Construction of a wall and 
filling it with gravel (a defense post); Hora dance with 
new immigrants in the Tel-Aviv port; seed spreading 
in Kibbutz Sarid; Kibbutz Merchavia; and more. Ink-
stamped on the reverse by the photografer. Average 
size 18X12cm. Good condition. Minor tears; missing 
corner.

Opening Price: $800
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80. האחיות מאייר – מבני-תעשייה
(לוטה)  שרלוטה  האחיות  מאת  מבני-תעשייה,  של  תצלומים  שבעה 
מאייר (1911-1978) ומרגרט (גרדה) מאייר (1913-1993). חיפה, 1952.

האחיות מאייר, צלמות חיפאיות ילידות גרמניה, פעלו בשנים 1934-1957. 

80. Sisters Meyer – Photographs of Industrial 
Buildings  

Seven photographs of industrial buildings by the sis-
ters Charlotte (Lotte) Meyer (1911-1978) and Margaret 
(Gerda) Meyer (1913-1993). Haifa, 1952.
Sisters Meyer, two German-native photographers 
from Haifa, acted during the years 1934-1957. They 
specialized in portrait photography (some of famous 
figures) and photography of industrial buildings 
and architecture. Two photographs signed on the 
reverse with phtographers' ink-stamp. Average size 
13X17cm. Very good condition.

Opening Price: $600

79. Sisters Meyer – Collection of Photographs  

Eleven photographs taken by the sisters Charlotte 
and Gerda Meyer, 1930s to the 1950s. Craftsmen and 
workers; a ship in the port of Haifa; meeting of the 
Haifa Chamber of Commerce on April 8 1938; buying 
the lands of Kibbutz HaZore'a; Abdalla the First, King 
of Jordan, with British dignitaries; David Ben-Gurion 
delivering a speech at a graduation ceremony in 
the Technion, and more. All of the photographs are 
signed with the photographers' ink-stamp except 
for one; two photographs are handsigned as well, 
some are annotated. Average size 12.5X17.5cm. Good 
condition in general. Stains or minor tears to some of the 
photographs; a missing corner.

Opening Price: $700

79. האחיות מאייר – אוסף תצלומים
אחד-עשר תצלומים מאת האחיות שרלוטה וגרדה מאייר, שנות ה-30 

עד שנות ה-50. 
בעלי-מלאכה ופועלים; אנייה בנמל חיפה; אספת לשכת המסחר ביום 
8 באפריל 1938; קניית אדמות קיבוץ הזורע; עבדאללה הראשון, מלך 
ירדן, לצד נכבדים בריטיים; דוד בן גוריון נואם בטקס חלוקת הדיפלומות 
של הטכניון, ועוד. כולם חתומים בחותמת הצלמות למעט אחד; שניים 
חתומים גם בכתב-יד, חלקם מתוארים. גודל ממוצע 12.5X17.5 ס"מ. מצב 

כללי טוב. בחלקם כתמים או קרעים קלים; פינה חסרה. 

פתיחה: $700

ובצילום  אנשי-שם)  של  (ביניהם  פורטרט  בתצלומי  התמחו  השתיים 
בחותמת  מאחור  חתומים  תצלומים  שני  וארכיטקטורה.  מבני-תעשייה 

הצלמות. גודל ממוצע 13X17 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $600
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81. אלבום תצלומים של חייל בריטי בא"י – האחיות גרדה 
ושרלוטה מאייר

אלבום תצלומים של חייל בריטי, ששירת במזרח התיכון, [ראשית שנות 
ה-40]. 

כחמישים מהתצלומים צולמו באתרים שונים בצפון ארץ ישראל: חיפה, 
טבריה, עכו, נצרת וצפת. שלשה תצלומים קבוצתיים גדולים צולמו בידי 
תצלומים  בחותמתן.  מאחור  וחתומים  מאייר  ושרלוטה  גרדה  האחיות 
אחרים ממצרים, סוריה, סודן ומקומות נוספים. גודל ממוצע: 6.5X8.5 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $200

81. Photo-Album of a British Soldier in Eretz 
Israel – Sisters Gerda and Charlotte Meyer 

Photo-album of a British soldier who served in the 
Middle East, [early 1940s]. About 50 photographs 
were taken in various sites in northern Israel: Haifa, 
Tiberias, Accre, Nazareth and Safed. Three large 
group photographs were taken by the sisters Gerda 
and Charlotte Meyer and are ink-stamped on the re-
verse. Other photographs from Egypt, Syria, Sudan 
etc. Average size: 6.5X8.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

83. וולטר ָצֵדק – שמונה תצלומים
שמונה תצלומים מאת וולטר ָצֵדק (1900-1992). [שנות ה-30]. 

מקיבוצי  באחד  וחצץ  עץ  עשויה  הגנה  בעמדת  רובים  מכוונות  נשים 
נערה  ומעשנים;  עתון  קוראים  גבוהים  במגפיים  גברים  שני  הארץ; 
מתקנות  נערות  בתל-אביב;  מודעות  בלוח  מתבוננים  אנשים  כותבת; 
מתואר  ואחד  בחותמת  אחד  בכתב-יד,  חתומים  ששה  ועוד.  דיג,  רשת 
ממוצע  תיאור מפורט בגרמנית ובסופו "Fot. Walter Zadek". גודל 

13X18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $700

82. וולטר ָצֵדק – "צופר שבת" בתל-אביב
[שנות  תל-אביב,   .(1900-1992) ָצֵדק  וולטר  מאת  תצלומים  שני 

ה-20-30]. 
אדם רכוב בכרכרה רתומה לשני סוסים, מכריז על כניסת השבת ברחו־
הצלם.  בחותמת  מאחור  חתומים  בצֹוָפר.  תקיעה  על-ידי  תל-אביב,  בות 

12X18 ס"מ. מצב טוב.  

פתיחה: $250

82. Walter Zadek "Shabat Horn" in Tel-Aviv

Two photographs by Walter Zadek (1900-1992). Tel-
Aviv, [1920s-30s].
A man riding in a carriage led by two horses, and 
announcing the Shabath by blowing a horn. Ink-
stamped on the reverse by the photographer. 
12X18cm. Good condition.

Opening Price: $250

83. Walter Zadek – Eight Photographs  

Eight photographs by Walter Zadek (1900-1992). 
[1930s].
Women pointing guns in a defense post made of 
wood and gravel in a Kibbutz; two men in boots 
reading a newspaper and smoking; a girl writing; 
people looking at a bulletin board in Tel-Aviv; girls 
fixing a fishing net, and more. Six are hand-signed, 
one is ink-stamped and one is annotated in length 
in German ending with "Fot. Walter Zadek". Average 
size 13X18cm. Good condition. Several stains.

Opening Price: $700
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84. וולטר ָצֵדק - חיילים בריטים מתאמנים בתל-אביב
[שנות  תל-אביב,   .(1900-1992) ָצֵדק  וולטר  מאת  תצלומים  ששה 

ה-30]. 
תל-אביב.  ברחובות  לפעולה  מתכוננים  או  מתאמנים  בריטיים  חיילים 
תרצ"ו.  מאורעות  לתקופת  מאחור,  ומתוארך  מתואר  התצלומים  אחד 

חתומים מאחור בחותמת הצלם. 13X18 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

84. Walter Zadek – British Soldiers Training in 
Tel-Aviv 

Six photographs by Walter Zadek (1900-1992). Tel-
Aviv, [1930s].
British soldiers training or preparing for an op-
eration, in the streets of Tel-Aviv. One photograph is 
annotated and dated on the reverse and relates to 
the 1936 events. Ink stamped on the reverse by the 
photographer. 13X18 cm. Good condition.

Opening Price: $400

85. תצלומים של סוכנות-עתונות אמריקנית - ירושלים, 
1946-1948

העתונאית  הצילום  סוכנות  אל  שנשלחו  תצלומי-עתונות  שלשה-עשר 
ירושלים,  מסן-פרנסיסקו.   International News Photo

.1946-1948
הידיעות,  סוכנות  של   Reference Library-ל שנשלחו  עותקים 
חתומים, מתוארכים ומתוארים: פינוי הרוגים מפיצוץ בשכונת הבוכארים 
(פעולה של הלח"י); תמונות ראשונות מפיצוץ תחנת הרכבת בירושלים 
(פעולה של הלח"י); הרוגי "שיירת הדסה" בהר הצופים; פיצוץ העמדה 
הבריטית בראש טחנת הקמח בשכונת ימין משה, ותצלומים מעניינים 

נוספים. גודל ממוצע 21X27 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

85. Photographs by an American Press-Agency 
– Jerusalem, 1946-1948 

Thirteen photographs sent to the Press-Photos 
agency – International News Photo of San Francisco. 
Jerusalem, 1946-1948.
Copies sent to the Reference Library of the press 
agency, signed, dated and annotated: removing ca-
sualties from a bombing site in the Bukhari neighbor-
hood (Lechi action); first photographs of the railway 
station bombing in Jerusalem (Lechi action); victims 
of the Mount Scopus "Hadassa convoy": bombing of 
the British post on the Wind Mill in Yemin Moshe, and 
some other interesting photographs. Average size 
21X27cm. Good condition.

Opening Price: $300
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86. מלחמת העצמאות וראשיתו של צה"ל – אוסף 
תצלומים שהוענק למרגל ישראל בר

ארץ  ידוע.  לא  צלם  איכותיים.  שחור-לבן  תצלומי  ושמונה  חמשים 
ישראל, [1948-1949].

צה"ל  של  פעילותו  את  המתארים  ואיכותיים,  מרשימים  תצלומים 
בשלב השני של מלחמת העצמאות, לאחר ההפוגה השניה. רבים מהם 
מציגים את הפעילות בחזית הדרומית: שבויים מצריים בניצנה במהלך 
"מבצע חורב"; כיבוש עוג'ה אל חפיר (ניצנה); ניצנים; נגבה; טיפול רפואי 
לשבויים; יחידת הג'יפים "שועלי שמשון"; כיבוש כפרים ופיצוץ מבנים; 
מטוס מתכונן לנחיתה; יחידת הפרשים באיזור גדרה, ועוד. בתצלומים 
אחרים: מצודת כח (נבי יושע); טקסים ומצעדים צה"ליים, חיילים בחיל 
1914-) כרמי  בוריס  מאת  כתצלום  זוהה  התצלומים  אחד  ועוד.  הים, 
תצלומים  גם  כי  אפשר  וצה"ל.  ההגנה  בשירות  כצלם  שעבד   ,(2002
אחרים צולמו על-ידו או על-ידי צלמים אומנים אחרים, שעבדו בשירות 

צה"ל בתקופת מלחמת העצמאות. התצלומים נתונים בתיק בד; בחלקו 
"לסגן-אלוף  בר:  ישראל  למרגל  הקדשה  עם  פתק  מודבק  הפנימי 
וחלקו  בדפוס  (חלקו  באג"ם"  משותפת  עבודה  למזכרת  בר,  ישראל 
ס"מ,  בריסטול 33  דפי  על  מודבקים  ס"מ.   16.5X11 ממוצע גודל  בכתב-יד). 
תיק בד 34.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים על דפי הקרטון; פגמים קלים בתיק. 

פתיחה: $2500
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87. גדוד "הבוקעים" של חטיבת גבעתי - מלחמת 
העצמאות 

בתקופת  הגדוד  פעילות  את  המתעד  תצלומים  אלבום  "הבוקעים", 
מלחמת העצמאות, [1947-1948]. 

בנגב,  אתרים  הווי,  אימונים,  הגדוד:  מפעילות  מעניינים  תצלומים   75
 1947 בשנת  הוקם  "הבוקעים"  גדוד  ועוד.  בית-ג'וברין,  משטרת  כיבוש 
עסקו  חייליו  גבעתי.  לחטיבת  השתייך  העצמאות  מלחמת  ובתקופת 
במשימות אבטחה במרחב הדרום. הגדוד בלם את הצבא המצרי בדרכו 
לכיוון תל-אביב, פרץ את הדרך לנגב, כבש את משלטי הצבא המצרי 
ב"חוליקאת" ותרם לחיבורו המחודש של הנגב לשטחי מדינת ישראל. 
כריכה רופפת.  טוב.  מצב  ס"מ.   16X21.5 אלבום ס"מ,   6.5X9.5 :ממוצע גודל 

מצורפת ברכת "שנה טובה" מחטיבת גבעתי, מנותקת. 

פתיחה: $250

87. "HaBok'im" Regiment of Givati Brigade – 
War of Independence 

"HaBok'im", photo-album documenting the regi-
ment's activity during the War of Independence, 
[1947-1948].
75 Interesting photographs: maneuvers, daily life, 
sites in the Negev, conquest of Beit Govrin Police, 
etc. "HaBok'im" regiment was established in 1947 
and during the war was part of Givati Brigade. The 
soldiers were in charge of securing the south. The 
regiment blocked the Egyptian army on its way to 
Tel-Aviv, opened the way to the Negev, conquered 
the Egyptian posts in "Hulikat" and helped in re-con-
necting the Negev to Israel. Average size: 6.5X9.5cm, 
album 16X21.5cm. Good condition. Loose binding. 
Attached is a" Shana Tovah" card from Givati Brigade, 
detached.

Opening Price: $250

86. War of Independence and Early Days of IDF – 
Collection of Photographs Presented to the Spy 
Israel Ber 

Fifty eight black and white professional photographs. 
Photographer – unknown. Eretz Israel [1948-1949].
Impressive professional photographs document-
ing the activity of IDF during the second stage of 
the War of Independence, following the second 
cease-fire. Numerous photographs document the 
south front: Egyptian prisoners of war in Nitzana 
during "Horev Operation"; conquest of Uja el-Hafir 
(Nitzana); Nitzanim; Negba; Medical care of prison-
ers; Jeep unit of "Shualey Shimshon"; conquest of vil-
lages and bombing buildings; plane towards landing; 
Horsemen near Gedera, etc. In other photographs: 
Metzudat Ko'ach (Nebi Yosha); ceremonies and 
military parades, soldiers in the navy, etc. One of the 
photographs was identified as a photograph taken 
by Boris Carmi (1914-2002), who served as a military 
photographer. It is possible that other photographs 
were taken by Carmi or by other professional pho-
tographers who worked as military photographers 
during the War of Independence. The photographs 
are contained in a cloth folder; on the inner side is 
a note with a dedication to Israel Ber, the spy: "to 
Lieutenant Colonel Israel Ber as a souvenir for joint 
work in the Operations Directorate" (partly hand-
written and partly printed). Average size 16.5X11cm. 
Mounted on Bristol 33cm, cloth folder 34.5cm. Good 
condition. Minor stains on Bristol leaves; minor damages 
to folder.

Opening Price: $2500
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89. IDF Aerial Photographs, 1972 

Twenty aerial photographs and photographs of IDF 
airplanes, arranged in an album which was presented 
to a military person when he retired in 1972.
The Temple Mount and the Western Wall, the 
Knesset, "Kennedy Memorial", the Pyramids, and 
more. Black and white photographs 25.5X20cm. Very 
good condition.

Opening Price: $150

88. Photographs of Figures in Eretz Israel – New 
York, 1950’s 

The People of Israel – a celebration. Photograph 
album, apparently on behalf of Peebles Press. New 
York, [1950’s]. English. 
24 photographs in color of typical figures of Eretz 
Israel, arranged in the form of a story; emphasis 
on celebrations, music and ceremonies. Pasted on 
paper leaves with annotations in English, typewrit-
ten. Possibly served as preparation draft for a book 
by Peebles Press publication, which publishes short 
books on various locations in the world. Average size 
of photographs 9X13cm. Leaves 28cm. Good condition. 
Filing holes. 

Opening Price: $120

89. אלבום תצלומי-אויר צה"ליים, 1972
עשרים תצלומי-אויר ותצלומים של מטוסים צה"ליים מסודרים באלבום, 

שניתן כשי לאיש צבא עם פרישתו משירות בשנת 1972.
הר הבית ורחבת הכותל, בניין הכנסת, אתר "יד קנדי", הפירמידות, ועוד. 

תצלומים שחור-לבן 25.5X20 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

88. תצלומים דמויות בארץ ישראל – ניו-יורק, שנות ה-50
תצלומים,  אלבום   .The People of Israel – a celebration
ה-50].  [שנות  ניו-יורק,   .Peebles Press הוצאת  מטעם  כנראה 

אנגלית.
מסודרים  ישראל,  בארץ  טיפוסיות  דמויות  של  צבעוניים  תצלומים   24
מודבקים  עדות.  וטקסי  מוסיקה  חגיגות,  על  דגש  עם  עלילה,  כסיפור 
כי  אפשר  כתיבה.  במכונת  מודפס  באנגלית,  תיאור  עם  נייר  דפי  על 
שימש כטיוטת-הכנה לספר של הוצאת Peebles Press, המפרסמת 
בממוצע,  ס"מ   9X13 תצלומים בעולם.  שונים  אזורים  על  קצרים  ספרים 

דפים 28 ס"מ. מצב טוב. נקבי-תיוק. 

פתיחה: $120
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90. ג'מאל עבד אל נאצר / אנואר סאדאת – תצלומים, 
שנות ה-60-70 

 AAPSO-ה ועידת  במהלך  סאדאת  אנואר  של  תצלומים  1-2. שני 
על-ידי  חתום  מהם  אחד  אפריקאית),  אסייתית  סולידריות  (ארגון 

סאדאת בצדו האחורי. 
ביקורו  במהלך  נהרו,  פנדיט  הודו,  ממשלת  ראש  עם  יחד  3. נאצר 

בניו-דלהי. 
4. נאצר, אינדירה גאנדי ויוסיפ ברוז טיטו במהלך ועידה בין הודו, יוגוס־

לביה ומצרים בניו-דלהי. התצלומים מתוארים בעיפרון ובדפוס.
מתוארים ומתוארכים בצדם האחורי.

גודל ומצב משתנים.  

פתיחה: $120

90. Jamal Abd-el Nasser / Anwar Sadat – 
Photographs, 1960s-70s

1-2. Two photographs of Anwar Sadat during the 
AAPSO convention (Afro-Asian Peoples̀  Solidarity 
Organisation), one signed by Sadat on the reverse.
3. Nasser with India's prime minister, Pandit Nehru, 
during his visit to New-Delhi.
4. Nasser, Indira Gandhi and Josip Broz Tito during a 
convention between India, Yoguslavia and Egypt in 
New Delhi. The photographs are annotated in pencil 
and in print.Annotated and dated on the reverse. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $120

91. נתן שרנסקי – תצלום אמנותי – ארה"ב, 1987
 Barry תצלום אמנותי מאת הצלם ,Liberation to Scharansky

L. Thuma (               ). וושינגטון, ספטמבר 1987. 
אסיר ציון נתן שרנסקי מאחורי דוכן הנואמים בבית הלבן. מתואר בצדו 

האחורי. 27.5X35 ס"מ. מצב טוב מאד. מודבק לקרטון.

פתיחה: $120

1947-2003

91. Nathan Scharansky – Professional 
Photograph – USA, 1978 

Liberation to Scharansky, professional photo-
graph by Barry L. Thuma (1947-2003). Washington, 
September 1987.
Prisoner of Zion Nathan Scharansky on the podium 
in the White House. Annotated on the reverse. 
27.5X35cm. Very good condition. Cardboard backed.

Opening Price: $120
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92. יעקב בן-דוב – מושבות - אוגדן גלויות
המושבות העבריות בארץ ישראל, אוגדן גלויות בהוצאת יעקב בן-דוב 

(סריה א'), ירושלים.
חיפה,  אביב,  תל  דגניה,  לציון,  ראשון  ביניהם:  עבריים,  ישובים  תצלומי 
בן שמן, עקרון ועוד. שער האוגדן בעיצוב זאב רבן. [18] גלויות (במקור 

מחזיק 20 גלויות, גלויות 1 ו-16 חסרות). מצב טוב. כתמי חלודה.

פתיחה: $200

93. הוצאת "לבנון" – ורשה / רוסיה
ה-20  המאה  ראשית  ורוסיה,  ורשה  "לבנון".  בהוצאת  גלויות  תריסר 

ושנות העשרה. 
המלח,  ים  תל-אביב,  פינה,  ראש  רמלה,  בארץ:  שונים  אתרים  מציגות 
מבנה "בצלאל" בל"ג בעומר (צילום: יעקב בן-דוב), מבוא יפו, שער ציון, 
ראשון לציון (על-פי תצלום מאת ישעיהו רפאלוביץ), בית הספר לבנות 
ביפו, מראה העיר ירושלים, ארז הרצל, יוסף חזנוביץ על רקע המבנה 

ששימש כבית הספרים הלאומי. מצב כללי טוב, משתנה. 

פתיחה: $500

92. Ya'akov Ben-Dov – Settlements (Moshavot) 
– Postcard Booklet 

The Jewish settlements in the Land of Israel, a 
postcard booklet published by Ya'akov Ben-Dov, 
Jerusalem.
photographs of Hebrew settlements, includ-
ing: Rishon Letzion, Degania, Tel-Aviv, Haifa, Ben 
Shemen, Ekron etc. The title page of the booklet is 
designed by Ze'ev Raban. [18] Postcards (originally 
holds 20 postcards, postcard no. 1 and 16 are missing). 
Good condition. Foxing.

Opening Price: $200

93. "Levanon" Publishing – Warsaw / Russia  

A dozen postcards printed by "Levanon". Warsaw and 
Russia, early 20th century and the 1910s. Portraying 
different sites in Eretz Israel: Ramla, Rosh Pinah, Tel-
Aviv, the Dead Sea, "Bezalel" on Lug BaOmer (pho-
tographer: Ya'akov Ben-Dov), Jaffar gate, Zion Gate, 
Rishon LeZion (after a photograph by Yesha'ayahu 
Raphaelovitch), Girls' school in Jaffa, view of 
Jerusalem, Herzl's Cedar, Joseph Hazanovitch on the 
background of the building which functioned as the 
National Library. In general good condition, varies.

Opening Price: $500

גלויות
POSTCARDS

94. הוצאת "לבנון" – מוסקבה – יעקב בן-דוב
המאה  של  העשרה  [שנות  מוסקבה,  "לבנון".  בהוצאת  גלויות  שמונה 

ה-20]. 
▪ "אב ובניו שבים מעבודת-היום בפרדס" - שתי גלויות, אחת מתוארת 
הג־ באחת  חסרה  (פינה  בן-דוב.  יעקב  צילום:  מתוארת.  אינה  ואחת 
 ▪ ▪ "שומרים" (חברי "השומר").  ב"בצלאל".  ▪ פועלים תימניים  לויות). 
במוט  נושאים  רחובות  "ילדי   ▪ התעמלות".   – ברחובות  שנתית  "חגיגה 
שלש  משתנה.  מצב  שמן".  בבן  "רועה   ▪ הגפנים".  בין  "שומר   ▪ ענבים". 

נשלחו בדואר. חלקן נושאות חותמות-דואר מעניינות.

פתיחה: $400

94. "Levanon" Publishing – Moscow – Ya'akov 
Ben-Dov 

Eight postcards printed by "Levaon". Moscow, 
[1910s].
▪ Father and sons return from work in the orchard" 
– two postcards, one annotated and the other not 
annotated. Photography: Ya'akov Ben-Dov. (corner 
missing in one postcard). ▪ Yemenite workers in 
"Bezalel". ▪ "Guards" (members of "HaShomer"). 
▪ "Annual celebration in Rehovot – gymnastics". ▪ 
"Children in Rehovot carry grapes". ▪ "Guard be-
tween the grapevines". ▪ "Shepherd in Ben-Shemen". 
Condition varies. Three postcards were sent by mail. 
Several bear interesting postage ink stamps.

Opening Price: $400

9394
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95. יפו
ה-19,  המאה  סוף  יפו.  העיר  של  ואיורים  תצלומים  עם  גלויות  חמש 
ראשית המאה ה-20. אחת מהן – מזכרת מביקור הקיסר בשנת 1898. 
שלש אינן מחולקות. כולן נשלחו בדואר למעט אחת. מצב משתנה, טוב. 

פתיחה: $120

95. Jaffa 

Five postcards featuring photographs and illustra-
tions of Jaffa. Late 19th century, early 20th century. 
One postcard – a souvenir of the Emperor's visit in 
1898. Three postcards are undivided. All postcards, 
except for one, were mailed. Condition varies, good.

Opening Price: $120

96. תריסר גלויות לא מחולקות, ראשית המאה ה-20
תריסר גלויות לא מחולקות, סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. 

"ברכת-ציון  גלוית  ורמלה,  חיפה  ירושלים,  מפלשתינה,  מזכרת  גלויות 
 Howards חותמת  עם  צבעוני  ליטוגרפי  בדפוס  על-ישראל"  ושלום 
 Real) מצולמת  גלויה  פאסט),  מלון  (לימים   Hotel Jerusalem
Photo) בה נראים חיילים טורקים לאחר הוצאתם להורג של שלשה 
אנשים בתלייה על גרדום סמוך לשער יפו. גודל משתנה, מצב טוב. כולן 

אינן מחולקות להוציא הגלויה המצולמת. שש לא היו בשימוש. 

פתיחה: $400

96. A Dozen Undivided Postcards, Early 20th 
century 

A dozen undivided postcards, late 19th century and 
early 20th century.
Souvenir postcards from Palestine, Jerusalem, Haifa 
and Ramla. "Birkat Zion ve-Shalom al Israel" post-
card in colorful lithographic printing ink-stamped 
Howards Hotel Jerusalem (later known as Fast 
Hotel), a real-photo card where Turkish soldiers are 
seen after executing three people near Jaffa Gate. 
Size varies, good condition. All of the postcards are undi-
vided except for the real-photo one. Six were not in use.

Opening Price: $400

97. גלויה כפולה – הגדוד העברי – מצרים, 1917
גלויה כפולה (שתי גלויות מחוברות יחד), עם דיוקן תיאודור הרצל ומפת 

ארץ-ישראל. הוצאת "משיח" ע"י מ. עיני, קהיר, תמוז תרע"ז [1917].
העברי  הגדוד  ססמת  מופיעה  האחורי  בצדה  העברי".  לגדוד  "ֻמקדש 
"בעד עמנו ובעד ארצנו" משולבת באיור אריה, מגן-דוד ומנורה וִּכתּוב 
"בית הצבא העברי" – מעשה ידי מ. עיני. 18.5X14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

לא היתה בשימוש. 

פתיחה: $280

97. Double Postcard – The Jewish Legion – Egypt, 
1917

Double postcard (two connected postcards), with a 
portrait of Theodor Herzl and a map of Eretz Israel. 
Cairo: "Mashiach" by M. Eini, 1917.
"Dedicated to the Jewish Legion". On the reverse 
appears the slogan of the Jewish Legion "For our 
People and our Country" with an illustration of a lion, 
Magen David and a Menorah and the writing "Beyt 
Hatzava HaIvri" designed by M. Eini. 18.5X14cm. Good 
condition. Stains. Was not in use.

Opening Price: $280

98. טבריה וצפת – אוסף גלויות
מו"לים  מגוון  וטבריה.  צפת  בערים  ונופים  אתרים  המציגות  גלויות   22
ומגוון מקומות הדפסה, ראשית המאה ה-20 עד שנות ה-50. ארבע אינן 

מחולקות. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

98. Tiberias and Safed – Collection of Postcards 

22 postcards featuring sites and views in the cities 
of Safed and Tiberias. Various printers and printing-
venues, early 20th century to the 1950s. Four cards 
are undivided. Sizes and conditions vary. General condi-
tion – good.

Opening Price: $150
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99. ארבע גלויות ארצישראליות
▪ יצחק לייב גולדברג בטקס קבלת הפנים לווינסטון צ'רצ'יל במתחם 
 .[1921 [מארס  הצופים,  הר  על  ונבנה  ההולך  העברית  האוניברסיטה 
הגלויה).  בשולי  מוטבעת  בן-דוב (חותמתו  יעקב  מאת  מצולמת,  גלויה 
מחנה   ▪ מצולמת).  (גלויה  תרפ"ח"  יריחו  בכביש  הפועלים  "מחנה   ▪
משמר  אצל  "הירדן   ▪ מצולמת).  (גלויה   1928 יריחו,  בכביש  אוהלים 

הירדן", הוצאת M. Taubenhaus" צפת. מצב משתנה, טוב. 

פתיחה: $200

99. Four Postcards from Eretz Israel 

▪ Yitzchak Leib Goldberg in a ceremony in honor 
of Winston Churchill at the site where the Hebrew 
University Campus was being constructed on Mount 
Scopus, [March 1921]. Real-photo postcard, by 
Ya'akov Ben-Dov (ink stamp on the postcard's mar-
gins). ▪ "Workers' camp on the Jericho road 1928" 
(Real-photo postcard). ▪ Tents on the Jericho Road, 
1928 (Real-photo postcard). ▪ "The Jordan River near 
Mishmar HaYarden", printed y M. Taubenhaus, Safed. 
Condition varies, good.

Opening Price: $200

100. אוסף גלויות – אמריקן קולוני
קולוני"  ה"אמריקן  צלמי  של  איכותיים  תצלומים  עם  גלויות  שמונים 
(American Colony), אליהו מאיירס (Elijah Meyers) ופרידריק 
ווסטר (Frederick Vester), אריק מטסון (Eric Matson) ולארס 

.(Lars Lewis Larsson) לארסון
אוסף מגוון ומעניין של גלויות עם תצלומים איכותיים מירושלים ומכל 
מה־ חלק  ה-20.  המאה  של  הראשונים  בעשורים  ישראל,  ארץ  רחבי 
בודדות  גלויות  בגרמניה;  או  בארץ  שונים  מו"לים  בידי  נדפסו  גלויות 

מופיעות בשני עותקים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $600

100. Collection of Postcards – American Colony 

Eighty postcards with professional photographs by 
American Colony photographers, Elijah Meyers and 
Frederick Vester, Eric Matson and Lars Lewis Larsson.
A diverse and interesting collection of photographs 
from Jerusalem and from all over the country during 
the first decades of the 20th century. Some of the 
postcards were printed by different printers in Israel 
or in Germany; several postcards appear twice. 
General condition is good.

Opening Price: $600

101. גלויה - הרובע היהודי ההרוס בנֹוִבי ִּביְדזֹוב - צ'כיה, 
 1901

 Hrůzyplný pohled na Spáleníštĕ Židovskĕ Čtvrti v
הריסות  [מראה   Novém Bydžovĕ dne 15 Července 1901

הרובע היהודי ב- נֹוִבי ִּביְדזֹוב ב-15 ביולי 1901]. צ'כיה, 1901. צ'כית.
במרכז הגלויה שני תצלומים של התקהלות ליד מבנים הרוסים ברובע 
היהודי של Nový Bydžov, שנחרב בעקבות שריפה. אינה מחולקת. 
נשלחה בדואר בשנת 1901. חותמות דואר ורישומים בכתב יד. מצב טוב. 

כתמים וקרעים קלים. 

פתיחה: $120
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101. Postcard – Destroyed Jewish Quarter in 
Nový Bydžov – Czechoslovakia, 1901 

Hrůzyplný pohled na Spáleníštĕ Židovskĕ Čtvrti v 
Novém Bydžovĕ dne 15 Července 1901 [destroyed 
Jewish Quarter in Nový Bydžov, July 15, 1901]. 
Czechoslovakia, 1901. Czech.
Center of postcard contains two photographs of 
gathering near destroyed structures in Jewish 
Quarter of Nový Bydžov, which was burned. 
Undivided. Posted in 1901. Postmarked, handwritten 
notations. Good condition. Stains and minor tears. 

Opening Price: $120

102. דמויות יהודים במיסלוביץ', פולין, 1912
 Volkstypen an der Dreikaiserreichsecke bei
 ,Myslowitz) ממיסלוביץ'  שנשלחה  דואר  גלוית   .Myslowitz

פולין), 1912.
האופיניות  עממיות"  "דמויות  מסביבה  העיר,  תמונת  מופיעה  במרכז 

לאזור, ביניהן מספר דמויות יהודים. מצב טוב. נשלחה בדואר. 

פתיחה: $100

102. Jewish Figures in Myslowitz, Poland, 1912 

Volkstypen an der Dreikaiserreichsecke bei Myslowitz. 
Postcard mailed from Myslowitz, Poland, 1912.
In the center appears the city square, around it 
figures typical of the region, some of them Jewish. 
Good condition. Posted by mail

Opening Price: $100

103. מוסד לילדים יהודיים - וינה
לילדים  מוסד   ,"Israel. Kinderbewaharanstalt" מטעם  גלויה 

יהודים. וינה, [שנות ה-30]. 
תצלום איכותי של ילדים בטבע בלוויית מורות. בצדה האחורי תצלום של 

המוסד וכתובתו (נוסד בשנת 1843). מצב טוב. קמטים וסימני קיפול קלים. 

פתיחה: $100

103. Institute for Jewish Children – Vienna

Postcard printed by "Israel. Kinderbewaharanstalt", 
Institute for Jewish Children, Vienna [1930s].
High quality photograph of children and teachers, 
outdoors. On the reverse a photograph of the insti-
tute and its address (established 1843). Good condi-
tion. Creases and minor folding marks.

Opening Price: $100

104. בתי-חולים ומוסדות רפואה יהודיים
מוסדות-רפואה  או  יהודיים  בתי-חולים  של  תצלומים  עם  גלויות  שבע 
בעלי הקשר יהודי או ארצישראלי. אנגליה, צרפת וגרמניה, המאה ה-20. 
"בית החולים של ישראל" בֵפס, מרוקו; בית החולים "שערי צדק" בירו־

שלים, ועוד. מצב משתנה, טוב. גלויה אחת אינה מחולקת. 

פתיחה: $150

104. Jewish Hospitals and Medical Institutes 

Seven postcards with photographs of Jewish hospi-
tals or medical institutes linked to Jews or to Eretz 
Israel. England, France and Germany, 20th century.
"Beit HaHolim Shel Israel" in Fez, Morrocco; "Sha'arei 
Zedek" hospital in Jerusalem, and others.
Condition varies, good. One postcard undivided.

Opening Price: $150
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105. דמויות יהודים – מזרח אירופה
▪ יהודי עם שטריימל. הוצאת E. V. Schiller, טשרנוביץ, 1900. אינה 
מו"ל,  ציון  ללא  עממי.  בלבוש  מקראקוב-גליציה,  יהודי   ▪ מחולקת. 
קראקוב, 1908.   ,S. M. P. הוצאת  ובנו.  אב   ▪ מחולקת.  אינה   .1902
 Ondo-Vertriebs הוצאת   .Jüdischer Scherenschleifer  ▪
מצב   .(1917 בשנת  בדואר  (נשלחה  הנובר-ולדהאוזן   ,Gesellschaft

משתנה, טוב. ארבעתן נשלחו בדואר. 

פתיחה: $120

105. Jewish Figures – Eastern Europe 

▪ Jew wearing a Shtreiml. Tchernovitz: E.V. Schiller, 
1900. Undivided. ▪ A Jew from Krakow-Galicia, 
in plain clothes. No printer mentioned, 1902. 
Undivided. ▪ Father and son. Krakow: S.M.P., 1908. ▪ 
Jüdischer Scherenschleifer (Jewish knife sharpener). 
Hannover-Waldhousen: Ondo-Vertriebs Gesellschaft 
(mailed in 1917). Condition varies, good. All cards have 
been sent by mail.

Opening Price: $120

106. חמש גלויות מצולמות ייחודיות – מזרח אירופה
"שבים   / "הקציר"   – תצלומים  עם  גלויות  שתי   - ישראל"  ארץ  "מחיי   ▪
מהעבודה בבן-שמן". הוצאת "החלוץ", גרודנה. ▪ ההסתדרות הציונית דס־
טולין (Stolin) תרע"ח [1918] – עבר, הווה, עתיד. תרשים "מצב עבודת 
סטליניו  "ציוני  אקרוסטיכון  היוצר  ושיר  שבסטולין"  הציונית  ההסתדרות 
דראמא־ "איוויער   ▪ פוטומונטאז').  עבודת  מצולמת,  (גלויה  אמין"  חננם 
טישער פעראיין אין דער דראמע 'דער אינטעליגענט'" – קבוצת תיאטרון 
באיוויה (Iwje), פולין (גלויה מצולמת, בצדה האחורי חתימות החברים). ▪ 

"קבוצת הנוער הציוני בס[ב]ירי" (גלויה מצולמת). מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

אך 107. בית הכנסת בַאְנְסבַּ
חזית  איורי  עם   ,"Gruss aus Ansbach" אך,  מַאְנְסבַּ מזכרת  גלוית 
[שנות  תכתבו".  טובה  "לשנה  וברכה  הכנסת  בית  חצר  הכנסת,  בית 

העשרה של המאה ה-20]. 
בעותקים  נדפסה  ולא  פשוט  סטנסיל  בשכפול  נעשתה  הנראה,  כפי 
גלויה   -  Königreich Bayern Postkarte האחורי:  בצדה  רבים. 

של ממלכת בוואריה. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי וקמטים. 

פתיחה: $120

106. Five Unique Real-Photo Postcards – East 
Europe  

"Life in Eretz Israel" – two postcards with photo-
graphs –"The Harvest" / "Coming Home from Work 
in Ben-Shemen". "HeChalutz" printing, Grodno. ▪ 
Zionist Association of Stolin [1918] – Past, Present, 
Future. Drawing "The work situation of the Zionist 
Association in Stolin" and an acrostic poem (real-
photo postcard, photo-montage). ▪ The theatre 
group in Iwhe, Poland (a real-photo postcard, on the 
reverse- members' signatures). ▪ Zionist youth group 
in S[b]iri" (real-photo postcard). General condition 
– good.

Opening Price: $200

105

106

107



גלויות | 53 

107. Ansbach Syngaogue  

Souvenir postcard from Ansbach, "Gruss aus 
Ansbach". Illustrations of the synagogue's front, the 
yard, and a New Year greeting. [1910s].
It seems that the postcard was stenciled and 
not printed in numerous copies. On the reverse: 
Königreich Bayern Postkarte – postcard of the 
Bavarian Kingdom. Fair-good condition. Stains, wear 
and creases.

Opening Price: $120

108. כינוס בנושא חכמת היהדות - ליוֹורנֹו, 1924
חכמת  בעד  ואספה  הרביעית  ישראל  בחורי  מ"התועדות  מזכרת  גלוית 
היהדות", ליוורנו, ה-ז חשון התרפ"ה [2-4 בנובמבר 1924]. דפוס בילפורטי. 
 IV" :בצדה הקדמי איור מרשים של ארי שואג ועץ תמר. בצדה האחורי
 ."Convegno Giovanile E Congresso Culturale Ebraico

מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $150

108. Convention Regarding Judaism – Livorno, 
1924  

A souvenir postcard of "the fourth convention and 
meeting about Judaism", Livorno, November 2-4, 
1924. Bilforti printing press.
On the front appears a remarkable illustration of 
a roaring lion and a palm tree. On the reverse: " IV 
Convegno Giovanile E Congresso Culturale Ebraico". 
Good condition. Several stains.

Opening Price: $150

109. "הדיבוק" – גלויה בהוצאת "הבימה" – רוסיה, 1922
"התיאטרון  בהוצאת  גלויה  "הדיבוק".  של  השניה  מהמערכה  תמונה 
עותקים.  ב-3000  נדפסה  בערך].   1922 [רוסיה,  'הבימה'",  הממלכתי 

מצב טוב. כתמים וקמטים. 

פתיחה: $150

109. "HaDibuk" – Postcard printed by "HaBima" 
– Russia, 1922  

Photograph of the second act of "HaDibuk". Postcard 
printed by the "National Theatre Habima", [Russia, 
ca. 1922]. Printed in 3000 copies. Good condition. 
Stains and creases.

Opening Price: $150

110. Postcard of a Jewish Youth Movement – 
Slovakia, June 1939 

Letné Tábory Odboru Mládeže I. [summer camps, 
youth department].
Postcard with an illustration of a youth movement 
member in a summer camp. Sent from Slovakia in 
June 1939, three months after the German Nazi 
conquest of Slovakia and shortly prior to the dis-
continuation of Jewish youth movements activities. 
A handwritten inscription appears on the card "Be 
Strong and Brave". Restored filing-holes.

Opening Price: $150

110. גלויה של תנועת-נוער יהודית – סלובקיה, יוני 1939
מחלקת  קיץ,  [מחנות   .Letné Tábory Odboru Mládeže I

הנוער]. 
גלויה עם איור חבר בתנועת-נוער יהודית במחנה קיץ. נשלחה מסלוב־
קיה בחודש יוני 1939, שלשה חודשים לאחר שסלובקיה נכבשה על-ידי 
גרמניה הנאצית וזמן קצר לפני הפסקת פעילות תנועות הנוער היהודיות. 

כוללת כיתוב "חזק ואמצ" בכתב-יד. מצב טוב. חורי-תיוק משוקמים. 

פתיחה: $150
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111. לאגער-פָאנד – לודז'
לודז',  רעפובליקן".  יוגנט  סָאציאליסטישע  די  שטיצע   – "לאגער-פָאנד 

[המחצית השניה של שנות ה-40]. יידיש. 
האחורי  בצדה  הסוציאליסטי.  הנוער  בארגון  לתמוך  הקוראת  גלויה 
הקדשה בכתב-יד משנת 1947. מצב בינוני-גרוע. כתמים וקמטים. קרעים 

קלים, משוקמים. 

פתיחה: $120

111. Lager-Fund – Lodz 

"Lager-fund – shtitse di sotsyalistishe yugent repub-
liken". Lodz, [late 1940s]. Yiddish.Postcard calling for 
support of the Jewish Socialist Youth Organization. 
On the back is a handwritten dedication dated 1947. 
Fair-poor condition. Stains and creases. Minor tears, 
restored.

Opening Price: $120

112. פרשת דרייפוס – ארבע גלויות
ארבע גלויות מתקופת פרשת דרייפוס. צרפת, סוף המאה ה-19. 

דרייפוס  נוצריים;  אנשי-דת  בידי  לקבורה  ומובא  צלב  אוחז  דרייפוס 
בגלימה אדומה נצב על גלובוס; דמויות-מפתח בפרשת דרייפוס. ארבע 

הגלויות אינן מחולקות. מצב טוב, משתנה. אחת נשלחה בדואר. 

פתיחה: $150

112. Dreyfus Affair – Four Postcards 

Four postcards of the Dreyfus affair period. France, 
late 19th century.
Dreyfus is holding a cross and led to his grave by 
Christian clergymen; Dreyfus in a red cape stand-
ing on a globe; key-figures in the Dreyfus affair. The 
postcards are undivided. Good condition, varies. One 
postcard was mailed by post.

Opening Price: $150

113. גלויות אנטישמיות
הרבי־ ובבלגיה.  בצרפת  נדפסו  מהן  שלש  אנטישמיות.  גלויות  ארבע 
עית הנה גלויה מצולמת (Real-Photo) המציגה כתובת אנטישמית 

שנחרטה על קיר בית – Židi Ven – "יהודים החוצה". מצב טוב. 

פתיחה: $200

113. Anti-Semitic Postcards  

Four anti-Semitic postcards. Three were printed in 
France and Belgium. The fourth is a Real-Photo card 
featuring an anti-Semitic engraving on a house wall – 
Židi Ven – "Jews Out". Good condition.

Opening Price: $200

114. ארבע גלויות עם איורים אנטישמיים
פלאּוֶאן   ,U. Baasch הוצאת  אנטישמיים.  איורים  עם  גלויות  ארבע 

(Plauen), [ראשית המאה ה-20]. 
בכל אחת מהגלויות מופיע תחת האיור תיאור בגרמנית:

▪ Der Schnorrer oder Der neueingewanderte 
Staatsbürger. ▪ Der Herr Chef. ▪ Der Macher der 
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114. Four Postcards with Anti-Semitic 
Illustrations 

Four postcards with anti-Semitic illustrations. Printed 
by U. Baasch, Plauen, [early 20th century].
Under each of the four illustrations appears an an-
notation in German: 
Der Schnorrer oder Der neueingewanderte 
Staatsbürger. ▪ Der Herr Chef. ▪ Der Macher der 
Öffentlichen Meinung. ▪ Vieh-und Wechsel-Jude.
Good condition. Several stains. Minor damages at 
corners.

Opening Price: $250

Öffentlichen Meinung. ▪ Vieh-und Wechsel-Jude.
מצב טוב. מעט כתמים. נזקים קלים בפינות. 

פתיחה: $250

116. גלויות "שנה טובה" – ארה"ב
תשע גלויות "שנה טובה" שנדפסו בארה"ב, ראשית המאה ה-20. 

ביניהן: גלויה עם ספר תורה עשוי בד קטיפה אדום ומרופד ועיטורים 
מוזהבים; גלויות עם עטורי פרחים ועטורים מוזהבים, כיתובים בעברית 

וביידיש. מצב משתנה, טוב. 

פתיחה: $350

115. גלויות "שנה טובה" לא מחולקות – ארה"ב, 1900
שתי גלויות "שנה טובה" לא מחולקות. נשלחו לניו-יורק, ראשית המאה 

ה-20.
 ;1900 בשנת  לניו-יורק  משטוטגרט  ונשלחה  בגרמניה  נדפסה  אחת 
ה-20  המאה  בראשית  לניו-יורק  ונשלחה  בארה"ב  נדפסה  השניה 

(חותמת הדואר אינה ברורה). מצב בינוני, כתמים, קרעים. 

פתיחה: $120

115. "Shana Tova" cards – undivided – USA, 1900 

Two undivided Shana Tova cards. Sent by mail to 
New York, early 20th century. One card was printed 
in Germany and mailed to New York from Stuttgart 
in 1900; the other card was printed in the USA and 
mailed to New York, early 20th century (postal-
stamp illegible). Fair condition, stains, tears.

Opening Price: $120

116. "Shana Tovah" Postcards – USA 

Nine "Shana Tovah" postcards printed in the USA, 
early 1920s.
Amongst them: a postcard with a Torah made of red 
velvet, with golden decorations; postcards with floral 
decorations and golden ornamentations, inscriptions 
in Hebrew and Yiddish. Condition varies, good.

Opening Price: $350
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117. גלויות "שנה טובה" מוקדמות – ארה"ב וגרמניה
שמונה גלויות צבעוניות עם ברכות "שנה טובה". כולן נשלחו בדואר: שש 
נשלחו לארה"ב ושתיים לגרמניה, בשנים 1905-1911. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $200

117. Early "Shana Tovah" Postcards – USA and 
Germany 

Eight postcards in color with "Shana Tovah" greet-
ings. All were sent by mail: six were mailed to the 
USA and two to Germany, between the years 1905-
1911. Good condition, varies.

Opening Price: $200

118. קטלוגים של ברכות "שנה טובה"
ארץ  כקטלוג.  טובה"  "שנה  ברכות  סוכן  ששימשו  אלבומים,  עשרים 

ישראל, שנות ה-40 עד שנות ה-60. 
כ-3,500 ברכות "שנה טובה" מודפסות, רובן צבעוניות; רבות מהן מקו־

."Pop-Up" שטות עיטורים מנצנצים; ביניהן גם ברכות
לכבוד  ישראל  בארץ  שנדפסו  כרטיסי-ברכה,  של  ומגוון  עשיר  אוסף 
עי־ נדפסו  הכרטיסים  על  וגרסאותיהם.  סוגיהם  כל  על  השנה,  ראש 
טורים במגוון נושאים: פרחי ארץ ישראל, בעלי-חיים; מוטיבים יהודיים 
לצד מוטיבים ישראליים: דמויות רבנים, ספרי-קודש, שופרות, חנוכיות 
ותשמישי-קדושה אחרים, תמונות משפחות ישראליות ודמויות "צברים" 
ירושלים  מזרח  כיבוש  לאחר  שנדפסו  ברכות  ישראל;  בדגלי  אוחזים 
הקדושים  המקומות  ציורי  הימים;  ששת  במלחמת  המערבי  והכתל 
ואתרי-תיירות חשובים בארץ; ציורי חיילים, טנקים ומצעדים צה"ליים, 

ציורי ילדים בסגנון נאיבי, ועוד.
לצורך  הנראה  כפי  ממוספרות,  חלקן  קרטון;  אלבומי  בתוך  מודבקות 

הזמנות מחנויות או לשימושו של המפיץ. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $6000

118. Catalogues of "Shana Tovah" Greeting Cards  

Twenty albums which were used by a sales agent as a 
catalogue. Eretz Israel, 1940s-60s.
About 3,500 "Shana Tovah" greeting cards, printed, 
most of them in color; numerous cards are decorat-
ed with glittering decorations; amongst them some 
pop-up cards.
An extensive and diverse collection of greeting cards 
printed in Eretz Israel for the New Year. Decorations 
on the cards: Eretz Israel flowers, animals; Jewish 
motifs and Israeli motifs: rabbis, holy books, Shofar, 
Hanukkah Lamps and other Judaica objects, photo-
graphs of Israeli families and "Sabra" figures holding 
the flag of Israel; cards printed after the Six Day War 
and the conquest of East Jerusalem and the Western 
Wall; the Holy Places and significant tourism sites 
in Israel; soldiers, tanks and IDF parades, naïve chil-
dren's drawings, etc.
Pasted in cardboard albums; some cards are num-
bered, apparently for placing orders or for the dis-
tributor's needs. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $6000
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119. ברכות שנה טובה - "פרסים" - גרמניה 
ראשית  גרמניה,  וצבעוניות.  קטנות  (פרסים)  טובה  שנה  ברכות  חמש 

המאה ה-20. 
דמות ילדה מעוטרת בפרחים; דמויות מבעד לחלון; דמות רקדן תורכי; 

ועוד. גודל משתנה 8-15 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

120. אוסף "פרסים" – ברכות שנה טובה
שבעה-עשר "פרסים" צבעוניים. גרמניה / ארה"ב, ראשית המאה ה-20. 
אוסף מגוון של "פרסים", חלקם עם ברכות "שנה טובה" מוזהבות: ילדים, 

תשליך, משפט שלמה, הרצל, קטיף אתרוגים, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

119. Shana Tovah Cards – "Scraps" – Germany 

Five Shana Tovah greeting cards (scraps), small 
and colorful. Germany, early 20th century. A girl 
surrounded by flowers; figures through a window; 
figure of a Turkish dancer; and others. Size varies 
8-15cm. Good condition.

Opening Price: $200

120. Collection of Shana Tova Cards - "Scraps" 

Seventeen colorful scraps. Germany/USA, early 20th 
century.
Varied collection of scraps, some of them with 
golden "Shana Tovah "greetings: children, Tashlich, 
Solomon's trial, Herzl, Picking Ethrogs, etc. Size and 
condition varies.

Opening Price: $400

121. ברכות שנה טובה נפתחות (Pop-Up), ראשית המאה 
ה-20

יוצרו  ספינה.  בצורת   ,(Pop-Up) נפתחות  טובה  שנה  ברכות  שתי 
בגרמניה ושווקו בארה"ב, [ראשית המאה ה-20]. 

1. ציור העקידה, עם שפע פרחים ויונה בראש הספינה. 23X23 ס"מ. 
מצב טוב מאד.

2. כיתוב 'פתחו לי שערי צדק' ו'פתחו שערים ויבוא גוי צדק'. בתמונה 
נערה אמריקאית פותחת את השער לפליטים. בחזית נפרש ניר אמנותי 

אדום, ובצד דגל ישראל. 28X36 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250
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121. Pop-up Shana Tova Cards, early 20th 
century 

Two pop-up Shana Tova cards, shaped as a boat. 
Produced in Germany and sold in the USA [early 20th 
century].
1. Painting of Isaac's binding, flowers and a dove on 
the top of the boat. 23X23cm. Very good condition.
2. The inscription 'Open the Gates of Justice' and 
'Open the Gates for the People of Justice'. An 
American girl is seen, opening the gates for refugees. 
In front - a red artistic paper is spread and on the side 
the flag of Israel. 28X36cm. Good condition.

Opening Price: $250

122. Postcard with Postage Ink-Stamps – World 
War I

Eight postcards sent by mail from Eretz Israel during 
World War I, with postage ink-stamps "Feldpost" and 
additional ink-stamps. Condition varies, good.

Opening Price: $300

122. גלויות עם חותמות-דואר – מלה"ע הראשונה
שמונה גלויות שנשלחו בדואר מארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם 
מצב  נוספות.  וחותמות   "Feldpost" חותמות-דואר  עם  הראשונה, 

משתנה, טוב. 

פתיחה: $300

123. קונטרסי-בולים, גלויות דואר ואגרות אויר
▪ ארבע-עשרה אגרות-אויר, כולן חתומות חותמת דואר משנת 1957. 
(תבי"ל)  הבין-לאומית  הבולים  מתערוכת  מזכרת  אויר,  דואר  גלוית   ▪
מכיל 10  קונטרס  (כל  דואר  גלויות  קונטרסי  שני   ▪ בתל-אביב, 1957. 
גלויות) + תשע גלויות בודדות, שנות ה-50. ▪ מעטפה מבוילת וחתומה 
בחותמת דואר מכפר חיטים, מאי 1952. ▪ שמונה קונטרסי בולים: שתי 
סדרות שונות, ערכים שונים, [שנות ה-70]. סה"כ 35 פריטים, גודל משתנה, 

מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $120

123. Postage Stamps Booklets, Postcards and Air 
Letters  

▪ Fourteen air letters, all of them stamped with 
postal stamps of 1957. ▪ Air-Mail Postcard, souvenir 
of the International Stamps Exhibition in Tel Aviv, 
1957. ▪ Two postcard booklets (10 postcards in each 
booklet) + nine postcards, 1950s. ▪ Stamped enve-
lope with postal stamp from Kefar Hitim, May 1952. ▪ 
Eight postage stamps booklets: two different series, 
different values, [1970s]. Total of 35 items, size varies, 
good to very good condition.

Opening Price: $120
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124. הגנרל אלנבי - כרטיס-חבר ימק"א עשוי כסף / תליון 
כיבוש ירושלים 

 Jerusalem Young " :1. לוחית כסף (אינו חתום) עם כיתוב חרוט
 Men's Christian Association – Life Member – Field
 Marshal Edmund Lord Allenby G.C.B., G.C.M.G.,
החיים",  "לכל  מפואר  חבר  כרטיס   –  "D.C.L., L.L.D. April 1933
במלחמת  וירושלים  ישראל  ארץ  כובש  אלנבי,  הגנרל  של  על-שמו 
בשנת  ישראל  בארץ  ביקורו  בעת  לאלנבי  הוענק  הראשונה.  העולם 
 4.9X7.5 מוטבעים.  ועיטורים  כיתוב  עם  ייעודי  עור  בנרתיק  נתון   .1933

ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

2. תליון כסף (חתום) לציון כיבוש ירושלים בשנת 1917. הטבעת מגן-
דוד ובתוכו אריה, מסביב נטבע הכיתוב:

"The Conquest of Jerusalem 9.XII. 1917 / כבוש ירושלם כ"ד 
מצב  ס"מ.  קוטר: 3   .MH האמן,  תיבות  ראשי  וחתימת  כסל- [תר]ע"ח" 

טוב. קופסה מקורית. 

פתיחה: $2000
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124. General Allenby – YMCA Member Card 
made of Silver / Conquest of Jerusalem Pendant 

1. Silver plaque (not marked) with an engraved 
inscription: "Jerusalem Young Men's Christian 
Association – Life Member – Field Marshal Edmund 
Lord Allenby G.C.B., G.C.M.G., D.C.L., L.L.D. April 
1933" – elaborate member card "for life", in the name 
of General Allenby, the conqueror of Eretz Israel 
and Jerusalem in World War I. Presented to Allenby 
during his visit to Eretz Israel in 1933, in a leather 
pouch with embossed decorations and an inscrip-
tion. 4.9X7.5cm. Good condition. Stains.
2. Silver pendant (stamped) marking the conquest 
of Jerusalem in 1917. Within an embossed Magen 
David is a lion, surrounded by the inscription "The 
Conquest of Jerusalem 9.XII. 1917", and the initials of 
the artist, MH. Diameter: 3cm. Good condition. Original 
box.

Opening Price: $2000
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126. נאום זאב ז'בוטינסקי בפני חברי הפרלמנט הבריטי, 
 1937

 The Threatened Partition of Palestine, Address to
 Members of Parliament on Monday July 13th 1937,
 by Mr. V. Jabotinsky, President of the New Zionist

Organization. [לונדון, 1937]. אנגלית.
נאום ז'בוטינסקי לפני חברי הפרלמנט הבריטי בנושא תכנית החלוקה; 
התנגדותה  בנושא  הצ"ח  בשם  המנדטים  ועדת  לחברי  שהוגש  תזכיר 
לתכנית החלוקה: ביקורת על דרכי עבודת ועדת פיל, מסקנותיה ותכני־
תה, ועוד. שכפול של מסמך מודפס במכונת-כתיבה, עם מפות. [16] דף, 

33 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשוליים. קו-קפל. 

פתיחה: $150

125. Booklet against the Zionist Movement / 
Editor's Letter – New-York, 1922 

The Case against Zionism, Edited by H. I. Katibah 
(Habeeb Ibrahim Katibah). New-York: The Palestine 
National League, [ca. 1922]. English.
A detailed booklet against Zionism and the Zionist 
Movement. Attached is a letter by the editor, hand-
signed. 44, [1] pp + [1]leaf, 22.5cm. Very good condition.

Opening Price: $150

126. Address to Members of British Parliament 
by Zeev Jabotinsky, 1937 

The Threatened Partition of Palestine, Address to 
Members of Parliament on Monday July 13th 1937, 
by Mr. V. Jabotinsky, President of the New Zionist 
Organization. [London, 1937]. English.
Speech by Jabotinsky delivered to the members of 
the British Parliament concerning the Partition of 
Palestine Plan; a memorandum submitted to the 
members of the Mandates Commission on behalf 
of the Revisionist Zionists about objection to the 
partition plan: criticism on the Peel Commission, its 
conclusions and plans, etc. Stencil copy of a typewrit-
ten document, with maps. [16] Leaves, 33cm. Good 
condition. Stains at borders. Folding-mark.

Opening Price: $150

127. "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. 
העבריים  לגדודים  רבים  אזכורים  עם  בסטנסיל,  משוכפלות  "אגרות" 
הר־ חדשה]  ציונית  [הסתדרות  הצ"ח  פעילות  היהודית,  ולבריגדה 
וויזיוניסטית בארה"ב וייסוד "צבא עברי", חדשות, שירים ועוד. כרך 20.5 

ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $250

127. 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 1942. Issues no. 1-10.
Stencil copied issues, with many references to the 
Jewish Brigade, the activities of the Revisionist Tzach 
[The New Zionist Union] in the US and the establish-
ment of a "Jewish Army", news, poems etc. Volume 
20.5cm. Good condition. Minor damages. Not in JNUL. 

Opening Price: $250

125. חוברת בגנות התנועה הציונית / מכתב מהעורך – 
ניו-יורק, 1922

 The Case Against Zionism, Edited by H. I. Katibah
 The Palestine הוצאת   .(Habeeb Ibrahim Katibah

National League, ניו-יורק, [1922 בקירוב]. אנגלית.
חוברת מפורטת בגנות הרעיון הציוני והתנועה הציונית. מצורף מכתב 
מודפס מהעורך, עם חתימה בכתב-ידו. 44, [1] עמ' + [1] דף, 22.5 ס"מ. 

מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

)
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128. מפה של מחנות המעצר בלטרון
בלטרון,  המעצר  מחנות  מתחם  את  המציגה  ביד,  משורטטת  מפה 
שפעלו בשנים 1940-1948. [כנראה, שורטטה בסוף שנות ה-40, אולי 

בסוף שנת 1947]. 
השונים:  המבנים  מיקום  את  נאמנה  בצורה  המציגה  מפורטת,  מפה 
בית- בית-הכנסת,  המקלחות,  המחסנים,  הספרייה,  המגורים,  צריפי 

הספר, מגרש הכדורגל, מיקום הגדרות ומגדלי השמירה, מיקום מחנה 
 - הבריחה"  "נתיב  במפה  מסומן  כמו-כן  ועוד.  החיילים,  של  המגורים 
כנראה, תוואי המנהרה דרכה הצליחו לברוח מהמחנה 20 עצירים חברי 
לח"י בשנת 1943. מתחם מחנות המעצר בלטרון נהרס כליל במהלך 
הנה  זו  מפה  בלבד.  אחד  בטון  מבנה  ממנו  ונותר  העצמאות  מלחמת 
בינוני- מצב  ס"מ.   76X74 .ומיקומם המחנות  מבנה  להבנת  חשוב  מסמך 

טוב. כתמים, חלקם כהים. קרעים. שוליים חתוכים. 

פתיחה: $500

129. מכתבים ממחנה המאסר באסמרה, אריתריאה, 
1945-1948

אריתריאה,  באסמרה,  מהמעצר  ויניצקי  יוסף  מאת  מכתבים  ארבעה 
 .1945-1948

"זכר  יוכבד.  לאשתו,  ממוענים  יד.  בכתב  וארוכים  מפורטים  מכתבים 
ליל תשעה באב בגלות סודן... שורות שורות ישבו גולי ציון החדשים 
בחוש  הרגשנו  אקטואלי...  הפך  כאילו  ופסוק  פסוק  כל  הארץ...  על 
פרצה  עברו...  דורות  עם  אותנו  ומאחד  מקשר  הסטורי  חוט  כיצד 
שירת התקוה אדירה, שבקעה על פני מרחבי המדבר מסביב... מספר 
הצמים כאן היה רב מאשר בלטרון...". ויניצקי (1914-1965) - הצטרף 
"המשקיף".  את  וניהל  נץ",  "י.  העט  בשם  "הירדן"  בעיתון  כתב  לצה"ר, 
המנדט  ע"י  נאסר  השלטון,  על  בקורת  עם  סטיריים  פיליטונים  פרסם 
בשנת 1944, והוגלה לאריתריאה למשך ארבע שנים. מצורפים: שלש 
"במחנה"  חופשי",  "משק  עתונים  גליונות  החרות;  תנועת  של  כרזות 
מאת  וכתבה  החרות  תנועת  בנושא  כתבות  עם  ועוד,  הזה",  ו"העולם 

ויניצקי. גודל ומצב משתנים. קרע באחד המכתבים.

פתיחה: $400

128. Map of Latroun's Detention Camps 

A hand-drawn map portraying the Latroun's 
Detention Camps which were active in 1940-1948. 
[Most probably drawn during the 1940s, maybe at 
the end of 1947].
A detailed map, presenting very accurately the loca-
tion of the various buildings: the dwelling barracks, 
library, storage rooms, showers, synagogue, school, 
soccer field, fences and watch towers, soldiers' 
camp, etc. The "Escape Route" is marked on the map 
– apparently the tunnel through which 20 detainees, 
Lehi members, succeeded in escaping from the camp 
in 1943. The Detention Camps site in Latroun was to-
tally destroyed during the War of Independence and 
only one concrete building remained. This map is an 
important document in understating the structure 
of the camps and their location. 76X74cm. Fair-good 
condition. Stains, some dark. Tears. Chopped borders.

Opening Price: $500

129. Letters From Detention Camp in Asmara, 
Eritrea, 1945-1948 

Four letters by Yosef Vinitzki from Asmara Detention 
Camp, Eritrea, 1945-1948. Detailed and long hand-
written letters. Addressed to his wife, Yocheved. “In 
memory of Tisha B’Av in Sudan exile… rows and rows 
of Zion exiles sat on the ground… each and every 
verse became real… we sensed the historical thread 
bonding and uniting us with previous generations… 
a powerful HaTikva song erupted… the number of 
people fasting here was greater than in Latrun…”. 
Vinitzki (1914-1965) – joined Tzohar, was a journal-
ist in HaYarden newspaper under the penname “Y. 
Netz” and managed “HaMashkif”. Published satirical 
feuilletons of critique on the government, was ap-
prehended by the Mandate in 1944, and exiled to 
Eritrea for four years. Attached: Three placards of 
Cherut Movement; newspaper editions of “Meshek 
Chofshi”, “BaMachaneh”, and “Ha’olam HaZeh”, and 
more, including articles regarding Cherut Movement 
and an article by Vinitzki. Various sizes and conditions. 
Tear on one of letters. 

Opening Price: $400
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130. Program of a Play in Gilgil Internment 
Camp – Kenya, 1947 

Our stage – the stage of Zion's exiles. Program.  
Jewish Internment Camp in Exile. Gilgil, Kenya, 1948.
Program of a play "With No Illusions" by M.D. 
Eichenbaum on Simchat Torah, in "Bamateinu" hall. 
Play of the camp's life. [1] Leaf with [4] pages, stenciled, 
21cm. Good condition. Filing-holes and creases.

Opening Price: $150

130. תכנייה - הצגה במחנה העצורים בגילגיל – קניה, 1947
במתנו – במת גולי ציון. תכניה. מחנה העצורים העברים בגולה. גילגיל, 

קניה, תשרי תש"ח.
איכנבוים  ד.  מ.  מאת  אשליות"  "בלי  המחזה  הצגת  לקראת  תכניית 
במוצאי שמחת תורה, באולם "במתנו". מחזה מהווי המחנה. מן הפרולוג: 
החשמל  כבוי  ה'תש"ח לבריאה.  שנת  "חדר במחנה העצורים בגילגיל. 
בלילה מפתיע ופתאומי כרגיל...". [1] דף ובו [4] עמ', משוכפל בסטנסיל, 21 

ס"מ. מצב טוב. חורי-תיוק וקמטים.

פתיחה: $150

במחנה- פליט   – פנקס-איורים   / כתיבה  במכונת  יומן   .131
מעצר במאוריציוס, 1939-1941

 Von Prag nach Mauritius (Dezember 1939 bis
למאוריציוס,  [מפראג   .Dezember 1941), Dr. A. Zwergbaum

ֶסן (Beau Bassin), מאוריציוס. דצמבר -1939 דצמבר 1941]. ּבֹו בַּ
סיפון  על  ישראל  לארץ  שהגיעו  רבים  מעפילים  גורשו   1940 בשנת 
האנייה "אטלנטיק" למאוריציוס. הגולים יושבו במחנות בפור לואי ובּבֹו 
ַּבֶסן ובבתים פרטיים, שם שהו עד סיום מלחמת העולם השנייה. יומן זה, 
מאת ד"ר אהרן צברגבאום, נכתב בעת שהותו במחנה מעצר בּבֹו ַּבֶסן 
צברגבאום  למאוריציוס.  גירושו  ואת  מפראג  עלייתו  נסיון  את  ומתאר 
 ZAM-התבלט כאחד ממנהיגי העצורים במאוריציוס ושימש כמזכיר ה
Zionist Association of Mauritius). היומן כולל חמשה חיתוכי 

עץ בהם נראים אניית המעפילים ומחנה המעצר.
מצורף פנקס ובו שבע קריקטורות מצוירות ביד, חלקן מאת פריץ הנדל 
 Maya בעת שהייתו במאוריציוס. היתר חתומות (Fritz Haendel)
טוב.  מצב  חיתוכי-עץ.   5 דף,   [31] ס"מ.   25  .1942 יוני,  מתוארך:  הפנקס 

כתמים, כריכה מנותקת. 

פתיחה: $1500

)

131. Typewritten Diary / Illustrations Notebook 
– Refugee in a Detention Camp in Mauritius, 
1939-1941

Von Prag nach Mauritius (Dezember 1939 bis 
Dezember 1941), Dr. A. Zwergbaum. [From Prague to 
Mauritius, December 1939 – December 1941]. Beau 
Bassin, Mauritius.
Many illegal immigrants, who arrived on the ship 
"Atlantic" in Eretz Israel in 1940, were deported to 
Mauritius. The exiled were settled in Port Louis and 
in Beau Bassin as well as in private homes, where 
they stayed until the end of World War II. The diary, 
by Dr. Aharon Zwergbaum, was written during his 
stay in Beau Bassin detention camp and describes 
his attempt to go from Prague to Eretz Israel and 
his deportation to Mauritius. Zwergbaum stood out 
as one of the detainees leaders and was appointed 
secretary of the Zionist Association of Mauritius. The 
diary contains five wood-cuts portraying the ship 
and the detention camp.
Attached is a notebook with seven hand-drawn 
caricatures, some by Fritz Haendel during his stay in 
Mauritius. The other carica-
tures are signed: Maya. The 
notebook is dated: June, 
1942. 25cm. [31] Leaves, 5 
wood-cuts. Good condition. 
Stains. Detached binding.

Opening Price: $1500
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132. אלבום תצלומים מיניאטורי – כריכת אבן מקפריסין
האסורים  מלאכת  מעוטרת,  אבן  בכריכת  מיניאטורי  תצלומים  אלבום 

במחנות המעצר בקפריסין, נובמבר 1947. 
ארבעה-עשר תצלומים זעירים (2.5X3.5 ס"מ) ממחנה מעצר בקפרי־
באלבום,  מודבקים  ועוד.  מגורים,  מבני  גדרות-תיל,  מגדלי-שמירה,  סין: 
שנתן כמתנה ליום-הולדת, עם הקדשה בכתב-יד: "לגניה, ביום הולדה... 
העליון  בלוח  אבן,  לוחות  בשני  כרוך  האלבום   ."27.11.1947 קפריסין, 
עטורים אמנותיים של גדר תיל, גשר המעבר שחיבר בין שניים מ"מחנות 
 4.5X8.5 .(כנראה לכבוד מקבלת האלבום) 'החורף" בקפריסין והאות ג

ס"מ. מצב בינוני. שני לוחות האבן נשברו והודבקו מחדש. 

פתיחה: $250

132. Miniature Photo Album – Stone Binding 
from Cyprus 

Miniature photo album in a decorated stone bind-
ing, crafted by prisoners in the Internment Camps in 
Cyprus, November 1947.
Fourteen miniature photographs (2.5X3.5cm.) of the 
Internment Camp in Cyprus: Guard-posts, barbed-
wires, residential buildings, etc. The album was pre-
sented as a birthday gift with a handwritten dedica-
tion: "For Genia on her birthday…Cyprus, 27.11.1947". 
The album's binding consists of two stone plates. 
The upper plate is decorated with artistic illustra-
tions of barbed wires, the bridge which connected 
two of the "winter camps" in Cyprus and the letter 
"G" (probably the initial of the receiver of the album). 
4.5X8.5cm. Fair condition. The stone plates were broken 
and glued together.

Opening Price: $250

133. איור מקורי ותצלום – מזכרת ממחנות המעצר 
בקפריסין, 1946

שני דפי בריסטול, מזכרת ייחודית ממחנות המעצר בקפריסין: ▪ תצלום 
של אחד ממחנות המעצר, עם הקדשה בעפרון, יולי 1946. בצדו השני 
וכתום:  אדום  בצבעים  בצבעי-מים  ואיורים  אמנותי  בכתב-יד  הקדשה 
"לפנחס! זכרון מהימים שחברי תנּועתינו נותקו מחופי המולדת ונגרשו 
למחנות קפריסין, חיים ברגל, 20 בדצמבר 1946". ▪ ציור מרשים של 
מראה מחנה מעצר בקפריסין, צבע מים על בריסטול, חתום ברוסית. 

חיים ברגל (1922-1985) – יליד קֹוִריץ – בשנות מלחמת העולם השניה 
ברח מהגיטו והצטרף ליחידות פרטיזנים. עם סיום המלחמה עזב את 
מחנות הפליטים ובדרכו לארץ ישראל הוגלה למחנות המעצר בקפרי־
סין. חבר קיבוץ שער הגולן משנת 1947; לחם במלחמת העצמאות. דפי 

בריסטול 18X24 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים ובלאי. 

פתיחה: $300

133. Original Illustration and a Photograph – 
Souvenir from the Internment Camps in Cyprus, 
1946 

Two Bristol leaves, a unique souvenir from the 
Cyprus internment camps: ▪ photograph of one of 
the camps, with a dedication handwritten in pencil, 
July 1946. On the reverse appears a dedication in an 
artistic handwriting and illustrations in water color 
in red and orange: "For Pinchas! In remembrance 
of the days when members of our movement were 
deported to the camps in Cyprus, Haim Bargal, 
December 20, 1946". ▪ A remarkable illustration of 
the Cyprus Internment Camp, water color on Bristol 
paper, signed in Russian.
Haim Bargal (1922-1985) – native of Koritz – during 
World War II fled from the Ghetto and joined the 
Partisans. When the war ended he left the refugee 
camps and on his way to Eretz Israel was deported 
to the Internment Camps in Cyprus. Member of 
Kibbutz Sha'ar HaGolan since 1947; fought in the War 
of Independence. Bristol-paper leaves 18X24cm. Good 
condition. Minor tears and wear.

Opening Price: $300
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134. Activities and Roles of "LaAsireinu" Society, 
1947  

"LaAsireinu", its activities and roles today and to-
morrow. Summary of a meeting held by the society's 
center, with the participation of representatives 
from the society's branches. Tel-Aviv,1947.
A detailed booklet about the activities of the society, 
its goal being to assist the prisoner and the detainee. 
The booklet includes details about the number of 
detainees in British detention camps with special 
reference to prisoners in Kenya. Cover design: the 
brothers Gabriel and Maxim Shamir. [1], 32, [1] pp, 
16.5cm. Good condition. Staining.

Opening Price: $120

135. The Aims of the Irgun Zevai Leumi – Etzel 

The Aims of the Irgun Zevai Leumi. [Eretz Israel], 
[second half of the 1940s]. English.
A document detailing the aims of Etzel. Typewritten 
and stenciled. The emblem of Etzel and its slogan 
"Rak Kach" appear on the upper part of the docu-
ment. [7] Leaves, 30cm. Good condition. Minor tears at 
borders, minor stains, folding-mark. Bibliographically 
unknown.

Opening Price: $200

134. פעולות ותפקידי אגודת "לאסירינו", 1947 
"לאסירינו", פעולותיה ותפקידיה היום ומחר. דין וחשבון מישיבת מרכז 

האגודה "לאסירינו" עם באי-כח הסניפים. תל-אביב, תש"ח [1947]. 
לעציר  סיוע  שמטרתה  האגודה,  פעילות  בנושא  מפורטת  חוברת 
ולאסיר. כוללת פרטים אודות מספר העצורים במחנות-מעצר בריטיים 
העטיפה:  עצוב  בקניה.  המעצר  במחנות  לאסירים  מיוחדת  והתייחסות 
האחים גבריאל ומקסים שמיר. [1], 32, [1] עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $120

135. תכליתו של הארגון הצבאי הלאומי – אצ"ל
הארגון  של  [תכליתו   The Aims of the Irgun Zevai Leumi
ה-40?].  שנות  של  השניה  [המחצית  ישראל],  [ארץ  הלאומי].  הצבאי 

אנגלית.
של  שכפול  הלאומי.  הצבאי  הארגון  של  מטרותיו  את  המפרט  מסמך 
"רק  וססמתו:  האצ"ל  סמל  המסמך  בראש  במכונת-כתיבה.  הדפסה 
כך". [7] דף, 30 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים, כתמים קלים, קו קפל. 

אינו ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $200

136. שידורי רדיו של לח"י – יוני 1948
ברדיו  ששודרו  דברים  נוסח  עם  ישראל"  חרות  לוחמי  "קול  כרוז 
תש"ח  אייר  כ"ח  א'  וביום   (5.6.1948) תש"ח  אייר  כ"ז  במוצ"ש  לח"י 
המגוייס";  למשפחת   – האוייב  "רכוש  השידורים:  כותרות   .(6.6.1948)
בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   47 דף  האוייב".  סוכני   – ברנדוט  של  "המשקיפים 

קרעים, סימני-קיפול, נקבי-תיוק. 

פתיחה: $120
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137. אוסף חוברות בהוצאת האצ"ל ולח"י
שמונה חוברות בהוצאת האצ"ל והלח"י, חלקן משוכפלות בסטנסיל: ▪ 
חוגי  התאגדות  של  "בטאונה  תש"ד.  מרחשון  נובמבר 1943  לוחם.  עם 
נוער שגמרו אומר לשים קץ לאפס המעשה וריבוי הניגודים... בין שכבות 
הישוב, ובעיקר הפלגים הפוליטיים". ▪ יאיר. הוצאת לח"י, תש"ד [1944]. 
חוברת לזכרו, עם כמה משיריו. ▪ (פתח דבר). חוברת בהוצאת האצ"ל, 
[שנות ה-40]. פותחת במלים: "קראתי בעיון את אגרתך אלי. שאלתני 
את  ברצון  לוקח  אני  לתשובתי,  מחכה  אתה  שודאי  ומכיון  דעתך'  'מה 
 – עברית  מדיניות   – והתישבות  (עלייה  לחרות  הדרך   ▪ בידי...".  העט 
 ▪ תש"ה.  תשרי  ישראל,  חרות  לוחמי  הוצאת  הזר).  בשלטון  מלחמה 
אגרת. הוצאת לח"י. שלהי חשון תש"ה. ▪ בקו ישר. הוצאת לח"י, אייר 
תש"ה. נפתחת במלים: "עברה הקינה במחנה: 'אין עוד אף סרטיפיקאט 
הלאומי,  הצבאי  הארגון  [הוצאת  החופש.  קול   ▪ הסוכנות'".  בידי  אחד 
סיפורם  את  המתארים  ושיחות  סיפורים  מכתבים,   .[1947 במחתרת, 
של לוחמי המחתרת. ▪ בסער, עתון לנוער. גליון א', אייר תש"ז [1947]. 

הוצאת האצ"ל. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

138. עלונים מודפסים – מלחמת העצמאות, 1947-1948
חוזרים  שני   ▪ העצמאות:  מלחמת  מתקופת  מודפסים  עלונים  ארבעה 
 ;16.3.48) העברי"  המגן  "קול  שידורי  מתוך  יומיים,  מאורעות  פירוט  עם 
12.6.48). ▪ "רק כך!" + "לא כרמת הכובש" - שני עלונים מטעם האצ"ל 
(עם הערות בכתב יד). ▪ "תזכורת הוראות של מקרה גיוס חרום" – מכתב 
מטעם רשויות הצבא (קרוע). גודל משתנה. מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים. 

פתיחה: $120

137. Collection of Booklets published by Etzel 
and Lehi 

Eight booklets published by Etzel and Lehi, some are 
stenciled.
For complete list of booklets see Hebrew text.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250

138. Printed Pamphlets – War of Independence, 
1947-1948  

Four printed pamphlets of the War of Independence 
period: ▪ two circular letters with daily update, 
from "Kol HaMagen HaIvri (12.6.48; 16.3.48). ▪ "Rak 
Kach!" + "Lo KeRamat HaKovesh" – two pamphlets 
published by Etzel (with handwritten comments). 
▪ "Reminder – Instructions for Emergency Draft" – 
letter issued by the military authorities (torn). Size 
varies. Fair-good condition. Tears and stains.

Opening Price: $120

136. Lehi Radio Broadcasts – June 1948 

Proclamation "Kol Lochamey Herut Israel" with the 
text of a Lehi radio broadcast on 5.6.1948 and on 
6.6.1948. The headlines: "the enemy's property – to 
families of the drafted"; "Bernadotte's Obervers 
– Enemy's Agents". Leaf 47cm. Fair-good condition. 
Tears, folding-marks, filing-holes.

Opening Price: $120
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הקמת המדינה ומלחמת העצמאות
CREATION OF ISRAEL AND WAR OF INDEPENDENCE

139. אוסף מכתבים ומסמכים – חייל בצי הבריטי ובפלמ"ח, 
שנות ה-40

אוסף גדול של מכתבים אישיים ומסמכים של אמנון איש שלום (יליד 
1925), אשר שרת בפלמ"ח ובצי המלכותי הבריטי. [שנות ה-40]. 

נפצע  ירושלים,  החי"ש  פלוגות  במסגרת  עציון  בגוש  לחם  איש-שלום 
בראשו מפיצוץ מוקש ונפל בשבי הירדני בזמן כניעת הגוש, יום קודם 
הקים  לימים  בפברואר 1949.   22 ביום  מהשבי  חזר  המדינה.  להקמת 

איש-שלום את מלון "עין בוקק" בים המלח.
לפנינו תעודות אישיֹות רבות ומסמכים צבאיים על-שם איש-שלום וכן 
אוסף גדול של מכתבים שנשלחו אל איש-שלום במהלך שנות ה-40, 
רובם מידידים ומבני משפחה, חלקם נשלחו בתקופת מלחמת העולם 
במסגרות  צבאי  בשירות  שהיו  מידידים  העצמאות,  ומלחמת  השניה 
שונות; מכתבים ששלח איש-שלום אל בני משפחתו ואל אהובתו רחל 
בצי  שירותו  במהלך  נשלחו  מהם  רבים  ה-40,  שנות  במהלך  גולדמן 
הבריטי. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כ-240 מכתבים (רובם עם סימוני 

צנזורה שונים); כ-30 מסמכים, רובם צבאיים; מספר פריטים נוספים. 

פתיחה: $400

139. Collection of Letters and Documents – 
Soldier in the British Navy and Palmach, 1940s  

Extensive collection of personal letters and docu-
ments belonging to Amnon Ish-Shalom (b. 1925), who 
served in the Palmach and the Royal British Navy. 
[1940s].
Ish-Shalom fougt in Gush Etzion with the Jerusalem 
HISH companies. Ish-Shalom suffered a head injury 
and was taken as prisoner by the Jordanians upon 
the Gush Etzion surrender, one day prior to the decla-
ration of the State of Israel. He was discharged from 
prison on February 22 1949. Later in time Ish-Shalom 
founded the "Ein Bokek" hotel on the shore of the 
Dead Sea.
Presented here are numerous personal certificates 
and military documents as well as a collection of 
letters sent to Ish-Shalom during the 1940s, most of 
them sent by friends and family, part of the letters 
were sent during World War II and during the 1948 
war, by friends who served in various military forces; 
letters sent by Ish-Shalom to his family and to his 
lover Rachel Goldman during the 1940s. Many of the 
letters were sent during Ish-Shalom's service in the 
British navy. Various sizes and conditions, general con-
dition – good. About 240 letters (with various markings 
by the censor); about 30 documents, mostly military; 
several additional items.

Opening Price: $400

140. ההגנה והפלמ"ח – אוסף חוברות ודפים בודדים
"ההגנה"  ארגון  מטעם  שנדפסו  בודדים  ודפים  חוברות  שלש-עשרה 
בפקודת  לאור  יוצא  צפת",  "קול   ▪ העצמאות:  מלחמת  בתקופת 
גליונות:  שלשה  בא"י.  העברי  ההגנה  ארגון  מטעם  צפת,  העיר  מפקד 
 ,R משלט  איזור  של  טופוגרפית  מפה   ▪ אפריל-מאי 1948.  ט',  ח',  ד', 
עם סימונים. ▪ דפי "יומן מודיעין", מחלקת המודיעין של חטיבת יפתח, 
אוקטובר-ינואר 1948. מס' 8, 9, 24. ▪ דף "יומן המערכה" מטעם מטה 
ההכשרות"  עם  להסכם  "תוספת  דף   ▪ אוקטובר 1948.  הדרום,  חזית 
– הכשרות פלמ"ח, מארס 1948. ▪ שלש חוברות "יפתח", בטאון גדודי 
"סימני  א',  חוברת   – האויב"  את  "דע   ▪  .1949 ינואר-מארס  החטיבה, 
דרגות וסמלים בצבא העיראקי" בהוצאת מחלקת המודיעין של חטיבת 

"יפתח", פלמ"ח. סה"כ 13 פריטים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300
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כ"ט  פלשתינה,  על  פרק   – האו"ם  החלטות  חוברת   .141
בנובמבר 1947

 United Nations Official Records of the Second
 Session of the General Assembly – Resolutions,
 Lake) סקסס  לייק   .16 September-29 November 1947

Success)-ניו-יורק, ינואר 1948. אנגלית וצרפתית. 
חוברת רשמית של החלטות האו"ם, כולל ההחלטה בנושא פלשתינה 
צבעונית  מפה  נכרכו  החוברת  בסוף   .1947 בנובמבר  (כ"ט)   29 מיום 
מקופלת של תכנית החלוקה וכן מפה של האזורים המפורזים בירוש־

לים. 153 עמ', 30 ס"מ. מצב טוב, קרעים קלים בעטיפה.

פתיחה: $150

140. Haganah and Palmach – Collection of 
Booklets and Single Leaves  

Thirteen booklets and single leaves printed by the 
"HaHaganah" during the War of Independence:
▪ Kol Tzfat". Issued by order of the city's commander, 
on behalf of the Jewish Haganah Organization in 
Eretz Israel. Three issues: 4, 8, 9, April-May 1948.
▪ Topographic map of Zone R post, with markings.
▪ Leaves of "Yoman Modi'in", the intelligence depart-
ment of Yiftach Division, October-January 1948. No. 
8, 9, 24. ▪ Leaf "Yoman HaMa'arachah" issued by the 
South Front Headquarters, October 1948. ▪ Leaf 
"Appendix to an Agreement with the Hachsharot" – 
Palmach Hachsharot, March 1948. ▪ Three booklets 
"Yiftach", paper of the division's regiments, January-
March 1949. ▪ "Da et HaOyev" – booklet 1, "Ranks 
and emblems of the Iraqi Army" issued by the intel-
ligence department of "Yiftach" division, Palmach. 
Lot of 13 items. Size varies, in general good condition.

Opening Price: $300

141. United Nations Resolutions Booklet – 
Chapter about Palestine, November 29, 1947  

United Nations Official Records of the General 
Assembly Second Session – Resolutions, 16 
September-29 November 1947. Lake Success – New 
York, January 1948. English and French.
Official booklet of UN resolutions, including the reso-
lution concerning Palestine of November 29 1947. A 
folded map in color is bound with the booklet. The 
map shows the partition plan and the demilitarized 
areas in Jerusalem. 153 pp, 30cm. Good condition, 
minor tears to cover.

Opening Price: $150

בכ"ט  האו"ם  עצרת  בעקבות  מפא"י  מטעם  כרזה   .142
בנובמבר 1947

"אל פועלי ארץ-ישראל ואל המוני הישוב העברי! דבר מפלגת פועלי 
תל- הצעיר",  "הפועל  דפוס  מפא"י.  מרכז  מטעם  כרזה  ארץ-ישראל". 

אביב, מוצאי שבת ט"ז כסלו תש"ח, 29 בנובמבר 1947.
"באה ההכרעה ההיסטורית, אשר עמנו יחל לה במשך אלפיים שנות 
שיעבוד וגלות. נתעורר מצפון העולם. אמנם לא השגנו את מלוא תביע־

תנו, אך אושרה זכותנו לחיי עצמאות במדינה עברית ולאלתר"; "ליהודי 
לא  ומלחמתכם  סבלכם  ייאמר:  והמעפילים  הפליטים  למחנות  הגולה, 
מפלגת  וגאולתכם!  לשחרורכם  הגדולה  השעה  מתקרבת  לשוא,  היו 
פועלי ארץ-ישראל... עורכת את שורותיה לקראת תפקיד דורנו וקוראת 
הציוני  המחנה  את  ולהאדיר  בשעריה  לבוא  בארץ  ופועלת  פועל  לכל 
החלוצי המאוחד – נושא חזון המדינה העברית הסוציאליסטית והגש־

מתה". 99X70 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, סימני-קיפול, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $450
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142. Poster issued by Mapai following the UN 
General Assembly on November 29 1947 

"To the workers of Eretz Israel and the Yishuv! 
Message by Mapai Party". Poster issued by Mapai 
Center. "HaPoel HaTza'ir printing press, Tel-Aviv, 
November 29, 1947.
"A historic decision was taken. Our people were pray-
ing for it for two thousand years of being in exile. The 
world's conscience has been awakened. We did not 
achieve all of our demands but our right to live inde-
pendently in a Jewish State has been approved"; "To 
Jews in exile, in refugee camps and to all the illegal 
immigrants: your suffering was not in vain, liberation 
is approaching! Mapai is prepared for its duty and 
calls all workers to come to Israel and strengthen the 
Zionist camp…" 99X70cm. Fair-good condition. Stains, 
folding-marks, tears at borders.

Opening Price: $450

143. עתון "דבר" מיום 30 בנובמבר 1947
גליון העתון "דבר" מיום א', 30 בנובמבר 1947. 

קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   58 עמ',   4 קמה".  היהודים  "מדינת  כותרתו: 
כתמים, מעט קרעים. 

פתיחה: $250

144. 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. נייר כהה. 

סימני קיפול, קרעים וכתמים. ממוסגר.

פתיחה: $450

143. "Davar" Newspaper of November 30 1947  

Issue of "Davar" newspaper of Sunday, November 30 
1947.
The headline: "A Jewish State was Established". 4 pp, 
58cm. Good condition. Folding-marks, stains, several 
tears.

Opening Price: $250

144. “Yom HaMedina” Newspaper 

 “Yom HaMedina”, Israel’s joint newspaper journal. 
Friday, May 14th, 1948. 58x43cm, (leaf printed on both 
sides). Fair condition. Dark paper. Folding marks, tears 
and stains. Framed. 

Opening Price: $450
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145. הקמת המדינה – שני עתונים
1. גליון עתון "ַהּצֶֹפה" בעריכת הרב מאיר ברלין, מיום 16 במאי 1948. כותרתו: "מדינת ישראל קמה – תחי!". 

4 עמ', 57 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מקופל. קרעים קלים וכתמים. 
2. גליון עתון "ידיעות חדשות" בעריכת ד"ר י. לילינפלד, מיום 16 במאי 1948. עברית וגרמנית. כותרתו: תחי 
מדינת ישראל! חוקי הספר הלבן בוטלו! החלה העליה החופשית!". הוצאה מיוחדת ליום הכרזת המדינה. 8 

עמ', 47 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מקופל. קרעים קלים. מעט כתמים. 

פתיחה: $200

145. The Establishment of the State of Israel – Two Newspapers  

1. Issue of "HaTzofeh", edited by Rabbi Meir Berlin, of May 16 1948. Headline: "The 
State of Israel was Born – Long Live!". 4 pp, 57cm. Fair-good condition. Folded. Minor 
tears and stains.
2. Issue of the newspaper "Yediot Hadashot" edited by Dr. I. Lilienfeld, of May 
16 1948. Hebrew and German. Headline: Long live the State of Israel! The laws of 
the "White Book" are cancelled! Free Aliya!" Special edition for the State of Israel 
declaration of independence. 8 pp, 47cm. Fair-good condition. Folded. Minor tears. 
Several stains.

Opening Price: $200

146. עתון "ידיעות היום" – 16 במאי 1948
גליון עתון "ידיעות היום". ארץ ישראל, 16 במאי 1948. גרמנית. 

 Nach Beendigung des Britischen Mandats Proklamierte – Freitag, den 15. כותרתו: 
הבריטי,  המנדט  סיום  [לאחר   Mai, Die Moazat Ha'am die Errichtung des Judenstaates
הכריזה מועצת העם ביום שישי, 15 במאי, על הקמת המדינה היהודית]. [2] עמ', 50 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מקופל. 

כתמים רבים. 

פתיחה: $120

146. "Yediot HaYom" Newspaper – May 16 1948 

Issue of "Yediot HaYom" newspaper. Eretz Israel, May 16 1948. German.
Headline: Nach Beendigung des Britischen Mandats Proklamierte – Freitag, den 
15. Mai, Die Moazat Ha'am die Errichtung des Judenstaates. [Following the expira-
tion of the British Mandate, Moetzet HaAm declared on Friday May 15 the estab-
lishment of the Jewish State]. [2] pp, 50cm. Fair-good condition. Folded. Numerous 
stains.

Opening Price: $120

145

146



הקמת המדינה ומלחמת העצמאות | 71 

147

148

148. Invitations to Celebrations in Honor of the State of Israel's First 
Anniversary – London 

Eleven invitations to events and festive ceremonies. London, 1949. English.
Official invitations to events in honor of the first anniversary of the State of Israel 
and celebrating the acceptance of Israel as a United Nations member.Israeli fight-
ers and soldiers participated in most of the events. Size varies, good condition.

Opening Price: $120

148. הזמנות לאירועים לציון שנה להקמת מדינת ישראל – לונדון
אחת-עשרה הזמנות לאירועים וטקסים חגיגיים. לונדון, 1949. אנגלית.

הזמנות רשמיות וחגיגיות לאירועים לציון שנה להקמת מדינת ישראל ואירוע לרגל קבלתה של ישראל כחברה 
באו"ם. רבים מהאירועים, בהשתתפות לוחמים או חיילים מהצבא הישראלי. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $120

147. Argentenian Newspapers – The UN Declaration / Establishment of the 
State of Israel 

Two issues of La Prensa Israelita, Buenos Aires. Yiddish.
1. Issue of November 30, 1947. The headline: "the UN General Council decided that 
a Jewish State will be established." On the title page are details about the vote, 
the map of the Partition Plan and a photograph of Herzl.
2. Issue of May 15, 1948. Headline:" [Establishment of) The State of Israel was 
declared".
[4] pp in each issue, 58cm. Fair condition. Tears, some with text omission. Folded. Ink 
stamp.

Opening Price: $120

147. עתונים מארגנטינה – הכרזת האו"ם / הקמת מדינת ישראל
שני גליונות עתון "די פרעסע" (La Prensa Israelita), בואנוס איירס. יידיש.

א אידישע מעלוכע" –  "פעלקער-פארזאמלונג ּבַאשטימט שאפן  מיום 30 בנובמבר 1947. כותרתו:  1. גליון 
עצרת האומות החליטה על הקמת מדינה יהודית. בדף השער פרטים אודות ההצבעה בעצרת האו"ם, מפת 

תכנית החלוקה ותמונתו של הרצל. 
המדינה  [הקמת]  הוכרזה   – מעלוכע"  אידישע  די  "פרַאקלאמירט  כותרתו:   .1948 במאי   15 מיום  2. גליון 

היהודית. 

[4] עמ' בכל גליון, 58 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, חלקם פוגעים בטקסט. העתונים מקופלים. חותמת. 

פתיחה: $120
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149. הזמנות למושב הראשון של מועצת העם ולמושב 
הכרזת העצמאות

לישיבה  להזמנה  כַמֲעֶטֶפת  אחד  כל  ששימשו  כרטיסי-בריסטול,  שני 
אחת מארבע ישיבות מועצת העם, שהתקיימו בין 4 במאי 1948 ל-14 

במאי 1948.
ניסן  כ"ה  תל-אביב,  הראשון,  המושב  אורח,  כרטיס  העם,  1. מועצת 
ס"מ. מצב טוב.  הנמען. 10.5  שם  נמחק  תש"ח / 4.5.48. בצדו האחורי, 

כתמים קלים. 
2. מועצת העם, מושב הכרזת העצמאות, תל-אביב, ה' באייר תש"ח 
(14.5.1947). בצדו האחורי נמחק שם הנמען, חבר הועד הפועל הציוני, 

150. חוברת "דברי הכנסת" / כרטיס כניסה לישיבת הכנסת 
הראשונה

שבט  ט"ו-י"ח  הראשונה,  הכנסת  של  א'-ו'  ישיבות  הכנסת,  1. דברי 
י"ט  ירושלים,  הכנסת,  מזכירּות  הוצאת  פברואר 1949).  תש"ט (17-14 

149. Invitations to the First Session of Mo'etzet 
HaAm and the Declaration of Independence 
Session 

Two Bristol-paper cards, each of which was used as 
an envelope for an invitation to one of four sessions 
of Moetzet HaAm, which were held between May 4 
1948 and May 14 1948.
1. Moetzet HaAm, guest-card, first session, Tel-Aviv, 
4.5.48. On the reverse the addressee's name was 
erased. 10.5cm. Good condition. Minor stains.
2. Moetzet HaAm, declaration of Independence ses-
sion, Tel-Aviv, 14.5.1947. On the reverse the address-
ee's name was erased, a member in the Zionist execu-
tive board, only a label is pasted with his seat: raw 1, 
fourth seat from the right. 14.3cm. Good condition.

Moetzet HaAm – the legislative entity of the Yishuv, 
appointed towards the end of the British Mandate 
period. Moetzet HaAm consisted of 37 members, 
amongst them members of the National Committee 
and the Jewish Agency as well as representatives of 
other organizations. Moetzet HaAm was active for 
ten days until the declaration of the State of Israel 
when its name was changed to the Provisional State 
Council. On May 4 1948 the first Moetzet HaAm held 
a session for the first time and was active altogether 
for 10 days and held four meetings. The last meet-
ing was held on May 14 1948 when it declared the 
establishment of the State of Israel. The members of 
Moetzet HaAm signed the Scroll of Independence. 
Twenty five of them signed during the ceremony 
while the others who could not arrive from besieged 
Jerusalem added their signatures later. The dec-
laration stated that Moetzet HaAm becomes the 
Provisional State Council.

Opening Price: $2500

מדינת ישראל, צה"ל
STATE OF ISRAEL, IDF

אך מודבקת פתקית עם ציון מקום ישיבתו: שורה ראשונה, כסא רביעי 
מימין. 14.3 ס"מ. מצב טוב. 

תום  לקראת  הוקם  אשר  הישוב,  של  המחוקק  הגוף   - העם  מועצת 
חברי  בהם  חברים,   37 מנתה  העם  מועצת  הבריטי.  המנדט  תקופת 
הנהלת הוועד הלאומי והנהלת הסוכנות וכן נציגים של ארגונים וגופים 
נוספים. הגוף פעל במשך עשרה ימים עד להכרזת המדינה, אז שונה 
שמו ל'מועצת המדינה הזמנית'. ב-4 במאי 1948 התכנסה מועצת העם 
ישיבות.  ארבע  וקיימה  ימים  עשרה  פעלה  היא  הכל  ובסך  לראשונה, 
ובה  במאי 1948),   14) תש"ח  באייר  בה'  התקיימה  האחרונה  הישיבה 
הוכרז על הקמת המדינה. חברי מועצת העם הם שחתומים על מגלת 
העצמאות. עשרים וחמשה מהם חתמו בטקס הכרזת המדינה, תריסר 
הנותרים, שלא היו יכולים להגיע מירושלים הנצורה, הוסיפו את חתי־

מותיהם מאוחר יותר. בהכרזה נקבע בין השאר, כי מועצת העם תהפוך 
למועצת המדינה הזמנית. 

פתיחה: $2500
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150. "Divrey HaKnesset" Booklet / Entrance 
Ticket to the First Session of the Knesset  

1. Divrey HaKnesset, sessions 1-6 of the first Knesset, 
14-17 February 1949. Issued by the Knesset secre-
tariat, Jerusalem, 18 February 1949. Booklet 1. [1], 52, 
[1] pp, 24cm. Good condition. Minor damages at borders. 
Ink stamp.
2. The first Knesset – entrance ticket to Knesset ses-
sions; a session on November 21 1949. Hand signed 
by the secretariat of the first Knesset. 8X9.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $150

151. Master Plan of Jerusalem, 1968 

The Jerusalem Master Plan Bureau – The Master 
Plan 1968, Interim Report, 1-10-69. Jerusalem: Israel 
Economist. 1968. English.
Interim report issued after the Six-Day-War and the 
conquest of East Jerusalem. The report includes 
many attachments and maps as well as interesting 
statistical data. 33 pp. [45] pp of attachments and maps. 
Several maps are folded, 30.5cm. Very good condition.

Opening Price: $150

151. תכנית האב לעיר ירושלים, 1968 
 The Jerusalem Master Plan Bureau – The Master Plan
Interim Report, 1-10-69 ,1968 [משרד תכנית האב לירושלים 
 ,Israel Economist הוצאת  ביניים].  דו"ח   –  1968 האב  תכנית   –

ירושלים, 1968. אנגלית. 
העיר.  מזרח  וכיבוש  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  שהופק  ביניים  דו"ח 
כולל נספחים רבים עם נתונים סטטיסטיים מעניינים ומפות. 33 עמ', [45] 

עמ' נספחים ומפות, חלקן מקופלות, 30.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

152. Framework for Peace in the Middle East and 
for Peace with Egypt, 1978  

1-2. Framework for peace in the Middle East, as 
agreed in Camp David; framework for peace treaty 
between Egypt and Israel – two official documents 
with Knesset ink-stamp of 25.9.78. "To achieve peace 
Israel and Egypt agree to conduct negotiations and 
try to sign, within three months, a peace treaty". At 
the document's end there are spaces for signatures 
of Sadat, Begin and Jimmy Carter as witness. 2; 8 
leaves, 30cm. Good condition.
3-6. Five leaves with Agenda for Knesset sessions in 
the months of March, May and August 1978. Topics 
include: curbing inflation, electing a Chairman of the 
Knesset, president's oath of allegiance and more. 
Good condition, several stains.

Opening Price: $150

מצרים,  עם  ולשלום  התיכון  במזרח  לשלום  מסגרת   .152
1978

1-2. מסגרת לשלום במזרח התיכון שהוסכם עליה במחנה דוד ["קמפ 
שני   – ישראל  ובין  מצרים  בין  שלום  חוזה  לכריתת  מסגרת  דיויד"]; 
מסמכים רשמיים עם חותמת הכנסת מיום 25.9.78. "כדי להשיג שלום 
במטרה  לב,  בתום  ולתת  לשאת  ומצרים  ישראל  מסכימות  ביניהן, 
לכרות, תוך שלושה חודשים מחתימת מסגרת זו, חוזה שלום ביניהן". 
בגין  מנחם  סאדאת,  אנואר  של  לחתימותיהם  מקום  המסמכים  בסוף 

והעד לחתימה, ג'ימי קרטר. 2; 8 דף, 30 ס"מ. מצב טוב. 
3-6. חמשה דפים עם "סדר היום" לישיבות הכנסת בחודשים מארס, 
יו"ר  בחירת  האינפלציה,  בלימת  הנושאים:  בין   .1978 ואוגוסט  מאי 

הכנסת, הצהרת אמונים של נשיא המדינה ועוד. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $150

שבט תש"ט, 18 בפברואר 1949. חוברת א'. [1], 52, [1] עמ', 24 ס"מ. מצב 
טוב. פגמים קלים בשוליים. חותמת.

2. הכנסת הראשונה – כרטיס כניסה לישיבות הכנסת; לישיבה ב' ביום 
 8X9.5 .21 בנובמבר 1949. חותמת-דיו של מזכירּות הכנסת הראשונה

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150
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153. דפי קרב – מלחמת יום הכפורים, 1973
אוסף דפי קרב מהחזיתות השונות. מלחמת יום הכפורים, 1973. 

▪ "בדרום" – עתון פיקוד הדרום, גליונות 1-19 + שני הדפים הקרביים 
אותם כתב האלוף שמואל גונן (גורודיש) + מפה צבעונית של גבולות 
הפסקת האש. ▪ 14 דפים של פיקוד המרכז, אוקטובר-נובמבר 1973. 
חינוך  קצין  מטעם  לחייל  דפים  עשרה   ▪ ו-4.   3 דפים  צפון,  פיקוד   ▪
ראשי, אוקטובר 1973. ▪ שתי הנחיות הסברה למפקד על היום הראשון 
דף   + עיתון  בפורמט  האויר  חיל  בטאוני  ששה   ▪  .7.10.73 למלחמה, 
פריטים.   60 כ-  סה"כ   .1-21 בטאונים   – הים  חיל   ▪  .11.10.73 "מזנק", 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

153. Battle Leaves – Yom Kippur War, 1973   

Collection of battle leaves from the various battle-
fronts. Yom Kippur War, 1973.
▪ “BaDarom” [At South] – newspaper of Southern 
Command, newspaper editions 1-19 + two combat 
leaves written by Major-General Shmuel Gonen 
(Gorodish) + illustrated map of cease-fire line. ▪ 14 
leaves of Central Command, October-November 1973. 
▪ Northern Command, leaves 3 and 4. ▪ Ten leaves to 
soldier on behalf of chief education officer, October 
1973. ▪ Two explanation instructions to commander re-
garding first day of war, October 7, 1973. ▪ Six air force 
journals in newspaper format + “rapid deployment 
force” leaf, October 11, 1973. ▪ Navy – journals 1-21. 
Total of approx. 60 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $180

154. היאחזות נח"ל מורג – רצועת עזה, שנות ה-70
שלום לך מורג, "אלבום האחזות נח"ל מורג", [1977].

החיים  מהווי  ותצלומים  טקסטים  ההיאחזות:  חברי  בעריכת  חוברת 
מלווה  והסגל,  הגרעין  חברי  כל  של  אישי  תיאור  כולל  עזה,  ברצועת 

באיורים רבים.
מורג עלתה על הקרקע ב-1972, היתה היישוב הדרומי ביותר ברצועת 
ההתנ־ "תכנית  במסגרת   2005 בשנת  ופונתה  ב-1983  אוזרחה  עזה, 

תקות". [1], 34 דף, 25X35 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגעי-רטיבות בשוליים.

פתיחה: $120

154. Morag Pioneer Combatant Youth 
Settlement – Gaza Strip, 1970’s   

Hello to you Morag, “Album of Morag Pioneer 
Combat Youth Settlement”, [1977]. 
Booklet edited by members of the settlement: Texts 
and photographs of life in the Gaza Strip, includes 
personal documentation of pioneer members and 
personnel, accompanied by many illustrations. 
Morag was established in 1972; most Southern 
settlement in the Gaza Strip, inhabitants naturalized 
in 1983 and vacated in 2005 within the framework of 
the Disengagement Plan. [1], 34 leaves. 25X35cm. Good 
condition. Stains and mildew damage on margins. 

Opening Price: $120

155. אוסף מזכרות – מפלגות נוצריות בלבנון ומשפחתו של 
בשיר ג'ומאייל

נציגי  מאת  בכיר,  ישראלי  ממשל  לאיש  שנתנו  מזכרות  שבע-עשרה 
בשיר  הלבנוני  המנהיג  של  משפחתו  ומבני  בלבנון  הנוצריות  המפלגות 
ותק־ ספרים  כולל:  האוסף  הנוצריות.  הפלנגות  ארגון  מייסד  ג'ומאייל, 
עץ  בצורת  שולחניים  וקישוטים  מדליות  בכתב-יד,  הקדשות  עם  ליטים 
ארז, צלחת פיוטר מצופה כסף מתנת יוניפי"ל (כח האו"ם הזמני בלבנון), 
תצלומים מהמשא ומתן עם הלבנונים בשנת 1983 (על שולחן הדיונים 

155. Collection of Souvenirs – Christian Parties in 
Lebanon and Bashir Jemayel's Family  

Seventeen souvenirs presented to a high Israeli 
official by representatives of the Christian par-
ties in Lebanon and by the family of the Lebanese 
leader Bashir Jemayel, the founder of the Christian 
Phalanges Organization. The collection includes: 
books and records with handwritten dedications, 
medals and table ornaments in the shape of a cedar 
tree, a silver-plated pewter plate gift of UNIFIL, 
photographs of the negotiations with the Lebanese 
in 1983 (on the negotiations table is seen a wooden 
stand with the flags of Israel, Lebanon and the USA – 
the stand and the three flags are included), and some 
other items. Various sizes and conditions. Generally in 
good condition.

Opening Price: $150

נראה מעמד-עץ ובו נעוצים דגלי ישראל, לבנון וארה"ב – המעמד ושלשת 
הדגלים מצורפים), ופריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

154
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156. The Kahan Commission Report – 
Investigation of the Sabra and Shatila Massacre, 
1983

The Commission of Inquiry Into the Events at 
the Refugee Camps in Beirut, 1983 – Final Report 
(Authorized Translation). English.
Official translation into English of the Kahan commis-
sion report, the national commission investigating 
the events in the Sabra and Shatila refugee camps 
in Beirut, September 1982. The commission was 
headed by the Supreme Court President, Judge 
Yitzchak Kahan. Members of the commission were 
Judge Aharon Barak and major general Yona Efrat. 
[3], 108, [1], VII, [2] leaves, 24cm. Good condition. Minor 
foxing-marks.

Opening Price: $120

ושתילה,  סברה  טבח  לחקר  הועדה   – ַּכַהן  ועדת  דו"ח   .156
1983

 The Commission of Inquiry Into the Events at
the Refugee Camps in Beirut, 1983 – Final Report

(Authorized Translation). אנגלית. 
לחקירת  הממלכתית  הועדה  כהן,  ועדת  לדו"ח  רשמי  אנגלי  תרגום 
האירועים במחנות הפליטים סברה ושתילה בבירות בספטמבר 1982. 
בראש הועדה ישב נשיא בית המשפט העליון, יצחק כהן והיו חברים בה 
גם השופט אהרן ברק והאלוף (מיל') יונה אפרת. [3], 108, [1],     , [2] 

דף, 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חלודה. 

פתיחה: $120

VII

157. מאיר כהנא – חוברת ועלונים
"כך":  תנועת  ומנהיג  מייסד  כהנא,  מאיר  מאת  וחוברת  עלונים  חמשה 
 – The Arabs of Israel: Time Bomb Waiting to Explode
חוברת, עם חתימת ידו של כהנא; "עצוב אך ברור – אין פתרון לבעיה 
היהודית-ערבית בארץ-ישראל זולת העברת הערבים לארצותיהם"; דף 
עם דברים לרגל יום הזכרון ה-50 לטבח יהודי חברון; "לעקור את שתי 
ה'עיןים' הרעות" – העוני והערבים; "ערביי ארץ ישראל מהווים פצצת 

זמן למדינת היהודים". גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

157. Meir Kahana – Booklet and Leaflets

Five leaflets and a booklet by Meir Kahana, founder 
and leader of "Kach" movement: The Arabs of Israel: 
Time Bomb Waiting to Explode – a booklet, hand-
signed by Kahana; "sad but clear – no solution to 
the Jewish-Arab problem in Eretz Israel except for 
transferring the Arabs to their lands"; leaf for the 
50th memorial day for the Hebron Jews massacre; 
"uproot poverty and the Arabs"; "Israeli Arabs are a 
time bomb for the State of Israel". Size varies, good 
condition.

Opening Price: $150
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158. כרזה עם דמות "שרוליק" – שירים של יב"י
"ישראל", קריקטורה צבעונית מאת דוש (ָקִריֵאל ַגרדֹוש), עם דמותו של 
תעצום  "אם  יב"י:  מאת  חתומים  שירים  שני  העליון  בחלקה  "שרוליק". 
את  ממני  "טלו  לך";  ימחל  לא  המוות  גם  חייך,  צביעות  מלראות  עיניך 
קמטים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   97X66 אומץ".  בלי  ונותרתי  שבי  הפרא 

קרעים משוקמים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $200

159. רוקנ'רול / רון ורקוד
דפוס  מאוירת.  צבעונית  כרזה   ,(Rock N' Roll) ורקוד"  רון  "להקת 
קלים  קרעים  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   70X50 ת"א.  סטרוד,  אפרים 

משוקמים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $200

158. Poster with the Image of "Srulik" – Poems 
by Ye"bi  

"Israel", caricature in color by Dosh (Kariel Gardos), 
with the image of "Srulik". On the upper part of the 
poster are printed two poems by Ye'bi. 97X66cm. Fair-
good condition. Creases, restored tears. Linen backed 
for display and conservation.

Opening Price: $200

159. Rock N'Roll/Ron Urekod  

"Ron Urekod Band" – an illustrated colorful poster. 
Tel-Aviv: Ephraim Strod printing press. 70X50cm. 
Good condition. Minor stains, minor restored tears. 
Linen backed for display and conservation.

Opening Price: $200

תרבות שנות ה-60-70
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160. טל ברודי – כרזה חתומה 
בואו נשחק כדורסל! מבצע לטיפוח וקידום הכדורסל בקרב הנוער. טל 

ברודי בשיתוף עם מפעלי הבירה בישראל. [שנות ה-80]. 
ברודי".  טל  בהוקרה,  "לאבי,  ברודי:  של  בכתב-ידו  חתומה  הקדשה 

58.5X42 ס"מ. מצב טוב. מקופלת. מעט קמטים. 

פתיחה: $120

160. Tal Brody – Signed Poster  

Let us play basketball! Campaign calling youngsters 
to play basketball. Tal Brody in cooperation with 
Israel Beer Manufacturers. [1980].
Dedication hand-signed by Tal Brody: "To Avi, with 
appreciation, Tal Brody". 58.5X42cm. Good condition. 
Folded. Several creases.

Opening Price: $120

161. "ציפור הנפש" – דן בן-אמוץ, חיים חפר ועמוס קינן, 1965
לסא־ (חד-פעמון  הנפש"  "ציפור  הסטירי  השבועון  של  גליונות  שלשה 
טירה, הומור ובכלל), בעריכת דן בן-אמוץ, חיים חפר ועמוס קינן. תל-

אביב, מארס 1965. 
בכור  הביקורים'  'חג  בכותרתו:  "ציפור-פורים",  הוא  הגליונות  אחד 

בדימונה. 12 עמ' בכל גליון, 42 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

162. דבורה ברטונוב - אוסף מסמכים אישיים ותצלומים
אוסף מסמכים אישיים ותצלומים מעזבונה של דבורה ברטונוב (-1915
ספרים  ששה  (כתבה  מחול  חוקרת  וכוריאוגרפית,  רקדנית   -  (2010

בנושא) וכלת פרס ישראל למחול לשנת 1991.
האוסף כולל: ספרון שירים "יונים לבנות" - יומן קטן בכתב יד. ▪ רשימות 
בנושא ריקודים - מחברת בכתב יד. ▪ מברקי-ברכה על הזכיה בפרס 
הוראות  יד,  בכתב  דפים   ▪ מקוריים.  תצלומים  חמשה-עשר   ▪ ישראל. 

בימוי וכוריאוגרפיה, ופריטים נוספים. 
מתוך המחברת שכותרתה "דברים חשובים צריך לבדוק ולפתח": "הרבה 
ראיתי רקדנים=תלמידים בהתחלה עם רגלים קצרות, ותוך כדי אימונים 

נהיו הרגלים לארוכות". סה"כ כ-40 פריטים. גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $250

161. "Zipor HaNefesh" – Dan Ben Amotz, Haim 
Hefer and Amos Keinan, 1965  

Three issues of the satiric weekly magazine "Zipor 
HaNefesh" edited by Dan Ben Amotz, Haim Hefer and 
Amos Keinan. Tel Aviv, March 1965. One of the issues 
is "Zipor Purim", the headline: Hag HaBikurim Bakur 
Bedimona (visiting the nuclear plant in Dimona). Each 
issue consists of 12 pp, 42cm. Good condition.

Opening Price: $150
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164. איורים מאת לודוויג שוורין ורות דר – השחקנית חנה מרון
שני איורים של השחקנית חנה מרון (נולדה 1923):

1. לודוויג שוורין (1983-1897), חנה מרון כ"נורה" במחזה "בית הבובות" 
 14X9 ומוקדש.  מתוארך  חתום,  נייר.  על  מים  וצבע  דיו   .1959 לאיבסן, 

ס"מ. כתמים. 
חנה  ותפאורה),  במה  תלבושות,  מעצבת   –  1941 (נ.  דר  2. רות 
ומוקדש.  מתוארך  חתום,   .1974 לצ'כוב,  ב"השחף"  כ"ארקדינה"  מרון 

37.5X26.5 ס"מ. 

פתיחה: $150

165. מיכאל דרוקס וחנוך לוין – הדפס חתום
מיכאל  האמן  מאת  קולאז'  עבודת  זאב",  "אדון  הסדרה  מתוך  הדפס 
דרוקס, מלווה בשיר מקורי מאת חנוך לוין. מתוארך בדפוס 1968. חתום 
בעפרון בידי דרוקס. 50X70 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשוליים. כתמי-חלודה.

פתיחה: $200

164. Illustrations by Ludwig Schwerin and Ruth 
Dar – Actor Hanna Maron  

Two illustration of actor Hanna Maron (b. 1923):
1. Ludwig Schwerin (1897-1983), Hanna Maron as 
"Nora" in the play "The House of Dolls" by Ibsen, 
1959. Ink and water color on paper. Signed, dated 
and dedicated. 14X9cm. Stains.
2. Ruth Dar (b. 1941 – costume, stage and scenery 
designer), Hanna Maron as Arkadina in "The Seagull" 
by Chekhov, 1974. Signed, dated and dedicated. 
37.5X26.5cm.

Opening Price: $150

165. Michael Druks and Hanoch Levin – Signed 
Print  

Print from the series "Adon Ze'ev", a collage work by 
the artist Michael Druks, accompanied by an original 
poem by Hanoch Levin. Dated in print 1968. Signed in 
pencil by Druks. 50X70cm. Good condition. Creases at 
borders. Foxing-marks.

Opening Price: $200

163. קבוצת זיק – חמש שנים ראשונות 
קבוצת זיק, 5 שנים ראשונות 1985-1990. 

ומכתבים  קטלוגים  מקוריים,  תצלומים  גזירי-עתון,  הכולל  אלבום 
פעילותה.  של  הראשונות  השנים  מחמש  "זיק",  מקבוצת  חתומים 
פלאסטיים  אמנים  ע"י   1985 בשנת  בירושלים  הוקמה  'זיק'  "קבוצת 
מן  מרכיבים  בין  המקשרים  אירועים,  יוצרת  הקבוצה  תיאטרון...  ואנשי 
פעולה  לבין  הפיסול,  של  מקומו  בולט  ביניהם  הפלאסטית,  האמנות 
מקורית  מוסיקה  כוללים  אלה  אירועים  תיאטרוניים.  מאפיינים  בעלת 

ומלווים באפקטים של אש ובזיקוקין די-נור". גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

163. Zik Group – First Five Years  

Zik Group - first five years 1985-1990.
Album with newspaper cuttings, original photo-
graphs, catalogues and signed letters all of which 
pertain to the first five years of Zik Group activities. 
'Zik' group was founded in Jerusalem in 1985 by 
artists and theatre people…the group initiates in-
terdisciplinary events focusing on the development 
of sculptural structures and concepts into live per-
formances. The events which included original music 
were accompanied by fireworks and fire. Sizes and 
conditions vary.

Opening Price: $120

162. Dvora Bertonov – Collection of Personal 
Documents and Photographs  

Collection of personal documents and photographs 
from the estate of Dvora Bertonov (1915-2010). 
Bertonov was a dancer and choreographer, re-
searcher of dance (wrote six books) and winner of 
the Israel Prize for Dance in 1991.
The collection includes: a poetry book "Yonim 
Levanot" [White Doves] – a small handwritten diary. 
▪ Notes about dances – handwritten notebook. ▪ 
Congratulation telegrams for winning the Israel 
Prize. ▪ Fifteen original photographs. ▪ Handwritten 
notes, leaves, choreography and directing instruc-
tions, and other items. From the notebook titled 
"Important Things to Check and Develop": "I have 
seen many student dancers – at first they had short 
legs but after practice their legs became long." Lot of 
about 40 items. size varies. Good condition.

Opening Price: $250

163
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167. בחירות לקונגרס הציוני – שקל - 1933 
מטעם  הציוני,  לקונגרס  בחירות  כרזת  ועושה..."  אומר  "ז'בוטינסקי 

רשימת פועלי א"י. תל-אביב, [1933]. 
הציוני!".  הקונגרס  על  הגן  בריתם!  ובני  לרביזיוניסטים  קול  אף  "בוחר! 
ניתק  בכך  שקל";  אקנה  "לא  שהצהיר  ז'בוטינסקי,  של  מפיו  ציטוטים 
הציוני"  ה"שקל  את  הרוכש  ורק  היות  הציוני,  הקונגרס  עם  הקשר  את 
היה זכאי להשתתף בבחירות. נדפסה על נייר כחול. 64 ס"מ. מצב טוב. 

מקופלת. קרעים וכתמים קלים. חותמת.

פתיחה: $200

168. כרטיסי-נסיעה לרכבת לחיפה, 1933
חג- חגיגות  לרגל  לחיפה  מוזלים  רכבת  כרטיסי   - פרסום  מודעת 

הבכורים. דפוס האחים רוזנפלד. חיפה, 1933.
שיקום  משוקמים  וקרעים  תיוק  חורי  קיפול.  סימני  בינוני.  מצב  ס"מ.   50X78

מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $200

167. Elections for the Zionist Congress – Shekel 
– 1933  

"Jabotinsky says and does…" Elections poster for 
the Zionist Congress, issued by Eretz Israel Workers 
party. Tel-Aviv, [1933].
"Voter! Do not vote for the Revisionists and their 
allies! Protect the Zionist Congress!". Jabotinsky's 
words, calling "I shall not buy a Shekel"; by that 
Jabotinsky excluded himself from the Zionist 
Congress. Only the acquirer of a "Zionist Shekel" was 
entitled to vote. Printed on blue paper. 64cm. Folded. 
Minor tears and stains. Ink-stamp.

Opening Price: $200

166. יריד המזרח – כרזה בעצוב אוסקר לקס
"בקרו בתערוכה בהמוניכם", כרזת פרסום לקראת יריד המזרח, בעיצוב 

אוסקר לקס. תל-אביב, מאי 1936.
63X96 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $450

166. Levant Fair – Poster Designed by Oskar 
Lachs  

"Visit the Fair", advertisement poster for the Levant 
Fair, designed by Oskar Lachs. Tel-Aviv, May 1936.
63X96cm. Good condition. Stains and creases. Linen 
backed for display and conservation.

Opening Price: $450

כרזות, גרפיקה
POSTERS, GRAPHICS
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168. Train Tickets to Haifa, 1933  

Advertising announcement – discounted train tickets 
to Haifa for the celebrations of Shavu'ot. Rosenfeld 
Brothers printing press. Haifa, 1933.
50X78cm. Fair condition. Folding-marks. Filing-holes and 
professionally restored tears. Linen backed for display 
and conservation.

Opening Price: $200

169. חזית השמאל – כרזה בעיצוב יוחנן סימון, 1944
רשימת מ' – חזית השמאל. כרזה בעיצוב יוחנן סימון. דפוס עזריאל, 

תל-אביב, [1944]. 
כרזה לקראת הבחירות להסתדרות, לטובת "חזית השמאל" - רשימה 
ציון  ו"פועלי  הסוציאליסטית"'  "הליגה  הצעיר",  "השומר  של  משותפת 
שמאל"; השתתפה בבחירות לאסיפת הנבחרים בשנת 1944. חתומה: 
נבדקה  לא  ס"מ,   64X49.5 במסגרת  נתונה  טוב.  מצב  ס"מ.   49X34 ס.".  "י. 

מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $250

169. The Left Front – Poster designed by 
Yohanan Simon, 1944 

Your list "M" – Left Front. Poster designed by 
Yohanan Simon. Tel-Aviv: Azriel Printing press, 1944.
Poster towards the Histadrut elections, promoting 
the "Left Front" – a joint list of "HaShomer HaTzair", 
"HaLiga HaSotsialistit", and "Poaley Zion Smol"; this 
party participated in the elections for the Assembly 
of Representatives in 1944. Signed: "Y.S.". 49X34cm. 
Good condition. Framed: 64X49.5cm, not checked out of 
frame.

Opening Price: $250

170. השומר הצעיר – כרזה בעצוב יוחנן סימון
השומר   – ש'  שערים!  לפריצת  המצור!  להבקעת  חלוציים!  למעשים 
הצעיר ובלתי מפלגתיים. כרזה בעיצוב יוחנן סימון. הדפוס החדש בע"מ, 

תל-אביב, [1944]. 
לאחוות-עמים!".  לוחם!  לסוציאליזם  גדולה!  "לציונות  כרזת-בחירות. 
קיפול.  וסימני  קמטים  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   48.5X30.5 ס.".  "י.  חתומה: 

קרעים גסים (משוקמים). נתונה במסגרת נאה 62.5X43.5 ס"מ. 

פתיחה: $200

168
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171. עֹוֶצר וִמפקד אוכלוסין בחיפה, אפריל 1948 – מלחמת 
העצמאות

ועדת המצב חיפה – עוצר בית משעה 4 אחה"צ עד שעה 12 בלילה. 
חיפה,  "אמנות",  דפוס  פינקלשטין.  ציור:  גלעדי,  תכנון:  גדולה.  כרזה 

 .1948
האוכלוסיה".  מפקד   –  1948 אפריל   6 תש"ח  ב'  אדר  כ"ו  שלישי  "יום 
הקרב על חיפה במהלך מלחמת העצמאות התחיל ביום 21 באפריל 
1948 ונמשך כ-24 שעות. בסופו נטשה מרבית האוכלוסיה הערבית את 
העיר. כפי העולה מכרזה זו, ִמפקד האוכלוסין שנערך בעיר ביוני 1948 
תוכנן להתקיים חודשיים לפני כן, בחודש אפריל 1948, אלא שאז מונה 
עריכת  אפשרו  לא  והמאורעות  הערבית  העיר  למפקד  עז-א-דין  אמין 
הִמפקד. 95X63 ס"מ. מצב כללי טוב מאד. חותמות. כתמים בודדים. רישום 

בודד. קרעים קלים בשוליים. מקופלת. 

פתיחה: $250

170. HaShomer HaTza'ir – Poster designed by 
Yohanan Simon

Poster designed by Yohanan Simon. HaDefus 
HaChadash Ltd, Tel-Aviv, [1944]. An elections' poster. 
"LeTzionut Gedolah! LeSotzialism Lochem! LeAchvat 
Amin!" Signed: "Y.S." 48.5X30.5cm. Fair-poor condi-
tion. Creases and folding-marks. Rough tears (restored). 
Framed in a nice frame 62.5X43.5cm.

Opening Price: $200

171. Curfew and Population Census in Haifa, 
April 1948 – War of Independence  

Emergency Situation Committee in Haifa – Curfew 
from 4 pm until midnight. Large poster. Design: 
Giladi, drawing: Finkelstein. "Omanut" printing 
press, Haifa, 1948.
"Tuesday April 6 1948 – Population Census". The 
battle in Haifa started on April 21, 1948 and lasted 
for 24 hours. When the battle ended most of the 
Arab population left the city. As understood from 
this poster, the census which was held in June 1948 
was supposed to be held two months earlier, in 
April 1948. At that time Amin az-aDin was appointed 
commander of the Arab city and the events did not 
allow performing the census. 95X63cm. Very good 
condition. Ink-stamps. Several stains. Single inscription. 
Minor tears at borders. Folded.

Opening Price: $250

172. רשימת הלוחמים לבחירות הראשונות לכנסת, 1949
ט"ו – רשימת הלוחמים. כרזה מטעם ארגון לח"י, [1949]. 

כוללת  לכנסת;  הראשונות  בבחירות  המתמודדים  הלוחמים  רשימת 
וישראל  (עמליה)  כהן  גאולה  בהם  לוחמים,  עשרה  של  וכינויים  שמות 

172. Fighters' List for the First Knesset Elections, 
1949

Tet-Vav – Fighters' List. Poster issued by Lehi 
Organization, [1949].
Fighters' list for the first Knesset; includes names and 
underground-names of ten fighters, amongst them 
Geula Cohen (Amalya) and Israel Shaeib (Eldad). Only 
the founder of the party, Nathan Friedman-Yellin 
(Yellin-Mor) was elected. During the first Knesset 
term, the party ceased to exist. In the center appears 
a photograph of Yair (Avraham Stern). 64cm. Good 
condition. Folded. Minor stains and creases.

Opening Price: $150

שייב (אלדד). לכנסת נבחר רק מקים המפלגה, נתן פרידמן-ילין (לימים: 
ילין-מור). המפלגה התפרקה במהלך כהונת הכנסת הראשונה. במרכז 
מקופלת.  טוב.  מצב  ס"מ.  שטרן). 64  של יאיר (אברהם  תמונתו  מופיעה 

כתמים וקמטים קלים. 

פתיחה: $150
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173. 1 במאי 1959 – כרזה בעיצוב גופר
1 במאי 1959. כרזה מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים 
אורצל,  דפוס  ולחינוך.  לתרבות  המרכז  הפועל,  הועד  בארץ-ישראל, 

רמת-גן, [1959]. 
עיצוב: גלעדי-גֹוֶפר. 98X68.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. מודבקת על בד 

פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $400

174. סיוע ליהודי סוריה – שנות ה-70
 From the Depths of Human Misery, Help Arab Jews!
אופסט  דפוס  ֲעָרב].  ליהודי  עזרו   – האנושית  הֻאְמָללּות  [ממעמקי 

"אחדות", [תל-אביב, שנות ה-70]. 
כפי הנראה, נדפסה במטרה להגביר המודעות למצבם של יהודי סוריה: 
בשנות ה-70 נותרו בה כ-4,000 יהודים, שחויבו לחיות בגטאות בערים 
 97X65.5 המשטר.  מצד  קשות  מהגבלות  וסבלו  וקמישלי  חלב  דמשק, 

ס"מ. מצב טוב. קמטים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $400

173. May First 1959 – Poster designed by Gofer  

May First 1959. Poster issued by Histadrut HaOvdim, 
HaVa'ad HaPo'el, center for culture and education. 
Ortzel printing press, Ramat-Gan, 1959.
Design: Gilady-Gofer. 98X68.5cm. Good condition. Minor 
damages. Linen-backed for display and conservation.

Opening Price: $400

174. Assisting Syrian Jews – 1970s  

From the Depths of Human Misery, Help Arab Jews! 
Tel-Aviv: "Achdut" offset printing, 1970s.
Apparently, the poster was printed in order to 
arouse awareness about the situation of Syrian 
Jews: in the 1970s only 4,000 Jews still remained in 
Syria and they were ordered to live in Ghettos in the 
cities of Damascus, Aleppo and Qamishli, while the 
authorities imposed on them serious restrictions. 
97X65.5cm. Good condition. Creases. Linen-backed for 
display and conservation.

Opening Price: $400
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176. "מזרח" בדפוס ליטוגרפי – פרנקפורט 
שנות  [כנראה,  דמיין,  פרנקפורט   ,J. Kauffmann הוצאת  מזרח. 

העשרה של המאה ה-20]. 
במרכזו איור דמיוני של העיר ירושלים, ממוקמת מעבר ְלנהר. מסגרת 
מעוטרת בעצים, פרחים וצפורים. 31.5X41 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

קרע מודבק. נתון בפספרטו. 

פתיחה: $300

177. דפי שמירה לילד וליולדת – וינה, וילנה, ירושלים
1. מזל טוב לזכר. דף שמירה לילד. דפוס האלמנה והאחים רָאם, וילנה, 

1882. פרטי המדפיס באותיות קיריליות. 
2. שמירה לילד וליולדת. דפוס ר"ש צוקערמאן הי"ו, ירושלים, [ראשית 

176. "Mizrach" in Lithographic Printing 
– Frankfurt 

Mizrach. Frankfurt am Main: J. Kauffmann, [probably 
1910s].
An imaginary illustration of the city of Jerusalem 
appears in the center, Jerusalem is located beyond 
the river. A frame decorated with trees, flowers 
and birds. 31.5X41cm. Good condition. Several stains. 
Restored tear. In pass-partout.

Opening Price: $300

177. Protection Amulets for Child and Mother – 
Vienna, Vilnius, Jerusalem  

1. Mazal Tov for Male. Protection leaf for child. The 
widow and brothers Ram printing press, Vilnius, 
1882. Printer's details in Cyrillic letters.
2. Protection for child and mother. R.S. Zukerman 
printing press, Jerusalem [early 20th century].
3. Protection for child, by the Ba'al Shem Tov. Osias 
Graf printing press, Vienna, [ca. 1930]. 
Size varies. Fair-good to very good condition.

Opening Price: $150

175. יקבי "כרמל אוריינטל" – כרזת-פרסום לברנדי
Carmel Oriental – Lord of Carmel Brandy, Richon Le-
Zion & Zichron-Jacob V.S.O.P. [ארץ ישראל, שנות ה-20-30]. 
איכותי  הדפס  אוריינטל".  "כרמל  יקבי  תוצרת  לברנדי  כרזת-פרסום 

בצבעים שחור, צהוב ואדום. 43X35 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמים בודדים. 

פתיחה: $250

175. "Carmel Oriental" Wineries – Advertisement 
Poster for Brandy  

Carmel Oriental – Lord of Carmel Brandy, Rishon Le-
Zion & Zichron Jacob V.S.O.P. [Eretz Israel, 1920s-30s].
Advertisement poster for Brandy made by "Carmel 
Oriental" wineries. Good quality printing in black, 
yellow and red. 43X35cm. Very good condition. Several 
stains.

Opening Price: $250

המאה ה-20].
 Osias 3. שמירה להילד למזל טוב, מהבעל שם טוב זצלל"ה. הוצאת

Graf, וינה, [1930 בערך]. "שיר למעלות אשה [!] עיני אל ההרים". 

גודל משתנה. מצב בינוני-טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $150
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מניות, תוי-ספר, אמצעי-תשלום
SHARES, EX-LIBRIS, METHODS OF PAYMENT

179. תוויות לבקבוקי יין 
שבע-עשרה תוויות לבקבוקי יין, [שנות ה-30-40]. 

רובן של יינות כרמל מזרחי, אחת מלונדון-פריז. כולל שבע תויות של 
חברת "עדלידע, תל אביב, פלשתינה". גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $170

180. תויות של בתי מלון
עשר תויות של בתי מלון ברחבי הארץ, [שנות ה-40-50]. 

מלון המלך דוד בירושלים, מלון "ציון" בחיפה, מלון "פלטין" ת"א, ועוד. 
גודל ממוצע 8X10 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

178. תעודת מניה – בנק יהודי בבואנוס איירס, 1930
תעודת מניה, Banco Israelita de Credito. בואנוס איירס, 1930. 

ספרדית. 
על-שם זינגר ורוזנבלום (                                         ). 

28X33 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

Zinger & Rosenblum

179. Wine Bottle Labels  

Seventeen wine bottle labels, [1930s-40s].
Most of the labels are of Carmel Mizrahi wines, 
one label is from London-Paris. Seven labels of 
"Adloyada, Tel Aviv, Palestine" company. Size varies. 
Good condition.

Opening Price: $170

180. Hotel Labels  

Ten labels of hotels around the country, [1940s-50s].
King David Hotel in Jerusalem, "Zion" Hotel in Haifa, 
"Palatin" Hotel in Tel-Aviv, and others. Average size 
8X10cm. Good condition.

Opening Price: $180

178. Share-Certificate – Jewish Bank in Buenos 
Aires, 1930 

Share-certificate, Banco Israelita de Credito. Buenos 
Aires, 1930. Spanish. In the name of Zinger & 
Rosenblum. 28X33cm. Good condition.

Opening Price: $150

178179
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181. אוסף תוי-ספר
כ-440 תוי-ספר (Ex-Libris) יהודיים.

ביניהם: עשרה בעיצוב א"מ ליליאן, תריסר בעצוב הרמן שטרוק, שניים בעיצוב ארתור שיק, שניים בעיצוב 
יוסף בודקו, שניים בעיצוב זאב רבן; תוי-ספר של מוסדות חשובים וספריות ציבוריות בארץ ישראל באירופה; 
תוי-ספר פרטיים של אנשי-רוח יהודיים בארץ ישראל ובאירופה, ועוד. חלקם מופיעים במספר עותקים. גודל 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $2500

181. Collection of Ex-Libris Labels 

About 440 Jewish Ex-Libris labels.
Amongst them: ten labels designed by E.M. Lilien, a dozen designed by Hermann 
Struck, two designed by Arthur Szyk, two by Joesph Budko, two by Ze'ev raban; 
Ex-Libris of important institutions and public libraries in Eretz Israel and Europe; 
private Ex-Libris labels belonging to Jewish intellectuals in Eretz Israel and Europe, 
etc. Some of the labels appear in multiple copies. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $2500

181
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182. Ex-Libris Labels Designed by Joseph Budko – Signed 

Nineteen Ex-Libris labels designed by Joseph Budko.
All of the labels are original etchings or prints of good quality, hand-signed in 
pencil by Joseph Budko ("Budko"; two are signed "Budko"). Size varies, good 
condition.

Opening Price: $1500

182. תוי-ספר בעצוב יוסף בודקו - חתומים
תשעה-עשר תוי-ספר (Ex-Libris) בעצוב יוסף בודקו. 

 ;"Budko") בודקו  יוסף  של  בחתימת-ידו  בעפרון  חתומים  איכותיים,  הדפסים  או  מקוריים  תחריטים  כולם 
שניים חתומים "בודקו"). גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $1500

182
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184. אוסף תוי ספר
המאה  ואירופה,  ישראל  ארץ   ,(Ex-Libris) תוי-ספר  וששה  ששים 

ה-20.
תוי ספר של ספריות פרטיות וציבוריות לצד תוי-ספר אישיים, ביניהם 
ומצב  גודל  ליליאן.  וא"מ  בודקו  יוסף  האמנים  בידי  המעוצבים  כאלה 

משתנים. מסודרים באלבום.

פתיחה: $450

184. Collection of Ex-Libris Labels  

Sixty six Ex-Libris labels, Eretz Israel and Europe, 
20th century. Ex-Libris labels of private and public 
libraries as well as personal ones, amongst them 
some designed by the artists Joseph Budko and E.M. 
Lilien. Sizes and conditions vary. Arranged in an album.

Opening Price: $450

183. תוי-ספר בעצוב אפרים משה ליליאן
חמשה תוי-ספר בעצוב אפרים משה ליליאן.

מ.  של  תו-ספר  ורבורג;  אוטו  של  תו-ספר  "בצלאל";  של  תו-ספר 
אברהם-המבורג; תו-ספר של בוריס שץ; תו-ספר של א"מ ליליאן. גודל 

ומצב משתנים, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

183. Ex-Libris Labels Designed by Ephraim 
Moshe Lilien  

Five Ex-Libris labels designed by Ephraim Moshe 
Lilien.
"Bezalel" Ex-Libris label; Otto Warburg's Ex-Libris 
label; M. Avraham-Hamburg's Ex-Libris label; Boris 
Schatz's Ex-Libris label; E.M. Lilien's Ex-Libris label. 
Sizes and conditions vary, in general good condition.

Opening Price: $500
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185. אוסף תויות ואמצעי-תשלום – וילנה
אמצעי-תשלום, קבלות ותויות מודפסות. וילנה, שנות  עשרים ושמונה 

ה-עשרה וה-20 של המאה ה-20. עברית, יידיש ופולנית. 
מגוון ארגונים יהודיים שפעלו בעיר וילנה: החלוץ המזרחי; תלמוד תורה 
"בית יהודה"; תלמוד תורות "יבנה"; יידישע מלחמה אינוואלידן, אלמנות 
זאמל- ייווא;  "תרבות";  החנוך  מוסדות  לטובת  פרחים  יום  יתומים;  און 
טָאג פאר דעם פריוו. יידישן לערער-סעמינאר; ועוד. מצורף דף מודפס 
מתוך הספר "ירושלים דליטא", בו מופיעות התויות הנמצאות באוסף 

שלפנינו. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

185. Collection of Labels and Payment Means 
– Vilnius 

Twenty eight payment means, receipts and printed 
labels. Vilnius, 1910s-20s. Hebrew, Yiddish and Polish.
Various Jewish organizations that were active in 
Vilnius: HeChalutz HaMizrahi; Talmud Torah "Beit 
Yehuda"; Talmud Torot "Yavneh"; Yidishe milkhume 
invalidn, almanot un yetomim; Flower Day for "Tarbut" 
institutes; YIVO; zamel-tug far dem yidishn lerer 
seminar; etc. Attached is a printed leaf from the book 
"Yerushalayim DeLita". The labels presented here can 
be found in this book. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $400

186. כרטיסי-נסיעה באוטובוס
עד  ה-30  שנות  ישראל,  ארץ  ציבורית.  בתחבורה  כרטיסי-נסיעה   37

שנות ה-50-60. 
ש.ח.ר.,  קואופרטיב  המקשר,  דן,  אגד,  החברות:  של  כרטיסים  ביניהם, 
ששימשו  כרטיסים  מספר  וכן  המעביר  אחוד-רגב,  הירדן,  עמק  שרות 
גם כמטבע עובר לסוחר (אסימוני נייר) בתקופות בהן היה מחסור במ־
טבעות בעלי ערך נמוך (עד 1954, חלקם שימשו גם כתרומה למד"א 

במקרה בו הכרטיס לא נוצל). גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

186. Bus Tickets 

37 Public transportation tickets. Eretz Israel, 1930s to 
50s-60s.
Tickets of: Egged, Dan, HaMekasher, S.H.R. 
Cooperative, Sherut Emek HaYarden, Ihud-Regev, 
HaMa'avir as well as tickets that were used as coins 
substitute during periods of shortage of coins (until 
1954 unused bus tickets were donated to Magen 
David Adom). Size and condition varies.

Opening Price: $120

188. כרטיסים ואמצעי-תשלום שונים / מלחמת העצמאות 
בחיפה

רשיון  ביניהם:  שונים,  ואמצעי-תשלום  קבלות  כרטיסים,  ואחד  עשרים 
מעבר מטעם מטה ההגנה בחיפה, יוני 1948, עם חותמת "רשאי לשאת 
לעבודת  הגיוס  מצו  שחרור  תעודת   ▪ בחיפה".  הכבוש  בשטח  נשק 
בצורים, חיפה, מאי 1948. ▪ תויות "לעם במצור". ▪ קבלות "מגבית הת־

גיסות והצלה. ▪ תוית "בקרה – כפר הישוב". ▪ קבלה "מגבית התגיסות 
פנקס  להזמנת  "תעודה  כרטיס   ▪ השארית".  להצלת  הישוב   – והצלה 

חבר" של מפא"י, 1944, ופריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

187. אוסף כרטיסים וקבלות 
אוסף כרטיסים וקבלות. ביניהם: כרטיס משתתף ב"יום הצופה", כרטיס 
חבר באגודה הציונית "ברקאי", קבלות על תרומות לבתי כנסת ומוסדות 
עבור  קבלות  בטחון,  מלווה  תעודות  החשמל,  מחברת  קבלות  שונים, 
פריטים.  כ-50  סה"כ  נוספים.  ופריטים  מזון  פנקס  ציוני,  שקל  תרומת 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

187. Collection of Tickets and Receipts  

Collection of tickets and receipts. Amongst them: 
participant ticket in "Scout's Day", member card in 
the Zionist society "Barkai", receipts for donations to 
synagogues and various institutions, receipts from 
the Electricity Company, Security Bonds Certificates, 
receipts for donation of a Zionist Shekel, Food 
Stamps and additional items. Lot of about 50 items. 
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

188. Tickets and Payment Means / War of 
Independence in Haifa

Twenty one tickets, receipts and various payment 
means, including: transit permit issued by Hagganah 
headquarters in Haifa, June 1948, with an ink stamp 
"permitted to carry weapon in the conquered zone in 
Haifa". ▪ Exemption from fortifications construction 
works, Haifa, May 1948. ▪ Labels "La'Am BeMatzor". 
▪ Receipts from "Mobilization and Rescue Fund". ▪ 
Label "Kofer HaYeshuv". ▪ Receipt "Mobilization and 
rescue fund – the Yishuv is saving the remaining ones". 
▪ Ticket "Order of a Member Card" – Mapai party, 1944, 
and additional items. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $150

189. כרטיסים ותויות – ליגה V למען רוסיה, שנות ה-40
תרומות  כנגד  שנתנו  קבלות  ושבע  תוית  פנקס-חבר,  חבר,  כרטיס 
ל-ליגה V - ארגון שהוקם בישוב בארץ ישראל לתמיכה בברית המו־
עצות במלחמתה בנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה. סה"כ עשרה 

פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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189. Tickets and Labels – League V for Russia, 
1940s  

Member-card, member-notebook, label and seven 
receipts for donations to League V – an organization 
established in Eretz Israel to aid Russia in its war 
against the Nazis during World War II. Lot of 10 items. 
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $150

190. אוסף הזמנות וכרטיסים – י"ד בית הלוי
ופנקסי-חבר,  כרטיסים  חשובים,  לאירועים  הזמנות  וארבע  ארבעים 
קאליש  יהודי  לתולדות  ספר  מחבר  הלוי,  בית  דוד  ישראל  על-שם 

וספרים נוספים. שנות ה-20 עד שנות ה-50.
בלפור,  הלורד  לכבוד  הפומבית  הפנים  לקבלת  כרטיס-כניסה  ביניהם: 
ארלוזורוב,  לחיים  האזכרה  ביום  האבל  למשלחות  כרטיס-ציר   ;1925
בארץ  העברית  והספרות  הסופרים  אגודת  לועידת  אורח  כרטיס   ;1934
 ;1932 בפולניה,  העשירית  הציונית  בועידה  כרטיס-אורח   ;1931 ישראל, 
הזמנות לאירועים בבית הספר "תל נורדוי" בתל-אביב; פנקס-חבר של 

191. שטר חמישים מיל – "שטיח"
שטר "שטיח" בערך של חמשים מיל. ארץ ישראל, [1948]. 

 .EF/XF .8 ס"מ. מצב טוב מאדX5

פתיחה: $200

191. Fifty Mill Bill – "Carpet"  

"Carpet" bill of fifty Mill. Eretz Israel, 1948.
8X5cm. Very good condition. XF/EF.

Opening Price: $200

190. Collection of Invitations and Tickets – I.D. 
Beit-Halevi  

Forty four invitations to important events, tickets 
and member-cards, in the name of Israel David Beit-
Halevi, author of the book The History of the Kalish 
Jews and other books. 1920s-50s.
Including: entrance ticket to the public reception 
in honor of Lord Balfour, 1925; delegate card of 
the mourning delegations to the Haim Arlozorov 
memorial day, 1934; guest -card to the convention 
of Hebrew Writers and Literature Society in Eretz 
Israel, 1931; guest-card to the tenth Zionist conven-
tion in Poland, 1932; invitations to events in "Tel 
Nordau" school in Tel-Aviv; Histadrut member-card, 
1923; "Yizkor" leaf issued by JNF; two programs for 
the first theatre performance of "HaOhel" and to an-
other performance, 1926-1927; invitations to Zionist 
congresses and the sessions of the Zionist executive 
committee; invitation to the opening of the Holy Ark 
in the Tel-Aviv Great Synagogue; additional items. 
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

ההסתדרות, 1923; דף "יזכור" בהוצאת קק"ל; שתי תכניות, להצגה הרא־
שונה בתיאטרון "האהל" ולהצגה נוספת, 1926-1927; הזמנות לקונגרסים 
ציוניים ולמושב הוועד הפועל הציוני; כרטיס הזמנה לפתיחת ארון הקודש 

בבית הכנסת הגדול בתל-אביב; פריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

191

189

190
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תום זידמן-פרויד
מחמש  אחת  פרויד,  מריה  לאמּה,  פרויד  גרטרוד  מרתה  בשם  בוינה  נולדה   (1892-1930) זידמן-פרויד  תום 
אחיותיו של זיגמונד פרויד ולאביה, מוריץ פרויד. בגיל צעיר אימצה לעצמה את הכינוי תֹום (Tom). בשנת 
1901, בהיותה בת תשע, עברו הוריה לברלין. בשנת 1911 החלה ללמוד בבית-הספר לאמנויות ובשנת 1913 
אור בברלין ספרּה הגרמני  ראה  של צעצועים והצעות לספרי-ילדים. בשנת 1914  תערוכה ראשונה  הציגה 
אף  תקופה  באותה   .(Reuss & Pollack הוצאת   ,Das Baby-Liederbuch) לתינוקות"  שירים  "ספר 
ערכה עם אחותה הגדולה, לילי, ערבי-בידור לילדים, בהם שילבו השתיים קריאה של סיפורי-עמים ושירים 

לילדים, עם הקרנות של שקופיות אשר ציירה תום. 

בשנת 1917 עברה להתגורר במינכן, שם למדה באקדמיה לאמנות ושם פרסמה בשנת 1918 את ספרה "ספר 
התמונות החדש" (Das neue Bilderbuch, הוצאת G. W. Dietrich). הספר התקבל בהתלהבות על-ידי 
המבקרים ונחשב לספר היפה ביותר שנדפס בגרמניה באותה שנה. במינכן באה תום במגע עם רבים מאנשי 
התרבות היהודית הגבוהה ששהו בה באותה עת, ביניהם גרשם שלום, זלמן שוקן, ש"י עגנון וחיים נחמן ביאליק, 
ואף נוצרו ביניהם יחסי-עבודה ושיתופי-פעולה. בשנת 1921 פגשה תום את בעלה לעתיד, יעקב זידמן, והם 
נישאו בברלין. באותה שנה הגיע חיים נחמן ביאליק מאודסה לברלין, פגש בבני הזוג, התרשם מהם עמוקות 
וחתם איתם על חוזה להקמת שלוחה של הוצאת "מוריה" בשם "אופיר", אשר תוציא לאור סדרת ספרים 
הספיקו  ספרים  שני  רק  ביאליק.  של  כלשונו  טפל",  והספרות  עיקר  "הציורים  יהיו  בה  לפעוטות,  המיועדת 
לראות אור לפני שהתפרקה השותפות בין בני הזוג לביאליק, "ספר הדברים", המכיל שישה-עשר שירי ילדים 
מקוריים של ביאליק (פריט 194 בקטלוג זה) ו"עשר שיחות לילדים", המכיל עשר אגדות מאת אנדרסן, גרים 

ואחרים (פריט 195 בקטלוג זה).

 כפי הנראה, היה זה זלמן שוקן שהסב את תשומת ליבה לטכניקת הדפוס ששימשה את מאייר ספרי הילדים 
את  שהמירה  לאחר  "פושואר".  בצרפתית  הנקרא  ביד,  צבוע  סטנסיל  פון-פרייהולד (1878-1944) –  אדמונד 
ההדפסה הליטוגרפית המקובלת בהדפסת פושואר, בה שימשו צבעי-מים שקופים ובהירים, השתנה מערך 
הצבעים שלה, ואיורי ספריה העבריים, שנדפסו בטכניקה מיוחדת זו, זכו לנראּות מאירה במיוחד והם זוהרים 

בשקיפות רעננה, כאילו נצבעו ביד בצבעי-מים. 

(פריט 192  הנפלאות"  "בית  ספרה  הגרמנית:  בשפה  היו  והלאה,  שנה  מאותה  תום  של  פרסומיה  שאר  כל 
בקטלוג זה) התקבל בהתלהבות; הספר היה עתיר משחקים: הילד יכול היה לפתוח בו חלון, להזיז דמויות 
כאן  החידוש  אך  ה-20,  המאה  מראשית  מספרים  מוכרים  כבר  היו  משחקי-הזזה  אמנם  חידות.  לפתור  וגם 
היה במשחקי חשיבה, מחקר ופתרון חידות. מבחינה פדגוגית, היה זה מפנה של ממש בספרות העולמית. 
גם ספרה "סירת הקסמים" (פריט 193 בקטלוג זה) היה מעולה לא רק מהבחינה האמנותית (הוא אף הופיע 
ברשימת חמישים הספרים היפים ביותר שראו אור מעולם בגרמניה), אלא פורץ דרך מבחינה פדגוגית: כמעט 

כל עמוד בספר הציב בפני הילד אתגר מעניין.

כעבור  מלאכול;  וחדלה  עמוק  לדכאון  תום  נכנסה  התאבדותו  בעקבות  זידמן.  יעקב  התאבד   1929 בשנת 
ארבעה חודשים נפטרה. 

או  "אר-דקו"  המכונה  המודרניסטי  הסגנון  את  זידמן-פרויד  תום  בישרה  שפיתחה,  והנקי  הסכמתי  בסגנון 
"האובייקטיביות החדשה" (Neue Sachlichkeit), שכבש את אירופה בשנות ה-20. יתר על כן, הצליחה 
תום לשלב את סגנונה זה בתיאור דמות האדם בקוי-מתאר פשוטים המאזכרים ציורי ילדים. איוריה התאפיינו 
בצורות גיאומטריות פשוטות, פיוט ורצינות עם צבעוניות מעודנת, שהצטרפו יחד לסגנון מודרני וחדשני, ועם 
זאת, נוגע ללב בליריות וברגישות שבו. חשיבותה כפדגוגית אינטואיטיבית, שידעה להעשיר את עולם הדימויים 
של הילד ולהפעילו בדרכים יצירתיות, אינה נופלת מחשיבותה כאמנית פלסטית. אמנם כשרון פדגוגי נדיר זה 

לא בא לידי ביטוי בספריה העבריים, אך בספריה הגרמניים הוא בא לידי ביטוי ביתר שאת. 

מתוך: אילה גורדון, איורים עבריים – הספר העברי המאויר לילדים – העידן הבינלאומי 1900-1925. הוצאת מוזיאון נחום 
גוטמן, תל אביב, [תשס"ה], עמ' 127-141.
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Tom Seidmann-Freud

Tom Seidmann-Freud (1892-1930) was born in Vienna as Martha Gertrud Freud to 
her mother, Maria Freud, one of Sigmund Freud's five sisters, and to her father, 
Moritz Freud. At a young age she adopted the name Tom. When she was nine 
years old, in 1901, her parents moved to Berlin. In 1911 Tom started to study art and 
in 1913 exhibited for the first time, showing toys and suggestions for children's 
books. Her first book, "Songs for Babies" (Das Baby-Liederbuch) was published by 
Reuss& Pollack in 1914. Concurrently, Tom and her older sister Lily organized en-
tertainment evenings for children. They combined reading folk-stories and songs 
for children with projection of slides of Tom's drawings.

In 1917 Tom moved to Munich where she studied at the Art Academy and where 
she published her second book, "The New Picture Book" ("Das neue Bilderbuch"), 
published in 1918 by G.W. Dietrich. The book received very enthusiastic critical re-
views and was chosen as the most beautiful book printed in Germany that year. 
In Munich Tom met many Jewish intellectuals, amongst them Gershom Scholem, 
Zalman Schocken, S.J. Agnon and Haim Nachman Bialik, with whom she cooper-
ated on various projects. Tom met her future husband, Jacob Seidmann in 1921 
and they got married in Berlin. When H. N. Bialik came from Odessa to Berlin he 
met the couple. Bialik was so impressed that he signed an agreement with them 
concerning the establishment of a local branch of his "Moriya" publishing house, 
which they named "Ophir". The goal was for Ophir to publish a series of Hebrew 
books for infants. Bialik believed that the books should consist of "more drawings 
and less literature". Unfortunately only two books only were published before the 
partnership was broken up: "Sefer HaDevarim"[The Book of Things], with sixteen 
children's songs by Bialik illustrated by Tom (see item no. 194 in this catalogue), 
and "Esser Sichot LeYeladim" [Ten Conversations for Children], with ten fairy tales 
by Andersen, Grimm and others (see item no. 195 in this catalogue).

Zalman Schocken brought to Tom's attention a printing technique which was 
used by the children's books illustrator Edmund von Freihold (1878-1944), a 
hand-painted stencil, known as a "pochoir." When Tom switched from the then 
more common lithographic printing process to pochoir printing, using light and 
transparent colors, her color palette changed and the illustrations of her Hebrew 
books printed using this special technique gained an illuminated visibility and a 
fresh, vibrant, transparency as if they were hand-painted with water colors.

All of Tom's publications from that year onwards, were in German. Her pop-up 
book "Das Wunderhaus" [The Wonder House], published in 1927, (item no. 192 in 
this catalogue) was received with much enthusiasm. With numerous interactive 
games and moving parts, the child reader could open a window, move figures and 
solve riddles. Even though moveable books had existed from the beginning of 
the 20th century, the novelty here was in games of intelligence and riddle solving. 
From a pedagogic point of view this was a turning point in world literature. Her 
next book, "Das Zauberboot" [The Magic Boat] (see item no. 193 in this catalogue), 
published in 1929, was unique not only from an artistic perpsective (it appeared in 
the list of the fifty most beautiful books ever published in Germany) but also from 
an educational point of view; almost every page presents an intellectual challenge 
for its young reader. 

In 1929 Jacob Seidmann committed suicide. Tom suffered a nervous breakdown 
following her husband's death as a result of which she stopped eating. She died 
four months later.

The somewhat schematic and neat style developed by Tom Seidmann-Freud 
reflected the Art Deco or "New Objectivity" (Neue Sachlichkeit) modern art 
movements which spread throughout Europe in the 1920s. Moreover, Tom suc-
ceeded in combining this style with portraying people in simple lines, reminiscent 
of children's drawings. Tom's illustrations are characterized by simple geometric 
shapes, poetic seriousness combined with gentle colors, all of which combine 
into a new, modern style which is at the same time sensitive and touching. Her 
importance as an intuitive educator who knew how to enrich children's imagi-
nations and activate their minds in a creative manner is no less significant than 
her importance as an artist. This pedagogic talent is not reflected in her Hebrew 
books but is outstandingly present in her German ones.

From: Ayala Gordon, Hebrew Illustrations – The Illustrated Children's Book – The 
International Era 1900-1925. Tel-Aviv: Nahum Gutman Museum, 2005, pp.127-141.
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192. Das Wunderhaus – Tom Seidmann-Freud – Berlin, 1931 

Das Wunderhaus, ein Bilderbuch zum drehen, bewegen und verwandeln, von Tom 
Seidmann-Freud. Berlin: Herbert Stuffer, 1931. German. Third printing.
"Das Wunderhaus" [The Wonder House], pop-up children's book with remarkable 
illustrations by Tom Seidmann-Freud. The leaves have movable parts that can be 
turned, moved or folded. [6] Leaves + [3] removable templates placed in a pocket on 
the inside rear cover. Very good condition. Minor stains and nicks to binding. Pop-up 
children's books in this state of conservation are scarce.

Opening Price: $1000

192. "בית הנפלאות" – תום זידמן-פרויד – ברלין, 1931
 Das Wunderhaus, ein Bilderbuch zum drehen, bewegen und verwandeln, von Tom

Seidmann-Freud. הוצאת Herbert Stuffer, ברלין, 1931. גרמנית. הדפסה שלישית. 
מתנועעים  חלקים  כוללים  דפיו  זידמן-פרויד,  תום  מאת  מרשימים  איורים  עם  ילדים  ספר  הנפלאות",  "בית 
הניתנים לסיבוב, הזזה וקיפול. [6] דף + [3] תוספות מצורפות (נתונות בכיס-נייר המודבק לכריכה האחורית). מצב 
טוב. מעט כתמים, נזקים קלים ופגמים קלים בכריכה. נדיר למצוא ספרי ילדים עם חלקים מתנועעים במצב שמור 

כמו העותק שלפנינו.

פתיחה: $1000

192
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193. Das Zauberboot – Tom Seidmann-Freud – Berlin, 1930 

Das Zauberboot, ein Bilderbuch zum drehen, bewegen und verwandeln (das neue 
Wunderhaus), von Tom Seidmann-Freud. Berlin: Herbert Stuffer, 1930. German. 
Second printing.
"Das Zauberboot" [The Magic Boat], pop-up children's book with remarkable il-
lustrations by Tom Seidmann-Freud accompanied by moveable pictures. [6] leaves 
+ removable template and a sheet of red cellophane paper placed in a pocket on the 
inside rear cover. Very good condition. Minor stains and nicks. Pop-up children's 
books in this state of conservation are scarce.

Opening Price: $700

193. "סירת הקסמים" – תום זידמן-פרויד – ברלין, 1930
 Das Zauberboot, ein Bilderbuch zum drehen, bewegen und verwandeln (das neue
גרמנית.   .1930 ברלין,   ,Herbert Stuffer הוצאת   .Wunderhaus), von Tom Seidmann-Freud

הדפסה שנייה. 
מתנועעים  חלקים  כוללים  דפיו  זידמן-פרויד,  תום  מאת  מרשימים  איורים  עם  ילדים  ספר  הקסמים",  "סירת 
כתמים  מעט  טוב.  מצב  אדום.  צלופן  ונייר  גזורים  "חלונות"  עם  עבה  דף   + דף   [6] ומשיכה.  הזזה  לסיבוב,  הניתנים 

ונזקים, פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $700

193
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194. ספר הדברים – ביאליק / תום זידמן-פרויד – 
ירושלים-ברלין, 1922

ספר הדברים, ששה עשר שירים מאת ח. נ. ביאליק וששה עשר ציורים 
מאת תום זידמן-פרויד. הוצאת "אופיר", ירושלים-ברלין, תרפ"ב 1922. 

חיים  של  בבעלותם  "אופיר",  בהוצאת  אור  ראה  אשר  הראשון  הספר 
הראשונים  הספרים  מן  זידמן-פרויד.  ותום  זידמן  יעקב  ביאליק,  נחמן 
 21.5X21 דף,   [17] הילדים.  בספרות  האיור  חשיבות  את  הדגישו  אשר 
בפקסימיליה).  (נמצא  השער  דף  לפני  ראשון  לבן  דף  חסר  גרוע.  מצב  ס"מ. 

כתמים, קרעים (חלקם גסים). כריכה בלויה, קרועה ומוכתמת.

פתיחה: $400

195. עשר שיחות לילדים – תום זידמן-פרויד, 1923
"אופיר"  הוצאת  ואחרים.  גרים  אנדרסן,  על-פי  לילדים,  שיחות  עשר 
ביאליק. 10  ח"נ  העורך:  תרפ"ג 1923.  ירושלים-ברלין,  "מוריה",  על-יד 
פרויד.  זיידמן-  תום  האמנית  של  איוריה  עם  בעברית,  סיפורי-אגדות 
עותק חסר: [21] עמ' במקום [23] (דף לפני-אחרון חסר), 25X20.5 ס"מ. מצב 

בינוני. כתמים. דפים וכריכה מנותקים. דף חסר. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $250

194. Sefer HaDevarim – Bialik / Tom 
Seidmann-Freud  

"Sefer Hadevarim" [The Book of Things], sixteen 
poems by H.N. Bialik, accompanied by sixteen illus-
trations by Tom Seidmann-Freud. Jerusalem-Berlin: 
Ophir, 1922.
First book to published by the Ophir publishing 
house, co-owned by Haim Nachman Bialik, Ya'akov 
Seidmann and Tom Seidmann-Freud (1892-1930). One 
of the first Hebrew children's books to emphasize 
the importance of illustration in children's literature. 
[18] pp, 21x21.5cm. Fair condition. FFEP lacking (facsimile 
laid-in). Stains, tears (some of them rough). Worn bind-
ing, torn and stained.

Opening Price: $400

195. Ten Fairy Tales - Tom Seidmann-Freud, 
1923 

Ten fairy tales, by Andersen, Grimm, and others. 
Jerusalem-Berlin: “Ophir" by "Moriah”, 1923. Editor: 
H. N. Bialik. 10 fairy tales in Hebrew, with unique il-
lustrations by the artist Tom Seidmann-Freud. Copy 
with omissions: [21] pages instead of [23]. (Leaf preced-
ing the last leaf is missing). 20.5x25cm. Fair condition. 
Staining. Detached binding and leaves. One leaf missing. 
Damages to binding.

Opening Price: $250
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197. ְנָתִני ַּפְטְּפָטִני – נחום גוטמן – ירושלים, 1930
חמישית  חוברת  גוטמן.  נחום  ִצֵּיר  היילפרין,  יחיאל  ִסֵּפר  ַּפְטְּפָטִני,  ְנָתִני 
(אחרונה) בסדרה "ספורים-ציורים לתינוקות" בעריכת יחיאל היילפרין. 

הוצאת "ַהִּגָּנה", ירושלים, 1930. 
עמ',   [16] צבעוני.  ליטוגרפי  בדפוס  במיוחד,  ומרשימים  גדולים  איורים 

20.5X28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי העטיפה וקמטים. 

פתיחה: $180

198. מעשיות, אגדות וספורים – הוצאת "אמנות", 1930 
101 מעשיות, אגדות וספורים, מלקטים וכתובים ע"י ז. אריאל [שלמה 
זלמן אריאל], על פי הצעת מחלקת החינוך של ההנהלה הציונית בארץ 
בשחור-לבן;  רבים  איורים   .1930 תל-אביב,  "אמנות".  הוצאת  ישראל. 
ששה-עשר איורים צבעוניים גדולים מאת ג'ניה ברגר. 300, [4] עמ', 27 

ס"מ. מצב טוב. כתמים, נקבי עש במספר דפים. 

פתיחה: $150

197. Natani Patpetani – Nahum Gutman – 
Jerusalem, 1930 

Natani Patpetani, story by Yehiel Heilperin, illus-
trated by Nahum Gutman. Fifth (last) booklet of the 
series "stories-pictures for infants", edited by Yehiel 
Heilperin. Jerusalem: "Hagina", 1930.
Large and impressive illustrations in lithographic 
printing in color. [16] pp, 20.5X28cm. Good condition. 
Stains. Tears at borders of cover and creases.

Opening Price: $180

198. Stories, Legends and Tales – "Omanut" 
Publishing, 1930  

101 tales, legends and stories, collected and written 
by Z. Ariel [Shlomo Zalman Ariel], as suggested by the 
Education Department of the Zionist Organization 
in Eretz Israel. Tel-Aviv: "Omanut", 1930. Numerous 
illustrations in black and white; sixteen large illustra-
tions in color by Genia Berger. 300, [4] pp, 27cm. Good 
condition. Stains, moth-holes to several leaves.

Opening Price: $150

196. לילדנו – לייפציג, 1921 – איורים מאת רפאל חמיצר
לילדנו, ספר-מקרא עברי מאת משה ֹוְסִקין-ְנַהְרָטִבי עם תמונות מאת 

ְרָפֵאל ַׁשִּמֶצר. הוצאת מ. ו. קויפמן, לייפציג, תרפ"א [1921]. 
שחור- היתר  צבעוני,  (אחד  באיורים  מלווים  לילדים,  ושירים  סיפורים 
לבן), מאת הרופא והַּפָּסל רפאל חמיצר (1957-1882). 25 ס"מ, 107, [1] 

עמ'. מצב טוב, כתמים רבים, קרעים בכריכה. שדרה פגומה. 

פתיחה: $200

196. LeYeladeynu – Leipzig, 1921 – Illustrations 
by Raphael Hamitzer  

LeYeledaynu, Hebrew study book by Moshe Voskin-
Nehartabi with pictures by Raphael Hamitzer. 
Leipzig: M.V. Koyfman, 1921.
Stories and poems for children with illustrations (one 
in color and all the other in black and white), by the 
doctor and sculptor Raphael Hamitzer (1882-1957). 
25cm, 107, [1] pp. Good condition, numerous stains, tears 
to binding. Damaged spine.

Opening Price: $200
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200. חוברות מסדרת "עפר", שנות ה-20-30
עשרים ושתים חוברות מסדרת "עפר - ספרי מקרא לילדים". הוצאת 

"דביר", תל-אביב, 1926-1932. 
לוין  שטינברג,  יהודה  עגנון,  ש"י  מאת  לילדים  עבריות  יצירות  מבחר 
משפות  תרגומים  לצד  ואחרים,  רבניצקי  י.ח.  מיכאלי,  מרדכי  קיפניס, 
וכותרות  גור-אריה  מאיר  מאת  צלליות  מלוות  מהחוברות  חלק  זרות. 

מסוגננות בעיצוב שמואל עובדיהו. גודל ומצב משתנים. חותמות ספריה.

פתיחה: $200
201. שלשה ספרי ילדים, שנות ה-30
שלושה ספרי ילדים. תל אביב, שנות ה-30:

1. ספרי הראשון, ספר-קריאה לשנת-הלמודים הראשונה. ערוך על-ידי 
תל-אביב,  גליקסברג.  ח.  מאת  איורים  פינקרפלד.  ואנדה  אוירבך  פ. 
 17.5X19 ,'עמ VII ,[1] ,107 ,[2] .תרצ"ח [1937]. רבים מהאיורים צבעוניים

ס"מ. מצב בינוני, כריכה גזורה בשוליים, כתמים. 
2. ּפּוט-ָּפעּוט ועוד ספורים מעלילות ּפּוִטי, צבי ליברמן. הוצאת בנימין 
ס"מ.   22.5X24.5 .כ"א עמ'  סיפורים, 12  שלשה   .[?1943] תל-אביב,  ברלוי, 

מצב בינוני-טוב. עטיפה מנותקת. כתמים, קרעים קלים וקמטים. 
3. ספרנו, מדרגה ב', ספר מקרא אחר אלף-בית, יש"י אדלר, פ. אוירבך, 
מ. אזרחי, י. יחיאלי וד"ר נ. טורוב. תל-אביב, 1933. איורים מאת נחום 

גוטמן. 48 עמ' 22.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $180

200. Booklets of the "Ofer" Series, 1920s-30s 

Twenty two booklets of the series "Ofer –Books for 
Children". Tel-Aviv: "Dvir", 1926-1932
Selected stories, in Hebrew, for children, by S.J. 
Agnon, Yehudah Steinberg, Levin Kipniss, Mordechai 
Michaeli, Y.H. Ravnitzky and others, as well as trans-
lations from other languages. Some of the booklets 
contain silhouettes by Meir Gur-Aryeh and titles de-
signed by Shmuel Ovadyahu. Various sizes and condi-
tions. Ex-library copies.

Opening Price: $200

199. אגדות וספורים לילדים – ח"ן ביאליק / נחום גוטמן 
ביאליק.  נחמן  חיים  מאת  לילדים,  וסיפורים  אגדות  עם  חוברות  שש 

הוצאת "דביר", תל-אביב, 1927-1929.
שלמה  המלך  והעופות,  החיות  מלך  שלמה  שום,  ואלוף  בצלות  אלוף 
בראשית.  וספר  שלמה  חכמת  דוד,  בית  מלכי  קברות  שבא,  ומלכת 
החוברות מאוירות בידי נחום גוטמן. מצב טוב, קרעים וכתמים בעיקר על 

העטיפות. 

פתיחה: $200

199. Legends and Stories for Children – H.N. 
Bialik / Nahum Gutman 

Six booklets with legends and stories for children by 
Haim Nachman Bialik. Tel-Aviv: "Dvir", 1927-1929.
Illustrated by Nahum Gutman. Good condition, tears 
and stains mainly to covers.

Opening Price: $200
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201. Three Children's Books, 1930s 

Three children's books. Tel Aviv, 1930s:
1. Sifri HaRishon, reading book for first grade. Edited 
by P. Averbuch and Anda Pinkerfeld. Illustrations by 
H. Glucksberg. Tel Aviv, 1937. Many of the illustrations 
are in color. [2], 107, [1], VII pp, 17.5X19cm. Fair condition. 
Cover's borders are chopped, stains.
2. Put-Pa'ut and other stories about Puti, Zvi 
Lieberman. Tel Aviv: Binyamin Barlevi,[1943?]. Three 
stories, 12 pp each. 22.5X24.5cm. Fair-good condition. 
Detached cover. Stains, minor tears and creases.
3. Sifraynu, stage B, Aleph-Beth reading book, 
Yishay Adler, P. Averbuch, M. Ezrachi, Y. Yechieli and 
Dr. N. Traub. Tel Aviv, 1933. Illustrations by Nahum 
Gutman. 48 pp, 22.5cm. Good condition.

Opening Price: $180

שיקגו,   – ביבליופילי  ילדים  ספר   – רטיבתא  פונדקא   .203
1933

פונדקא רטיבתא, י[וסף] ָאַּפאטָאשו. הוצאת ל. מ. שטיין, שיקגו, 1933. 
יידיש. 

עם  עבה  נייר  על  מודפס  ילדים  סיפור  גלצענשטיין.  הנך  מאת  איורים 
שוליים רחבים, נדפס במאתיים עותקים. יוסף אופטושו (1886-1954), 
כינויו הספרותי של יוסף מאיר אופטובסקי. סופר ועיתונאי יידיש, מגדולי 
סופרי היידיש של המחצית הראשונה של המאה ה-20. 24 עמ', 19 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $150

202. ספרוני "לילדינו", שנות ה-40
סיפורים  עם  זעירות  חוברות  ארבע   - "לילד"   / "לילדים"   / "לילדינו" 
לילדים. הוצאת מרכז קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העוב־

דים העברים בארץ-ישראל, 1943-1945. 
חידות  הגוף,  מערכות  על  הסברים  בריאות,  בנושאי  וסיפורים  שירים 

ותשבצים; איורים מאת איזה. 16-18 עמ'. 10.5X10.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

202. "LeYeladeynu" Booklets, 1940s

"LeYeladeynu" / "LeYeladim" / "LaYeled" – Four min-
iature booklets with children's stories. Published by 
Kupat Holim of the Histadrut, 1943-1945.
Poems and stories about health, the body, riddles and 
crosswords; illustrations by Isa. 16-18 pp, 10.5X10cm. 
Fine condition

Opening Price: $120

203. Pundeka Retivta – Bibliophilic Children's 
Book – Chicago, 1933  

Pundeka Retivta, Yosef Opatoshu. Published by L. M. 
Stein, Chicago, 1933.
Illustrated by Henach Glatzenstein. Children's story 
printed on wide-margined heavy paper, in 200 copies.
Yosef Opatoshu (1886-1954), pen-name of Yosef Meir 
Opatovsky. Yiddish author and journalist; among the 
leading Yiddish authors of the first half of the 20th 
century. 24 pp, 19cm. Good condition. 

Opening Price: $150

204. ספר-ילדים מאויר ביידיש – ניו-יורק, 1937
גייט ַא הינדעלע קיין ברָאנזוויל, י[עקב] קַאמינסקי. איורים מאת נָאטע 

קָאזלָאווסקי. הוצאת קינדער-רינג ביבליאטעק, ניו-יורק, 1937. יידיש. 
ספור לילדים עם איורים גדולים וצבעוניים מאת נאטע קאזלאװסקי. על 
העטיפה איור של תרנגול כפרי מטייל ברחובות ברונזוויל, ברוקלין. [12] 

עמ', 28 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150
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204. Illustrated Children's Book in Yiddish – 
New York, 1937  

Geyt a hindele keyn branzvil, Y[a'akov] Kaminsky. 
Illustrations by Note Koslowsky. New York: kinder-
ring bibliotek, 1937. Yiddish.
Story for children with large colorful illustrations by 
Note Koslowsky. On the cover appears an illustra-
tion of a country hen walking around the streets of 
Bronseville, Brooklyn. [12] pp, 28cm. Good condition.

Opening Price: $150

205. הילד / פוט פעוט – הוצאת בנימין ברלוי.
1. הילד, י. צבי. ציורים מאת א. אהרון. הוצאת בנימין ברלוי, תל-אביב. 
אינו מופיע באוסף הספרייה הלאומית. 17X24 ס"מ. 16 עמ'. מצב בינוני-

גרוע. כתמים וקרעים.
2. פוט פעוט ועוד סיפורים, צבי ליברמן. הוצאת בנימין ברלוי, תל-אביב 

23.5X21.5 .[?1943] ס"מ. [2], 10, [2]; 12; 12 עמ'. מצב טוב, קרעים. 

פתיחה: $180

205. HaYeled / Put Pa'ut – Binyamin Barlevi 
Publishing  

1. HaYeled [The Child], I. Zvi. Drawings by A. Aharon. 
Tel-Aviv: Barlevi, [1940s]. Not in the collection of the 
JNUL. 17X24cm. 16 pp. Good-fair condition. Tears and 
some damage.
2. Put-Pa'ut and other stories, Zvi Lieberman. Tel-
Aviv: Barlevi, [1943?]. 23.5X21.5cm. [2], 10, [2]; 12; 12 pp. 
Good condition, with some tears.

Opening Price: $180
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206. מידות – משחק אמרות ופתגמים - ברלוי
מדות, משחק אמרות ופתגמים, מלקט ע"י ב. ברלוי, מציר ע"י ש. עוב־

דיהו. הוצאת "ספרות", בנימין ברלוי, תל-אביב, [שנות ה-40]. 
ארץ,  דרך  שונים:  בנושאים  פתגמים  עם  בקלפים,  "רביעיות"  משחק 
חכמה, שלום, שתיקה ודבור, אהבה, כבוד אב ואם, ועוד. נתון בקופסה 
משחק  של  ראשונה  מהדורה  למשחק.  הנחיות  כרטיס  עם  מקורית, 
הקלפים הראשון של הוצאת ברלוי. 12X8 ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $150

207. הסוס הנאמן – ברלוי / היפיפיה הנרדמת
1. הסוס הנאמן ועוד ספורים, ערוכים ע"י י. דושמן. הוצאת בנימין ברלוי, 
תל-אביב, [1930 בערך]. איורים מאת י. פלדי וש. צייטלין. שלש חוברות 
כרוכות יחד, בכל חוברת שני סיפורים. 10 עמ' בכל חוברת, 22.5X25 ס"מ. 

מצב טוב, כתמים. כריכה משוקמת. 
לילדי  ומוגש  ָּפל,  ג.  ע"י  מצויר  בתמונות.  ספור  הנרדמת,  2. היפיפיה 
ישראל ע"י האחים יהודה ובן ציון חיותמן. תל-אביב, [1939]. החוברת 
הש־ כטופס  לצביעה,  דף  ובתוכה  פיליפס",  "רדיו  חברת  ע"י  הופצה 

תתפות בהגרלה לזכיה ברדיו. 35X12.5 ס"מ. מצב בינוני, כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

207. HaSus HaNe'eman – Barlevi / HaYefeifiya 
HaNirdemet  

1. The loyal horse and other stories, edited by Y. 
Dushman. Tel Aviv: Binyamin Barlevi, ca. 1930. 
Illustrations by Y. Paldi and S. Zeitlin. Three booklets 
bound together, two stories in each booklet. Each 
booklet - 10 pp, 22.5X25cm. Good condition, staining. 
Restored cover.
2. The sleeping beauty, story in pictures. Drawn by G. 
Pel, and presented to Israeli children by the brothers 
Yehuda and Ben Zion Hayutman. Tel Aviv, [1939]. The 
booklet was distributed by "Philips Radio" company, 
with a coloring page for use as a participation form in 
a lottery. The prize – a radio. 35X12.5cm. Fair condition, 
new binding.

Opening Price: $200

206. Midot – Proverbs and Sayings Children's 
Card Game – Barlevi 

"Midot" [Virtues], a proverbs and sayings game, 
created by B. Barlevi, illustrated by S. Ovadiyahu. Tel-
Aviv: "Safrut", Binyamin Barlevi, 1940s.
Card game with proverbs about good manners, 
wisdom, peace, speech and silence, love, respect 
for parents, etc. In the original box, with an instruc-
tions leaf. First edition of Barlevi's first children's 
card game. Benjamin Barlevi was the first and most 
prolific of the children's book and games publishers 
in Eretz Israel. 12X8cm. Very good condition. Damaged 
box.

Opening Price: $150

208. כלנו נוסעים! – פרץ רושקביץ
תל- פרץ רושקביץ,  הוצאת  פ. רושקביץ.  מאת  הציורים  נֹוְסִעים!,  ֻּכָּלנּו 

אביב, 1954. 
ששה איורים בדפוס ליטוגרפי צבעוני ואיור נוסף על העטיפה. [8] דף, 

17.5X16.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים וקרעים, בעיקר בשולי העטיפה. 

פתיחה: $120

208. "Kulanu Nos'im! "– Peretz Ruschkewitz  

"Kulanu Nos'im!" Illustrations by P. Ruschkewitz. Tel-
Aviv: Peretz Ruschkewitz, 1954. Six illustrations in 
lithographic printing in color, and an additional illus-
tration on the cover. [8] leaves, 17.5X16.5cm. Fair-good 
condition. Stains and tears, mainly at borders of cover.

Opening Price: $120
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209. מיקי מעוז – שמונה חוברות
ַּפי.  ַטן  יהוֻשע  והעריכה:  החרוזים  לשבועים,  אחת  מופיע  מעוז,  מיקי 

תל-אביב, [1947-1948]. 
על-פי  קומיקס,  כוללות  צבעוניים.  איורים   .[9]  ;1-7 חוברות:  שמונה 
"מיקי מאוס", "פינוקיו" ו"דונלד דאק" [דני ַאְוָזִני] מאת וולט דיסני, שירים 
(דצמבר 1947),  תש"ח  חנוכה  לקראת  נדפס  גליון 2  לילדים.  וסיפורים 
גליון 6 נדפס לקראת פורים תש"ח (מארס 1948). גליון 9 אינו ממוספר 
והוא נדפס זמן קצר לאחר קום המדינה. גליון 8 חסר. מחוברות הקומיקס 

הראשונות שיצאו לאור בארץ ישראל. 24.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $1500

210. משחק ללימוד יידיש - ורשה
באוועגלעכער אלעפּבייס. הוצאת "יידיש-ּבוך", ורשה, [שנות ה-50]. 

כרטיסי-קרטון  היידיש.  ושפת  הא"ב  אותיות  ללימוד  לילדים  משחק 
נייר  מעטפת  ולוחות-אותיות.  הוראות  דף  ולועזיות,  עבריות  אותיות  עם 

מקורית 14X21 ס"מ. מצב טוב. קרעים במעטפת. 

פתיחה: $200

209. Miki Maoz – Eight Booklets  

Bi- weekly journal, Miki Maoz. Rymes and editing: 
Yehoshua Tan Pai. Tel-Aviv, [1947-1948].
Eight booklets: 1-7; [9]. Illustrations in color. The 
booklets include comics inspired by "Miki Maus", 
"Pinoccio" and "Donald Duck" [Dany Avazany] by 
Walt Disney, stories and poems for children. Issue 
no. 2 was printed towards Hanukah, December 1947. 
Issue no. 6 was printed towards Purim, March 1948. 
Issue no. 9 is not numbered and was printed shortly 
after the declaration of the State of Israel. Issue no. 
8 is missing. Of the first comics booklets published in 
Eretz Israel. 24.5cm. Good condition. Staining.

Opening Price: $1500

210. Yiddis Study Game – Warsaw  

Baveglekher alefbeis. Warsaw: "Yiddish-Bukh", 
[1950s].
Game for children. Study of the aleph-beth and the 
Yiddish language. Cardboard cards with Hebrew and 
Latin letters, an instructions leaf and letter-boards. 
Original paper cover 14X21cm. Good condition. Tears to 
cover.

Opening Price: $200

211. ארבעה ספרי לימוד עברית
מאת  הטבעית,  השטה  על-פי  העברית  השפה  למוד  ספר  1. שפתנו, 

צבי שרפשטן ורפאל סופרמן. פשמישל, 1931.
"אלף  אחרי  לתלמידים  קריאה  ראשית  "הלשון",  לספר  2. פרוזדור 
בית" עם "שיחות מוקדמות" למורה עם תלמיד, מאת ש. ל. גרדון. ורשה, 

[שנות ה-20]. איורים מאת ח. גולדברג.
3. הדבר, ספר למוד הקריאה, הכתיבה וראשית דעת השפה העברית 

209210



ספרי ילדים, משחקים | 103 

212. ספרי לימוד יידיש לילדים – ברזיל וארגנטינה
שלושה ספרי לימוד לילדים ביידיש, עם איורים:

אברהם  לערן-יאר,  -2טן  און  -1טן  פארן  לערנבוך   : קינדערלאנד   ▪
טקאטש [טקץ']. הוצאת ג' קאפלאנסקי, בואנוס אירס, 1955. ▪ בלימ־
עלעך, אילוסטרירטער אלף-בית, פנחס ערליך. הוצאת ש. סגל, בואנוס 
איירס, 1955. ▪ אידיש, אילוסטרירטער האנטבוך, יצחק רייזמאן. הוצאת 

בוך-פרעסע, סאו פאולו, 1934. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

213. "מלאכת המספר" – כולל פרק על שחמט – למברג, 
1809

ספר מלאכת המספר, או מלאכת מחשבת, רבי אליהו מזרחי. למברג, 
תקס"ט [1809]. 

ספר ללימוד יסודות החשבון (חיבור וחיסור, כפל וערך משולש, שורשים, 
ועוד); כולל פרק מיוחד העוסק "בדרכי השחוק הנקרא שאך-שפיל" – 
משחק שחמט (עם שער מיוחד). הפרק הנוסף נדפס בעברית וביידיש-

דייטש. [1], ט, לח דף; [3], 45 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. קרע משוקם בדף 
השער. פגיעות בטקסט בדף השער ובדף השני. חתימות בעלים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $300

211. Four Hebrew Study Books  

Four Hebrew Study Books.
For complete list see Hebrew text.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $150

212. Yiddish Study Books for Children – Brazil 
and Argentina  

Three study books for children in Yiddish, including 
illustrations: 
▪ Kinderland: Lerenbuch farn 1-ten un 2-ten lern-
yar, Avraham Takatch. Publication of G. Kaplanski, 
Boanes Aires, 1955. ▪ Blimelech Illustrirter Aleph-Bet, 
Pinchas Erlich. S. Segal publication, Bunos Aires, 1955. 
▪ Yiddish, Illustrirter Hantbuch, Yitzchak Reisman, 
Book-Press Publication, Sao Paulo, 1934. Various sizes 
and conditions. 

Opening Price: $250

213. "Melechet HaMispar" – with a Chapter 
about Chess – Lemberg, 1809  

Sefer Melechet HaMispar, or Melechet Machshevet, 
by Rabbi Eliyahu Mizrachi. Lemberg 1809.
A book for the study of basic arithmetic (adding and 
subtraction, multiplication, etc); including a chapter 
dedicated to playing chess (with a special title-page). 
The additional chapter was printed in Hebrew and in 
Yiddish-Deitch. [1], 9, 38 leaves; [3], 45 pp, 17.5cm. Good 
condition. Restored tear to title-page. Text omission 
to title-page and the following page. Ownership signa-
tures. Damaged binding.

Opening Price: $300

 .[1931] תרצ"א  וינה,  הרצברג.  יצחק  מאת  הטבעית,  השטה  פי  על 
איורים מאת יהודית הניג.

 A zsidó ifjú és a barmicvó könyve, a zsido vallás és .4
szertartásai, מאת Szemzo Gyula. בודפשט, [1931?]. הונגרית, 
עם מעט עברית. הסברים על חגים ומנהגים יהודיים. כולל איורים רבים 

ומילון עברי-הונגרי למונחים דתיים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

213 212
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215. סיפור מאת ש"י עגנון – מהדורה ביבליופילית – ברלין, 
1925

הוצאת   .Das Schass Meines Grossvaters, S. J. Agnon
חברת סונצ'ינו, ברלין, 1925. גרמנית.

סיפור קצר מאת ש"י עגנון. נדפס ב-550 עותקים. [26] עמ', 15 ס"מ. מצב 
בינוני-טוב. כתמי-חלודה. נזקים קלים לעטיפה. 

פתיחה: $150

215. Story by S. J. Agnon – Bibliophilic Edition – 
Berlin, 1925

Das Schass Meines Grossvaters, S. J. Agnon. Berlin: 
Soncino, 1925. German.
Short story by S.J. Agnon. Printed in 550 copies. [26] 
pp, 15cm. Fair-good condition. Foxing-marks. Minor dam-
ages to cover.

Opening Price: $150

ממוספרים  כרכים  בארבעה  ביאליק  נחמן  חיים  כתבי   .214
וחתומים - כריכות קלף מפוארות

השירה  חובבי  הוצאת  תרגומיו.  ומבחר  ביאליק  נחמן  חיים  כתבי 
העברית, ברלין, תרפ"ג [1923]. 

כתבי חיים נחמן ביאליק במהדורה מפוארת, כריכות קלף איכותיות 
מעוטרות זהב, עם חיתוך-דפים עליון מוזהב. כל אחד מהכרכים חתום 
בסופו בידי חיים נחמן ביאליק ובידי האמן יוסף בודקו וממוספר: 28. 

ספר ראשון – שירים; ספר שני – סיפורים ודברי ספרות; חלק שלישי - 
תרגום דון קישוט; חלק רביעי – תרגום וילהלם טל. 

הספר  עטור  טפסים...  ומאתים  אלפים  שלשת  במספר  נדפס  "הספר 
וציוריו... עשויים בידי יוסף בודקו בברלין... מאתיים הטפסים הראשונים 
נדפסו על ניר כבד ביותר, ופתוחי העץ באו בו מתוך עצם האוריגינל של 
הציר, כלם מסומנים כסדרם באותיות מספר מן א' עד ר', חתומים ביד 
כרכים  בשוק...".  למכירה  עומדים  ואינם  קלף  מכורכים  והציר,  המחבר 

25.5 ס"מ. מצב טוב מאד. פגמים קלים בשולי הכריכות ומעט כתמים. 

פתיחה: $1200

214. Writings by Haim Nachman Bialik in Four 
Numbered and Signed Volumes – Elaborate 
Parchment Bindings

Writings by Haim Nachman Bialik and a selection of 
his translations. Berlin: Chovevei HaShira Ha'Ivrit, 
1923.
Writings by Haim Nachman Bialik in an elaborate 
edition, parchment bindings of good quality with 
gold decorations and golden upper leaf-cuttings. 
Each of the volumes is signed at the end by Haim 
Nachman Bialik and by the artist Yosef Budko, and 
numbered: 28.
Volume 1 – poems; Volume 2 – Stories and literature; 
Volume 3 – translation of Don Quixote; Volume 4 – 
translation of Wilhelm Tell. 
"3,200 copies of this book were printed… the book's 
decorations and illustrations… done by Yosef Budko 
in Berlin… the first 200 copies were printed on very 
heavy paper, and the wood-cuts 
are from the artist's originals, 
all marked according to order 
in letters from Aleph to Resh, 
signed by the author and the 
artist, bound in parchment and 
not for sale on the market…". 
Volumes 25.5cm. Very good condi-
tion. Minor damages to edges of 
bindings and minor stains.

Opening Price: $1200

ביבליופיליה
BIBLIOPHILIA
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216. נביאים ראשונים – מהדורה ביבליופילית - ברלין, 
1923

 Der heiligen Bücher des alten Bundes, Zweiter Teil:
 Die Ersten Propheten, übertragen durch Lazarus

Goldschmidt. הוצאת Erich Reiss, ברלין, 1923. גרמנית.
מהדורת-פאר של נביאים ראשונים בתרגום גרמני מאת לזרוס גולדש־
מידט. נדפס ב-300 עותקים על ניר איכותי. עיטורים צבעוניים בראשי 
הפרקים. שדרת קלף. 175 עמ', 33 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. נתון 

בקופסת קרטון מקורית. 

פתיחה: $200

216. Former Prophets – Bibliophilic Edition – 
Berlin, 1923 

Der heiligen Bücher des alten Bundes, Zweiter Teil: 
Die Ersten Propheten, uebertragen durch Lazarus 
Goldschmidt. Berlin: Erich Reiss, 1923. German.
An elaborate edition of the Former Prophets book, 
translated into German by Lazarus Goldschmidt. 
Printed in 300 copies on paper of high quality. 
Colorful decoration appears at the opening of each 
chapter. Parchment spine. 175 pp, 33cm. Good condi-
tion. Minor foxing-marks. Original cardboard box.

Opening Price: $200

218. חוברות בהוצאת אברהם מאיר הברמן – מכתמים על 
היין

שש חוברות בעריכת והוצאת אברהם מאיר הברמן: ▪ מכתמים על היין, 
יוצאים לאור ע"י א. מ. הברמן. ירושלים, תרצ"ט [1939]. נדפס בחמשים 
עותקים. הקדשה בכתב-ידו של הברמן. ▪ מכתמים על היין לרבי אנטולי 
ב"ר יוסף. יוצאים לאור ע"י א. מ. הברמן. ירושלים, ת"ש [1940]. נדפס 
ירושלמי.  תנחום  ב"ר  ליוסף  היין  על  מכתמים   ▪ עותקים.  בחמשים 

217. חמשה חומשי תורה – סונצ'ינו – ברלין, שנות ה-30
תר"ץ-תרצ"ג  ברלין,  סונצ'ינו,  חברת  הוצאת  תורה.  חומשי  חמשה 

.[1930-1933]
נדפס ב-850 עותקים. שני החלקים כרוכים בכרך אחד. חוברת ההקדמה 
חסרה. שוליים רחבים, נייר עבה ואיכותי. עמ' לא ממוספרים, 41.5 ס"מ. 
מצב טוב. כריכת קרטון פשוטה. שדרה מנותקת. קונטרסים מנותקים. כתמים.  

פתיחה: $200

217. The Pentateuch – Soncino – Berlin, 1930s

The Pentateuch. Berlin: Soncino, [1930-1933].
850 Copies printed. Two parts bound together. 
Introduction booklet is missing. Wide margins, heavy 
paper of good quality. Leaves are not numbered, 
41.5cm. Good condition. Cardboard binding. Detached 
Spine. Detached pamphlets. Staining. 

Opening Price: $200

218. Booklets published by Avraham Meir 
Habermann – Proverbs about Wine

Six booklets edited and published by Avrham Meir 
Habermann.
For complete list of booklets see Hebrew text. Size 
varies. Good to very good condition.

Opening Price: $250

יוצאים לאור ע"י א. מ. הברמן. ירושלים, תש"א [1941]. נדפס בחמשים 
הברמן.  מ.  א.  ע"י  לאור  יוצאים  היין,  על  מכתמים  עשרה   ▪ עותקים. 
הירושלמי,  הימן   ▪ עותקים.  בחמשים  נדפס   .[1942] תש"ב  ירושלים, 
נדפס   .[1942] תש"ב  ירושלים,  ספר.  יודע  או  והכזב,  השקר  מחברת 
וארצות  ספרד  למשוררי  יין  שירי  מאה  חן,  ענבי   ▪ עותקים.  בחמשים 
המזרח. מחברות לספרות, תל-אביב, תש"ג [1943]. נדפס בשלש מאות 

עותקים. גודל משתנה. מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $250

216
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219. מאוריצי גוטליב - אוגדן עבודות מהשנים 1856-1879
1856- גוטליב  מאוריצי  מאת  [יצירות-מופת   Meisterwerke von Maurycy Gottlieb 1856-1879

1879]. הוצאת Christoph Reisser's Söhne, וינה, 1923. גרמנית. 
גוטליב,  של  חשובות  לעבודות  איכותיות  רפרודוקציות  ושש  עשרים   .Dr. Moriz Scheyer מאת  הקדמה 
חלקן צבעוניות, בתיקיה מקורית עם שדרת עור. עותק מספר 51 מתוך מהדורה של מאה עותקים. [8] עמ', 26 

לוחות, 43 ס"מ. מצב טוב. פגמים, בלאי וקרעים בתיקיה. 

פתיחה: $600

219. Maurycy Gottlieb – Folder with Works of the years 1856-1879

Meisterwerke von Maurycy Gottlieb 1856-1879 [Masterpieces by Maurycy Gottlieb 
1856-1879]. Vienna: Christoph Reisser's Söhne, 1923. German.
Introduction by Dr. Moriz Scheyer. 26 high quality reproductions of important 
works by Gottlieb, some in color, in an original folder with a leather spine. Copy 
no. 51 of a 100 copies edition. [8] pp, 26 plates, 43cm. Good condition. Damages, wear 
and tear to folder.

Opening Price: $600
219
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220. David Roberts – Tiberias and the Sea of Galilee

David Roberts, Sea of Galilee or Genezareth, looking towards Bashan, April 21st 
1839. Lithographic printing in color. London: F.G. Moon, 1844.
Signed and annotated in the plate. 52X38cm. Good condition. Foxing-marks. Framed 
in a fine frame 53X67cm.

Opening Price: $200

221. Shtetl – "My Devastated Home" – Album of Paintings by Yissachar Ber 
Ryback 

Shtetl, mayn khorever haym – a gedenkenish. Berlin: Schwellen, 1923. Book in 
album format. The publishing house emblem, the title page and 29 drawings all 
by Issachar Ber Ryback (1897-1935). 31, [1] pp. 34X49cm. Front binding is missing. 
Staining. Minor tear at upper part of title page and at preceding leaf. Most drawings 
in good condition.

Opening Price: $400

220. דיויד רוברטס – טבריה והכנרת
 David Roberts, Sea of Galilee or Genezareth, looking towards Bashan, April 21st

1839. הדפס ליטוגרפי צבעוני, F. G. Moon, לונדון, 1844. 
חתום ומתואר בלוח. 52X38 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. נתון במסגרת נאה, 53X67 ס"מ. 

פתיחה: $200

221. שטעטל – "ביתי החרב" – אלבום ציורים של יששכר בער ריבאק 
שטעטל, מיין חרובער היים – א געדעכעניש. הוצאת שוועלן, ברלין, תרפ"ג [1923].

ספר בפורמט אלבומי. סמל ההוצאה, שער ו-29 ציורים של יששכר בער ריבאק (1897-1935). 31, [1] עמ'. 
34X49 ס"מ. כריכה קדמית חסרה. כתמים, קרע קל בחלקו העליון של דף השער ובדף שלפניו. מרבית הציורים במצב 

טוב. 

פתיחה: $400
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222. חד גדיא – מנחם בירנבוים – ברלין, 1920
Chad Gadjo – חד גדיא, איורים מאת מנחם בירנבוים. הוצאת Welt-Verlag, ברלין, 1920.

עבה.  נייר  על  איכותית  צבעונית  הדפסה  גדיא".  "חד  של  לטקסט  בירנבוים,  מנחם  מאת  מרשימים  איורים 
הטקסט בעברית ובגרמנית.

[15] דף, 29 ס"מ. מצב טוב. כרוך בין שני לוחות-קרטון המחוברים בארבעה שרוכים, ובמארז קרטון. שני שרוכים נקרעו. 
מארז הקרטון בלוי ומוכתם.

פתיחה: $500

222. Chad Gadya – Menachem Birnbaum – Berlin, 1920

Chad Gadjo [Chad Gadya] – illustrations by Menachem Birnbaum. Published by 
Welt-Verlag, Berlin, 1920. 
Remarkable illustrations of the text of "Chad Gadya", by Menachem Birnbaum.
Quality color print on heavy paper. Hebrew and German text. [15] Leaves, 29cm. 
Good condition. Bound by two cardboard sheets tied together with four strings, in 
cardboard slipcase. Two strings have snapped. Carboard is worn and stained.

Opening Price: $500

223. ויקטור ֶאְרֶדִאי – תמונות מחיי היהודים – בודפשט, 1939
Scénes de la vie Juive Subcarpathienne. Six eau-fortes de Victor Erdei. בודפשט, 1939. 

הונגרית וצרפתית. 
תיקייה עם ששה תחריטים המתארים תמונות מחיי היהודים. התחריטים חתומים ומתוארכים בלוח וחתומים 
וממוספרים בעפרון. בצדה החיצוני של התיקייה מופיעים הכותר והפרטים הנוספים (שמות העבודות, האמן, 

וכו') בהונגרית ובצרפתית. 15X10 ס"מ כ"א, מצב טוב מאד. תיקיה 36.5 ס"מ, קרועה. 

פתיחה: $400

223. Victor Erdei – Scenes of Jewish Life – Budapest, 1939

Scénes de la vie Juive Subcarpathienne. Six eau-fortes de Victor Erdei. Budapest, 
1939. Hungarian and French.
Folder with six engravings depicting scenes of Jewish life. The engravings are 
signed and dated in the plate and ink stamped and numbered in pencil. On the 
outer side of the folder appear the title and additional details (titles of works, 
the artist, etc) in Hungarian and French. 15X10cm each, very good condition. Folder 
36.5cm, torn.

Opening Price: $400

223
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224. "שנתון" יהודי לשנת 1902 – לבוב – ליליאן וווכטל 
Rocznik Źydowski [שנתון יהודי]. לבוב, 1902. פולנית.

שנתון יהודי עם מאמרים, שירים וסיפורים מאת יוצרים יהודיים, מלווה רפרודוקציות רבות: עבודות של א"מ ליליאן 
ווויליאם ווכטל. [2], 180 עמ', 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כריכה אחורית וכ-10 דף אחרונים מנותקים. שדרה פגומה. 

פתיחה: $180

224. 1902 Jewish "Yearbook" – Lvov – Lilian and Wachtel

Rocznik Źydowski [Jewish Yearbook]. Lvov, 1902. Polish.
Jewish yearbook with essays, poems and stories by Jewish writers accompanied 
by numerous reproductions: works by E.M. Lilien and Wiliam Wachtel. [2], 180 pp, 
15cm. Fair condition. Stains. Back binding and last 10 leaves – detached. Damaged spine.

Opening Price: $180

225. קטעים מספרי ה"כתובים" עם איורי וויליאם ווכטל – לבוב, 1904
 Xiegi [Ksiegi] Niektóre Żydowskich Pism Starego Zakonu Wybrane, Przekładania

Jerzego żuławskiego. לבוב, 1904. פולנית.
קטעים מהספרים איוב, משלי, שיר השירים וקהלת מתורגמים לפולנית, מלווים איורים מאת הצייר היהודי-
פולני וויליאם ווכטל, חלקם על עמוד שלם. 154 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. קרע חסר בדף השער 

וקרעים נוספים משוקמים שיקום מקצועי. כריכה חדשה. 

פתיחה: $250

225. Passages of "Ketuvim" Books with illustrations by William Wachtel – 
Lvov, 1904

Xiegi [Ksiegi] Niektóre Żydowskich Pism Starego Zakonu Wybrane, Przekładania 
Jerzego żuławskiego. Lvov, 1904. Polish.
Passages of the Book of Job, Book of Proverbs, Song of Songs and Kohelet trans-
lated into Polish, accompanied by illustrations by the Jewish-Polish artist William 
Wachtel, some of them are spread on the whole page. 154 pp, 21.5cm. Good condi-
tion. Minor foxing-marks. Tear with omission to title page and additional tears, profes-
sionally restored. New binding.

Opening Price: $250
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225



110 | מרץ 2012

227. יוסל ברגנר / אריה נבון / שלמה ויתקין – איורים מקוריים למחזות
ארבעים וחמשה איורים מקוריים, ששימשו להכנת גלופות למחזות שראו אור בהוצאת "עמיקם" בשנות ה-60:
1. יוסל ברגנר (נ. 1920), שבעה איורים (טּוש על נייר) למחזה "חופרי הזהב, או אוצרו של נפוליון" מאת שלום 

עליכם. הוצאת "עמיקם", תל-אביב, [1968 בערך]. אינם חתומים. מצורף עותק של כריכת המחזה. 
2. אריה נבון (1909-1996), ארבעה-עשר רישומים (דיו על נייר) למחזה "פונדק הרוחות" מאת נתן אלתרמן. 
הוצאת "עמיקם", תל-אביב, 1963. אינם חתומים. שניים מהאיורים נעשו משני צדדיו של דף אחד. מצורף עותק 

של המחזה.
3. שלמה ויתקין (1922-2009), תריסר רישומים (דיו על נייר) למחזה "ילדי הצל" מאת בן-ציון תומר. הוצאת 

"עמיקם", תל-אביב, 1963. אינם חתומים. 
4. שלמה ויתקין (1922-2009), תריסר רישומים (דיו על נייר) למחזה "גיבור-היום" מאת מישל דה גלדרוד. 

הוצאת "עמיקם", תל-אביב, [1963]. אחד חתום. מצורף עותק של המחזה. 

פתיחה: $300

226. אנטאלאגיע – מאסף ספרותי עם איורים - שיקגו, 1933
האלפערן.  לייב  משה  פון  טעג  לעצטע  די  ביז  מיירעוו  און  מיטוועסט  פון  פאעזיע  אידישע  די   – אנטאלאגיע 

הוצאת צעשינסקי. שיקגו, 1933.
הקדשה בכתב-ידו של המו"ל. בפתח הספר שני שערים מאוירים בסגנון ייחודי ובגופו איורים נוספים בשחור-

לבן, מעשה ידי טאדרעס געללער ומיכל ציפארין וכן שני תצלומי יצירות של האמנים וו. שווארץ ועמיל ַארמין. 
25 ס"מ, 200 עמ'. מצב טוב, מעט כתמים. כריכת-בד מוכתמת.

פתיחה: $150

226. Antologye – Literary Anthology with Illustrations – Chicago, 1933 

Antologye – di yidishe poezye fun mitvest un mayrev biz di letste teg fun Moshe 
Leib Halpern, Tseshinski publishing. Chicago, 1933.
Handwritten dedication by the publisher. Two illustrated title-pages in a unique 
style. Within the book are additional illustrations in black and white by Tadros 
Geller and Michel Tsiporin as well as two photographs of works by the artists 
W. Schwartz and Emil Armin. 25cm, 200 pp. Good condition. Several stains. Stained 
cloth-binding.

Opening Price: $150

227. Yosl Bergner / Aryeh Navon / Shlomo Vitkin – Original illustrations for 
Plays

Forty-five original illustrations which were used to prepare printing-blocks for 
plays published by "Amikam" in the 1960s.
1. Yosl Bergner (b.1920), seven illustrations (India-ink on paper) for the play "Hofrey 
HaZahav, o Otzaro shel Napoleon" by Sholem Aleichem. Tel-Aviv: "Amikam, [ca. 
1968]. Not signed. Attached is a copy of the paly's binding.
2. Aryeh Navon (1909-1996), fourteen drawings (ink on paper) for the play 
"Pundak HaRuchot" by Nathan Alterman. Tel-Aviv: "amikam", 1963. Not signed. 
Two illustrations appear on both sides of one leaf. Attached is a copy of the play.
3. Shlomo Vitkin (1922-2009), twelve drawings (ink on paper) for the play "Yaldey 
HaTzel" by Ben-Zion Tomer. TelAviv: "Amikam", 1963. Not signed.
4. Shlomo Vitkin (1922-2009), twelve drawings (ink on paper) for the play "Gibor 
HaYom" by Michel de Ghelderode. Tel-Aviv: "Amikam", 1963. One drawing is 
signed. Attached is a copy of the play.

Opening Price: $300
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שמואל בן-דוד: נסיך "בצלאלי" / גדעון עפרת

היתה  היוצר.  אונו  ובמלוא  בריא  בלבד,  שנים  בן 42  היה  הוא  בדצמבר 1927  ב- 17  בן-דוד  שמואל  כשנפטר 
זו סקרנותו האינטלקטואלית בלבד, שהביאה אותו לבחון ב"הדסה" את מכונת צילום הרנטגן החדשה, אשר 
מחמת כשל בתפעולה נפגע כֵבדו של בן-דוד בקרינה והוא מת תוך שבועיים (הרופא ושתי אחיות מתו זמן 
קצר לאחר מכן). כך הלך לעולמו מורה בכיר ב"בצלאל" – מורם האהוב של נחום גוטמן, חיים גליקסברג, משה 
ה"בצלאלי". במלאת  שפת העיצוב  מרכזי לניסוח  תורם  שהיה  ומי  נוספים,  ורבים  סטימצקי  קסטל, אביגדור 
בוריס  הציב  בכניסה  יצירתו.  של  זיכרון  תערוכת  "בצלאל"  הלאומי  הנכות  בבית  נפתחה  בן-דוד  למות   30
ציורו  וברקע  בן-דוד,  של  והמכחולים  הצבעים  ללוח  סמוכה  והניחה  ידיו  במו  שיצק  המוות  מסיכת  את  ש"ץ 
האחרון (והבלתי גמור) של הנפטר: ציור שמן של תימני יושב על מדרגות. ה"מיצב" כולו עוטר בענפי עץ ולא 
הרחק ממנו נתלתה עבודת אפליקציית-בד רקומה בנושא "ויהי באחרית הימים", שאותה העניקה אלמנתו של 
בן-דוד שי למוזיאון. על הכנת המצבה לצייר והקולגה האהוב עמלו זאב רבן ומאיר גור-אריה, לפי רישומים 
אורנמנטיים שבחרו מתוך עיזבון האמן. במרכז המצבה, שהוצבה על הקבר בהר-הצופים, נכתב: "פ"נ צייר יוצר 
מדריך אמן עובד מסור מחנך נאמן יצר רוח ועניין תמים דרך וטהר לבב...". אלמנתו של בן-דוד לא המתינה, 
תרמה ארבעה-עשר מציורי בעלה לאוסף בית הנכות הלאומי ואף יזמה השלמת ה"הגדה של פסח", מלאכת 
איור בה החל בעלה ולא זכה לסיימה. עתה, הוסיפו רבן וגור-אריה את האיורים החסרים בהתאם לסגנונו של 
המנוח, אך ה"הגדה" לא ראתה אור מעולם. מספר מתוות עיפרון באלבומי הרישום של בן-דוד, המוצעים עתה 

למכירה, עניינם האיורים ל"הגדה". 

שמואל בן-דוד נולד כשמואל דוידוב בסופיה שבבולגריה בשנת 1884. לאחר שלמד בבית הספר המקצועי 
של חברת כי"ח ובגימנסיה הממשלתית, התקבל לאקדמיה לאמנות בסופיה, בה לימד מי אם לא בוריס ש"ץ. 
ייעץ  "בצלאל",  חלום  למימוש  בהכנותיו  והחל  הרצל  ד"ר  את  פגש  שכבר  והפרופסור,   1904 הייתה  השנה 
הירושלמי.  הציוני  במוסד  עיקרית  מחלקה  להוות  שאמור  מה  שטיחים,  בשזירת  להתמחות  הצעיר  לדוידוב 
דוידוב ציית, אך לא ויתר על אהבתו הגדולה – ציור, כפי שמוכיחים אינספור רישומים ואקוורלים של מודלים 
עירומים שצייר בסופיה ואשר חלקם נמצא באלבומי הסקיצות במכירה הנוכחית. בסוף דצמבר 1905 עלה 
שמואל דוידוב ארצה, ביחד עם חבריו הטובים מהאקדמיה – שמואל לוי (לימים, לוי-אופל) ואלברט רובין – 
לאחר שנאלצו לממן את דרכם באמצעות ציור דיוקנאות של הרצל, שנפטר לא מכבר, ודוד וולפסון, שהתמנה 

כממשיכו בראש ההסתדרות הציונית. 

ב"בצלאל" התקבל דוידוב, כמובן, לכיתת עשרת תלמידי האמנים המתקדמים, המורים לעתיד הקרוב, ובמשך 
חצי שנה שקד היטב על סגנון הציור של א. מ. ליליאן, "יוגנדשטיל", שבן-דוד יהיה מנושאי דגלו ב"בצלאל". 
השטיחים  מחלקת  למארגן  מונה  ואף  למורה  שהפך  הראשון  התלמיד  והיה  לבן-דוד  שמו  שינה  כבר  עתה, 
שאיחדו  פסוודו-פרסיים  שטיחים  מאותם  שניים  ולא  אחד  לא  סיפק  וגם  כאן  לימד  שנת 1909  עד  ודגמיה. 
של  מורכבים  קליגרפיים  סיגנונים  עם  או  יוגנדשטיליות,  והתפתלויות  מזרחיים  סלסולים  עם  ירושלים  דימויי 
מילים עבריות ("ציון", "ירושלים", "בצלאל" ועוד). שכן, גם זה היה אחד מתחביביו הגדולים של בן-דוד באותם 
ימים: פיתוח אורנמנטיקה המיוסדת על הכתב העברי. הוא וחברו, יעקב שטארק, הגדילו לעשות בתחום זה 
ואף שיתפו פעולה במספר עבודות. כתב העת "הדפוס" דיווח, שאלמנתו של בן-דוד תרמה למוזיאון הדפוס 

שלושה אלבומים מלאים באותיות מסוגננות של בעלה. 

אלא, שבן-דוד סירב להסתפק בעיצוב שטיחים ו/או בקליגרפיה. ב- 1909 מונה מורה לפרספקטיבה ולמלאכת 
עיטורים והחל מצייר יותר מתמיד. סקרנותו הייתה רבה בכל הנוגע למדיומים אמנותיים, וב- 1910, משהגיע 
מגרמניה אריה גרשוביץ על מנת להורות ליתוגרפיה (דפוס-אבן) ב"בצלאל", הפך בן-דוד לאחד מראשוני יוצרי 
ההדפסים האמנותיים בארץ ישראל. מספר מתוות לדיוקנאות ליתוגרפיים שלו – דמויות של יהודי המזרח, 
כמובן – נמצאים באלבומי הסקיצות במכירה הנוכחית. כבר ב- 1910 עיצב בן-דוד והדפיס באבן מודעת פרסום 
צבעונית של "בצלאל" ועליה דמותו של תימני העמל על יצירת נרתיק כסף-פיליגרן למגילה. ועדיין באותה 
שנה, כשהוציא "בצלאל" לאור חוברת הסברה, "בצלאל בהווה, בעבר ובעתיד" (המחבר: ב. ש"ץ, המתרגם 
מיידיש: ש"י עגנון), מינה ש"ץ את בן-דוד ושטארק כמעצבים. הזדהותו של בן-דוד עם "בצלאל" היתה כה רבה, 

עד כי, משנולד לו באותה שנה בן, קרא לו "בצלאל". 

שהצטיינה  שבפאריז,  "ז'וליאן"  באקדמיה  בציור  השתלמות  לשנת  בן-דוד  שמואל  נסע   ,28 בגיל   ,1912 ב- 
באקדמיזם. המודרנה חגגה אז את הקוביזם, האורפיזם, הפוטוריזם וכו', אך המורה ה"בצלאלי" נשמר מסור 
שובו  לאחר  החדישים.  האיזמים  סודות  את  להכיר  שהקפיד  הגם  האנטי-מודרניסטי,  ה"בצלאלי"  לקו  ונאמן 
לירושלים, משפרצה מלחמת העולם הראשונה, ניצל בן-דוד מגיוס או הגליה על ידי התורכים, וזאת בזכות 
אזרחותו הבולגרית, וכך ישב לו לבטח בדירתו שבנחלת צדוק ויצר מספר רב של ציורי מים ושמן של טיפוסים 
מזרחיים ונופים מקומיים, אך גם אפליקציות-בד רקומות בנושאי התנ"ך ושירי ביאליק. מתחתיו, באותו בניין, 
התגורר ועבד שמואל פרסוב, ראש מחלקת הכסף ב"בצלאל". באותו רחוב קטן – רחוב נחלת צדוק – התגוררו 
גם אומן הכסף מרדכי אוסנוביץ (אוריאלי) וגם הרב צבי פרץ חיות. בן-דוד הרבה לשתף פעולה עם אומנים 
"בצלאליים" אחרים: עם הצלם יעקב בן-דוב הדפיס גלויות של ציורי ירושלים מעשה ידיו, בעוד הוא עיצב 
כריכה נאה לחוברת צילומים של בן-דוב. ביחד עם אהרון שאול-שור, ראש מחלקת האמאייל, הוא היה שותף 
מדליונים,  ומספר  לקופסא  קישוט  משותפת)  (בחתימה  השניים  יצרו  ויחדיו  "בצלאל",  של  השריפה  בתנור 
שחלקם מופיעים במכירה הנוכחית. יצוין ציור אמאייל, שאינו נמצא בעזבון הנוכחי, שעוצב לפי אחד מאיורי 
בן-דוד ל"מתי מדבר" של ביאליק. בן-דוד, יודגש, עבד במשך זמן מה במחלקת האמאייל של "בצלאל", אך שיא 
שיתוף הפעולה שלו עם אומנים "בצלאליים" אחרים היה בתרומתו ל"כיסא אליהו" (כיום, במוזיאון ישראל), 
שנוצר במחלקות השונות של המוסד בתחילת שנות ה-20 בהנהגתו של זאב רבן ואשר לו (על גבו) תרם 

בן-דוד ריקמה יוגנדשטילית בנושא "העורבים מכלכלים את אליה(ו)". 

של  דמותם  שבמרכזו  עיצוב  קק"ל,  של  הזהב"  "ספר  של  השני  הכרך  לכריכת  עיצוב  בן-דוד  הכין  ב- 1912 
חלוצים, ואשר ביצועו אמור היה לשלב את המחלקות השונות ב"בצלאל". אלא, שהצעתו של בן-דוד נדחתה 
לטובת כריכה קולקטיבית בהנהגתו של אריך גולדברג, אמן צעיר שנשלח ל"בצלאל" מברלין ב-1911. אך לא 
איש כבן-דוד יתקומם או יחוש ממורמר. הוא היה אדם צנוע ונעים הליכות, חביב ואהוד. בתור שכזה, הוא נבחר 
ב-1920 כחבר הוועד הראשון של "אגודת אמנים עברית", והוא מי שאירגן את התערוכה הראשונה של האגודה 
האגודה  של  הראשון  ליו"ר  ב-1921  נבחר  אף  אויבים,  ללא  אמן  בן-דוד,  ירושלים.  שבמרכז  בבית-פיינגולד 
ובאותה שנה גם אירגן ונטל חלק בתערוכה הבינלאומית במגדל-דוד, ששופץ לא מכבר בברכת ראשי המנדט 
הבריטי. מה פלא, שהיה זה שמואל בן-דוד שעיצב את סמלה הרשמי של "אגודת אמנים עברית" – אצבעות 
כף יד מפושקות בפישוק-כוהנים, עם מכחול שזור בין האצבעות לרקע לוחות הברית. בן-דוד התמים ונאמנו 
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הגדול של בוריס ש"ץ אכן האמין שפסוודו-תנ"כיות "בצלאלית" תנהיג את אגודת האמנים, ולא העלה כלל על 
דעתו שמכאן תצא ראשית בשורת המרד והקץ על המוסד האנטי-מודרניסטי. 

ב-1923 כבר לא עוד שימש בן-דוד יו"ר אגודת האמנים, אף לא סגן, ולפיכך הקדיש מרבית זמנו לעיצובה של 
"מגילת אסתר". את המקור יצר על יריעות קלף גדולות (שמקורן במוזיאון "בצלאל"), אך התוצאה הסופית 
ב"מגילת  בן-דוד שילב  במכירה הנוכחית.  של המגילה נמצאות  סקיצות חשובות  מספר  הייתה מיניאטורית. 
אסתר" שלו קישוטי פרס לצד אנשי יוון, בצוותא עם צמדי חיות, אשכולות ענבים ועוד, וב-1928 (שנה לאחר 

פטירת האמן) שלחה הנהלת "בצלאל" לכל ידידיה באמריקה שי - עותק של המגילה.

אלא, ששמואל בן-דוד לא היה אמן המתכחש ברמה האינטלקטואלית לגלי האמנות החדישים, גם אם סגנונו 
וב-1922  בפאריז,  כזכור  שפגש  החדשה,  האמנות  לגלי  רותק  הוא  ה"בצלאלי".  מהתקן  חרג  לא  האקלקטי 
הירצה בפני חברי "אגודת אמנים עברית" הרצאה בנושא "האימפרסיוניזם והאקספרסיוניזם באמנות בתקופות 
שונות". לא עניין של מה בכך, בהתחשב בשנאתו של פרופ' ש"ץ, מנהלו, לאוונגרדים למיניהם, שאותם הגדיר 
כמחלת רוח. ב-1924 הירצה בן-דוד באסיפת האגודה על "סובייקטיביות ואובייקטיביות", ואילו ב- 1927 הירצה 
של  אויביו  מגדולי  זריצקי,  של  (נאמנו  גליקסברג  חיים  הצעיר,  הצייר  תערוכת  בפתיחת  "למל",  ספר  בבית 
ש"ץ!), והבחין בין שלב "נטורליסטי", "אימפרסיוניסטי" ו"אקספרסיוניסטי" ביצירת האמן הצעיר. באשר לו עצמו, 
בן-דוד נותר באקלקטיות, ולכל היותר בייצוג נטורליסטי אקדמי, אוריינטליזם עשוי היטב של טיפוסים ירוש־
למיים יהודיים מזרחיים. שלא, למשל, כידידו הטוב, שמואל לוי-אופל, שלהבדיל מהאפליקציות-בד (הקרובות 

מאד לאלה של בן-דוד), נטה בציורו לאקספרסיוניזם יחסי. 

שכן, עם כל התעניינותו האינטלקטואלית באמנות חדשנית, שמואל בן-דוד היה ונותר "בצלאלי" מובהק. בתור 
שכזה, הוא ביקש לאחד אמנות ואומנות, יצירה לשמה עם אובייקט דקורטיבי ואף שימושי. כך, באפליקציות 
הרקומות שלו, בן-דוד לא הסתפק רק ב"עיצוב": הוא חתך וגזר במו ידיו את פיסות הבד, והוא גם זה שתפר 
תפוסה  היתה  (כשלא  בה  להשתמש  הירבה  בן-דוד  אשר  וריקמה,  תפירה  מכונת  ב"בצלאל"  היתה  ורקם. 
ביאליק),  של  שירו  (לפי  הציפור"  "אל  של  הסגולה-ורודה,  הרקומה,  האפליקציה  נוצרה  כאן  לוי).  ש.  בידי 
האמן יושבת בשמלת משי בוכרית (שהאמן קנה בשוק בעיר  הרקומה המייצגת את רעיית  האפליקציה  או 
העתיקה) מוקפת דוכיפתים, או האפליקציה הרקומה בצהוב-אוקר המפגישה את אסתר המלכה עם אחש־
וורוש, או האפליקציה הרקומה של סופר סת"ם היושב בבית הכנסת יוחנן בן-זכאי, או האפליקציה הרקומה 
שוכנות  שמתוותיה   –  (5 ב',  בתפוחים",  רפדוני  באשישות  ("סמכוני  השירים"  מ"שיר  התפוחים  קוטפת  של 

באלבומי הסקיצות שבמכירה הנוכחית. 

של  האמנותית  לשפתו  מהן  אופייניות  שאין  רקומות  אפליקציות  שלוש  יצוינו  המדוברת,  למכירה  בהתייחס 
שמואל בן-דוד. האחת, מייצגת תימני מעשן נרגילה לרקע פיתולים יוגנדשטיליים ומסגרת רקומה במגיני-דוד. 
השנייה, מייצגת רועה צאן, ספק תנ"כי ספק ערבי, מחלל לעדרו מתחת לענפי עץ מסולסלים ועתירי עלווה. 
אורנמנטיקה  עיצב  בן-דוד  פסח":  של  ה"הגדה  שמתוך  "חד-גדיא"  את  מייצגת  מכולן,  המרתקת  השלישית, 
של הסתרגויות גפן המשולבות בקוצים (בנוסח הליליאני, על הסמליות הניגודית של השפע כנגד הייסורים) 
ואלה מארחות בתוכן את הטורפים והנטרפים, המכים והמוכים שמתוך השיר העממי. בתחתית האפליקציה 

הרקומה דמותו של תימני האוחז גדי בידו, בבחינת "דזבין אבא בתרי זוזי חד-גדיא". האפליקציה ממוסגרת 
בקליגרפיה רקומה של אותיות "חד-גדיא". תודגש החירות הצבעונית שנקט בה בן-דוד, כמעט פוביזם, כאשר 
צבע את זקנו של מעשן הנרגילה בסגול, עיצב כמה מחיות "חד-גדיא" בתכלת ובכתום, ואף העניק נעליים 
למקורות  הסמוכה  המזרחית  לאקזוטיקה  נאמנות  שמר  יחד  גם  האפליקציות  ובכל  לרועה-הצאן.  אדומות 

היהודיים והמעובדת בדקורטיביות מירבית. 

אכן, שמואל בן-דוד, מגדולי אמני "בצלאל", היה אוריינטליסט דקורטיבי בכל נפשו ומאודו, שעליו נכתב ב"ילקוט 
בצלאל": "נוי התכשיט והבגד היו משאת נפשו כל ימיו". בחוברת "תיאטרון ואמנות" כתב עליו מאיר גור-אריה 
ש"הוא היה הראשון שדחף את הדחיפה ליצירת אמנות דקורטיבית בעלת אופי ומקורית בא"י – וזאת תהילתו." 
ליצירת  בהקשר  (יפנית)  ה"יפונית"  שבהרמוניה  ופשטות  תמימות  השפעת  על  להצביע  ידע  אף  גור-אריה 
בן-דוד. ואכן, ביצירתו הדקורטיבית העניפה ורבת ההיקף – בתחומי עיצוב גרפי, רקמה, איור, שטיחים, אמאייל 
וציור (את ציור-השמן שלו, "החוצבים", זכיתי להציג בתערוכת "דמות החלוץ באמנות ישראל", משכן הנשיא, 
ירושלים, 1982) – בן-דוד שילב את זיקתו לפרס (במיניאטורה ובשטיחים) עם זיקה אורנמנטית ליפן ולגרמניה 
(יוגנדשטיל, כאמור), וכל זאת ביחד עם הזיקה לארץ-ישראל (בין השאר, ניסוח אורנמנטי של חיות וצמחים 
מקומיים). שבסופו של דבר, פיתוחה של אמנות עברית מקורית, ולו בשפת "הסגנון הארצישראלי" – כפי שנהוג 
הסגנון  את  נעתיק  "אם  שכתב:  בן-דוד,  שמואל  של  תעודתו  עיקר  הייתה   – ה"בצלאלי"  התחביר  את  לכנות 

הפרסי בשטיחים ואת הסגנון הערבי בנחושת, לא תהייה תפארתנו על דרך זו." 

עיזבונו של שמואל בן-דוד, המוצע עתה למכירה ב"קדם", הוא הזדמנות נדירה להציץ ל"מטבח" של היצירה 
ה"בצלאלית" בשיאה המוקדם, ובהתאם, זהו אוצר בלום של יצירה מימיה המיתולוגיים של ראשית האמנות 

בארץ ישראל. 

For an English translation of Gideon Ofrats' article, please contact our office

  see item 231 ראה פריט
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Three Tapestries – Wall-Hangings made of Various Fabrics with Embroidery, 
made by "Bezalel" Artist Shmuel Ben-David:

שלש אפליקציות בד – יריעות-קיר שנעשו מחיבור אריגים שונים, בתוספת רקמה, בידי אמן 
"בצלאל" שמואל בן-דוד:

228. רועה צאן – אפליקציה ורקמה על בד
רועה צאן מנגן בחליל. אפליקציה ורקמה על בד. 

רועה צאן חבוש כאפייה ולבוש גלימה חומה וארוכה, נשען על עץ תאנה ומנגן בחליל לצאנו, השותה ממקווה 
מים קטן.

אינה חתומה.
59X82 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מספר פגמים וקרעים. נתונה במסגרת נאה 87X111 ס"מ. 

פתיחה: $5000

228. Shepherd – Embroidered Tapestry

A shepherd playing the flute. Tapestry.
A shepherd wearing a Keffiyeh and a long brown gown, leaning on a fig tree and 
playing the flute for the herd that is drinking water from a small water body.
Not signed.
59X82cm. Fair-good condition. Several damages and tears. In a frame 87X111cm.

Opening Price: $5000

228
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229. תימני מעשן נרגילה – אפליקציה ורקמה על בד
תימני מעשן נרגילה. אפליקציה ורקמה על בד. 

תימני יושב ישיבה מזרחית ומעשן נרגילה, בחזית זוג נעליו ומאחור ספר פתוח מונח על דרגש; עשן הנרגילה 
משתלב בעטורים בסגנון מזרחי; המסגרת מעוטרת מגני דוד. 

אינה חתומה. 
86X65 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מספר פגמים וקרעים. פיסת-בד חסרה בשליש התחתון. נתונה במסגרת נאה 100X77 ס"מ. 

פתיחה: $5000

229. Yemenite Smoking a Narghile –Embroidered Tapestry

Yemenite smoking a Narghile. Tapestry.
A Yemenite sitting with crossed legs smoking a Narghile. In front of him is a pair of 
shoes and behind him an open book on a stool; the smoke is blowing into decora-
tions in an oriental style; the frame is decorated with shapes of Magen David.
Not signed.
86X65cm. Fair-good condition. Several damages and tears. A small section of the fabric 
is missing in the lower part. In a frame 100X77cm. 

Opening Price: $5000

229
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230. Had Gadya – Embroidered Tapestry 

Had Gadya. Embroidered tapestry.
Large and impressive tapestry: embroidery work with combinations of velvet. The name of the liturgical 
poem "Had Gadya" appears on the lower part and on the frame. The letters are woven into each other in 
a characteristic "Bezalel" style.
The tapestry has a longish shape and depicts the story of "Had Gadya" in an artistic, original and lively 
manner: G-d is presented as a black sun, under the sun appears the Angel of Death, the slaughterer prepar-
ing to slaughter the ox, under it the ox with his legs in water, the fire, stick, dog, cat and the kid. In the 
center of the lowest part: the father with a long beard and ear locks – holding the kid in his hand.
Not signed.
134X48cm. Fair-good condition. Several damages and tears. In a frame 157.5X66.5cm. 

Opening Price: $25,000

230. חד גדיא – אפליקציה ורקמה על בד
חג גדיא. אפליקיציה ורקמה על בד. 

אפליקצית בד גדולה ומרשימה: עבודת-רקמה ושילובי בדי קטיפה. בתחתית ובמסגרת מופיע שם הפיוט "חד גדיא" כשאותיותיו שזורות אלו 
באלו בסגנון האופיני לעבודות "בצלאל". 

על-ידי צורת שמש  אמנותי, מקורי וחי: הקב"ה מיוצג  האפליקציה בעלת צורה צרה ומוארכת ומציגה את עלילת הפיוט "חד גדיא" באופן 
שחורה, תחתיו מופיעה דמותו של מלאך המוות, תחתיו השוחט מתכונן לשחיטת השור, תחתיו השור ורגליו משכשכות במים, תחתיהם האש, 

המקל, הכלב, החתול והגדי. במרכז התחתית: האב – דמות בעלת זקן ארוך ופאות – אוחז בידו גדי. 
אינה חתומה. 

134X48 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מספר פגמים וקרעים. נתונה במסגרת נאה 157.5X66.5 ס"מ. 

פתיחה: $25,000
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231. שמואל בן-דוד – אוסף מחברות-סקיצות
ירושלים  לעבודות.  ִמְתִוים  עם  בודדים  דפים  ומספר  מחברות-סקיצות  שבע   ,(1927-1884) בן-דוד  שמואל 

ופריז, [שנות העשרה של המאה ה-20]. 
אוסף גדול של מאות מתוים וטיוטות: רישומים ותרגילים (שתי מחברות מתקופת לימודיו של בן-דוד בפריז 
בשנת 1913 כוללות בעיקר רישומי מודלים), טיוטות למגלת אסתר ולסיפורים תנ"כיים שונים, עבודות עבור 
משחקים  סמלים,  מכתבים,  לניירות  מסגרות  לתוי-ספר (אקס-ליבריס),  מתוים  שץ,  בוריס  דיוקן  "בצלאל" – 
בעלי-חיים,  מזרחיות,  ונשים  תימנים  דמויות  בצלאל,  בתי  דוגמת  עם  לשטיח  מתוה  ושמות,  אותיות  בשילובי 
פרחים ועצים, ועוד. מרבית הסקיצות בעפרון או בדיו, בשחור-לבן; מיעוטן בצבע. בין הסקיצות נמצאות גם 
עבודות מרשימות ביותר, באיכות גימור גבוהה. סה"כ כ-350 עמ' מאוירים + שתי מחברות עם רישומי מודלים 

+ 9 דפים בודדים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $12,000

231. Shmuel Ben-David – Collection of Sketch Books

Shmuel Ben-David (1884-1927), seven sketch books and several single leaves with 
sketches. Jerusalem and Paris, [1910s].
Extensive collection of hundreds of sketches and drafts: drawings and sketches 
(two notebooks of Ben-David's studies in Paris in 1913 contain mainly drawings of 
models), drafts of Megilat Esther and various biblical stories, works for "Bezalel" 
– portrait of Boris Schatz, sketches for Ex-Libris labels, frames for stationery, 
emblems, games using combinations of letters and names, sketch for a carpet 
with the shape of Bezalel houses, Yemenite figures and oriental women, animals, 
flowers and trees, etc. Most of the sketches are in pencil or ink in black and white; 
just a few are in color. Amongst the sketches are some remarkable works of high 
quality. Total of 350 illustrated pages + 2 sketch books with illustrations of models 
+ 9 single leaves. Various sizes and conditions.

Opening Price: $12,000

231
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232. Sketches for Megilat Esther – Shmuel Ben-David

Eight sketches for "Megilat Esther drawn by S. Ben David, Jerusalem, Bezalel", 
printed in lithographic printing in Jerusalem (ca. 1930), in a 15cm. format. Size of 
sketches – 23cm.
▪ Six accurate and neat sketches. Most probably this is the last version which was 
used for printing the Megilah. Sephardi scribe scripture and illustrations in ink 
on heavy paper of good quality. Signed "Ben David". One missing leaf, [12] columns 
instead of [14] columns: [6] leaves 34cm. Good condition.
▪ Sketch for the first leaf's frame, Ahasuerus banquet. Ink and pencil on paper. Not 
signed. No text. Leaf 34cm. Good condition. Comment handwritten in pencil.
▪ Sketch in color of the first leaf frame, Ahasuerus banquet. Ink and water color 
on paper. Not signed. A version somewhat different from the other ones and from 
the printed version of the Megilah. 26X25cm, leaf 36cm. Good condition. Stains, tears 
at borders of leaf.

Opening Price: $12,000

232. ִמְתִוים למגלת אסתר - שמואל בן-דוד
ליטוגרפי  בדפוס  אור  שראתה  בצלאל",  ירושלם,  דוד,  בן  ש.  ידי  על  מצירת  אסתר  ל"מגלת  ִמְתִוים  שמונה 

בירושלים בשנת תר"ץ (1930) בערך, בפורמט של 15 ס"מ. גודל המתוים שלפנינו הנו 23 ס"מ.
ונקיים. כנראה, גרסה סופית, ששמשה להדפסת המגלה. כתיבת סת"ם ספרדית  ▪ ששה מתוים מדויקים 
ואיורי דיו על נייר עבה ואיכותי. חתומים "בן דוד". אחד הדפים חסר, [12] עמודות במקום [14] עמודות; [6] דף 34 

ס"מ. מצב טוב. 
▪ מתוה למסגרת הדף הראשון, משתה אחשורוש. דיו ועפרון על נייר. אינו חתום. ללא נוסח המגלה. דף 34 

ס"מ. מצב טוב. הערה בכתב-יד בעפרון. 
▪ מתוה צבעוני למסגרת הדף הראשון, משתה אחשורוש. דיו וצבע מים על נייר. אינו חתום. גרסה זו שונה 
במעט מהגרסה המופיעה ביתר המתוים לדף הראשון ובמהדורה המודפסת של המגלה. 26X25 ס"מ, דף 36 

ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי הדף. 

פתיחה: $12,000

232
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233. שמואל בן-דוד – מסגרות להגדה של פסח
שמואל בן-דוד (1927-1884), שני מתֵוי-מסגרות ל"הגדה של פסח". 

דיו על נייר; דיו וצבע מים על נייר. אינם חתומים.
מתוה שחור-לבן למסגרת לדף "על אחת כמה וכמה" עד "פסח. מצה. 

ומרור"; מתוה צבעוני למסגרת לדף "רחצה" ו"מוציא מצה". 
24X15 כ"א. הערות בכתב-יד וקטעים מודבקים מן ההגדה. 

פתיחה: $500

234. דמויות מזרחיות – ציור על שנהב
דמויות מזרחיות. צבעי טמפרה על לוחית שנהב מלבנית. 

אינו חתום. 
7X10 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. נתון במסגרת 23X25.5 ס"מ. 

פתיחה: $500

233. Shmuel Ben-David – Frames for Passover 
Hagadah

Shmuel Ben-David (1884-1927), two frame-sketches 
for "Passover Hagadah".
Ink on paper; ink and water color on paper. Not 
signed.
Black and white sketch for the leaf frame "Al Achat 
Kama VeKama" to "Pesach. Matzah. Maror" ; sketch 
in color for leaf of "Rachatza" and "Motzi Matzah".
24X15cm each. Handwritten comments and attached 
Hagadah passages.

Opening Price: $500

234. Oriental Figures – Drawing on Ivory

Oriental figures. Tempera on a rectangular ivory 
plaque.
Not signed.
7X10cm. Good condition. Several stains. In a frame 
23X25.5cm.

Opening Price: $500
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236. שמואל בן-דוד – דמות אשה
שמואל בן-דוד (1927-1884), דמות אשה. 
דיו על נייר. חתום: .S. D. (שמואל דוידוב).

31.5X24.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

237. שמואל בן-דוד – מגדל אבן
שמואל בן-דוד (1927-1884), מגדל אבן.

 .S. Davidoff :דיו על נייר. חתום
20.5X30 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

235. שמואל בן-דוד – דמויות מחצר המלוכה
שמואל בן-דוד (1927-1884), דמויות מחצר המלוכה. 

דיו וצבע מים על ניירות פרגמנט מודבקים לנייר בריסטול. אינם חתומים. 
חמשים ושבע דמויות צבעוניות: מלכים, חיילים, שרים ודמויות אחרות 
לתלבושות  הכנסה  אולי,  בכתב-יד;  מתוארות  חלקן  המלוכה,  מחצר 
קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   25X19.5; 26X19; 16X18 דפים:  שלשה  תיאטרון. 

ומעט כתמים. 

פתיחה: $300

235. Shmuel Ben-David – Royal Court Figures  

Shmuel Ben-David (1884-1927), royal court figures.
Ink and water color on drawing paper mounted on 
Bristol paper. Not signed. 
Fifty seven figures in color: kings, soldiers, ministers 
and other figures of the royal court, some with hand-
written annotations; possibly sketches for theater 
costumes. Three leaves: 25X19.5; 26X19; 16X18cm. Good 
condition. Creases and several stains.

Opening Price: $300

236. Shmuel Ben-David – Figure of a Woman

Shmuel Ben-David (1884-1927), figure of a woman.
Ink on paper. Signed S.D. (Shmuel Davidoff).
31.5X24.5cm. Good condition.

Opening Price: $300

237. Shmuel Ben-David – Stone Tower

Shmuel Ben-David (1884-1927)' Stone Tower.
Ink on paper. Signed S. Davidoff.
20.5X30cm. Good condition.

Opening Price: $300

235
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238. שמואל בן-דוד – ירושלים
שמואל בן-דוד (1927-1884), ירושלים – מראה כללי של העיר העתיקה. 

דיו על נייר. אינו חתום.
12.5X29 ס"מ. מצב טוב. בצדו האחורי סקיצה בעפרון (צפור). 

פתיחה: $300

239. שמואל בן-דוד – ארבעה תחריטים
שמואל בן-דוד (1927-1884), סופר סת"ם / חמור ורוכבו בעיר העתיקה. 

תחריטים. אינם חתומים.
מכל תחריט שני עותקים: אחד שחור-לבן ואחד בגון ֶסְּפָיה. 

18X13 ס"מ כ"א; נתונים בפספרטו. 

פתיחה: $300

238. Shmuel Ben-David – Jerusalem

Shmuel Ben-David (1884-1927), Jerusalem – View of 
the Old City.
Ink on paper. Not signed.
12.5X29cm. Good condition. A sketch of a bird, in pencil, 
appears on the reverse.

Opening Price: $300

239. Shmuel Ben-David – Four Engravings

Shmuel Ben-David (1884-1927), a scribe / donkey with 
his rider in the Old City.
Engravings, not signed.
Two copies of each engraving: one in black and white 
and one in sepia.
18X13cm each; within passepartout.

Opening Price: $300
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סיכות עם לוחיות אמייל, מעשה ידי שמואל בן דוד שנעשו במחלקה שנוהלה ב"בצלאל" בידי 
אהרן שאול שור משנת 1913 ובבית-העבודה משותף לשמואל בן-דוד ולאהרן שאול שור:

Brooches with Enamel Plaques, crafted by Shmuel Ben-David in a Bezalel 
Department directed by Aharon Shaul Schor as of 1913 and in the joint 
workshop of Shmuel Ben-David and Aharon Shaul Schor:

240. Rachel Playing a Flute

Rachel playing a flute. Oval enamel plaque.
Annotated: "Rachel". Not signed.
3X4cm. Good condition.

Opening Price: $800

240. רחל מנגנת בחליל
רחל מנגנת בחליל. לוחית אמייל אובאלית.

מתוארת: "רחל". אינה חתומה. 
4X3 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

242. רחל
רחל – צדודית. לוחית אמייל עגולה. 

אינה חתומה.
קוטר: 3 ס"מ. מצב טוב. סוגר שבור. 

פתיחה: $1000

241. אדם וחווה
חווה מגישה מפרי עץ הדעת לפיו של אדם, ביניהם הנחש כרוך על גזעו 

של העץ. לוחית אמייל עגולה. 
אינה חתומה. 

קוטר: 5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $900

242. Rachel

Rachel – a profile. Round enamel plaque.
Not signed.
Diameter: 3cm. Good condition. Broken lock.

Opening Price: $1000

241. Adam and Eve  

Eve serving the Tree of Knowledge fruit into Adam's 
mouth, between them the snake wound around the 
tree trunk.
Round enamel plaque.
Not signed.
Diameter 5cm. Good condition.

Opening Price: $900
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243. דמות מצרית
דמות מצרית – צדודית. לוחית אמייל אובאלית. 

אינה חתומה. 
4.5X2.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $700

243. Egyptian Figure 

Egyptian figure – a profile. Oval enamel plaque.
Not signed.
4.5X2.5cm. Good condition. Minor damages.

Opening Price: $700

244. דמות אשה צבעונית
דמות אשה עדויה תכשיטים – צדודית. לוחית אמייל עגולה, צבעונית. 

אינה חתומה. 
קוטר: 3.5 ס"מ. מסגרת כסף פיליגרן. מצב טוב. נזקים ופגמים קלים. 

פתיחה: $1200

244. Figure of a Woman

Figure of a woman adorned with jewelry – a profile. 
Round, varicolored, enamel plaque.
Not signed.
Diameter: 3.5cm. Silver filigree frame. Good condition. 
Minor damages.

Opening Price: $1200

245. דפים מפורטפוליו לאמנות - חתימת שמואל בן-דוד / 
Die Kunst גליון

דפים עם תצלומי עבודות אמנות וחוברת מעזבונו של שמואל בן-דוד, 
ששמשו לו כ"כלי עבודה" בעבודתו האמנותית:

 Portefeuille de la revue des arts 1. אחד-עשר דפים מתוך
 Société des Artistes הוצאת ,Décoratifs, Salon de 1898
של  איכותיים  תצלומים   – הדפסה]  שנת  ציון  [ללא  פריז,   ,français
חפצי אמנות דקורטיבית בסגנונות שונים. בכל אחד מהדפים מופיעה 

חתימתו של שמואל בן-דוד: "S. Davidoff". מצב טוב. 
 Die Kunst, Monatshefte für Frei und Angewandte .2

245. Art Portfolio Leaves – Shmuel Ben-David's 
Signature / Issue of" Die Kunst"

Leaves with photographs of artworks and a booklet 
from Ben-David's estate, which served him as "tools" 
in his artistic work:
1. Eleven leaves from "Portefeuille de la revue des 
arts Décoratifs", Salon de 1898, published by Société 
des Artistes Français, Paris, [no printing date] – pro-
fessional photographs of Decorative Art objects in 
various styles. Ben-David's signature appears on 
each of the leaves: "S. Davidoff". Good condition.
2. "Die Kunst", Monatshefte für Frei und 
Angewandte Kunst. Munich: F. Bruckmann, 1913. 
German. 15th year, issue no. 3. From the estate of 
Shmuel Ben-David. Fair condition.

Opening Price: $120

Kunst. הוצאת F. Bruckmann, מינכן, 1913. גרמנית. שנה חמש-
עשרה, גליון 3. מעזבון שמואל בן-דוד. מצב בינוני. 

פתיחה: $120
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246. תצלום קבוצתי – המחזור הראשון של "בצלאל" 
ומוריו, 1907

תצלום קבוצתי, תלמידי "בצלאל" ומוריו בכניסה לבניין ברחוב החבשים, 
[1907 בקירוב]. 

ירושלים,  ישראל,  מוזיאון   ,"1906-1929 שץ  של  "בצלאל  קטלוג  ראה 
תשמ"ג, עמ' 32; גליון עתון "Ost und West" משנת 1907, בו מופיע 
התצלום לצד מאמר בשם "כמה מלים על בצלאל" מאת הרמן שטרוק 
מודבק  ס"מ).   23) גס  שבר  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5X28 (מצורף). 
בכתב-יד  מתואר  כתמים.  חסרות,  פינות  בינוני,  מצב  ס"מ.   24X30.5 לקרטון 

בצדו האחורי (בולגרית).

פתיחה: $150

246. Group Photograph – "Bezalel" First 
Graduation class and Teachers, 1907

Group photograph, "Bezalel" students and teachers 
at the entrance to the building on Ethipia Street, [ca. 
1907].
See "Bezalel of Schatz 1906-1929", the Israel 
Museum, Jerusalem, 1983, p.32; issue of "Ost und 
West" of 1907, where this photograph appears 
next to and article by the name "A few words about 
Bezalel" by Hermann Struck (attached). 22.5X28cm. 
Fair condition. Staining, crack (23cm). Mounted on card-
board 24X30.5cm. Fair condition, missing corners, stains. 
Annotated by hand on the reverse (in Bulgarian).

Opening Price: $150

248. בתי בצלאל - בן שמן, 1911 
תצלום בתי בצלאל, בן שמן, תרע"א, 1911.

מעמד חנוכת מושבת בצלאל בבן שמן, חנוכה 1911. המושבה הוקמה 
יפה,  עלו  לא  הפיתוח  תכניות  תימנים.  צורפים  משפחות  עשר  עבור 
והמקום נסגר אחרי ארבע שנים. מתואר מאחור בכתב יד "בתי בצלאל, 

לוד". 14X8.5 ס"מ. מצב טוב. מחולק בצדו האחורי לשימוש כגלויה. 

פתיחה: $100

247. תצלום קבוצתי – תלמידי בצלאל ומוריו
תצלום קבוצתי מאת צדוק בסן (1882-1956), תלמידי "בצלאל" ומוריו 

בכניסה לבניין ברחוב החבשים, [1907 או 1908]. 
בפעילותו  החל  "בצלאל"  ביה"ס  שץ.  בוריס  פרופ'  התצלום  במרכז 
בבניין הזמני ברחוב החבשים בין חודש ינואר לחודש מאי 1906. בל"ג 
בעומר תרס"ח (מאי 1908) עבר ביה"ס לבנייניו החדשים ברחוב שמואל 
של  הראשונים  המחזורים  אחד  תלמידי  הם  המצולמים  כנראה,  הנגיד. 
ביה"ס (הראשון, השני או השלישי). חותמת הצלם מופיעה על הקרטון. 
18X24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ונזקים קלים. מודבק לקרטון 23X28.5 ס"מ. 

כתמים ונקבים, קרעים וקמטים בפינות הקרטון. 

פתיחה: $400

247. Group Photograph – Bezalel Students and 
Teachers  

Group photograph by Zadok Bassan (1882-1956), 
"Bezalel" students and teachers in the temporary 
building on Ethiopia Street, [1907 or 1908].
Prof. Boris Schatz appears in the center. "Bezalel" 
started its activity in the temporary site on Ethiopia 
Street between January and May 1906. In May 1908 
the school was moved to its new venue on Shmuel 
HaNagid Street. The students are most probably 
of one of the first years (first, second or third year 
of Bezalel). Photographer's ink-stamp on the card-
board. 18X24.5cm. Good condition. Stains and minor 
damages. Mounted on cardboard 23X28.5cm. Stains and 
pin-holes, tears and creases at borders of cardboard.

Opening Price: $400

248. Bezalel Houses – Ben Shemen, 1911

Photograph of Bezalel houses, Ben Shemen, 1911.
Inauguration of the Bezalel settlement in Ben 
Shemen, Hanukkah, 1911. The settlement was estab-
lished for ten Yemenite Jewelers families. The proj-
ect failed and the place was closed down after four 
years. Annotated by hand on the reverse "Bezalel 
Houses, Lod". 14X8.5cm. Good condition. The reverse 
divided for use as a postcard.

Opening Price: $100
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249. ארבעה דו"חות על פעילות "בצלאל" – ברלין, 
1906-1912

 Bericht des "Bezalel", Verein zur Verbreitung von
 Kunstgwerbe und Hausindustrie in Palästina und den

Nachbarländern. ברלין, 1906-1912. גרמנית. 
דו"חות ראשון, שני, שלישי ושישי על פעילות "בצלאל", עם תצלומים, 

פרטים שונים על פעילות בית הספר ורשימות חברים ותורמים.
1. דו"ח ראשון. דצמבר 1906. [1], 23 עמ'. 

2. דו"ח שני. נובמבר 1907. [1], 19, [1] עמ' + מכתב משוכפל בסטנסיל 
וגלויה. 

3. דו"ח שלישי. דצמבר 1908. [2], 29, [3] עמ'. 
טוב.  מצב  בנפרד.  כרוך  ס"מ,  עמ'. 21.5   [1] ,72 ,[2] שישי. 1912.  4. דו"ח 

מעט כתמים. 

1-3 כרוכים יחד בכרך 24 ס"מ. מצב טוב. נייר עדין. קרעים, בעיקר בדו"ח השני. 

פתיחה: $300

249. Four Reports about "Bezalel" – Berlin, 
1906-1912 

Bericht des "Bezalel", Verein zur Verbreitung von 
Kunstgwerbe und Hausindustrie in Palästina und den 
Nachbarländern. Berlin, 1906-1912. German.
First, second, third and sixth reports about "Bezalel", 
with photographs, various details about the school 
and lists of members and donors.
1. First report. December 1906. [1], 23 pp.
2. Second report. November 1907. [1], 19, [1]pp + sten-
ciled letter and a postcard.
3. Third report. December 1908. [2], 29, [3] pp.
4. Sixth report. 1912. [2], 72, [1] pp. 21.5cm, bound sepa-
rately. Good condition. Several stains.

1-3 bound together in a volume 24cm. Good condition. 
Delicate paper. Tears, mainly to the second report.

Opening Price: $300

250. בצלאל – תולדותיו, מהותו ועתידו, 1910
בצלאל. תולדותיו, מהותו ועתידו, פרופ. ב. שץ. הוצאת "סנונית", ירוש־

לים, תר"ע [1910]. 
תיאור המחלקות השונות של בצלאל בתוספת חזונו של פרופ' בוריס 
שץ בשפה פיוטית. בסוף החוברת פירוט "סחורות בצלאל" ומחיריהן. 
[1], לב, [1] עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה. קרעים קלים בשולי 

הדפים. 

פתיחה: $150

251. מחירון "בצלאל" עם תצלומים – ברלין, 1913
Preisverzeichnis der Erzeugnisse der Kunstgewer-
beschule Bezalel in Jerusalem. ברלין, [1913 בערך]. גרמנית. 
תצלומים  עם  בירושלים,  "בצלאל"  לאמנות  המלאכה  בית  קטלוג 
ומחירים. 24 עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. דפים מנותקים. קרעים. עטיפה אחורית 

(חלקה) חסרה. 

פתיחה: $250

250. Bezalel – History, Nature and Future, 1910  

Bezalel. History, nature and future, Prof. B. Schatz. 
Jerusalem: "Snunit", 1910.
Survey of the various departments of Bezalel and 
the vision of Prof. Boris Schatz. written in a poetic 
langusge. At the end appears a price list of "Bezalel 
Merchandise". [1], 32, [1] pp, 15cm. Good condition. 
Stains on cover. Minor tears at borders of leaves.

Opening Price: $150

251. "Bezalel" Price-List with Photographs – 
Berlin, 1913 

Preisverzeichnis der Erzeugnisse der Kunstgewer-
beschule Bezalel in Jerusalem. Berlin, [ca.1913]. 
German.
Catalogue of "Bezalel" workshop in Jerusalem, with 
photographs and prices. 24 pp, 23cm. Fair condition. 
Detached leaves. Tears. Back cover (blank) missing.

Opening Price: $250
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252. על אמנות, אמנים ומבקריהם – בוריס שץ, 1924 – 
עותק חתום וממוספר

על אמנות אמנים ומבקרים, פתגמים ומכתמים, מאת ברוך שץ. הוצאת 
"בני בצלאל", ירושלים, תרפ"ד [1924].

מחולל  הגדול,  למורם  הוקרה  "כאות  בצלאל  תלמידי  על-ידי  נדפס 
אומנות עברית בארץ ישראל, ומייסד בית הספר בצלאל – הפרופסור 
מרדכי   - השער  וציור  הספר  עריכת  ה-57.  הולדתו  ליום  שץ"  ברוך 
 150 של  מהדורה  מתוך   (128 (מס'  וממוספר  חתום  עותק  נרקיס. 
עותקים "בהוצאה מהודרת על גבי ניר מיוחד", עם חתימת ידו של פרופ' 

בוריס שץ. 29, [3] עמ', 17X11.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים על הכריכה. 

פתיחה: $250

252. On Art, Artists and Critics – Boris Schatz, 
1924 – Signed and Numbered Copy 

On art, artists and critics, proverbs and epigrams, by 
Baruch Schatz. Jerusalem: "Bnei Bezalel", 1924.
Printed by Bezalel students "in honor of their teach-
er, initiator of Jewish art in Eretz Israel and founder 
of Bezalel school – Professor Baruch Schatz" on his 
57th birthday. Editor and illustrator of title page – 
Mordechai Narkiss. A signed and numbered copy 
(no.128) of 150 copies of "a fine edition on special 
paper", handsigned by Prof. Boris Schatz. 29, [3] pp, 
17X11.5cm. Good condition, stains on binding.

Opening Price: $250

253. ילקוט "בצלאל" – כל הגליונות – ירושלים, 1927-1928
בעריכת  ובעתיד.  בעבר  בהווה,  בצלאל  לאמנות  רבעון  בצלאל,  ילקוט 
עברית   .1927-1928 תרפ"ח  ירושלים,  בצלאל,  בני  הוצאת  שץ.  בוריס 

ואנגלית.
1. גליון א', שנה א', ערב ראש השנה תרפ"ח. [2], 33, [5] עמ'.

2. גליון ב', שנה א', ניסן תרפ"ח. [2], 37-72, [2] עמ'. 
3. גליון ג'-ד', שנה א', תמוז תרפ"ח. [2], 73-143, [3] עמ'.

החוברות  בעטיפות  הכותרת  סביב  האיור  נוספים.  גליונות  נדפסו  לא 
של  רבים  תצלומים  מופיעים  החוברות  בשלשת  רבן.  זאב  בעצוב   –

פריטים תוצרת "בצלאל". 

כרוכות יחד בכרך 22.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים, כתמים. נייר לחיזוק 
על מעטפת החוברת הראשונה. 

פתיחה: $300

253. Yalkut "Bezalel" – All of the Issues – 
Jerusalem, 1927-1928

Yalkut Bezalel, quarterly for Bezalel art at present, 
past and future. Edited by Boris Schatz. Published 
by Bnei Bezalel, Jerusalem, 1927-1928. Hebrew and 
English.
1. Issue I, year I, Rosh Hashanah 1928. [2], 33, [5]pp.
2. Issue II, year I, Nissan 1928. [2], 37-72, [2]pp.
3. Issue III-IV, year I, Tamuz 1928. [2], 73-143, [3]pp.

No more issues have been printed. Illustrations sur-
rounding the titles on the booklets' covers – designed 
by Zeev Raban. Numerous photographs of items 
made by "Bezalel" appear in the three booklets. Paper 
for strengthening on the cover of the first booklet.

Opening Price: $300

253
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254. קטלוג תערוכת "בצלאל" – ניו-יורק, 1926
 Bezalel Exhibition, Palestine Arts & Crafts  – בצלאל 

1926.  ניו-יורק, 1926. אנגלית ויידיש. 
בה  בתקופה  בניו-יורק  שהוצגה  "בצלאל",  חפצי  של  תערוכה  קטלוג 
שהה שם בוריס שץ. שץ הגיע לניו-יורק בינואר 1926 על-מנת להקים 
כספי.  למשבר  שנקלע  "בצלאל",  לטובת  כספים  ולגייס  זו  תערוכה 
לאחר כשנה וחצי, במאי 1927, שב שץ לארץ לאחר הצלחה מוגבלת 
הוא  "בצלאל".  בית-הספר  נסגר  שנה  באותה  הכספי.  במישור  ביותר 
בקטלוג  סופי.  באופן  נסגר   1929 בשנת  אך   1928 בשנת  ונפתח  שב 
תצלומים רבים של חפצי "בצלאל". [2], 54, [12] עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. נזקים משוקמים במעטפת. 

פתיחה: $300

255. קטלוג קבוצת שראר – עבודות כסף, זהב ונחושת – 
עבודות "בצלאל"

קבוצת "שראר", בתי-מלאכה לעבודות פיליגרן, פתוח, מקשה ועבודות 
דמשק בכסף, זהב ונחושת. רחוב בצלאל, ירושלים. ירושלים, [ראשית 

שנות ה-30]. עברית, יידיש ואנגלית. 
חנוכיות,  מזוזות,  החברה:  מוצרי  של  רבים  תצלומים  כולל  א'.  קטלוג 
עמ',   20 ועוד.  והבדלה  לקידוש  כסף  כוסות  למגלות-אסתר,  נרתיקים 

12X16 ס"מ. מצב טוב. עטיפה מנותקת חלקית, מחוזקת בנייר דבק. 

פתיחה: $200

254. "Bezalel" Exhibition Catalogue – New-York, 
1926

Bezalel Exhibition, Palestine Arts & Crafts 1926. New-
York, 1926. English and Yiddish.
Exhibition catalogue of "Bezalel" artifacts. The exhi-
bition was held in New-York when Boris Schatz resid-
ed there. Schatz arrived in New-York on January 1926 
in order to arrange this exhibition and raise money 
for "Bezalel" which, at the time, went through a 
financial crisis. After a year and a half, in May 1927, 
Schatz returned to Eretz Israel with very limited fi-
nancial means. At the same year the "Bezalel" school 
was closed down. The school re-opened in 1928 but 
in 1929 was closed again and this time for good. Many 
photographs of "Bezalel" artifacts appear in the 
catalogue. [2], 54, [12] pp, 29cm. Good condition. Minor 
stains. Restored tears to cover.

Opening Price: $300

255. "Shrar Group" Catalogue – Silver, Gold and 
Copper Works – "Bezalel" Works 

"Shrar" group, artistic workshops for filigree, en-
graving, carved and Damascus work in silver, gold 
and copper. Bezalel Street, Jerusalem. Jerusalem, 
[early 1930s]. Hebrew, Yiddish and English.
Catalogue "A". Many photographs of the group's 
products: Mezuzahs, Hanukkah Lamps, cases for 
Esther Scrolls, silver Kidush and Havdalah cups etc. 
20 pp, 12X16cm. Good condition. Cover partly detached, 
reinforced with adhesive tape.

Opening Price: $200

254255
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256. בוריס שץ – מונוגרפיה ורפרודוקציות בתיק מפואר, 
1925

ברוך שץ, חייו ויצירותיו, מונוגרפיה. חלק א' (לא הופיעו חלקים נוספים). 
"אוניאון",  בדפוס  נדפס   .1925 תרפ"ה  ירושלים,  בצלאל",  "בני  הוצאת 

וינה. עברית ואנגלית.
חוברת עם פתגמים, ביוגרפיה וזכרונות מאת בוריס שץ, בעברית ובאנג־
לית (עריכה ותרגום: מרדכי נרקיס). בנפרד, נדפסו 40 תמונות, מודבקות 
על ניר קרטון, עם דברי הסבר בגבן, בעברית, אנגלית, יידיש וגרמנית. 
עטורים  עם  עור,  דמוי  מפואר  במארז  נתונים  החוברת והרפרודוקציות 
מוטבעים. פורטרט, [4], 28-10; [1], 35, [1] עמ', 40 לוחות-תמונות, 40 ס"מ. 

מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $500

256. Boris Schatz – a Monograph and 
Reproductions in an Elaborate Folder, 1925

Baruch Schatz, his life and work – monograph. Part 
I (no additional volumes were published). Jerusalem: 
"B'ne Bezalel", 1925. Printed in Vienna by Union 
printing press. Booklet with proverbs, a biography 
and memoirs by Boris Schatz in Hebrew and English 
(edited and translated by: Mordechai Narkiss). 40 
pictures were printed separately, mounted on card-
board, with annotations on the reverse in Hebrew, 
English, Yiddish and German. The booklet and repro-
ductions are contained in an elaborate leather-like 
folder with embossed decorations. Portrait, [4], 10-28; 
[1], 35, [1] pp, 40 picture-plates, 40cm. Good condition. 
Minor damages.

Opening Price: $500

257. "Bezalel" – Collection of Catalogues, 
Booklets and a Student's Notebook

Fifteen catalogues and booklets published by 
"Bezalel".
For complete list of items see Hebrew text.
Various sizes and conditions. General condition – good.

Opening Price: $300

257. "בצלאל" – אוסף קטלוגים, חוברות ופנקס-תלמיד
תלמיד  פנקס   ▪ "בצלאל":  בהוצאת  וחוברות  קטלוגים  חמשה-עשר 
שץ,  ברוך   ▪ רבן.  זאב  של  חתימה  הדפים  באחד  תרפ"ד.  ב"בצלאל", 
 ▪  .1912 תרפ"ט  ירושלים,  תערוכה].  [קטלוג  שמן  בצבעי  תמונות   31
מקדשת  נובמבר 1930,  אוקטובר-15   5 מנורות-חנכה  תערוכת  קטלוג 
ירו־ "בצלאל",  הוצאת  לבצלאל.  חצי-יובל  בשנת  שץ  ב.  פרופ.  לכבוד 
שלים, 1930. ▪ קטלוג של תערוכת הזכרון מיצירות הפרופסור בוריס 
שץ ז"ל 1866-1932 במלאת שנה לפטירתו 23 מרץ-23 אפריל 1933. 
 Catalogue –  ▪  .1933 ירושלים,  "בצלאל",  הלאמי  הנכאת  בית 
 Collection of art works by Boris Schatz at The Union
של  מלאכת-האמנות   ▪ ה-30].  שנות  [סינסינטי,   .College Library
יהודי תימן, מאת מ. נרקיס. ירושלים, תש"א. עותק ממוספר. ▪ ידיעות 
מאוריצי   ▪ תש"ב.  ירושלים,  נרקיס.  מ.  מאת  הניילו,  מלאכת  על  רש"י 
להולדתו,  שנה  מאה  במלאת  זכרון  תערוכת   ,1856-1879 גוטליב 
 ▪  .1956 ירושלים,  בצלאל,  הלאומי  הנכות  בית   .1956 פברואר-מרס 
שתי חוברות "מבחר של רכישות חדשות", בית הנכות הלאומי בצלאל, 
ירושלים, 1962-1963. ▪ שתי חוברות "עלון בית הנכות הלאומי בצלאל", 
ירושלים, חוברת [1] וחוברת 2, 1961-1963. ▪ בוריס שץ 1867-1932, 
הלאומי  הנכות  בית  לפטירתו.  שנה  שלשים  במלאת  זכרון  תערוכת 
אמנות  [תערוכת  היהודית,  האריג  מלאכת   ▪  .1962 ירושלים,  בצלאל, 
יהודית בבית הנכות הלאומי בצלאל]. ירושלים, 1960. ▪ ששון בשושן, 
ירושלים, 1961.  בצלאל.  הלאומי  הנכות  בבית  יהודית  אמנות  תערוכת 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

256
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258. חגינו – זאב רבן ולוין קיפניס – ניו-יורק, 1928 
– עברית

מאת  חרוזים  ירושלם,  'בצלאל'  רבן,  זאב  צייר  תמונות.  ספר   – חגינו 
אבי-שי [לוין קיפניס]. הוצאת מילר-לין, ניו יורק, [1928]. עברית.

ציורים של רבן לחגי ומועדי ישראל, לצד חרוזים מאת קיפניס. [16] דף, 
20.5X21 ס"מ. מצב טוב. חותמת. פגמים קלים. כריכה מעט פגומה. כתמים.

פתיחה: $300

258. Chageynu – Ze'ev Raban and Levin Kipnis – 
New York, 1928 - Hebrew

Chageynu – - an illustrated book. Illustrations by 
Ze'ev Raban, verses by Avi-Shai [Levin Kipnis]. New 
York: Miller-Lynn, 1928. Hebrew.
Paintings by Raban of Jewish holidays, with verses 
by Kipnis. [16] leaves, 21x20.5cm. Good condition. Ink 
stamp. Minor damages to binding. Staining.

Opening Price: $300

259. חגינו – זאב רבן ולוין קיפניס – ניו יורק, 1928 
- אנגלית

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, 
20.5X21 ס"מ. מצב טוב. הקדשה בכתב-יד. פגמים קלים. כריכה מעט רופפת. 

פתיחה: $200

260. לוחות-איורים מתוך "חגינו" – זאב רבן
זאב רבן, שלשה-עשר לוחות עם איורים צבעוניים של חגי ישראל, מתוך 

הספר "חגינו" [ניו-יורק, 1928]. 
כל האיורים חתומים ומתוארים בלוח (בדפוס). סביב כל איור מסגרת 
מוזהבת עם עטורים שונים וכיתוב: "ז. רבן / בצלאל / ירושלם / תרפ"ה". 
 20.5X20.5 .אחד הלוחות אינו מציג אף חג ונועד לרישום שם בעל הספר

ס"מ. מצב טוב מאד. הלוח האחרון – מצבו בינוני-טוב, מודבק לנייר. 

פתיחה: $200

259. Chageynu – Ze'ev Raban and Levin Kipnis – 
New York, 1928 - English

Our Holidays (Chageynu) – an illustrated book. 
Illustrations by Ze'ev Raban, 'Bezalel' Yerushalem, 
verses by Avi-Shai [Levin Kipnis]. New York: Miller, 
[1928]. English.
Illustrations of Jewish holidays by Raban, with verses 
by Kipnis. [16] leaves, 21x20.5cm. Good condition, 
Handwritten dedication. Minor damages. 

Opening Price: $200

260. Illustration-Plates from "Chageynu" – Ze'ev 
Raban 

Ze'ev Raban, thirteen plates with illustrations in 
color of Jewish holidays, from the book "Chageynu" 
[New-York, 1928].
All of the illustrations are signed and annotated in 
the plate. Each illustration is surrounded by a golden 
frame with various illustrations and the inscription: 
"Z. Raban/Bezalel / Yehushalem / 1928". One plate 
does not present any holiday and is meant to bear the 
name of the book owner. 20.5X20.5cm. Very good con-
dition. Last plate – fair-good condition, pasted to paper.

Opening Price: $200

258
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261. Aleph Bet – Ze'ev Raban and Levin Kipnis – 
Berlin, 1923 - Fine copy

Aleph Bet [Alphabet]. Illustrations by Ze'ev Raban, 
verses by Levin Kipnis. Berlin: "HaSefer", 1923.
[32] leaves, 25cm. Good condition. Several stains. Minor 
damages to binding. Copy in very good condition.

Opening Price: $1000

261. אלף בית – זאב רבן ולוין קיפניס – ברלין, 1923 – 
עותק נאה

אלף בית, הציורים מאת זאב רבן, החרוזים מאת לוין קיפניס, בצלאל-
ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, תרפ"ג 1923. 

ציורים מרשימים מאת זאב רבן, בצבעי בורדו וכחול עזים, עם עיטורי-
זהב. [32] עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים קלים בכריכה. עותק 

במצב יפה מאד. 

פתיחה: $1000

262. מגלת רות עם איורי זאב רבן – ניו-יורק, 1930
 The Story of Ruth, Graphically Told by Z. Raban, with
American- הוצאת .an introduction by Prof. M. M. Kaplan

Palestine Art Publishing Co., ניו-יורק, 1930. אנגלית. 
מגלת רות בתרגום לאנגלית, במסגרות מעוטרות. מלווה עשרה לוחות 
עם איורים צבעוניים מאת זאב רבן. [13] דף, 31 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. 

כריכה מקורית, נאה, במצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $200

262. The Story of Ruth Illustrated by Ze'ev 
Raban – New-York, 1930 

The Story of Ruth, Graphically Told by Z. Raban, with 
an introduction by Prof. M. M. Kaplan. New-York: 
American-Palestine Art Publishing Co., 1930. English.
The Book of Ruth translated into English, in deco-
rated frames. Ten plates of illustrations in color by 
Ze'ev Raban. [13] leaves, 31cm. Book in good condition. 
Original fine binding, in fair-good condition.

Opening Price: $200

261
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264. מגלת אסתר עם איורי זאב רבן, 1927
מגלת אסתר עם איורים מאת זאב רבן. [ללא ציון שנה ומו"ל, 1927].

ביד.  צבועים  איורים  שבעה  מלווה  סת"ם  כתיבת  של  דפוס-צילום 
מודפסת על נייר מודבק לקלף. בשנת 1927 נתנה מגלת אסתר כתובה 
ומצוירת ביד על קלף, מתנה לחברי "בצלאל", בנרתיקי כסף (פיליגרן) 
ועץ. המגלה שלפנינו זהה למגלה משנת 1927 הן בגודל, הן באיורים והן 
בצורת הכתיבה. [10] יריעות נייר 4 ס"מ מודבקות לקלף (או לנייר עבה דמוי 

קלף). מצב בינוני, מספר חלקים חסרים (גזורים או קרועים), מעט כתמים. 

פתיחה: $250

264. Esther Scroll with Illustrations by Ze'ev 
Raban, 1927

Esther Scroll with illustrations by Ze'ev Raban. [Date 
or publisher not mentioned, 1927].
Photo-printing of STAM writing with seven illustra-
tions, hand-painted. Printed on paper, parchment 
backed. In 1927 the Esther Scroll, handwritten and 
hand painted on parchment, was presented as a gift 
to Friends of "Bezalel", in silver filigree and wood 
cases. The scroll presented here is identical in size, 
illustrations and writing, to the one of 1927. [1] paper 
sheets 4cm. parchment backed (or heavy parchment-
like paper). Fair condition, several parts are missing (cut 
or torn), several stains.

Opening Price: $250

263. תמונות פלשתינה – זאב רבן
ארץ ישראל, 10 תמונות ע"י זאב רבן, "בצלאל", ירושלם. ללא ציון מו"ל 

ושנת הדפסה. 
בתיקיית  נתונים  ארץ ישראל,  לנופי  רבן  של  איורים  עם  לוחות  עשרה 

קרטון מקורית. [10] לוחות. 32 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בתיקיה.  

פתיחה: $250

263. Palestine Views – Ze'ev Raban 

Eretz Israel, 10 illustrations by Ze'ev Raban."Bezalel", 
Yerushalem. No publisher or year mentioned.
Ten illustrations of Eretz Israel scenes by Raban, in 
the original folder. [10] plates. 32cm. Good condition. 
Creases at borders of folder.

Opening Price: $250
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265. מגלת אסתר עם איורי זאב רבן, 1947
 The Book of Esther  - רבן  זאב  ע"י  מצוירת  אסתר  מגלת 
Illustrated by Ze'ev Raban, Bezalel, Jerusalem. הוצאת 

"מרים", ירושלים, תש"ח 1947. 
המגלה בעברית (נדפסו  ונוסח  איורים צבעוניים  עם  לוחות  אחד-עשר 
באנגליה) לצד תרגום המגלה לאנגלית. הספר מוקדש (בדפוס) לזכר 
אמו של רבן, "רבקה רייזל רביצקי ז"ל, שמתה מות קדושים בגיטו ורשוי 
[ורשה] בידי בני המן של זמננו, הי"ד". 24.5X30 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. 

כריכה במצב בינוני: כתמים ובלאי בשוליים, קרעים בשדרה. 

פתיחה: $180

266. משלוח מנות איש לרעהו – מדליון על-פי זאב רבן
"ומשלוח מנות איש לרעהו", מדליון גדול תוצרת "בצלאל", ירושלים.

ברונזה יצוקה. 
על-פי  נעשה  מנות,  משלוח  מתן  המתאר  המדליון,  במרכז  התבליט 
איור זהה המופיע ב"מגלת אסתר" עם איוריו של זאב רבן (ראה ספר 

מצורף). קוטר: 10 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300 265. The Book of Esther Illustrated by Ze'ev 
Raban, 1947

The Book of Esther Illustrated by Ze'ev Raban, 
Bezalel, Jerusalem. Jerusalem: "Miryam", 1947.
Eleven plates of illustrations in color and the text 
in Hebrew (Printed in England) alongside with the 
English translation of the book. The book is dedicat-
ed (in print) to the memory of Raban's mother "Rivka 
Reisl Ravitzky, who died in the Warsaw Ghetto by the 
sons of Haman of our days". 24.5X30cm. The book is in 
good condition. Binding is in fair condition: staining and 
wear at borders, tears to spine.

Opening Price: $180

266. Mishloach Manot – Medallion after a draw-
ing by Ze'ev Raban

"Mishloach Manot Ish LeRe'ehu", large medallion 
made by "Bezalel". Jerusalem. Cast bronze.
The embossment in the center shows the traditional 
gift of food (Mishloach Manot). The embossment is 
identical to an illustration by Ze'ev Raban in "Megilat 
Esther" (see attached book). Diameter: 10cm. Good 
condition.

Opening Price: $300

265
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267. זאב רבן – מכתבים ועיצובים גרפיים / בוריס שץ
"בצלאל",  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  רבן,  זאב  של  בכתב-ידו  אישור 
מנהל  אבניאל  מרדכי  מר  כי  בזה  מאשרים  "הננו   :1926 אוקטובר 
מחלקה לחטוב קמיעות בבצלאל ורוחיו עולים לשלש מאות ושישים 
עם  ב"בצלאל",  לתלמידה  תעודה  לשנה";  מצריות]  [לירות  לימ"צ 
חתימתו של פרופ' בוריס שץ; שלשה מכתבים על ניירות-מכתבים של 
"בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית, מ. גור אריה את ז. רבן" בעיצובו 
וגור-אריה  רבן  של  המלאכה  בית  בין  הסכם  טיוטת  עם  אחד  רבן,  של 
לבין סטפן גולדמן, בעניין בניית מזרקה עבור בית המלאכה (עם חתימתו 
של רבן); שתי תויות צבעוניות "מתן – בית חרשת לממתקים, ירושלם", 

חתום: "גרפיקה ירושלם". גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

267. Ze'ev Raban – Letters and Graphic Designs 
/ Boris Schatz

A certificate handwritten by Ze'ev Raban on official 
"Bezalel" stationery, October 1926: "we confirm that 
Mr. Mordechai Avniel head of the department for 
medal minting in Bezalel and his revenues are three 
hundred and sixty Egyptian Lira per year"; a note 
for a Bezalel student signed by Prof. B. Schatz; three 
letters on staionery of "workshop for industrial art, 
M. Gur Aryeh and Z. Raban" designed by Raban, one 
with a draft of an agreement between Raban and 
Gur Aryeh's workshop and Stefan Goldman concern-
ing building a fountain for the workshop (signed by 
Raban); two labels in color "Matan – Manufacturer 
of Sweets, Jerusalem", signed: "Grafika Yerushalem". 
Size varies. Good condition.

Opening Price: $200

269. מטיפוסי ירושלים העתיקה – מאיר גור-אריה, 1926
גור  מ.  ידי  על  מקוריים  עץ  דפוסי  חמשה  העתיקה,  ירושלם  מטפוסי 

אריה, בצלאל. ירושלם, תרפ"ו [1926]. 
חתום  מהלוחות  אחד  כל  ביד.  צבועים  חיתוכי-עץ  עם  לוחות  חמשה 
בחתימת ידו של גור-אריה. מעטפת מקורית. 13.5X10 ס"מ, מעטפת 26.5 

ס"מ. מצב טוב. קרעים במעטפת. 

פתיחה: $200

268. אליהו הנביא – מאיר גור-אריה – ירושלים, 1925
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ִסֵּפר לתינוקות יחיאל היילפרין, צייר מ. גור-אריה, מוסיקה 
"ספורים-ציורים  בסדרה  רביעית  חוברת  אנגל.  יואל  מאת  [תוי-נגינה] 
תרפ"ה  ירושלים,  "ַהִּגָּנה",  הוצאת  היילפרין.  יחיאל  בעריכת  לתינוקות" 
קלים  נזקים  כתמים.  מעט  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   20X28 עמ',   [14]  .[1925]

בשולי העטיפה ובפינות הדפים. 

פתיחה: $500

268. Eliyahu HaNavi – Meir Gur-Aryeh – 
Jerusalem, 1925  

Eliyahu HaNavi, stories for infants by Yehiel Heilperin, 
illustrated by M. Gur-Aryeh, Music [musical notes] 
by Yoel Engel. Fourth booklet in the series "stories-
paintings for infants" edited by Yehiel Heilperin. 
Jerusalem: "Haginah", 1925.
[14] pp, 20X28cm. Very good condition. Several stains. 
Minor damages to borders of cover and leaves.

Opening Price: $500

269. Characters of Ancient Jerusalem – Meir 
Gur- Aryeh, 1926

Characters of ancient Jerusalem, five original wood-
prints by M. Gur-Aryeh, Bezalel. Jerusalem, [1926].
Five plates with wood-cuts, handpainted. Each of 
the plates is handsigned by Gur-Aryeh. Original en-
velope. 13.5X10cm, envelope 26.5cm. Good condition. 
Tears to cover.

Opening Price: $200

267
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270. Genesis – Silhouette Paper-cuts by Meir 
Gur-Aryeh, 1934 

Genesis – silhouettes cut by M. Gur-Aryeh. Published 
by “Bney Bezalel" (F. & I. Narkiss), Jerusalem, 1934.
Printed cardboard folder with 28 silhouettes from 
the book of Genesis. Each silhouette is mounted on 
a leaf. Title on the cover is in English. [30] leaves, aver-
age size of each silhouette 10x8cm, cardboard folder – 
28.5cm. Good condition. Minor Stains. Folder somewhat 
worn and stained.

Opening Price: $250

270. בראשית – גזרי-צלליות - מאיר גור-אריה, 1934
בראשית, מחזור צליות גזורות בידי מ. גור-אריה. הוצאת "בני בצלאל" 

(F. & I. Narkiss), ירושלים, 1934. 
צללית  כל  בראשית.  לספר  צלליות   28 עם  מודפסת  קרטון  תיקיית 
גודל  דף,   [30] באנגלית.  נדפס  המעטפה  על  הכותר  דף.  על  מודבקת 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   28.5  – הקרטון  תיקיית  ס"מ,   8X10 – לצללית  ממוצע 

כתמים. התיקיה בלויה מעט ומוכתמת. 

פתיחה: $250

271. א"מ ליליאן – גליון-זכרון לטובת "קרן הגאולה" - 
רומניה, 1920

 Memorial Leaf – גליון-זכרון לטובת מוסדי פאלאסטינע החדשה"
 ."for the benefit of the Palestine Restoration fund
רומניה),   ,Nagyvárad) אֹוַראְדָיה   ,(Sonnenfeld) זוננפלד  דפוס 

תר"ף 1920. 
דף-מזכרת גדול, הדפסה איכותית. בראשו נדפס הכיתוב הנ"ל, בעברית 
ספרו  (מתוך  ליליאן  א"מ  מאת  "התקוה"  האיור  במרכזו  ובאנגלית; 
Lieder des Ghetto), בחלקו התחתון נדפס הכיתוב "שאלו שלום 
שילובי- קליגרפיים,  עטורים  מרשימה:  במסגרת  מעוטר  ירושלים". 

אותיות ומנורות. 
ההסתדרות  פעילות  לטובת  כספים  איסוף  מנגנון  היה  הגאולה"  "קרן 
היסוד".  "קרן  של  ייסודה  טרם  קבועות  לא  בעתים  שפעל  הציונית, 
מקצועי.  שיקום  משוקמים  קרעים  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   32.5X45

סימני קיפול. נתון במסגרת נאה 42.5X54 ס"מ. 

פתיחה: $2000

271. E. M. Lilien - Memorial Leaf for the 
Palestine Restoration fund – Romania, 1920

"Memorial Leaf for the benefit of the Palestine 
Restoration fund" [Keren Ha Ge'ulah]. Printed by 
Sonnenfeld, Oradea (Nagyvárad), 1920.
Large memorial leaf, high quality printing. On top 
appears the above-mentioned inscription; at the 
center – the illustration "The Hope" by E. M. Lilien 
(from the book Lieder des Ghetto); on bottom – the 
inscription "Sha'alu Shlom Yerushalayim". Decorated 
with an impressive frame, calligraphic illustrations 
with Hebrew letters and Menorah.
The Palestine Restoration fund - "Keren Ha Ge'ulah" 
– was active before the establishment of Keren 
HaYesod. 32.5X45cm. Fair-good condition. Stains. 
Professionally restored tears. Folding marks. Placed in a 
42.5X54cm. frame. 

Opening Price: $2000
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272. יצירתו של א"מ ליליאן – ניו-יורק, 1906
 The New Art of an Ancient People, the Work of
 B. W. הוצאת .Ephraim Mose Lilien, by M. S. Levussove

Huebsch, ניו-יורק, 1906. אנגלית. 
מונוגרפיה אודות אפרים משה ליליאן ויצירתו, כסמל לתחיה אמנותית 
של העם היהודי, ברוח החזון הציוני. 54 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. דפים 

מנותקים. חותמות ספריה ותוי-ספר. 

פתיחה: $120

273. עבודותיו של יוסף בודקו – ורשה, 1924
(ברידער  לוין-אפשטיין  האחים  הוצאת  גארעליק.  ש.  בודקָא,  יוסף 

לעווין-עפשטיין), ורשה, תרפ"ד [1924]. יידיש. 
עם  בודקו,  יוסף  של  השונות  ועבודותיו  האמנותית  יצירתו  על  ספר 
רפרודוקציות רבות. [2] דף, 37-9, [3] עמ', [3] דף, [30] לוחות-תמונות, 21 

ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשולי הכריכה. 

פתיחה: $120

272. E.M. Lilien's Art – New-York, 1906

The New Art of an Ancient People, the Work of 
Ephraim Mose Lilien, by M. S. Levussove. New-York: 
B. W. Huebsch, 1906. English.
Monography about Ephraim Moshe Lilien and his 
work, as a symbol of artistic revival of the Jewish 
people, inspired by the Zionist vision. 54 pp, 21.5cm. Fair 
condition. Detached leaves. library and Ex-libris stamps.

Opening Price: $120

273. Works by Joseph Budko – Warsaw, 1924

Joseph Budko, S. Goralik. Warsaw: Levin-Epstein, 
1924. Yiddish.
A book about the artistic work of Joseph Budko with 
numerous reproductions. [2] leaves, 9-37, [3] pp, [3] 
leaves, [30] picture-plates, 21cm. Good condition. Minor 
damages at borders of binding.

Opening Price: $120

274. נאד הדמעות – אבל פן 
נאד הדמעות, 24 ציורים מאת אבל פן. פתיחה מאת הרב הראשי ד"ר 
 .1926 ירושלים,  "בצלאל",  הלאומי  הנכאת  בית  הוצאת  חיות.  פ.  צ. 

עברית ואנגלית.
24 ליטוגרפיות המתארות ומנציחות את הפרעות שנעשו ביהודי אוק־

274. The Tear Jug – Abel Pann

The Tear Jug, 24 paintings by Abel Pann. Foreword by 
Chief rabbi Dr. Z. P. Hayoot. Published by the national 
museum "Bezalel", Jerusalem, 1926. Hebrew and 
English.
24 lithographs describing and perpetuating the po-
groms against Ukrainian Jews. Amongst the paint-
ings: the Route of Suffering, the Flight, In Front of 
G-d Ark, Under the Whip and more. [24] picture-plates, 
each 30X22.5cm. Good condition. Staining and minor 
damages. Original restored binder, good condition.

Opening Price: $200

ראינה. ביניהן – דרך המכאובים, המנוסה, לפני ארון אלוהים, תחת השוט 
ועוד. [24] לוחות-תמונה, כ"א 30X22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. 

תיקיה מקורית משופצת, במצב טוב.

פתיחה: $200

273
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275. הרמן שטרוק – שלש עבודות
1. פורטרט. תחריט, חתום ומתוארך. 23.5X18 ס"מ. מצב טוב מאד. 

2. ראש נער. ליטוגרפיה, חתומה וממוספרת 26X19 .29/30 ס"מ. מצב 
טוב. פגמים בשוליים העליונים. 

3. חייל. ליטוגרפיה, חתומה. 20X15 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

276. דוד המלך – לוחית פליז – בוריס שץ
שץ  בוריס  מאת  ועגולה,  גדולה  פליז  לוחית  בנבל,  מנגן  המלך  דוד 

(1932-1867). [בצלאל, ירושלים, שנות ה-20]. 
פליז רקוע. חתום. 

קוטר: 41.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

275. Hermann Struck – Three Works

1. Portrait. Etching, signed and dated. 23.5X18cm. 
Very good condition.
2. Boy's Head. Lithograph, signed and numbered 
29/30. 26X19cm. Good condition. Damages at upper 
borders.
3. Soldier. Lithograph, signed. 20X15cm. Very good 
condition.

Opening Price: $200

276. King David – Brass Plaque – Boris Schatz

King David playing the harp. A large round brass 
plaque by Boris Schatz (1867-1932). [Bezalel, 
Jerusalem, 1920s].
Hammered out brass. Signed.
Diameter 41.5cm. Good condition.

Opening Price: $800

275
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277. מקטרת תוצרת "בצלאל"
מקטרת תוצרת "בצלאל". כסף פיליגרן (אינו חתום).

חתומה: "בצלאל ירושלם". 9.5 ס"מ. ִּפָּיה שבורה. 

פתיחה: $250

277. "Bezalel" Pipe  

"Bezalel" pipe. Silver filigree (no silver mark).
Signed "Bezalel Yerushalem". 9.5cm. Broken tip.

Opening Price: $250
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278. תיק דוגמאות-רקמה– בצלאל החדש
שנתיים  במשך  למד  אשר  שפיגל,  רפאל  התלמיד  של  עבודות  תיק 
של  הראשונות  בשנותיה  החדש",  ב"בצלאל  לאריגת-יד  במחלקה 
ארדון- מרדכי  ביה"ס,  מנהל  חתימת  עם  תעודה,  כולל  המחלקה. 
ברונשטין, 1944. התיק כולל: 19 דפים עם הוראות-רקמה תיאורטיות 
פסות-בד,   16 מצוירות;  רקמה  דוגמאות  עם  דפים   18 בכתב-יד; 
התלמיד.  וחתימות  החדש"  "בצלאל  חותמות  קטנות.  דוגמאות-רקמה 

מצב טוב.

פתיחה: $300

279. בצלאל החדש 
בצלאל החדש – גליונות לבעיות העצוב האמנותי, בעריכת מ. ארדון-

ברונשטין. הוצאת בצלאל החדש, ירושלים, תש"א [1941]. 
ב-250  נדפס  עבודות.  של  ורפרודוקציות  מודבקות  עיצוב  דוגמאות 
טוב.  מצב  ס"מ.   33 עמ',   24 החדש.  בצלאל  הספר  בית  לידידי  עותקים 

כתמי-רטיבות בשוליים. 

פתיחה: $150

278. Folder with Embroidery-Patterns – New 
Bezalel 

Folder with works by student Raphael Spiegel, 
who studied for two years in the hand-weaving 
department of" New Bezalel", during its first years. 
Includes a certificate, signed by the principle, 
Mordecahi Ardon-Bronstein, 1944. Folder contains: 
19 leaves with handwritten theoretical embroidery-
instructions; 18 leaves with drawn patterns; 16 pieces 
of fabric, small embroidery patterns. Ink-stamps 
"Bezalel HaChadash" [New Bezalel] and the student's 
signatures. Good condition.

Opening Price: $300

279. The New Bezalel

The New Bezalel – relating to matters of artistic 
design, edited by M. Ardon-Bronstein. Published by 
‘The New Bezalel,’ Jerusalem [1941].
Design examples tipped in, as well as reproductions 
of works. 250 copies printed for Friends of The New 
Bezalel School. 24 pp, 33cm. Good condition. Moisture-
marks to borders.

Opening Price: $150

278
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חתימות, כתבי-יד וארכיונים
AUTOGRAPHS, MANUSCRIPTS AND ARCHIVES

280. "ירושלים של זהב" – בית ופזמון בכתב-ידה של נעמי 
שמר

כתובים  השיר,  ופזמון  זהב"  של  "ירושלים  השיר  של  השלישי  הבית 
בכתב-ידה של הפזמונאית, המלחינה והזמרת כלת פרס ישראל לזמר 
עברי, נעמי שמר (1930-2004). דף חתום ומתוארך: "נעמי שמר, ערב 

פורים תשל"ט" [1979]. 
בפינה השמאלית התחתונה הוסיפה שמר איור קטן בצורת פרח ובשו־

ליים השמאליים תוי-נגינה. 
והפזמון  הזמר  פסטיבל  לכבוד  נכתב  אשר  זהב"  של  "ירושלים  השיר 
קולק  טדי  ירושלים  עיריית  ראש  של  פנייתו  בעקבות  תשכ"ז  לשנת 
ירושלים,  בעיר  העוסק  מיוחד  שיר  לחבר  ממנה,  ובקשתו  שמר  אל 
העולם  יהוֵדי  בקרב  ביותר  האהובים  העבריים  השירים  לאחד  נחשב 
בכל הזמנים ומן המפורסמים ביותר. 21.5X22.5 ס"מ. מצב טוב מאד. נתון 

במסגרת נאה 52X50 ס"מ. 

פתיחה: $3000

280. "Jerusalem of Gold" – a Verse and Chorus 
Handwritten by Naomi Shemer 

The third verse of "Jerusalem of Gold" song and the 
chorus section, handwritten by the song-writer, 
composer and singer, winner of the Prize of Israel, 
Naomi Shemer (1930-2004). A signed and dated leaf: 
"Naomi Shemer, Erev Purim 1979".
On the lower left corner Naomi Shemer added a 
small illustration of a flower and some musical notes 
on the left margins.
The song "Jerusalem of Gold" was composed for the 
Song Festival in 1967 following a request to Naomi 
Shemer by the Mayor of Jerusalem, Teddy Kolek 
to write a special song about Jerusalem. The song 
is considered one of the most loved Hebrew songs 
amongst Jews all over the world and one of the 
most famous ones. 21.5X22.5cm. Very good condition. 
Framed in a nice frame 52X50cm.

Opening Price: $3000280
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281. Documents concerning the Establishment of the Hebrew University, 
1919-1921 

Collection of documents concerning the establishment of the Hebrew University 
in Jerusalem and the committee in charge of its establishment, from the archive 
of Sir Aryeh (Leon) Simon (for additional information about Simon, see next item):
1. A letter from Shmaryahu Levine, on stationery of the chamber of the minister 
of Education and Culture, the Zionist Organization in London, June 27, 1919. A 
protocol of the first meeting of the University Board of June 10,1919, is attached. 
1 + 5 leaves.
2. A letter from Shmaryahu Levine, on stationery of the Central Office of the 
Zionist Organization in London, November 26, 1919: "…The 
World Zionist Organizations calls…to discuss the establish-
ment of the Hebrew University in Eretz Israel. The World 
Zionist Congress in Vienna in 1913 decided to establish this 
university. In 1918, after the British government promised 
in the Balfour Declaration to assist in the establishment of 
a National Home for the Jewish People in Eretz Israel, Prof. 
Chaim Weizmann laid the corner-stone on Mount Scopus in 
Jerusalem". 1 leaf.
3. Letter on stationery of the Zionist organization in London 
of December 24, 1919, concerning the above mentioned 
letter, and informing that the convention supposed to take 
place in Basel in January, was postponed to an unknown 
date. 1 leaf.
4. "Note for the Discussion on the Organisation of the 
Arts Faculty (Philosophische Fakultat) at the University 
of Jerusalem". Copy of a typewritten document, from Sir 
Alfred E. Zimmern, with handwritten corrections. London, 
December 16, 1919. 4 leaves.
5. Draft Resolution for the University Fund. 2 leaves.
6. Note on the University Project, by Dr. Chaim Weizmann. 
5 leaves.
7. Statement on the Present Position of the University 
Question, January 21, 1920. 5 leaves.
8. Letter on stationery of Keren Hayesod in London. Opening 
with the words: "Dear sir, We beg leave to inform you of the 
developments in the position of the Jerusalem University 
scheme since the interruption in the work of the Advisory 
Committee last summer". March 1, 1921. 2 leaves.

Various sizes and conditions.

Opening Price: $700

5

1

281. מסמכים בדבר יסוד האוניברסיטה העברית, 1919-1921
אוסף מסמכים הנוגעים לייסוד האוניברסיטה העברית בירושלים ולפעילות הועד הממונה על הקמתה, מאר־

כיון סר אריה (לאון) סימון (לפרטים נוספים אודות סימון, ראה פריט הבא):
1. מכתב מאת שמריהו לוין, על נייר מכתבים של לשכת החנוך והתרבות של ההסתדרות הציונית בלונדון, 
27 ביוני 1919. אל המכתב מצורף פרוטוקול הפגישה הראשונה של מועצת האוניברסיטה מיום 10 ביוני 1919. 

1 + 5 דף. 
2. מכתב מאת שמריהו לוין, על נייר מכתבים של המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית בלונדון, 26 בנוב־
מבר 1919: "אדון מאד נעלה, הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית קוראה לועידת מלומדים מגדולי המדעה 
העברית  האוניברסיטה  של  בנינה והקמתה  בדבר  ולדון  עצה  לטכס  הבא,  יאנואר  בי"ד-ט"ז  בבזיליאה,  שלנו 

קבל   1913 בשנת  בווינה  העולמי  הציוני  הקונגרס  ישראל.  בארץ 
את ההחלטה ליסוד אוניברסיטה זו. בשנת 1918, אחרי שהבטיחה 
הבטחת-קודש...  הבלפורית...  בהדיקלרציה  האנגלית  הממשלה 
לסייע ליצירת בית לאומי בעד העם היהודי בא"י, ירה הפרופיסור 
ויצמן את אבן הפנה להאוניברסיטה העברית על ראש הר הצופים 

בירושלים". 1 דף. 
בלונדון  הציונית  ההסתדרות  של  מכתבים  נייר  על  3. מכתב 
על  ומודיע  הנ"ל  למכתב  המתייחס   ,1919 בדצמבר   24 מתאריך 
דחיית הכינוס שנקבע להתקיים בבאזל בחודש ינואר, למועד לא 

ידוע. 1 דף. 
 Note for the Discussion on the Organisation .4
 of the Arts Faculty (Philosophische Fakultat) at
מודפס  מסמך  של  העתק   .the University of Jerusalem
במכונת-כתיבה, מאת סיר Alfred E. Zimmern, עם תיקונים 

בכתב-יד. לונדון, 16 בדצמבר 1919. 4 דף. 
Draft Resolution for the University Fund .5.    דף. 

 Note on the University Project, by Dr. Chaim .6
Weizmann.    דף. 

 Statement on the Present Position of the .7
University Question, 21 בינואר 1920. 5 דף. 

8. מכתב על נייר מכתבים של קרן היסוד בלונדון, פותח במלים: 
Dear sir, We beg leave to inform you of the de-
 velopments in the position of the Jerusalem
 University scheme since the interruption in the
      .work of the Advisory Committee last summer

ו במארס 1921. 2 דף.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $700
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282. אוסף מסמכים מעזבונו של סר אריה (לאון) סימון 
 –  (1965-1881) סימון  (לאון)  אריה  סר  של  מעיזבונו  מסמכים  אוסף 
"הצהרת  טיוטת  בניסוח  סייע  ומתרגם.  סופר  בריטניה,  ציוֵני  ממנהיגי 
בלפור" (טיוטת ההצהרה כתובה על-גבי מפית נמצאה בארכיונו ונמכרה 
בסות'ביס בשנת 2005); חבר "ועד הצירים" – הועדה הפוליטית הציונית 
המייעצת לחיים ויצמן, שערכה ביקור בארץ בשנת 1918. בשנת 1946 
האוניברסיטה  של  הפועל  הועד  כיו"ר  לכהן  והחל  בירושלים  התיישב 
  ;The Zionist Banner) ציון"  "דגל  העתון  ממייסדי  היה  העברית. 
על  מחקר  כתב   .(1916   ;Palestine) "פלשתינה"  והירחון   ,(1910
ותרגם  העם  אחד  על  ביוגרפיה  פרסם   ,(1920) היהודית  הלאומיות 
את כתביו לאנגלית (1956). תרגם לעברית את כתביהם של אפלטון 

מיוונית ומיל.
סימון  של  לעבודתו  הנוגעים  רשמיים  מכתבים  כולל:  שלפנינו  האוסף 
כמנהל משרד הדואר הבריטי; פריטי ֵאֵפֵמָרה איכותיים: תעודות אישיות 
בירושלים,  העליון  הנציב  בארמון  לאירועים  הזמנות  ורעייתו,  סימון  של 
הזמנות לאירועים לכבוד סופרים יהודיים; תצלום של אחד העם מאכיל 
טלגרמות,  בלונדון,  יהודיים  ממערכות-עתונים  מכתבים  בככר,  יונים 
בלונדון)",  עברי  (קולוניאל-באנק  היהודים  התישבות  מ"אוצר  מכתבים 
מכתבים משפחתיים (התכתבויות עם בנותיו הצעירות); מכתבים ומס־
מכים מודפסים הנוגעים לחברותו של סימון בועדת החקירה הבריטית 
תצלומים  מספר  יהודיים;  וספרות  רוח  מאנשי  מכתבים  חינוך;  בנושא 
סימון  של  פעילותו  מתקופת  ותעודות  מסמכים  מכתבים,  משפחתיים; 
מאמר  טיוטת   ;1918 בשנת  בארץ  הועד  של  ומביקורו  הצירים"  ב"ועד 
בכתב-יד; מכתב המודיע לסימון על זכייתו בפרס טשרניחובסקי; ופריטים 

רבים נוספים. סה"כ כ-260 פריטים. גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1200

282. Collection of Documents from the Estate of 
Sir Aryeh (Leon) Simon

Collection of documents from the estate of Sir Aryeh 
(Leon) Simon (1881-1965) – of the Britain's Zionist 
leaders, author and translator. Assisted in writing the 
draft of the "Balfour Declaration" (the draft of the 
declaration written on a napkin was found in Simon's 
archive and sold by Sotheby's in 2005); member of 
the "Zionist Commission" – the Zionist political com-
mission advising Chaim Weizmann. The commission 
visited Eretz Israel in 1918. Simon settled in Jerusalem 
in 1946 and started to serve as Chairman of the 
Executive Board of the Hebrew University. Was one of 
the founders of the newspaper "The Zionist Banner", 
1910 and the monthly journal "Palestine"; 1916. 
Composed a research about the Jewish Nationality, 
published Achad Ha'Am's biography and translated 
his writings into English (1956). Translated from Greek 
into Hebrew the writings of Plato.
The collection presented includes: official letters con-
cerning Simon's work as director of the British Postal 
Services office; ephemera items of good quality: 
personal certificates of Simon and his wife, invitation 
to events in the Government House in Jerusalem, 
invitations to events in honor of Jewish authors; 
photographs of Achad Ha'Am feeding pigeons in the 
square, letters from Jewish Newspapers editorials in 
London, telegrams, letters from "Hebrew Colonial 
Bank in London", family letters (correspondence 
with his young daughters); letters and printed 
documents concerning Simon's participation in 
the British Investigation Commission concerning 
education; letters from Jewish intellectuals and au-
thors; family photographs; letters, documents and 
certificated of Simon's activity as a member of the 
Zionist Commission and the visit of the commission 
in Israel in 1918; handwritten draft of an essay; letter 
informing Simon about his being the winner of the 
Tchernichovsky prize; and many other items. Lot of 
about 260 items. Sizes and conditions vary. General 
condition – good.

Opening Price: $1200
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284. גולדה מאיר – גלויות מוקדמות בכתב-יד – ארה"ב, 
1914-1918

חברתה  אל  נשלחו  בכתב-יד.  גלויות  שתי  (מבוביץ'),  מאיר  גולדה 
ארה"ב, -1914  .(Regena Hamburger) המבורגר  רג'ינה  הקרובה 

1918. אנגלית.
"חיי",  בספרה   .Gogo או   Goldie בשם  חתומות  אישיות,  גלויות 
מזכירה גולדה את המבורגר כחברתה הקרובה מימי לימודיהן המשו־

תפים במילווקי.
ניתן  בצעירותה.  מאיר  גולדה  של  חייה  אל  הצצה  מאפשרות  הגלויות 
בגלויה  בקהילה:  מאוד  מעורבת  היתה  צעיר  בגיל  כבר  כי  לראות 
לגיוס  אירוע  לקראת  בעבודה  עסוקה  היא  כי  מציינת  היא  מ-1918 

כספים לבית הכנסת. גלויות דואר 14X9 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $400

284. Golda Meir – Early Handwritten Postcards 
– USA, 1914-1918

Golda Meir (Mabovitch), two autographed, hand-
written postcards, sent to her childhood friend 
Regina Hamburger. USA, 1914 and 1918. English. 
Personal postcards, affectionately signed "Goldie" 
and "Gogo". 
In her 1975 autobiography "My Life," Golda mentions 
Hamburger as her close friend from their school days 
in Milwaukee.
The postcards allow a unique glance into the life of 
the young Golda Meir, the future Prime Minister of 
Israel. It is interesting to see that already at an early 
age she was involved in community matters: In the 
postcard dated 1918 she mentions being very busy, 
working towards a fund raising event for the local 
synagogue. In the introduction to “My Life,” Golda 
writes, “I have never kept diaries, nor have I ever 
been a writer of letters.” Such personal postcards 
are if so a rarity, offering a unique view into the pri-
vate life of this extraordinary stateswoman.
14X9cm. Very good condition.

Opening Price: $400

283. חיים ויצמן –מכתבים חתומים אל סר לאון סימון / 
האוניברסיטה העברית

סר  אל  ממוענים  באנגלית,  ויצמן  חיים  של  חתימתו  עם  מכתבים  שני 
אריה (לאון) סימון:

ההסתדרות  של  המרכזי  המשרד  רשמי,  מכתבים  נייר  על  1. מכתב 
 We have the honour" :1920 הציונית בלונדון, מיום 6 בפברואר
 of inviting your collaboration in the work of building
 up the Hebrew University in Palestine by becoming
 a member of the Advisory Committee which is now

283. Chaim Weizmann – Signed Letters to Sir 
Leon Simon / The Hebrew University

Two letters with Chaim Weizmann's signature, in 
English, addressed to Sir Aryeh (Leon) Simon:
1. a letter on official stationery, central office of the 
Zionist Organization in London, of February 6, 1920: 
"We have the honor of inviting your collaboration 
in the work of building up the Hebrew University in 
Palestine by becoming a member of the Advisory 
Committee which is now being created in England". 
Stenciled copy of a typewritten letter, hand-signed 
by Chaim Weizmann in green ink. Leaf 32cm. Good 
condition. Several stains.
2. Typewritten letter + attachment, informing 
Simon about the decision to appoint his as chairman 
of the Executive Board of the Hebrew University. 
Weizmann writes that he hopes that Simon's appoint-
ment will open a new chapter in the development of 
the Hebrew University and turn it into an inseparable 
part of the Jewish Renaissance, for which everybody 
is hoping. [2] leaves 23cm. Weizmann's signature on the 
first leaf. Good condition. Folding marks, several stains.

Opening Price: $1200

being created in England". שכפול של מכתב מודפס במכונת 
כתיבה, עם חתימת-ידו של חיים ויצמן בדיו ירוקה. דף 32 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים בודדים. 
על  לסימון  המודיעים  נספח,   + כתיבה  במכונת  מודפס  2. מכתב 
ההחלטה למנותו כיו"ר הועד הפועל של האוניברסיטה העברית. ויצמן 
כותב, כי הוא מקווה כי מינויו של סימון יתחיל פרק חדש בהתפתחות 
היהודי,  מהרנסאנס  נפרד  בלתי  לחלק  אותה  ויהפוך  האוניברסיטה 
שכולם מצפים לו. [2] דף 23 ס"מ. חתימתו של ויצמן על הדף הראשון. מצב 

טוב. סימני קיפול, כתמים בודדים. 

פתיחה: $1200
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285. מסמכים בנושא הממשל הצבאי - מכתב חתום מדוד 
בן-גוריון, 1949

מכתבים מעניינים בנושא ביטול הממשל הצבאי, 1949. 
1. דוד בן-גוריון, מכתב מודפס במכונת-כתיבה, ממוען לאלוף אלימלך 
פה  בעל  אתמול  לי  שמסרת  הדו"ח  "בעקב  במארס 1949.  אבנר. 29 
 .1 הצעות:  ולהציע  הענינים  לברר  שעליה  שלשה...  של  ועדה  מניתי 

האם הגיע כבר הזמן לבטל הממשל הצבאי, ובאילה שטחים...". 
2. מכתב-תשובה מהאלוף אבנר, מטעם "הועדה לברור עתיד הממשל 

הצבאי", 8 באפריל 1949. חתום. 
3. "דו"ח הועדה לברור בעיות הממשל הצבאי ועתידו", מאי 1949. דו"ח 
מפורט בן 13 עמודים, כולל מסקנות בנושא הממשל הצבאי. העתק של 

הדפסה במכונת-כתיבה. 
האלוף אלימלך אבנר היה מפקד תל אביב ואזור הדרום בשנות ה-30.
עם הקמת צה"ל הוענקה לו דרגת אלוף, ומונה למפקד הממשל הצבאי. 
הממשל הצבאי הוקם ב-1948 בכדי לשלוט בכפרים ובתושבים הערבים 

שבשטח מדינת ישראל, ובוטל ב-1966.

מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים.

פתיחה: $700

285. Documents regarding Martial Law – 
Signed Letter from Ben-Gurion, 1949

Interesting letters about the cancellation of Martial 
Law, 1949.
1. David Ben-Gurion, a typewritten letter, addresses 
to Major-General Elimelech Avner. March 29, 1949. 
"Further to the report which you submitted yester-
day verbally I appointed a committee of three…to 
investigate matters and to suggest: 1. whether it is 
time to cancel martial law and in which areas…".
2. Reply by Major-General Avner on behalf of the 
"committee investigating the future of martial law", 
April 3, 1949. Signed.
3. "Report issued by the committee for investigat-
ing martial law and its future", May 1949. A 13 pages 
detailed report, including the conclusions regarding 
martial law. Copy of a typewritten document. Major 
General Elimelech Avner was the commander of Tel-
Aviv and the South during the 1930s. He was awarded 
a rank of Major General when IDF was established 
and was appointed as the Military Governor. Martial 
law was imposed in 1948 on Arab villages and Arab 
citizens in the State of Israel areas, and was cancelled 
in 1966. Fair-good condition. Tears and stains.

Opening Price: $700

286. דוד בן-גוריון – ארבעה מכתבים בכתב-יד
דוד בן-גוריון, ארבעה מכתבים בכתב-יד, ממוענים לאילן זיינדל (רב-אור) 

בחיפה. שדה בוקר, 1967-1970. 
מכתב ארוך בנושא תנועת העבודה ומצבה הערכי של צמרת מפלגת 
בעט  כתובים  המכתבים  ארבעת  קצרים.  מכתבים  שלשה  מפא"י; 

וחתומים בחתימת-ידו של דוד בן-גוריון. גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $1400

284
285
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287. דוד בן-גוריון – מכתב חתום, 1956
דוד בן-גוריון, מכתב על ניר-מכתבים רשמי, ממוען ליצחק אבינרי. 1956. 
מכתב מודפס עם מילות הערכה על חיבורו של אבינרי על רש"י, חתום 
בחתימת ידו של בן-גוריון. בהמשכו תוספת בכתב יד, חתומה אף היא, 

בראשי תיבות. [1] דף, 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

288. נאום יצחק רבין בהר הצופים, 1967 – תקליט וחוברות 
– עותק חתום

כבוד,  דוקטור  תואר  קבלת  במעמד  רבין  יצחק  אלוף  רב  1. דברי 
האוניברסיטה העברית, הר הצופים, 28 יוני 1967. הוצאת לשכת דובר 
מודפס  הטקסט,  של  צילום  דפוס  פנימית,  מהדורה   .1967 יולי  צה"ל, 
 3 מיום  רבין  של  בכתב-ידו  הקדשה  השער  בדף  במכונת-כתיבה. 

בנובמבר 1967. מצב טוב. כתמי-חלודה. 
2. דברי ראש המטה הכללי רב-אלוף יצחק רבין. הוצאת ספרים ע"ש 
י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשכ"ז [1967]. מצב טוב. 

קמטים וקרעים קלים בשוליים. 
תואר  קבלת  עם  רבין  יצחק  רב-אלוף  הכללי  המטה  ראש  3. דברי 
דוקטור כבוד לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית. ירושלים, 1967. 

חוברת בעברית וברוסית. מצב טוב. 
דוקטור  תואר  קבלת  במעמד  רבין  יצחק  רב-אלוף  הרמטכ"ל  4. דברי 
הנאום.  הקלטת  עם  תקליט  הצופים.  הר  העברית  האוניברסיטה  כבוד, 
קרועה  העטיפה  התקליט.  עטיפת  של  הפנימי  בצדה  נדפס  הטקסט 

ומוכתמת. 

פתיחה: $400

287. David Ben-Gurion – Signed Letter, 1956

David Ben-Gurion, letter on official stationery, ad-
dressed to Yitzchak Avineri. 1956.
A printed letter with words of appreciation regard-
ing Avineri's composition about Rashi, hand signed 
by Ben-Gurion. A handwritten addition follows the 
printed letter, signed, with initials. [1] Leaf, 28cm. 
Good condition.

Opening Price: $300
288. Yitzchak Rabin's Speech on Mount Scopus, 
1967 – Record and Booklets - Signed Copy

1. Speech of Lieutenant General Yitzchak Rabin 
on the occasion of his receiving an honorary title 
of Doctor, the Hebrew University, Mount Scopus, 
June 28, 1967. Published by the IDF Spokesman 
Department, July 1967. Internal edition, printed copy 
of the text, typewritten. On title page, dedication 
handwritten by Rabin from November 3, 1967. Good 
condition. Foxing marks. 
2. Speech of Chief of Staff Lieutenant General 
Yitzchak Rabin. Published by Y. L. Magnes, the 
Hebrew University, Jerusalem, 1967. Good condition. 
Creases and minor tears to margins.
3. 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, 1967. 
Hebrew and Russian. Good condition. 
4. LP with the recording of the same. The transcript 
of the speech is printed on the inside of the album 
cover. Record cover torn and stained.

Opening Price: $400

286. David Ben-Gurion – Four Handwritten 
Letters

David Ben-Gurion, four handwritten letters, ad-
dressed to Ilan Seindel (Rav-Or) in Haifa. Sde Boker, 
1967-1970.
A long letter about the Avodah party and the ethical 
situation of Mapai Party leadership; three short letters. 
All of the letters are written in pen and hand-signed by 
David Ben-Gurion. Size varies, fair-good condition.

Opening Price: $1400
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290. מכתבים וראיונות – עזרא דנין
שני  ידו (1952, 1963);  חתימת  עם  דנין,  עזרא  מאת  מכתבים  ארבעה 

ראיונות עם דנין (1948, 1952). אנגלית.
עזרא דנין (1903-1984) - איש הש"י, שירות הידיעות של ה"הגנה". עם 
קום המדינה מונה ליועץ לעניני ערבים במשרד החוץ. התלווה לגולדה 
מאיר בפגישותיה עם המלך עבדאללה (בשנים 1947-1948). המכתבים 
נוקבות  אמירות  וכוללות  הערבי  העולם  עם  הסכסוך  בנושא  עוסקים 
מידע  קטעי  שני  מצורפים:  ועוד.  שדה;  יצחק  של  לזכרו  מלים  בנושא; 
סימני  טוב,  מצב  משתנה.  גודל  ישראל.  של  המודיעיניים  הגופים  בנושא 

חלודה, קרעים בשוליים.

פתיחה: $150

289. מנחם בגין – פתק בכתב-יד 
מנחם בגין, פתק בכתב-יד, בנושא קביעת הגבול בטאבה (מפרץ אילת), 

 .[1982]
"נציגיה של ממשלת ארצות הברית ישתתפו במשא ומתן... בענין סימון 
הגבול הבין-לאומי בין ארץ ישראל המנדטורית לבין מצרים, על פי חוזה 
השלום, אם הצדדים יבקשוה לעשות זאת". בשולי הפתק נוסף בכתב-
יד אחר: "רוה"מ בגין: הצעה לפתור משבר טאבה שנתקבלה בממשלה 

11.5X8.5 ."24.4.82 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. 

פתיחה: $150

289. Menachem Begin – Handwritten Note 

Menachem Begin, a handwritten note, concerning 
the decision about the Tabah border (Eilat Gulf), 
[1982].
"The representatives of the US government will 
participate in the negotiations…concerning inter-
national border between mandatory Eretz Israel 
and Egypt, according to the peace agreement, if the 
parties will ask them to do so". On the margin of the 
note, in a different handwriting, appears: "Prime 
Minister Begin: a proposal to solve the Tabah crisis 
approved by the government 24.4.82". 11.5X8.5cm. 
Good condition. Foxing marks.

Opening Price: $150

290. Letters and Interviews – Ezra Danin

Four letters from Ezra Danin, with his signature (1952, 
1963); two interviews with Danin (1948,1952). English.
Ezra Danin (1903-1984) – served in SHAI - the Haganah 
Intelligence Services. In 1948 was appointed as 
adviser for Arab affairs in the Foreign Ministry. 
Accompanied Golda Meir to her meetings with King 
Abdallah (in the years 1947-1948). The letters deal 
with the conflict with the Arab world and include 
extreme views on the topic; words in memory of 
Yitzchak Sadeh; etc. Attached are two informational 
passages about Israel's intelligence services. Size 
varies. Good condition, foxing-marks, tears at margins.

Opening Price: $150

291. אבא הלל סילבר – הקדשה לאלברט אינשטין, 1941
 The World Crisis and the Jewish Survival, a Group of
 ,Richard R. Smith הוצאת   .Essays by Abba Hillel Silver

ניו-יורק, 1941. אנגלית. 
לפרופ'  סילבר,  הילל  אבא  של  בכתב-ידו  הקדשה  השער,  דף  לפני 
אלברט אינשטין. מצורף צילום מכתב מאינשטין, בו הוא מבקש מהאיש 
דבר  את  שישמור  יד-שניה,  ספרים  בחנות  הספר  את  רכש  אשר 
עמ',   221 מבוכה.  מאינשטין  למנוע  על-מנת  בסוד,  האישית  ההקדשה 

22.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150
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291. Abba Hillel Silver – Dedication for Albert 
Einstein, 1941

The World Crisis and the Jewish Survival, a Group 
of Essays by Abba Hillel Silver. New York: Richard R. 
Smith, 1941. English.
Preceding the title page appears a dedication hand-
written by Abba Hillel Silver for Prof. Albert Einstein. 
Attached is a photocopy of a letter by Einstein in 
which he asks the person who bought the book in a 
second-hand book store, to keep the dedication as 
a secret in order not to embarrass Einstein. 221 pp, 
22.5cm. Good condtion.

Opening Price: $150

292. גוטפריד בן – הקדשה מעניינת למו"ל אריך רייס
 Doppelleben, Zwei Selbstdarstellungen, Gottfried
Benn [חיים כפולים, שני דיוקנאות עצמיים]. הוצאת Limes, וייסבאדן 

(Wiesbaden),        . גרמנית. 
 ,(1886-1956) בן  גוטפריד  של  בכתב-ידו  הקדשה  השער  דף  לפני 
למו"ל  ממוענת  גרמני,  ורופא  מסאי  סופר,  אקספרסיוניסט,  משורר 
היהודי-גרמני אריך רייס (Erich Reiss, 1887-1951). בהקדשה, ַמפנה 
בכתב-יד  הערה  הדף  בשולי  הוסיף  שם  בספר,   81 לעמ'  רייס  את  בן 
של  הישן  ביתו  כתובת   –  "Erich Reiss. / Wickmann / Str. 10"
רייס בברלין (לפרטים נוספים על ההקדשה ועל סיפור הידידות בין בן 

ורייס, ראה במאמר המצורף). 213, [2] עמ', 20 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $800

1950

292. Gottfried Benn – Interesting Dedication to 
the Publisher Erich Reiss

Doppelleben, Zwei Selbstdarstellungen, Gottfired 
Benn [double life, two self-portraits]. Wiesbaden: 
Limes, 1950. German.
Preceding the title-page appears a dedication hand-
written by Gottfried Benn (1886-1956), a German 
expressionist poet, author, essayist and doctor, for 
the Jewish-German publisher Erich Reiss (1887-1951). 
In his dedication, Benn refers Reiss to page 81 in the 
book, where he added a handwritten note "Erich 
Reiss. / Wickmann / Str. 10" – old home address of 
Reiss in Berlin (see attached article for further de-
tails about the dedication and about the friendship 
between Benn and Reiss). 213, [2] pp, 20cm. Very good 
condition.

Opening Price: $800

293. אגון ארוין קיש – הקדשה לצלמת לֹוֶטה ַג'קֹוִּבי
 Egon Erwin Kisch berichtet, Asien Gründlich
 Verändert [אסיה נשתנתה בהחלט, מאת אגון ארוין קיש]. הוצאת 

Erich Reiss, ברלין, 1932. גרמנית. 
בדף השער הקדשה בכתב-ידו של קיש (1885-1948), סופר אוונגארדי 
הסופרים  מבכירי  קפקא,  פרנץ  של  דורו  בן  פראג,  יליד  יהודי  ועתונאי 
ההקדשה  ה-20.  המאה  בראשית  בפראג  שפעלו  הגרמנית  כותבי 

293. Egon Erwin Kisch - Dedication for 
Photographer Lotte Jacobi

Egon Erwin Kisch berichtet, Asien Gründlich 
Verändert [Asia basically changed, by Egon Erwin 
Kisch]. Berlin: Erich Reiss, 1932. German.
A dedication handwritten by Kisch appears on the 
title-page. Kisch (1885-1948) a Jewish avant-garde 
writer and journalist native of Prague, of Franz 
Kafka's generation. A leading German writer in 
Prague early in the 20th century. The dedication is 
for Lotte Jacobi, wife of the publisher Erich Reiss, an 
artistic photographer who fled from the Nazis to the 
USA. 260, [4] pp, 19cm. Good condition. Binding some-
what distorted.

Opening Price: $300

ממוענת ללֹוֶטה ַג'קֹוִּבי (Lotte Jacobi), רעייתו של מו"ל הספר, אריך 
רייס, צלמת-אומנית שנמלטה מגרמניה לארה"ב מאימת הנאצים. 260, 

[4] עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כריכה מעוותת מעט. 

פתיחה: $300
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294. הוגו פון הופמנסתאל – הקדשה למו"ל אריך רייס / 
ספר עם ליטוגרפיות ותחריט

 Bremer הוצאת   .Eranos, Hugo von Hofmannsthal
Presse, מינכן, 1924. גרמנית. 

הופמנסתאל,  מאת  יצירות  כולל  גרמנית,  לספרות  מפואר  מאסף 
לכן)  קודם  אור  ראה  שלא  הקסמים"  "הר  מתוך  (קטע  מאן  תומאס 
ליברמן  מקס  מאת  אחת  ליטוגרפיות:  שתי  מלווה  אחרים,  ויוצרים 
וכן   (Hofmann) הופמן  פון  לודוויג  מאת  ואחת   (Liebermann)
תחריט מאת אמיל אורליק (Orlik). נדפס ב-1050 עותקים. לפני דף 
משורר,  הופמנסתאל (1874-1929),  פון  של  בכתב-ידו  הקדשה  השער 
למו"ל  ממוענת  הסימבוליסטי,  מהזרם  אוסטרי  ומחזאי  מסאי  סופר, 
היהודי-גרמני אריך רייס. 159, [2] עמ', [3] לוחות], 28.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

כתמים ופגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $800

294. Hugo von Hofmannsthal – Dedication for 
the Publisher Erich Reiss / Book with Lithographs 
and an Engraving

Eranos, Hugo von Hofmannsthal. Munich: Bremer 
Presse, 1924. German.
An elaborate anthology of German literature, with 
works by Hofmannsthal, Thomas Mann (passage 
from "The Magic Mountain" which has not been pub-
lished earlier) and other writers. Two lithographs: 
one by Max Liebermann and the other by Ludwig 
von Hofmann as well as an engraving by Emil Orlik. 
Printed in 1050 copies. Preceding the title-page ap-
pears a dedication handwritten by Hofmannsthal 
(1874-1929), an Austrian poet, writer, essayist and 
playwright of the symbolist movement, addressed 
to the Jewish-German publisher Erich Reiss. 159, [2] 
pp, [3] plates, 28.5cm. Very good condition. Minor stains 
and damages to binding.

Opening Price: $800

295. Eugene Ionesco – Dedications on 
Translations into Hebrew

Two books with dedications handwritten by the 
author and playwright Eugene Ionesco (1909-1994), 
one of the foemost playwrights of the Theatre of 
the Absaurd: ▪ Present Past Past Present, passages 
of a fragmented diary. Jerusalem and Tel-Aviv, 1971. 
Handwritten dedication on the title-page. ▪ The 
Lesson and other sketches. Jerusalem. Printing date 
not mentioned. Handwritten dedication on the cover 
of the booklet; small illustration and a signature on 
the title-page. Very good condition.

Opening Price: $150

295. איז'ן יונסקו – הקדשות על תרגומיו לעברית
יונסקו  איז'ן  והמחזאי  הסופר  של  בכתב-ידו  הקדשות  עם  ספרים  שני 
עבר  הווה   ▪ של תיאטרון האבסורד:  המחזאים  (1909-1994), מבכירי 
עבר הווה, פרקי יומן מקוטע. ירושלים ותל-אביב, 1971. הקדשה בכתב-
▪ השיעור ומערכונים אחרים. ירושלים, ללא ציון שנת  יד בדף השער. 
הדפסה. הקדשה בכתב-ידו של יונסקו על עטיפת החוברת; איור קטן 

וחתימה בדף השער. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

296. ש"י עגנון – הקדשות על ספרים ואגרת-ברכה
ללון.  נטה  אורח   ▪ עגנון:  ש"י  של  בכתב-ידו  הקדשות  עם  ספרים  שני 
כרך שביעי מסדרת "כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון", 1960. ▪ סמוך 
ונראה. כרך עשירי מסדרת "כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון", 1960. ▪ 
אגרת ברכה בכתב-יד, כתובה בצדו האחורי של כרטיס ביקור של עגנון: 
"שנה טובה ומבורכה וכל טוב סלה, ש"י עגנון"; נתונה במעטפה מקורית, 

כתובת הנמען אף היא בכתב-ידו של עגנון. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

294
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297. אצ"ג – חזון אחד הלגיונות – הקדשה בכתב-יד
חזון אחד הלגיונות, אורי צבי גרינברג. הוצאת "סדן", תל-אביב, תרפ"ח 

 .[1928]
לגיונות  להקמת  קרא  בה  אצ"ג,  של  החריפות  השיריות  מיצירותיו 
לוחמים עבריים. בדף השער הקדשה בכתב-ידו של אצ"ג משנת 1971. 
לא, [1] עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קרעים קלים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $150

296. S. J. Agnon – Dedications on Books and a 
Greeting Card 

Two books with handwritten dedications by S.J. 
Agnon: ▪ Ore'ach Nata Lalun. Seventh volume of 
the series "All of Agnon's Stories", 1960. ▪ Samuch 
VeNireh. Tenth volume of the series "All of Agnon's 
Stories", 1960. ▪ Handwritten greeting, on the re-
verse of Agnon's calling card: "Happy New Year and 
all the best, S.J. Agnon"; in the original envelope 
with the receiver's address handwritten by Agnon. 
Size varies, good condition.

Opening Price: $200

297. Uri Zvi Greenberg – Chazon Achad 
HaLigyonot – Handwritten Dedication

Chazon Achad HaLigyonot, Uri Zvi Greenberg. Tel-
Aviv: "Sadan", 1928. One of the extreme lyric cre-
ations by Greenberg in which he calls to establish 
Jewish fighting legions. A handwritten dedication by 
Greenberg of 1971 appears on the title-page. 31, [1] pp, 
21.5cm. Good condition. Several stains, minor tears at 
borders of cover.

Opening Price: $150

298. פנחס שדה – שלשה ספרים עם הקדשות
שלשה ספרים מאת פנחס שדה, עם הקדשות / חתימה בכתב-ידו: ▪ 
החיים כמשל. הוצאת "ששת", 1958. מהדורה ראשונה. חתימה בלבד, 
ללא הקדשה. ▪ ספר האגסים הצהובים, 1985. ▪ שירים 1985-1988. 

גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

298. Pinchas Sade – Three Books with 
Dedications

Three books by Pinchas Sade, with dedications 
/ handwritten signature: ▪ HaChayim Kemashal. 
"Sheshet" publishing, 1958. First edition. Signature, 
no dedication. ▪ Sefer HaAgasim HaZehubim, 1985. ▪ 
Shirim 1985-1988. Size varies, good condition.

Opening Price: $150

299. ד"ר משה שפיצר – הקדשה על ספר 
אלי, מחזה מסתורין על ייסורי ישראל ומבחר שירים, נלי זק"ש. הוצאת 

ספרי תרשיש, ירושלים, 1967. 
הספר,  מו"ל  שפיצר,  משה  ד"ר  של  בכתב-ידו  הקדשה  הספר  בפתח 
מתרגם המחזה "אלי" ובעליה של הוצאת הספרים "תרשיש". 155, [3] 

עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

299. Dr. Moshe Spitzer – Dedication on a Book

Eli, a mysterious play about the agony of Israel and se-
lected poems, Nelly Sachs. Jerusalem: Tarshish, 1967.
A dedication handwritten by Dr. Moshe Spitzer ap-
pears on the opening leaf of the book. Dr. Spitzer, 
publisher of this book, translator of the play "Eli" 
and owner of "Tarshish" publishing house. 155, [3] pp, 
20.5cm. Very good condition.

Opening Price: $100
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300. גרשם שלום – תצלומים ותדפיסים חתומים
 ,Silvie Stauffacher ,תצלום פורטרט גדול של פרופ' גרשם שלום ▪
עליזה  מאת  עבודתו,  בחדר  שלום  של  קטנים  תצלומים   31  ▪ רומא. 
אורבך; כולם על לוח אחד. ▪ שלשה תדפיסים עם מאמרים מאת שלום 
תיקייה   ▪ בכתב-ידו.  הקדשות  עם  בעברית),  ושניים  באנגלית  (אחד 
של  הרצאות  סיכומי  עם  דפים  עשרות  הכוללת  הרצאות"   – "קבלה 

שלום בתחומי הקבלה והחסידות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

300. Gershom Shalom – Photographs and 
Signed Printouts 

▪ Large portrait photograph of Prof. Gershom 
Shalom, Silvie Stauffacher, Rome. ▪ 31 small photo-
graphs of Shalom in his study, by Aliza Auerbach; all 
on one plate. ▪ Three printouts of essays by Shalom 
(one in English and two in Hebrew), with dedica-
tions handwritten by Shalom. ▪ Folder "Kabalah – 
Lectures" with tenths of leaves with summaries of 
Shalom's lectures about Kabalah and Chasidut. Size 
and condition varies.

Opening Price: $150

301. מחקרי עיון בלשון רש"י – ארסן דרמסטטר, סוף 
המאה ה-19

בפירוש  הלועזיים  הביטויים  על  וחקירה  עיון  דפי  כמאתיים  של  אוסף 
רש"י, מאת ארסן דרמסטטר (Arsene Darmesteter). צרפת, סוף 

המאה ה-19. צרפתית. 
רשימות רבות בכתב-יד, הכוללות ניתוח של מלים ומשפטים בעברית 
נעשה  שעיקרו  המחקר,  סיכום  של  מודפס  דו"ח  ביניהן:  המקורות.  מן 
בספריות בבריטניה (בעותק נוסף של הדו"ח מופיעות הערות שוליים 
בכתב יד, אך חסרים ארבעה עמודים); ששה מכתבים בכתב יד מאת 

חוקרים שונים, הדנים במחקר; וחומרים נוספים.
בסורבון,  ופילולוג  עתיקה  צרפתית  חוקר   -  (1846-1888) דרמסטטר 
חידש תיאוריות לשוניות ועמד על החשיבות שבהבנת מקור הביטויים 
דרכי  בהבנת  דרך  פרץ  בנושא  שכתב  הספר  רש"י.  אצל  הלועזיים 
ובשנים  לשוניים,  בנושאים  נוספים  ספרים  חיבר  רש"י.  של  הפירוש 
ובע־ בצרפתית  ספריו,  של  חדשות  מהדורות  אור  ראו  אף  האחרונות 
ברית ("אוצר הלעזים, המלים הצרפתיות שבפירוש רש"י על התלמוד 

301. In-Depth Studies of Rashi Terminology - 
Arsene Darmesteter, Late 19th century  

Collection of approximately two hundred leaves of 
study and analysis of foreign expressions in Rashi’s 
commentary, by Arsene Darmesteter. France, late 
19th century. French. Many handwritten lists, which 
include analysis of words and sentences in Hebrew 
from the Jewish holy and literary sources. Including: 
Printed report of summary of research which was 
performed mainly in libraries in Britain (an additional 
copy of the report contains handwritten comments 
on margins, however it is missing four pages); six 
handwritten letters by various researchers who dis-
cuss the study; additional material. 
Darmesteter (1846-1888) – researcher of ancient 
French and philologist in Lisbon Sorbonne, intro-
duced new linguistic theories and ascribed impor-
tance to the understanding of foreign expressions 
used by Rashi. The book he wrote on this topic was a 
breakthrough in the understanding of Rashi’s meth-
ods for his commentary. Composed additional books 
in linguistics, and in the last years some of his new 
editions were published in French and Hebrew (Otzar 
HaLe’azim, French words in Rashi’s commentary on 
the Talmud as published by Arsene Darmesteter and 
David Shimon in Lundheim”. Translated into Hebrew 
and arranged with commentaries and completions, 
with the addition of indexes, by Moshe Katan). This 
collection demonstrates Darmesteter’s thorough 
and comprehensive research study. Approx. two hun-
dred pp, varying sizes. Good-fair condition, damages at 
borders of leaves.

Opening Price: $400

תורגמו  בלונדהיים",  שמעון  ודוד  דרמסטטר  ארסן  בידי  שפורסמו  כפי 
משה  בידי  מפתחות,  בתוספת  ומילואים,  ביאורים  עם  ועובדו  לעברית 
קטן). האוסף שלפנינו מעלה תמונה של עבודת המחקר היסודית והמ־
משתנה. מצב טוב-בינוני, פגמים  קיפה של דרמסטטר. כמאתיים עמ', גודל 

בשולי הדפים. 

פתיחה: $400
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302. לאון גמבטה – מכתבים בכתב-יד - צרפת, 1870
 Léon) גמבטה  לאון  של  בכתב-ידו  כתובים  ומסמך,  מכתבים  שלושה 

Gambetta). צרפת, 1870. צרפתית.
מכתבים על נייר מכתבים רשמי. באחד המכתבים הוא כותב: "יש הרבה 
לי  תשלח  טוב...  לא  המצב  כללית.  בראורגניזציה  מדובר  לעשות,  מה 
את כל הטלגרמות הנחוצות. תמסור לכרמייה שקבלתי את מברקו ואני 
מודה לו. תאמר לנו אם יש לך ידיעות מפריס". גמבטה (1838-1882) – 
מדינאי צרפתי, כיהן כשר הפנים בצרפת, הוביל את ההתנגדות להחזרת 
המלוכה, ואף היה ראש הממשלה למשך שלשה חדשים (בשנת 1881). 
נהרג בתאונה כשנה לאחר מכן; השאלה האם היה ממוצא יהודי נותרה 

ללא מענה. גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $180

303. טיוטת מאמר בנושא היהודים ויחסים בינלאומיים – 
נורמן בנטוויץ'

 The Jews and International Relations. The Pursuit
בינלאומיים.  ויחסים  [היהודים   of Peace, Norman Bentwich

השאיפה לשלום]. [אנגליה, 1949 בקירוב]. אנגלית. 
בכתב-יד.  רבים  תיקונים  עם  במכונת-כתיבה,  מודפסת  מאמר  טיוטת 
בשנים  המנדט  לממשלת  המשפטי  היועץ  היה   (1883-1971) בנטוויץ' 
של  ציונית  האנטי  המדיניות  על  מחאה  רקע  על  פרש   ;1920-1931
העברית,  באוניברסיטה  בינלאומיים  ליחסים  כמרצה  שימש  המנדט, 

ובשנת 1951 חזר לבריטניה. 20, [1] דף, 30 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $400

302. Léon Gambetta – Handwritten Letters – 
France, 1870

Three letters and a cable handwritten by Léon 
Gambetta. France, 1870. French.
Letters on official staionery. Gambetta, (1838-1882) 
a French statesman who served as the Minister of 
Interior, led the resistance against the monarchy and 
served for three months as Prime Minister (in 1881). 
Was killed in an accident one year later; the question 
whether Gambetta was of Jewish origin remains un-
answered. Size varies. Good condition.

Opening Price: $180

303. Draft of an Essay about the Jews and 
International Relations – Norman Bentwich

The Jews and International Relations. The Pursuit of 
Peace, Norman Bentwich. [England, ca 1949]. English.
Draft of an essay, typewritten, with numerous hand-
written corrections. Bentwich (1883-1971) was the 
legal advisor to the Mandate Government during the 
years 1920-1931; retired as an act of protest against 
the anti-Zionist policy of the Mandate, served as 
a International Relations lecturer at the Hebrew 
University, and in 1951 returned to Britain. 20, [1] 
leaves, 30cm. Good condition.

Opening Price: $400

304. יַשעיאּות - נתניה, 1939 - הקדשת המחבר איתמר בן 
אב"י

מאת  לטיניות.  באותיות  תנ"ך  פרקי  עם  ל"קראון"),  (תוספת  יַשעיאּות 
איתמר בן אב"י. נתניה, 1939. 

קריאה לאימוץ ה"יַשעיּות" - תחיה דתית ברוח הנביא ישעיהו-בן-אמוץ. 
עמ'.   20  ;[1]  ,11 המחבר.  יד  בכתב  ההדפסה)  תאריך  (ותיקון  הקדשה 
ודף  קדמית  מעטפת  וקרעים.  כתמים  טוב,  מצב  ס"מ.  מודפסת. 18  מעטפת 

ראשון מנותקים.

פתיחה: $150

304. Yeshayaut – Netanya, 1939 – Dedication by 
the Author Itamar Ben Avi  

Yeshayaut (addition to "Qeraon"), with Bible chap-
ters, Hebrew in Latin letters. By Itamar Ben Avi, 
Netanya, 1939.
An appeal to adopt "Isaianism" – a religious revival 
in the spirit of prophet Isaia ben Amotz. Dedication 
(and correction of printing date) handwritten by 
the author. 11, [1]; 20 pp. Printed cover. 18cm. Good 
condition, stains and tears. Front cover and first leaf are 
detached.

Opening Price: $150
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(Nora Hauben) אוסף האוטוגרפים של נורה האובן
בקפידה  נאספו  רוח;  ואנשי  אמנים  פוליטיקאים,  מוזיקאים,  סופרים,  מאת  ומכתבים  אוטוגרפים  עשרות 
על-ידי גברת האובן: רבים המכתבים והאוטוגרפים נשלחו כתגובה לפניותיה אל אנשי ציבור וידוענים מת־
חומים שונים ברחבי העולם. כל אוטוגרף מודבק לבריסטול יחד עם מעטפות הדואר המקוריות, תצלומים 

רלוונטיים, גזירי-עתונים ופריטים נוספים. 

Nora Hauben's Collection of Autographs

Tens of autographs and letters by authors, musicians, politicians, artists and intellec-
tuals; gathered diligently by Mrs. Hauben: many of the letters and autographs have 
been sent to her as a response to her approaching public figures of various areas 
around the world. Each autograph is pasted on a Bristol sheet together with the 
original envelope, relevant photographs, newspaper cuttings and additional items.

305. אוסף אוטוגרפים – סופרים ואנשי רוח
שבעה עשר מכתבים ואוטוגרפים: גלויה ותצלום חתומים בידי הרמן הסה; תצלום ומכתב חתומים בידי אריך 
בידי  חתום  תצלום  צוויג;  ארנולד  של  ידו  בכתב  מכתב  מוהם;  סומרסט  ויליאם  בידי  חתום  מכתב  קסטנר; 
תומאס מאן; מכתב מאת המשוררת והמחזאית הגרמנייה, כלת פרס נובל לספרות, נלי זאקס; מכתב מאת 
הסופר  מאת  מכתב  ברכט;  ברטולט  מאת  הקדשה  עם  חוברת  פויכטוונגר;  ליון  המחזאי והמתרגם  הסופר, 
האוסטרי פרידריך טורברג (Friedrich Torberg); מכתב מאת ארתור קסטלר; מכתב חתום בידי פרל בק 
(Pearl Buck), סופרת אמריקאית, כלת פרס נובל לספרות והאישה הראשונה שזכתה בפרס פוליצר; מכתב 
בכתב ידו וחתימתו של מקס ברוד; פתק חתום בידי מרטין בובר; מכתב בכתב ידו של הפילוסוף הבריטי 
הגרמני  השחקן  מאת  מכתב  ויזנטל;  שמעון  מאת  חתום  מכתב   ;(Bertrand Russell) ראסל  ברטראנד 

Heinz Rühmann; מכתב מאת הסופר הנס הבה (Hans Habe). גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000

305. Collection of Autographs – Authors and Intellectuals

Seventeen letters and autographs: postcard and photograph signed by Hermann 
Hesse; photograph and letter signed by Erich Kestner; letter signed by William 
Somerset Maugham; letter handwritten by Arnold Zweig; photograph signed 
by Thomas Mann; letter written by the German poet and playwright, winner of 
Nobel prize in literature, Nelly Sachs; letter written by the author, playwright and 
translator Lion Feuchtwanger; booklet with a dedication by Bertolt Brecht; letter 
written by the Austrian author Friedrich Torberg; letter written by Arthur Kestler; 
signed letter from Pearl Buck, an American author, winner of Nobel prize in lit-
erature and the first woman who won the Pulitzer Prize; handwritten and hand-
signed letter written by Max Brod; signed note by Martin Buber; handwritten 
letter written by the British philosopher Bertrand Russell; signed letter written 
by Simon Wiesenthal; letter written by the German actor Heinz Rühmann; letter 
written by the author Hand Habe. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $2000
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306. Collection of Autographs – Leaders and 
Generals

Twenty Three letters and autographs: letter hand-
written and hand-signed by Winston Churchill, note 
signed by Charles De Gaul; letter and photograph 
signed by Henri Kissinger; note signed by Marshal 
Tito; an official letter of acknowledgment from the 
secretary of the Duke of Edinborough, letter signed 
by French Prime Minister Guy Mollet; Letter from 
Germany's president Theodor Heuss; two letters 
signed by Konrad Adenauer, the first chancellor 
of Federal Germany; signed photographs of the 
Iranian princess Soraya Esfandiary-Bakhtiar; signed 
photograph of the German politician Willy Brandt; 
signed letter from French Prime Minister Pierre 
Mendès France; signed photograph of Princess 
grace of Monaco (Grace Kelly); letter handwrit-
ten by Ralph Bunche, and American diplomat and 
politician, winner of the Peace Noble Prize; letter 
hand-signed by Lester Pearson, politician, Historian 
and Canadian diplomat, winner of the peace Noble 
Prize; card signed by American President Lyndon 
Johnson; letter and signed photograph of Prince 
Louis Ferdinand of Prussia. Attached are 11 additional 
letters from embassies and ministries worldwide 
(not carefully checked). Lot of 34 autographs. Sizes 
and conditions vary.

Opening Price: $1500

307. דוד בן-גוריון – אוסף פריטים
במכתב  בן-גוריון.  דוד  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתבים  1-2. שני 
ממארס 1973 הוא מודה לנורה האובן על ששלחה לו את ספרה "פני 

הדור בשיר ומזמור".
3. מכתב מודפס על נייר מכתבים רשמי, חתום בידי בן-גוריון, יוני 1973. 
בן-גוריון מאשר לנורה האובן, בעקבות פנייתה אליו, לפרסם את תוכן 

מכתבו אליה. 
4-7. ארבעה תצלומים של בן-גוריון. כפי הנראה צולמו במהלך פגישה 

בינו לבין האובן.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

307. David Ben-Gurion – Collection of Items

1-2. Two letters handwritten and hand-signed by 
David Ben-Gurion. In a letter of March 1973 Ben-Gurion 
thanks Nora Hauben for sending him her book.
3. Letter typewritten on official stationery, signed 
by Ben-Gurion, June 1973. Ben-Gurion approves Nora 
Hauben's request to publish his letter to her.
4-7. Four photographs of Ben-Gurion. Most probably 
taken during a meeting between ben-Gurion and 
Hauben.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

306. אוסף אוטוגרפים – מנהיגים וגנרלים
של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  ואוטוגרפים:  מכתבים  ושלשה  עשרים 
וינסטון צ'רצ'יל; פתק חתום בידי שארל דה גול; מכתב ותמונה חתומים 
מכתב  טיטו;  המרשל  של  חתימתו  עם  פתק  קיסינג'ר;  הנרי  בידי 
ראש  בידי  חתום  מכתב  מאדינבורו;  הדוכס  של  ממזכירו  רשמי  תודה 
גרמניה  נשיא  מאת  מכתב   ;(Guy Mollet) מולה  גי  צרפת  ממשלת 
תיאודור הויס ( Theodor Heuss ; שני מכתבים חתומים מאת קונרד 
גרמניה  של  הראשון  הקאנצלר   ,( Konrad Adenauer) אדנאואר 
 Soraya) סוראיה  האיראנית  הנסיכה  של  חתום  תצלום  הפדרלית; 
וילי  הגרמני  המדינאי  של  חתום  תצלום   ;(Esfandiary-Bakhtiari
צרפת  ממשלת  ראש  מאת  חתום  מכתב   ;(Willy Brandt) ברנדט 
חתום  תצלום   ;(Pierre Mendès France) פראנס  מנדס  פייר 
ראלף  של  ידו  בכתב  מכתב  קלי);  (גרייס  ממונקו  גרייס  הנסיכה  של 
באנץ' (Ralph Bunche), דיפלומט ומדינאי אמריקאי, חתן פרס נובל 
לשלום; מכתב חתום בידי לסטר פירסון (Lester Pearson), פולי־
טיקאי, היסטוריון ודיפלומט קנדי, חתן פרס נובל לשלום; כרטיס חתום 
הנסיך  של  חתומה  ותמונה  מכתב  ג'ונסון;  לינדון  ארה"ב  נשיא  מאת 
משגרירויות  נוספים  מכתבים   11 מצורפים  מפרוסיה.  פרדיננד  לואיס 
פוענחו).  לא  או  לעומק  נבדקו  (לא  העולם  ברחבי  ממשלה  ומשרדי 

סה"כ 34 אוטוגרפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1500

(
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308. Albert Einstein – Signed Note 

Albert Einstein, note with his signature. Princeton, 
USA, 1954.
Typewritten note, in which Einstein thanks for the 
greetings sent to him on his birthday. Hand-signed: 
"A. Einstein 54". Attached are the envelope in which 
the note was sent and an Israeli "First-Day Envelope" 
of 1956. 8X12.5cm. Very good condition.

Opening Price: $500

308. אלברט אינשטיין – פתק עם חתימה
אלברט אינשטיין, פתק עם חתימת-ידו. פרינסטון, ארה"ב, 1954. 

פתק מודפס, בו מודה אינשטיין על הברכות שנשלחו אליו ביום הולדתו. 
נשלח  בה  המעטפה  מצורפים   ."A. Einstein 54." בכתב-יד:  חתום 
הפתק ו"מעטפת יום-ראשון" ישראלית משנת 8X12.5 .1956 ס"מ. מצב 

טוב מאד. 

פתיחה: $500

309. שאגאל / מאנה כץ / קוקושקה - אוטוגרפים
ארבעה מכתבים ואוטוגרפים: שני כרטיסים חתומים בידי האמן מארק 
שאגאל; מכתב מאת הצייר מאנה כץ, עם איור קטן; מכתב בכתב ידו 

של הצייר והסופר האוסטרי אוסקר קוקושקה. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

309. Chagall/Mane Katz / Kokoshka – Autographs

Four letters and autographs: two cards signed by the 
artist Marc Chagall; letter by the painter Mane Katz, 
with a small illustration; a letter handwritten by the 
Austrian author and painter Oscar Kokoshka. Size and 
condition varies.

Opening Price: $250
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311. אוסף אוטוגרפים – מנהיגים ואנשי-ציבור אמריקניים 
 Hubert) תשעה מכתבים ואוטוגרפים: מכתב חתום בידי יוברט האמפרי
בידי  חתומים  וכרטיס  תצלום  ה-38;  ארה"ב  נשיא  סגן   ,(Humphrey
אלינור רוזוולט (Eleanor Roosevelt); מכתב חתום בידי רוברט ב. 
מיינר (Robert B. Meyner), פוליטיקאי אמריקאי, המושל ה-44 של 
יזם   ,(Edward Nixon) ניקסון  אדוארד  בידי  חתום  מכתב  ניו-ג'רזי; 
אמריקאי, אחיו של ריצ'רד ניקסון; מכתב חתום בידי הפוליטיקאי האמ־
חתום  ותצלום  כרטיס   ;(George McGovern) מקגוורן  ג'ורג'  ריקאי 
בידי ז'קלין קנדי (Jacqueline Kennedy), רעייתו של נשיא ארצות 
 ,(Henry Ford) הברית ג'ון קנדי; כרטיס חתום בידי הנרי פורד השני
האמריקאי  הסנטור  בידי  חתום  תצלום  פורד;  הנרי  התעשיין  של  נכדו 

הנרי ג'קסון (Henry Jackson). גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

310. מנהיגים ואנשי-תרבות ישראליים
שחקנית  מאת  ומכתב  חתום  תצלום  ואוטוגרפים:  מכתבים  תריסר 
ממייסדי  גולדמן,  נחום  מאת  הקדשה  עם  פתק  מרון;  חנה  התיאטרון 
הקונגרס היהודי העולמי ונשיאו במשך שנים רבות; פתק בכתב ידו של 
אבא אבן; מכתב וגלויה חתומים בידי העיתונאי, הסופר והמשורר שלום 
בן-חורין; פתק עם הקדשה מאת אפרים קישון; מכתב מאת התעשיין 
וחתן פרס ישראל ראובן הכט; כרטיס ביקור עם הקדשה מאת יצחק 
בגין;  מנחם  של  חתום  תצלום  שזר;  זלמן  מאת  חתום  מכתב  בן-צבי; 
פתק חתום בידי לוי אשכול; מכתב חתום בידי המשפטן והפוליטיקאי 

גדעון האוזנר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

310. Israeli Leaders and Culture Figures

A dozen letters and autographs: signed photograph 
and letter from the theatre actress Hanna Maron; 
note with a dedication by Nahum Goldman, one of 
the founders of the World Jewish Congress and its 
president for many years; note handwritten by Abba 
Eban; letter and postcard signed by the journalist, 
author and poet Shalom Ben Horin; note with a 
dedication written by Ephraim Kishon; letter writ-
ten by the industrialist and winner of the Prize of 
Israel Reuven Hecht; calling card with a dedication 
by Yitzchak Ben-Zvi; letter signed by Zalman Shazar; 
signed photograph of Menachem Begin; note signed 
by Levi Eshkol; letter signed by the attorney and poli-
tician Gideon Hausner. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250

311. Collection of Autographs – American 
Leaders and Public-Figures 

Nine letters and autographs: letter signed by Hubert 
Humphrey, 38th American Vice President; photo-
graph and card signed by Eleanor Roosevelt; letter 
signed by Robert B. Meyner, American politician, 
the 44th governor of New Jersey; letter signed by 
Eduard Nixon, an American entrepreneur, brother 
of Richard Nixon; letter signed by the American 
politician George McGovern; card and photograph 
signed by Jacqueline Kennedy, wife of John Kennedy, 
President of the United States; card signed by Henry 
Ford II, grandson of the industrialist Henri Ford; 
photograph signed by the American Senator Henry 
Jackson.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250
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312. אסטרונאוטים אמריקניים – אוטוגרפים
וניל   (Edwin E. Aldrin, Jr.) אלדרין  אדווין  של  חתומים  תצלומים 
האסטרו־ שלושת  מתוך  שניים   ,(Neil Armstrong) ארמסטרונג 
נאוטים שאיישו את החללית האמריקאית "אפולו 11" כשנחתה לרא־
שונה על הירח; מכתב ותצלום חתום של ג'ון גלן (John Glenn), טייס 
האמרי־ האסטרונאוט  שהיה  אמריקאי,  ופוליטיקאי  אסטרונאוט,  קרב, 
קני השלישי שהגיע לחלל, והראשון שהשלים הקפה של כדור הארץ; 
 John H. Glenn Orbits the Earth for America," חוברת 

February 20, 1962". סה"כ חמשה פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

312. American Astronauts – Autographs

Photographs signed by Edwin E. Aldrin, Jr. and Neil 
Armstrong, two of the three astronauts on the 
"Apollo 11" American spaceship that landed on the 
moon; a letter and a photograph signed by John 
Glenn, an American pilot, astronaut and politician; 
the third American in space, and the first American 
to orbit the earth; a booklet "John H. Glenn Orbits 
the Earth for America, February 20, 1962". Lot of 5 
items. Size and condition varies.

Opening Price: $500

313. Collection of Autographs – Musicians

Eight autographs: a photograph signed by the 
conductor Arturo Toscanini; two photographs with 
dedications by the violinist, violinist and Jewish 
conductor Yehudi Menuhin; a photograph signed 
by the American conductor, composer and pianist 
Leonard Bernstein; a calling card with a dedication 
by the Catalan cellist, conductor and composer Pablo 
Casals; a postcard signed by the Italian tenor singer 
Beniamino Gigli; a program signed by the conductor 
and composer Robert Stolz; a program with a dedica-
tion and signature by the Russian cellist and conduc-
tor Mstislav Rostropovich. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $800

313. אוסף אוטוגרפים - מוסיקאים
טוסקניני  ארטורו  המנצח  מאת  חתום  תצלום  אוטוגרפים:  שמונה 
(Arturo Toscanini); שני תצלומים עם הקדשות מאת הכנר, הויולן 
מאת  חתום  תצלום   ;(Yehudi Menuhin) מנוחין  יהודי  והמנצח 
 Leonard) ברנשטיין  לאונרד  האמריקני  והפסנתרן  המנצח  המלחין, 
Bernstein); כרטיס ביקור עם הקדשה מאת נגן הצ'לו, המנצח והמ־
מאת  חתומה  גלויה   ;(Pablo Casals) קזאלס  פבלו  הקטלאני  לחין 
חתומה  תוכניה   ;(Beniamino Gigli ג'ילי  בנימינו  האיטלקי  הטנור 
על ידי המנצח והמלחין רוברט שטולץ (Robert Stolz); תוכניה עם 
הקדשה וחתימה מאת הצ'לן והמנצח הרוסי מסטיסלב רוסטרופוביץ' 

(Mstislav Rostropovich). גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800

)
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314. חמשה אוטוגרפים: הלן קלר, אלברט שווייצר ואחרים
 ,(Helen Keller) קלר  הלן  בידי  חתום  כרטיס  אוטוגרפים:  חמשה 
שווייצר  אלברט  מאת  גלויה  אמריקאית;  חברתית  ופעילה  סופרת 
גרמני- ורופא  פילוסוף  מוזיקאי,  תאולוג,   (Albert Schweitzer)
צרפתי, חתן פרס נובל לשלום לשנת 1952; מכתב חתום מאת כריס־

טיאן בארנרד (Christiaan Neethling Barnard), מנתח מדרום 
חתום  מכתב  בעולם;  הראשונה  הלב  השתלת  את  שערך  אפריקה 
ווירולוג  רופא    ;(Jonas Edward Salk) סאלק  אדוארד  יונה  מאת 
בידי  חתום  כרטיס  ילדים;  שיתוק  נגד  החיסון  ממציא  יהודי-אמריקאי, 
נובל  פרס  חתן  יהודי,  ממוצא  דני  פיזיקאי   ,(Niels Bohr) בוהר נילס 

לפיזיקה. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

315. ריכרד שטראוס – חתימה על גלויה
Garmisch-) בגארמיש  שטראוס  וילה  של  תצלום  עם  גלויה 
למנהיים  מגארמיש  בדואר  נשלחה  בוואריה).   ,Partenkirchen

(Mannheim) בשנת 1909. 
שטראוס  ריכרד  הגרמני  המלחין  של  חתימת-ידו  מופיעה  בחזיתה 

14X9 .(1949-1864) ס"מ. מצב טוב. פינה חסרה, פגמים קלים. 

פתיחה: $600

314. Five Autographs: Helen Keller, Albert 
Schweitzer and Others 

Five autographs: member-card signed by Helen 
Keller, an American author and social activist; 
postcard from Albert Schweitzer, a German-French 
theologist, musician, philosopher and doctor, winner 
of a Nobel Prize in 1952; letter signed by Christiaan 
Neethling Barnard, a South African heart surgeon 
who performed the world's first heart transplant; 
a signed letter from Jonas Edward Salk, a Jewish-
American doctor and virologist, who invented the 
polio vaccine; a card signed by Niels Bohr, a Danish 
physicist of Jewish origin, winner of the Nobel Prize 
in physics. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $500

315. Richard Strauss – Signature on a Postcard

Phostcard with a photograph of Villa Strauss in 
Garmisch- Partenkirchen, Bavaria. Sent by mail from 
Garmisch to Mannheim in 1909.
On the front appears a handwritten signature of 
the German composer Richard Strauss (1864-1949). 
14X9cm. Good condition. Missing corner, minor damages.

Opening Price: $600

ִלין – מכתב עם חתימה 316. צ'ארלי ַצ'פְּ
חתימת-ידו.  עם  קצר  מכתב  ִלין,  ַצ'ְפּ ("צ'ארלי")  נֶסר  ספֶּ ַצ'אֵרְלס  סר 

Corsier, שוויצריה, יולי 1954. 
 This is just to thank you for" מכתב קצר מודפס במכונת-כתיבה
your kind letter which I very much appreciated", חתום 

בכתב-יד: "Charl- Chaplin". דף 21X14.5 ס"מ. מצב טוב. כתם בודד. 

פתיחה: $400

316. Charlie Chaplin – Letter with Signature

Sir Charles Spencer ("Charlie") Chaplin, a short letter, 
hand-signed by Chaplin. Corsier, Switzerland, July 
1954.
A short typewritten letter "This is just to thank you 
for your kind letter which I very much appreciated", 
hand-signed: "Charlie Chaplin". Leaf 21X14.5cm. Good 
condition. Stain.

Opening Price: $400

314
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317. מרלן דיטריך / סופיה לורן - אוטוגרפים
האיטלקייה  הקולנוע  שחקנית  מאת  הקדשה  עם  חתום  1. תצלום 

סופיה לורן. 14.5X10 ס"מ. מצב טוב. 
ס"מ.   7.5X12.5 דיטריך.  מרלן  הקולנוע  שחקנית  בידי  חתום  2. כרטיס 

מצב טוב. 

פתיחה: $250

317. Marlene Dietrich/Sophia Loren – Autographs

1. Signed photographs with a dedication by the Italian 
film actor Sophia Loren. 14.5X10cm. Good condition.
2. Ticket signed by film actor Marlene Dietrich. 
7.5X12/5cm. Good condition.

Opening Price: $250

318. Archive of Dr. Arthur Brin – "Ichud" and 
"Brit Shalom" Member 

Archive of Dr. Arthur Brin, a German native 
doctor in Tel-Aviv, member of "Brit Shalom" and 
"Ichud"(founded by Y.L. Magnes) organizations and 
active in various organizations seeking a peaceful 
coexistence between Arabs and Jews. Eretz Israel, 
1930s – 50s. Hebrew and German.
A diverse and extensive collection which includes: 
notebooks, letters, handwritten lists and drafts of 
essays, many of them about political topics and the 
coexistence between Jews and Arabs in Eretz Israel; 
lists of names of subscribers on "Be'ayot HaYom" in 
Tel-Aviv, newspaper-cuttings with articles against 
Magnes for heading "Ichud", letters from Robert 
Weltch, Rabbi Binyamin and other "Brit Shalom" 
members, circular letters from the above mentioned 
organizations and from "Thou Shall not Kill" League 
and the League for Jewish-Arab cooperation, issues 
of "Ner"; call to the Israeli government, Ministry 
of Justice and Knesset members to remove the dis-
criminating passages which appear in the Scroll of 
Independence; essays in English regarding Jewish-
Arab cooperation in medical areas, and additional 
items. Lot of about 115 Items. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $1000

318. ארכיון ד"ר ארתור ברין – חבר "איחוד" ו"ברית שלום"
ארגון  חבר  גרמני,  ממוצא  תל-אביבי  רופא  ברין,  ארתור  ד"ר  ארכיון 
"ברית שלום" ו"איחוד" (מיסודו של י"ל מאגנס) ופעיל בארגונים שונים 
ה-50.  שנות  עד  ה-30  שנות  ישראל,  ארץ  ויהודים.  ערבים  בין  לקירוב 

עברית וגרמנית.
אוסף גדול ומגוון, הכולל: פנקסי-רשימות, מכתבים, רשימות בכתב-יד 
וטיוטות מאמרים, רבים מהם בנושאים פוליטיים ובנושא יחסי יהודים-
בתל- היום"  "בעיות  חותמי  של  שמות  רשימות  ישראל;  בארץ  ערבים 
אביב, גזירי-עתונים עם מאמרים נגד מאגנס על עמידתו בראש "איחוד", 
מכתבים מרוברט וולטש, רבי בנימין וחברי "ברית שלום" נוספים, חוזרים 
ושתוף  להתקרבות  והליגה  תרצח"  "לא  ליגה  ושל  הנ"ל  הארגונים  של 
יהודי-ערבי, גליונות "נר"; קול קורא לממשלת ישראל, משרד המשפטים 

העצמאות;  במגלת  המופיעות  לרעה  הפליות  להסיר  הכנסת,  וחברי 
רפואה,  בנושאי  יהודי-ערבי  פעולה  שיתוף  בנושא  באנגלית  מאמרים 

ופריטים נוספים. סה"כ כ-115 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000
317
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319. ארכיון הועדה להוצאה לאור של כתבי ר' בנימין
שנות  ישראל,  ארץ  בנימין.  ר'  כתבי  של  לאור  להוצאה  הועדה  ארכיון 

ה-50-60. 
יהושע התלמי (רדלר-פלדמן, 1880-1957), נודע בשם העט "ר' בנימין", 
ברנר  חיים  ליוסף  סייע  רב-פעלים,  ועורך  מתרגם  ופובליציסט,  סופר 
אגודת  ממיסדי  רבים,  ועתונים  כתבי-עת  וערך  "המעורר"  בהוצאת 
מותו  לאחר  ישראל.  בארץ  הערבי  הציבור  למען  ופעיל  שלום"  "ברית 
היתה  "ברעיונותיו  הבאות:  במילים  ברגמן  הוגו  שמואל  פרופ'  לו  ספד 
האכזרית  המציאות  עם  כשהתנגשו  גם  לב,  אומץ  גדולה,  העזה  תמיד 
המרה ולא זכו בהתגשמות. כעת כשהלך מאיתנו, השאיר לנו רעיונות 
נועזים אלה,ברכה לדורות הבאים. חובת ידידיו היא לדאוג לכך, שימשי־

כו לחיות ולפעול בתוכנו".
נכנסים,ביניהם  מכתבים  יוצאים,תקיית  מכתבים  עותקי  כולל:  הארכיון 
מכתבים  עגנון,  מש"י  ומכתב  שונים  ספרות  מאנשי  מכתבים 
מהיסטוריונים ומבעלי תפקידים במוסדות צבור, תיקיית מכתבים בכתב 
ידו של ר' בנימין, גזרי-עתונים,קבלות וחשבוניות, תקנונים, פרוטוקולים 
מישיבות הועד, כרטסת ביבליוגרפית עם רשום מאמרים של ר' בנימין 
שהתפרסמו בבמות שונות, ופריטים נוספים. סה"כ כ-700 פריטים. גודל 

משתנה, מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

320. ארכיון הסופר מרדכי בן יחזקאל, מחבר "ספר 
המעשיות"

בן-יחזקאל (1970-1883).  מרדכי  הסופר  של  וטיוטות  כתבי-יד  ארכיון 
אוקראינה,  כיום   ,(Glinyany) בגאלינה  נולד  (האלפרין)  בן-יחזקאל 
בסמינריון  עבד  בארץ  הראשונה  בשנתו   .1920 בשנת  לארץ  עלה 
שנות  ועד  ה-20  משנות  בתל-אביב;  לוינסקי  שם  על  וגננות  למורות 
ה-40 עבד כמורה בבית המדרש למורים "מזרחי" בירושלים. בן-יחזקאל 
"ספר  את  פרסם  רב-פעלים,  סיפורי-עם  ומעבד  חסידות  כחוקר  נודע 

המעשיות" אשר ראה אור בששה כרכים ובעתונים וכתבי-עת רבים.
העתקות  במכונת-כתיבה;  מאמרים  טיוטות  כולל  שלפנינו  הארכיון 

321. ארכיון ספורים וזכרונות בכתב-יד – הסופר יעקב 
ליסקוביץ'

ארכיון ספורים וזכרונות של יעקב ליסקוביץ' (1885-1975), סופר אידיש 
וערבית. ליסקוביץ' נולד בבלרוס, היגר לקהיר בשנת 1905, שם הוציא 
לאור שבועון לילדים בערבית, ושבועון למבוגרים ביידיש. הוציא לאור 
רומנים על חיי האשה במצרים. עלה לארץ ונפטר ברמת גן. הרחוב בו 

התגורר בקהיר קרוי על שמו, בקרבת בית הכנסת האשכנזי שם.
'זנאב' (Zenab), נובלה על חיי אשת  הארכיון כולל: ▪ טיוטת הספר 
קלסרי  שני   ▪ עמ').   118) ע"י            לאנגלית  מתורגמת  הרמון, 
אישיים  זכרונות  של  כרכים  שני   ▪ יידיש.  סיפוריו,  של  עיתונים  קטעי 
(אוטוביוגרפיים) בכתב יד, יידיש. ▪ יומן, שבחלקו מודבקים קטעי עיתונים 
בכתב-יד,  כתובים  זכרונותיו,  עם  חוברת   ▪ ביידיש.  המחבר  סיפורי  של 
באנגלית (צילום). ▪ כ-60 דפים עם סיפורי המחבר, מצולמים מעיתונים, 

L. Porem

319. Archive of the Committee for publishing 
the writings of R' Binyamin

Archive of the Committee for publishing the writings 
of R' Binyamin. Eretz Israel,1950-60.
Yehoshua Hatalmi (Radler-Feldman, 1880-1957) was 
known as "R' Binyamin"-his pen-name. A prolific 
writer, publicist, translator and editor. Helped Joseph 
Chaim Brenner in publishing "Hameorer" and edited 
numerous periodicals and papers; of the founders of 
"Brit Shalom" society and a pro-Arab activist in Eretz 
Israel. Prof. Shmuel Hugo Bergman said in a eulogy: 
"His viewpoints were daring and brave, even when 
clashing with the bitter reality and when not fulfilled. 
Now that he is gone, we are left with the daring ideas 
as a blessing for generations to come. His friends 
have to see to it that these ideas will go on living".
The archive includes: copies of outgoing letters; 
file of incoming letters amongst them letters from 
leading literary figures and a letter from S.J. Agnon. 
Letters from historians and public figures in vari-
ous institutions; folder with letters handwritten by 
R' Binyamin; newspaper clippings; receipts and 
invoices; regulations; protocols of committee meet-
ings; bibliography cards with registered articles by R' 
Binyamin published in various forums, and additional 
items. Lot of about 700 items. Size varies, general 
condition – good.

Opening Price: $300

320. Archive of the Writer Mordechai Ben 
Yehezkel, Author of "Sefer HaMa'assiyot"

Archive of manuscripts and drafts by the writer 
Mordechai Ben-Yehezkel (1883-1970). Ben-Yehezkel 
(Halperin) was born in Glinyany, present day Ukraine, 
and made Aliya to Eretz Israel in 1920. He worked 
in the Lewinsky Teachers Seminary in Tel-Aviv; be-
tween the 1920s and 1940s he worked as a teacher in 
the "Mizrahi" Teachers Seminary in Jerusalem. Ben-
Yehezkel was well known as a researcher of Chasidut 
and a prolific editor of folk stories. The book "Sefer 
HaMa'assiyot" was published in six volumes and in 
many papers and periodicals.
The archive presented here includes drafts of type-
written articles; handwritten copies gathered from 
the Holy Scriptures and other sources, manuscripts 
of stories, newspaper clippings and several pho-
tographs. Total of hundreds of items. Size varies. 
General condition – good.

Opening Price: $300

בכתב-יד של סיפורים שליקט מתוך ספרי-קודש ומקורות שונים, כתבי 
יד של סיפורים, קטעי-עתונים ומספר תצלומים. סה"כ מאות רבות של 

פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

319
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321. Archive of Stories and Handwritten 
Memoirs – Writer Jacob Liscovitch

Archive of stories and memoirs by Jacov Liscovitch 
(1885-1975), Yiddish and Arabic author. Liscovitch 
was born in Belarus, immigrated to Cairo in 1905, 
where he published a weekly magazine for children in 
Arabic, and a weekly magazine for adults in Yiddish. 
Published novels about the life of women in Egypt. 
Made aliya to Israel and passed away in Ramat Gan. 
The street where he lived in Cairo bears his name, 
next to the Ashkenazi synagogue.
The archive contains: ▪ Draft of the book Zenab, 
novel about a Harem woman, translated into English 
by L. Poem (118 pp). ▪ Two folders with newspaper 
clippings of his stories, Yiddish. ▪ Two volumes of 
autobiographical memoirs, handwritten, Yiddish. ▪ 
A diary in parts of which appear newspaper sections 
about the author's stories in Yiddish. ▪ Booklet with 
the author's memoirs, handwritten, in English (pho-
tocopy). ▪ About 60 leaves with the author's stories, 
photocopied, Yiddish. ▪ 16 letters / poems / speeches, 
written on festive occasions and for memorial days, 
handwritten and printed, Yiddish. ▪ Additional items. 
Size and condition varies.

Opening Price: $250

יידיש. ▪ 16 מכתבים / שירים / נאומים, שנכתבו לרגל שמחות ואזכרות, 
בכתב יד ובדפוס, יידיש. ▪ פריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

322. ארכיון ישראל דוד בית הלוי
מחבר  רזעפקוביץ),   -  Rzepkowiez) הלוי  בית  דוד  ישראל  ארכיון 
ספר לתולדות יהודי קאליש וספרים נוספים. נולד בפיוטרקוב-קויאבסק 

בשנת 1888 ועלה לארץ בספטמבר 1920. 
ארכיון בעל נפח עצום, הכולל אלפי מסמכים בכתב-יד, ביניהם טיוטות 
לספרו על תולדות רבינו יום-טוב ליפמן העלר; טיוטות מאמרים בכתב-
יד ורשימות; אגדות וסיפורים חסידיים בכתב-יד ובדפוס; מכתבים המא־
שרים קבלת ספרו לתולדות יהודי קאליש; מכתבים המאשרים קבלת 
ספרו על רבי צבי הירש חיות – מכתבים רבים מאת ספרנים, מוסדות 

322. Archive of Israel David Beit HaLevi 

Archive of Israel David Beit HaLevi (Rzepkowiez), 
author of biography of Jews of Kalish and additional 
books. Born in Pietrekov-Kvibek in 1888 and immi-
grated to Eretz Israel in September 1920.
Achieve of enormous volume, containing thousands 
of handwritten documents, including drafts of biog-
raphy book on Rabbi Yom Tov Lipman Heller; drafts 
of handwritten articles and lists; tales and Hassidic 
stories in handwriting and in print; letters which 
authorize the biography book of Jews of Kalish; let-
ters which authorize the book on Rabbi Tzvi Hirsch 
Chayut – numerous letters by librarians, institutes 
and known bibliographers (many letters by Avraham 
Ya’ari); hundreds of letters in Yiddish, sent to Beit 
HaLevi during the 1920’s-1930’s, majority from city 
of Kalish; many written upon stationery of Jewish 

מכתבים  מאות  יערי);  מאברהם  רבים  (מכתבים  ידועים  וביבליוגרפים 
ביידיש, שנשלחו אל בית הלוי בשנות ה-20-30, רובם מהעיר קאליש; 
רבים מהם על ניירות מכתבים של בתי-עסק יהודיים בקאליש; רשימות 
ביוגרפיות לאנשי העיר קאליש ורשימות לזכר נפטרים, הספדים, מאות 
אלפי  סה"כ  נוספים.  וחומרים  בכתב-יד,  השבוע  לפרשות  דרשות  דפי 

דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $3500

businesses in Kalish; biographical lists to members of 
city of Kalish and lists in memory of deceased, eulo-
gies, hundreds of handwritten leaves of sermons on 
weekly Torah portions, and additional material. Total 
of thousands of leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $3500
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323. ארכיון הקצין הבריטי אלכסנדר אפשטיין ורעייתו
ארכיון מסמכים ותצלומים גדול, מעיזבונם של אלכסנדר ושרה אפשטיין. 
ישראל  לארץ  הגיע  ליברפול.  יליד   ,(1886-1971) אפשטיין  אלכסנדר 
בשנת 1919 ומונה למפקח התעשייה והמסחר מטעם ממשלת המנדט. 
לו  הוענק  בשנת 1937  יפו.  מחוז  כקצין  שירת  השנים 1920-1945  בין 
תואר האצולה הבריטי. זכה להוקרה והערכה רבות, היה בין הפקידים 
היהודים הידועים בתקופתו. שרה אפשטיין עמדה במשך שנים בראש 
להערכה  זכתה  וחיילים.  נערים  נשים,  בקרב  פעילה  והיתה  ת"א  "ויצו" 
רבה – מדלית כסף מהמלך ג'ורג' החמישי, חברת כבוד ב"ויצו" ישראל 

ובהנהלתה העולמית.
עשרות  באלבומים),  מסודרים  (רובם  תצלומים  כ-1000  כולל  הארכיון 

רבות של מסמכים, מכתבים, קטעי עיתונות, תעודות הוקרה ועוד.
לה,  ומחוצה  בארץ  הזוג  של  ופועלם  חייהם  את  משקף  הארכיון  תוכן 

323. Archives of British Officer Alexander 
Epstein and his wife, Sarah

Extensive archive of documents and photographs 
from the estate of Alexander and Sarah Epstein. 
Alexander Epstein (1886-1971) was born in Liverpool. 
Emigrated to Palestine in 1919 and was appointed as 
the Industry and Business Supervisor by the Mandate 
government. He served as the Jaffa District Officer 
between 1920 and 1945. In 1937 was awarded a British 
Noble rank. Was appreciated and greatly valued and 
was one of the most famous Jewish functionaries of 
his time.
Sarah Epstein headed “Wizo” Tel Aviv for many years 
and was active among women, young men and sol-
diers. She was greatly appreciated and was awarded 
a silver medal by King George V and was an honored 
member of “Wizo” Israel and worldwide.
The archive contains about 1000 photographs 
(mostly arranged in albums), dozens of documents, 
letters, journalism fragments, honorary certificates 
and more.
The content of the archive reflects the couple’s life 
and activities in Palestine and abroad, and includes 
many thank you letters and photographs from 
Palestine and from family trips abroad – Egypt, 
Crete, Italy, France and more.
The photographs from Palestine are of great docu-
mentary value and include, among other things, 
a documentation of the Prince of Sweden’s visit, 
photographs with Herbert Samuel, Balfour’s visit to 
Israel, an event at the opera in 1933 with the Queen 
of Ethiopia, and many photographs from the 20’s and 
the 30’s. (Among them, there are 2 photographs by 
Soskin, 3 photographs of Sabounji and a postcard 
made by Ordman featuring Epstein). Varying sizes, 
most of the archive is in good condition.

Opening Price: $1200

וניתן למצוא בו מכתבי תודה ותצלומים מהארץ ומטיולים משפחתיים 
בחו"ל – מצרים, כרתים, איטליה, צרפת, ועוד. התצלומים מארץ ישראל 
נסיך שבדיה,  את ביקור  היתר  בין  וכוללים  רב  ערך תיעודי  בעלי  הנם 
תצלומים עם הרברט סמואל, ביקורו של בלפור בארץ, אירוע באופרה 
בשנת 1933 עם מלכת אתיופיה, קבלת תואר האצולה של אפשטיין, וכן 
תצלומים רבים משנות ה-20 וה-30. (ביניהם תצלומים של סוסקין ושל 

סאבונג'י). גודל משתנה. מרבית הארכיון במצב טוב.

פתיחה: $1200
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למען  העברית  והאגודה  ְּפֶרס  ישעיהו  אל  מכתבים   .324
ירושלים

חמשים מכתבים שנשלחו אל ישעיהו ְּפֶרס (1874-1955) – איש חינוך 
וחוקר ארץ ישראל, בזמן כהונתו כיו"ר האגודה העברית למען ירושלים, 

שנות ה-40. 
וצא־ ירושלים  העיר  ותיקי  בעלי-מקצוע,  חינוך,  אנשי  מאת  מכתבים 
צאיהם, ארגונים, ומוסדות בירושלים ותל-אביב. ענייניהם: אישור קבלת 
צורפו  שהמחאות-תרומה  מכתבי-תמיכה  האגודה,  תקנות  עם  חוברת 
אליהם, תגובות לבקשות תרומה, תגובות בנוגע לטיבה של מפת העיר 
האגודה,  מישיבת  פרוטוקול  להדפיס;  האגודה  שהתכוונה  ירושלים 

גלויות מודפסות, ועוד. סה"כ 50 מכתבים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

324. Letters to Yesha'ayahu Press and the 
Jewish Society for Jerusalem  

Fifty letters sent to Yesha'ayahu Press (1874-1955) 
– an educator and researcher of Eretz Israel, while 
he served as chairman of the Jewish Society for 
Jerusalem, 1940s.
Letters from educators, professionals, veteran 
citizens of Jerusalem and their descendants, orga-
nizations and institutions in Jerusalem and Tel-Aviv. 
The letters concern: confirmation of receipt of a 
booklet with the society's regulations, support let-
ters to which donations were attached, responses to 
requests for a donation, responses about the map of 
Jerusalem which the society meant to print; protocol 
of a society's meeting, printed postcards, etc. Lot of 
50 letters. Size varies, in general good condition.

Opening Price: $200

325. ארכיון בית-מסחר לבגדים בתל-אביב – אוסף 
מסמכים גדול ומגוון

יצחק  בהנהלת  'החלוץ'",  ולכתנות  מוכנים  לבגדים  מסחר  "בית  ארכיון 
אברהם מלֹוך, רחוב נחלת בנימין 41, תל-אביב. [שנות ה-20 עד שנות 

ה-60]. 
לקק"ל  תרומות  עבור  קבלות  מסמכים:  של  רחב  מגוון  כולל  הארכיון 
משנת  תל-אביב  העיר  של  גדולה  מפה  הישוב";  "כפר  מתכת  ולוחית 
1934; רשיונות ותעודות מתקופת המנדט הבריטי; שלטים ודגל מתחרות 
חלונות ראווה של "תוצרת הארץ"; הזמנות סחורות מחו"ל והתכתבויות 
עם בתי-מסחר בחו"ל, חלקן על גבי גלויות מבוילות עם חותמות דואר 
מתקופת המנדט; שרטוטים אדריכליים של בית מלוך ברחוב לוינסקי 
קבלות,  חשבונות,  ספרי  המלחמה;  למלווה  תרומה  עבור  תעודה   ;63
טפסים שונים; חומרי-דפוס ממוסדות תורניים שונים, ופריטים נוספים. 

סה"כ מאות רבות של פריטים. גודל ומצב משתנים, מצב בינוני. 

פתיחה: $200

325. Archive of a Store for Clothing in Tel-Aviv – 
Extensive and Varied Collection of Documents

Archive of "Store for Ready-Made Clothing and Shirts 
'Hechalutz'", directed by Yitzchak Avrham Meloch, 41 
Nachlat Binyamin Street, Tel Aviv. [1920s-60s].
The archive includes a variety of documents: receipts 
for donations to JNF and a metal plaque "Kofer 
HaYishuv"; a large map of the city of Tel-Aviv of 
1934; permits and documents of the British Mandate 
period; signs and a flag of a "stores show cases 
competition" "Tozeret HaAretz"; orders of mer-
chandise from abroad and correspondences with 
stores abroad, some on postcards stamped with 
postage ink-stamps of the British Mandate period; 
architectural drawings of the Meloch residence on 
63 Lewinsky Street; certificate for a donation to 
the "War Fund"; accounting books, receipts, vari-
ous forms; printed documents of various religious 
institutions, and other items. A total of hundreds of 
items. Various sizes and conditions, fair condition.

Opening Price: $200
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326. מגיד משנה – מוסף לעיתון "המגיד" – כרך שנה 
ראשונה

שבועי  (מוסף  שונות"  וידיעות  ומדע  לחכמה  עתי  "מכתב  משנה,  מגיד 
לעיתון "המגיד"), מאת דוד גורדון. ליק, תר"ם 1879. 

כסלו   ,1879 -1878דצמבר  (דצמבר   1-50 גליונות  ראשונה.  שנה  כרך 
תרל"ט-טבת תר"ם), למעט גיליונות 19 ו-38, החסרים בכרך זה.

208 עמ' (חסרים שני גליונות, עמודים 77-80; 155-158). 33 ס"מ. רוב הדפים 
במצב טוב. דפים ראשונים במצב בינוני, כתמים וקרעים. מאוסף ד"ר ישראל 

מהלמן. 

פתיחה: $180

327. איליה ארנבורג – שלש-עשרה מקטרות – ורשה, 
1928

יהודה  מרוסית  תרגם  ארנבורג.  אליהו  מאת  מקטרות,  שלש-עשרה 
ורשביאק. הוצאת "מדורה", ורשה, תרפ"ח [1928].

בשנת  שנכתב  ארנבורג,  של  הידוע  לספרו  ראשונה  עברית  מהדורה 
1922 ועוקב אחר קורותיהן של שלש-עשרה מקטרות, דרכן הוא מציג 
את דמויותיהם של שלשים וחמשה בעלי המקטרות. קעד, [1] עמ', 21 

ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים (בעיקר בכריכה). 

פתיחה: $150

326. Maggid Mishne – Supplement to 
“HaMaggid” Newspaper – First Year Volume

Maggid Mishne, "A Periodical Letter of Wisdom and 
Science and Various Information" (weekly supple-
ment to “HaMaggid” newspaper), by David Gordon. 
Leek, 1879. 
First year volume. Issues 1-50 (December 
1878-December 1879, Kislev-Tevet), except Issues 19 
and 38, missing from this volume.
208 pp (missing two issues, pages 77-80; 155-158). 33cm. 
Most leaves in good condition. First leaves in fair condi-
tion, stains and tears. From the collection of Dr. Israel 
Mehlman.

Opening Price: $180

327. Ilya Erenburg- Thirteen Pipes – Warsaw, 
1928  

Thirteen pipes, by Eliyahu Erenburg. Translation 
from Russian by Yehudah Warshaviak. Warsaw: 
"Medurah", 1928.
First Hebrew edition of Erenburg's famous book 
written in 1922. The story follows the whereabouts of 
thirteen pipes through which he portrays the thirty 
five pipe owners. 174, [1] pp, 21cm. Fair-good condition. 
Stains. Tears (mainly to binding).

Opening Price: $150

ספרות עברית
HEBREW LITERATURE
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327
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329. קילטרטן – מאסף ספרותי-אמנותי אוונגרדי, 1964
קילטרטן, בעריכת מקסים גילן ונחום קיין. הוצאת "בית פעולה קילט־

רטן", תל-אביב, 1964. 
מאסף ספרותי-אמנותי חד-פעמי, בהשתתפות מאיר ויזלטיר, יוסף 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 לועדת 
פרס נובל לספרות להעניק את הפרס למשורר עזרא פאונד. המאסף 
ראה אור "בפורמט מצומצם לרגל המגיפה", במאות בודדות של עותקים, 
זה  עותק  חותמת-שעוה.  עם  ביד,  גזורה  תיקיית-קרטון  כמעין  כרוכים 
ממוספר, בכתב-ידו של העורך, מקסים גילן; הקדשה בכתב-ידו של נחום 

קיין. [49] דף, 35 ס"מ. מצב בינוני-טוב. פגמים בעטיפה ובשולי הדפים. 

פתיחה: $350

328. אברהם בן יצחק – י"א שירים
י"א שירים לאברהם בן יצחק. נדפס בהכפלה מכתב-יד, [גסטטנר, תל-

אביב], תש"א [1941]. 
"מתנת ירח העיון הראשון של ההסתדרות (בין יא אדר לפסח התש"א) 
"ברשות  עותקים,  בחמשים  נדפס  שבירח".  לשירה  בחוג  לעושים 
המשורר". עותק זה אינו ממוספר. 17, [1] עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני. קרעים. 
נכרך במקור בשרוך בשני חורים; אחד החורים קרוע לאורך כל הדפים. נכרך 
דפים  שני  מצורפים  העטיפה.  על  בכתב-יד  הקדשה  מהדק.  בסיכת  מחדש 

בכתב-יד ביידיש. 

פתיחה: $180

329. Kiltartan – Literary-Artistic Avant-Garde 
Anthology, 1964

Kiltartan, edited by Maxim Gilan and Nahum Kein. 
"Beit Peula Kiltartan" publishing, Tel Aviv, 1964.
A one-time literary-artistic anthology with the par-
ticipation of Meir Vizeltir, Yosef Mundi, Yair Horowitz 
and other writers. Poems by Yona Volach (when 
she was 20 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; Handwritten dedication 
by Nahum Kein. [49] pp, 35cm. Fair-Good condition. 
Damages to cover and to edges of the leaves.

Opening Price: $350

328. Avraham Ben Yitzchak – Eleven Poems 

Eleven poems by Avraham Ben Yitzchak. Duplicated 
handwritten poems [Gestetner, Tel Aviv], 1941.
Printed in fifty copies, "authorized by the poet". This 
copy is not numbered. 17, [1] pp, 21cm. Fair condition. 
Tears. Originally bound with a string through two holes; 
one hole is torn throughout all the leaves. 
Rebound with staples. Handwritten dedication on the 
cover. Attached are two leaves handwritten in Yiddish.

Opening Price: $180

328
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330. Gal'ed – Grammar Book – Geneva, 1574 

Gal'ed - Comparatio Grammaticae Hebraicae & 
Americae by Bonaventure Cornelius Bertramus. 
Geneva (Apud Eustathium Vignon), 1574. First edi-
tion. Latin, Hebrew and Aramaic.
Comparative grammar book for Hebrew and 
Aramaic. [24], 440 pp, 25.5cm. Good condition. Several 
stains. Fine copy. Original parchment binding, ancient, 
with handwritten Latin texts of the 16th century.

Opening Price: $500

ביבליוגרפיה ומחקר
BIBLIOGRAPHY AND RESEARCH

330. ַּגְלֵעד – ספר דקדוק – ז'נבה, 1574
 Comparatio Grammaticae Hebraicae &  – ַּגְלֵעד 
 .Bonaventure Cornelius Bertramus מאת   ,Americae

ז'נבה (                                                   ), 1574. מהדורה ראשונה.
לטינית, עברית וארמית. 

ספר דקדוק השוואתי לשפות עברית וארמית. [24], 440 עמ', 25.5 ס"מ. 
מצב טוב. מעט כתמים. עותק נאה. כריכת קלף מקורית, עתיקה, עם טקסטים 

לטיניים כתובים ביד, מהמאה ה-16. 

פתיחה: $500

Apud Eustathium Vignon

331. טקסים יהודיים – ספר עם תחריטים – נירנברג, 1734
Jüdisches Ceremoniel, oder, Beschreibung dererjeni-
 Peter הוצאת   .gen Gebräuche, Paul Christian Kirchner

Conrad Monath, נירנברג, [4]173. גרמנית. 
ספר מחקר בנושא טקסים יהודיים, עם 27 תחריטים מפורטים המציגים 
טקסים שונים ומנהגים של יהודי גרמניה במאה ה-18. מול דף השער 
מופיע תחריט נוסף (לא ממוספר). [9], 226, [26] עמ', [28] לוחות תח־
ריטים, 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. חלק מהלוחות פגומים מעט. 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $600

331. Jewish Ceremonies – Book with Etchings – 
Nuremberg, 1734

Jüdisches Ceremoniel, oder, Beschreibung dererjeni-
gen Gebräuche, Paul Christian Kirchner. Nuremberg: 
Peter Conrad Monath, 173[4]. German.
A research book about Jewish ceremonies, with 27 
etchings featuring various ceremonies and customs 
of German Jews in the 18th century. Facing the title-
page is an additional etching (not numbered). [9], 
226, [26] pp, [28] etching plates, 21cm. Fair-good condi-
tion. Stains and wear. Some of the plates are somewhat 
damaged. New binding.

Opening Price: $600

332. A Jewish Iconography – Fine Copy 

A Jewish Iconography, Alfred Rubens. London: The 
Jewish Museum, 1954. English.
Jewish iconography. The book contains bibliographi-
cal records of the engravings and portraits collection 
by Rubens with numerous pictures, including en-
gravings featuring Jewish figures with annotations 
in Hebrew. Alfred Rubens (1903-1998) – collector and 
historian. Director of the London Jewish Museum 
between 1958 and 1983. Printed in 500 copies. 
XVI, 160 pp, [45] plates. 25cm. Semi-parchment binding. 
Good condition.

Opening Price: $250

332. איקונוגרפיה יהודית – עותק מפואר 
 The הוצאת   .A Jewish Iconography, Alfred Rubens

Jewish Museum, לונדון, 1954. אנגלית. 
אוסף  של  ביבליוגראפי  רישום  המכיל  ספר  יהודית.  איקונוגרפיה 
האוסף  מן  רבות  תמונות  בליווי  רובנס,  של  והדיוקנאות  התחריטים 
הכולל תחריטים רבים עם דמויות יהודים וכיתוב עברי. אלפרד רובנס 
(1903-1998) – אספן והיסטוריון. מנהל המוזיאון היהודי בלונדון בשנים 

1958-1983. נדפס ב-500 עותקים.
       , 160 עמ', [45] לוחות. 25 ס"מ. כריכת חצי-קלף. מצב טוב.

פתיחה: $250
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330

331



ביבליוגרפיה ומחקר | 165 

333. רשימות ביבליוגרפיות בעריכת וואכשטיין – וינה, 
1927-1933

(ברנהרד)  בער  דב  בעריכת  ותדפיסים,  ביבליוגרפיים  מחקרים  ששה 
וינה, 1927-1933.   .(Dov Ber Bernhard Wachstein) וואכשטיין 

גרמנית ועברית. 
רשימות ביבליוגרפיות בנושאים שונים, בעריכת וואכשטיין (1870-1931) 
– גנאולוג, ספרן, היסטוריון וביבליוגרף, ספרן הקהלה היהודית של וינה. 
רשימת  וואכשטיין.  של  בכתב-ידו  הקדשות  נושאים  מהתדפיסים  חלק 
החוברות תשלח לפי בקשה. כרך 24 ס"מ. מצב בינוני-טוב, מעט פגעי-עש. 

פתיחה: $200

333. Bibliographical Writings edited by 
Wachstein – Vienna, 1927-1933

Six bibliographical researches and printouts, edited 
by Dov Ber (Bernhard) Wachstein. Vienna, 1927-1933. 
German and Hebrew.
Bibliographical writings about various topics, edited 
by Wachstein (1870-1931) – a genealogist, librarian, 
historian and bibliographer. Served as the librarian of 
the Vienna Jewish community. On some of the print-
outs appear dedications handwritten by Wachstein. 
The list of booklets is available upon request. Volume 
24cm. Fair-good condition, minor moth-damages.

Opening Price: $200

334. שני "ספרי שנה" לחקר הפולקלור היהודי, 1923-1925
 Jahrbuch Für Jüdische Volkskunde, Herausgegeben
von Dr. Max Grunwald. הוצאת Benjamin Harz, ברלין-וינה, 

1923; 1924/25. גרמנית. 
היסטוריון  רב,   – גרינוולד (1871-1953)  מקס  ד"ר  בעריכת  כרכים  שני 
 Gesellschaft Für) וחוקר פולקלור, מייסד האגודה לפולקלור יהודי
נושאים  במגוון  רבים  מאמרים  כוללים   .(Juedische Volkskunde
מצב  ס"מ.   23.5 לוחות-תצלומים.  מלווים  היהודי,  בפולקלור  הקשורים 

בינוני-טוב. עותקי ספריה לשעבר. פגמים. 

פתיחה: $150

334. Two "Year Books" of Jewish Folklore 
Research, 1923-1925

Jahrbuch Für Jüdische Volkskunde, Herausgegeben 
von Dr. Max Grunwald. Berlin-Vienna: Benjamin Harz, 
1923; 1924/25. German.
Two volumes edited by Dr. Max Grunwald (1871-1953) 
– rabbi, historian and folklore researcher, founder 
of the Society for Jewish Folklore (Gesellschaft Für 
Juedische VolkskundeI). Interesting essays about 
various topics related to Jewish folklore with pho-
tograph-plates. 23.5cm. Fair-good condition. Ex-library 
copies. Damages.

Opening Price: $150

335. גנזא – החוג לאמנות יהודית עממית – אוסף חוברות
יהודית  אמנות  בנושא  תערוכות  של  קטלוגים   – חוברות  שש-עשרה 
עממית, אתנוגרפיה ופולקלור. רובן בהוצאת "גנזא – חוג לאמנות יהודית 

עממית", תל-אביב, שנות ה-50 עד שנות ה-70. 
שערי  איטלקיים,  תשמישי-קדושה  עבודות-עץ,  חנוכיות,  נייר,  מגזרות 
ס"מ   16.5 ועוד.  אפריקה,  בצפון  בתי-כנסת  יהודיות,  מצבות  ספרים, 

בממוצע. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150
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335. Ganza – Jewish Folk Art – Collection of 
Booklets 

Sixteen booklets. Jewish art - folklore and ethnog-
raphy exhibition catalogues. Most of the booklets 
were published by "Ganza – Jewish Folk Art Group", 
Tel-Aviv, 1950s-70s.
Paper-cuts, Hanukkah Lamps, wood-works, Italian 
Jewish- art objects, book titles, Jewish gravestones, 
synagogues in North Africa etc. Average size 16.5cm. 
General condition - good.

Opening Price: $150

336. קטלוגים של תערוכות אמנות יהודית
תריסר קטלוגים של תערוכות ורשימות אוספים בנושא אמנות יהודית 
 Ost und West, עתון  גליונות  שני   ▪ ישראל:  עם  של  והסטוריה 
 .Illustrierte Monatsschrift für Modernes Judentum
שביעית  שנה   ,1 גליון  שלם);  (אינו   1905 חמישית  שנה   ,10-11 גליון 
מגזרות   ▪ ורפרודוקציות.  יהודית  אמנות  על  מאמרים  כוללים   .1907
ידידי  חוג  בסיוע  הדפוס  פועלי  אגודת  הוצאת  ויזניצר.  יוסף  ידי  מעשי 
המנוח, תל-אביב, 1943. ▪ המנורה – הסמל האמתי של היהדות, מאת 
ד"ר משה מונקאטשי. תדפיס מספר "מזכרת עמנואל". בודפשט, תש"ז 
 Catalogue of the Exhibition Jewish Medicine ▪ .[1947]
של  הפועל  הועד  מטעם  תערוכה  קטלוג   .Through the Ages
ההסתדרות הציונית ב"בצלאל", ירושלים, 1952. ▪ חפצי אמנות. תדפיס 
מתוך "רשימת כתבי-יד, ספרים, תעודות וחפצי אמנות שנרכשו באירופה 
אחרי מלחמת העולם השנייה על ידי משרד החינוך והתרבות. ירושלים, 
תש"ך [1960]. ▪ מלאכת האריג היהודית, [תערוכת אמנות יהודית בבית 
הנכות הלאומי בצלאל]. ירושלים, 1960. ▪ מנורות חנוכה מאוסף ד"ר א. 
טיכו. "בצלאל", ירושלים, תשכ"א. ▪ תערוכת זכרון להיינריך פויכטונגר. 
"בצלאל", ירושלים, 1964. ▪ תערוכת אליעזר זוסמן מברָאד, צייר בתי-
לאתנוגרפיה  במוזיאון  תערוכה  קטלוג  הי"ח.  במאה  בגרמניה  כנסת 

336. Catalogues of Jewish Art Exhibitions

A dozen exhibition catalogues and lists of Jewish Art 
and Jewish history collections.
For complete list of items see Hebrew text.
Various sizes and conditions. General condition – good.

Opening Price: $200

 The Judensau, a Medieval  ▪  .1968 תל-אביב,  ולפולקלור, 
 .Anti-Jewish Motif and its History, by Isaiah Shachar
 Provisional International Directory of  ▪  .1974 לונדון, 
ירושלים,   .Public Jewish Ethnographical Collections

1977. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200
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הגדות של פסח
PASSOVER HAGGADOT

337. הגדה של פסח לתקומת ארץ ישראל – מהדורה ממוספרת
הגדה של פסח לתקומת ארץ ישראל, עיצב וצייר: דוד הראל. ארץ ישראל, 1986. 

עץ  בקופסת  ארוזות  משובח,  נייר  על  מודפסות  צבעוניות  ליטוגרפיות  במיוחד. 54  גדול  פורמט 
 250 בת  מהדורה  מתוך   13 מס'  עותק  וממוספרות.  חתומות  ליטוגרפיות   14 מתוכן  מפוארת. 

עותקים ממוספרים. 
הטקסט המסורתי של ההגדה מלווה באיורים מאת הצייר והמעצב הרב-תחומי, בוגר "בצלאל", 
התנועה  של  מראשיתה  היהודי  העם  היסטוריית  את  מתארים  האיורים   .(1946 (נ.  הראל  דוד 
"טנק  יזרעאל",  עמק  "יישוב  "אקסודוס",  הבדולח",  בליל  הכנסת  בית  "שריפת  ביניהם:  הציונית; 

אויב פגוע", ועוד. 
מצורפים: "יציאת מצרים המודרנית" - חוברת מאת חיה הראל, הסוקרת בקצרה את ההתרח־
מגילת  של  פקסימיליה  העצמאות;  להכרזת  ועד  הראשון  הציוני  מהקונגרס  ההיסטוריות  שויות 

העצמאות. [54] דף. 33X48 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $500

337. Rebirth of Israel Passover Haggadah – Numbered Edition  

Rebirth of Israel Passover Haggadah designed and illustrated by David 
Harel. Israel, 1986. Large format. 54 lithographs in color, printed on 
paper of exceptionally good quality, cased in an elaborate wooden box. 
14 lithographs are signed and numbered. Copy no. 13 out of an edition of 
250 numbered copies.
The traditional text is accompanied by illustrations by the artist and 
multidisciplinary designer, graduate of "Bezalel", David Harel (b. 1946). 
The illustrations tell the history of the Jewish people starting with the 
inception of the Zionist movement; amongst them: "Burning of the 
Synagogue on the Crystal Night", "Exodus", "Yishuv in Emek Yizrael", "a 
Damaged Enemy Tank" etc. 
Attached are: "The Modern Exodus from Egypt" – a booklet written by 
Haya Harel surveying the historic events from the first Zionist Congress to 
the Declaration of Independence; a facsimile of the Independence scroll. 
[54] Leaves. 33X48cm. Very good condition.

Opening Price: $500
337
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338. הגדת אופנבך, 1927 – מהדורה ביבליופילית
זיגפריד  בעריכת  אופנבך].  [הגדת   Offenbacher Haggadah

גוגנהיים. אופנבך שעל נהר המיין, 1927.
הגדה של פסח, עם קטעים מן המקור העברי (רוב הטקסט בגרמנית). 
תוי-נגינה, מפה של מסע בני ישראל במצרים ואיורים נוספים (חיתוכי עץ 
צבועים ביד) מאת האמן פריץ קרדל (Fritz Kredel). חלק מן האותיות 
נדפסו בדיו אדומה. מהדורה ביבליופילית על נייר איכותי, נדפסה ב-300 
שדרה  העטיפה.  בשולי  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   29.5 עמ',   [1]  ,97 עותקים. 

קרועה וחסרה, משוקמת בדבק. יערי 2042; אוצר ההגדות 3054. 

פתיחה: $800

339. שתי הגדות שנדפסו בברלין, 1936 / 1938
היהודית  הקהלה  הוצאת   .Die Sederfeier  - פסח  של  1. הגדה 
וגרמנית.  עברית   .[1936 [תרצ"ו  ברלין,   ,(Juedische Gemeinde)
הגדה מקוצרת בעברית ובגרמנית, עם איורים צבעוניים. הדינים בגרמ־
נית; כוללת דין וחשבון על פעולותיה של קהילת ברלין (נדפסו משמאל 
יערי 2218;  ופגמים.  רבים  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.  עמ', 21  לימין). 24; 15 

אוצר ההגדות 3565. 
 Erzaehlung von dem Auszuge  - פסח  של  הגדה  2. סדר 
Israels aus Aegypten an den; beiden ersten Pessach-
Abenden. הוצאת .C. Boas Nachf, ברלין, 1938. עברית וגרמנית. 
62 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרע בדף השער. עותק ספריה לשעבר. 

יערי 2248; אוצר ההגדות 3634.

פתיחה: $200

338. Offenbach Haggadah, 1927 – Bibliophilic 
Edition

Offenbacher Haggadah. Edited by Siegfried 
Guggenheim. Offenbach am Main, 1927.
Passover Haggadah, with sections of the original 
Hebrew text (most of the text in German). Musical 
notes, map of the wanderings of the people of Israel 
in Egypt and other illustrations (hand-painted etch-
ings) by the artist Fritz Kredel. Some letters were 
printed in red ink. Bibliophilic edition on paper of 
good quality, 300 copies printed. 97, [1] pp, 29.5cm. 
Good condition. Tears at borders of cover. Spine torn 
and missing restored with glue. Yaari 2042; Otzar 3054.

Opening Price: $800
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339. Two Passover Haggadahs Printed in Berlin, 
1936 / 1938 

1. Passover Haggadah – Die Sedefeier. Published by 
the Jewish Community (Juedische Gemeinde), Berlin, 
[1936]. Hebrew and German. A concise Haggadah in 
Hebrew and German, with illustrations in color. The 
rules are in German; includes a report about the 
Berlin Community activities (printed from left to 
right). 24; 15 pp, 21cm. Fair condition. Numerous stains 
and damages. Yaari 2218; Otzar 3565.
2. Passover Haggadah Seder - Erzaehlung von dem 
Auszuge Israels aus Aegypten an den; beiden ersten 
Pessach-Abenden. Berlin: C. Boas Nachf., 1938. Hebrew 
and German. 62 pp, 21cm. Fair-good condition. Tear to 
title-page. Ex-library copy. Yaari 2248; Otzar 3634.

Opening Price: $200

340. יחידה עברית לתחבורה 5 מ.ט.
הגדה של פסח, 5 מ.ט. יחידה עברית לתחבורה (י.ע.ל) – כוחות המזרח 

התיכון. שדה. תש"ב [1942]
בפתח ההגדה - "בליל זה, בהתקדש עלינו חג החרות... ואנו מסובים 
נסער  וחוגג.  נסער  ולבנו  העברית  מ.ט.   5 הנהגים  יחידת  חיילי  יחדיו, 
הלב, כי לא תמה מצרים לישראל. כי היתה תבל כלה למצרים לנו...". 
המצור  נזכר  ג'  בעמ'  קשים.  בתנאי-שדה  שנכתבה  מקוצרת,  הגדה 

340. Jewish Transportation Unit 5 M.T.

Passover Haggadah, 5 M.T. Jewish Transportation 
Unit (Y.A.L.) – Middle Eastern Forces. Field. 1942.
The Haggadah opens with " Tonight, while we cel-
ebrate the Holiday of Liberty…Egypt for us is not 
gone. The universe has become Egypt for us…". 
A shortened Haggadah, written in the battle field 
under difficult conditions. On page no. 3 appears a 
reference to the German siege of Tobruk, a harbor 
city in Northern Lybia, close to the Egyptian border. 
The Haggadah contains parts of the traditional text 
as well as a text about the Transportation Unit. On the 
back cover appear an illustration of a Magen David 
and within it the writing Y.A.L. 16, [1] pp, 21X16cm. 
Good condition. Minor stains and wear. Minor tears, tear 
with text omission to the corner of the second leaf.

Opening Price: $700

341. The Jewish Brigade – Qassassin, Egypt, 1946

Passover Haggadah. Contents: M. Bank; technical ar-
rangements: M. Diamant; illustrations: G. Huberman. 
Qassassin (Egypt), April 15 1946.
Non-traditional Haggadah, with illustrations painted 
by hand. Printing information appears on the inner 
side of the back cover under "Next year in Jerusalem". 
[13] leaves, 21.5cm. Good condition. Stains and damages 
at borders of leaves.

Opening Price: $700

341. הבריגדה היהודית – קססין, מצרים, 1946
הגדה של פסח. סדור התוכן: מ. בנק; סדורים תכניים [טכניים]: מ. דימנט; 

ציורים: ג. הוברמן. Qassassin (קססין, מצרים), 15 באפריל 1946. 
הגדה לא מסורתית, עם איורים צבועים ביד. כל פרטי ההדפסה מופיעים 
בצדה הפנימי של המעטפת האחורית, תחת "לשנה הבאה בירושלים 

הבנויה". [13] דף 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים בשולי הדפים.

פתיחה: $700

שהטילו הגרמנים על טֹוְּברּוק, עיר נמל בחצי אי בצפון לוב, ליד הגבול 
יחידת  על  טקסט  וכן  המסורתי  הנוסח  מן  מעט  כוללת  מצרים.  עם 
ט"ו,  י.ע.ל.  הִּכתּוב  ובתוכו  דוד  מגן  ציור  האחורית  הכריכה  על  הנהגים. 
[1] עמ', 21X16 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים ובלאי. קרעים קלים, קרע חסר 

בפינת הדף השני. 

פתיחה: $700
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342. פלוגת הגרריזון – מצרים, 1943
מ.  ועטורים:  ציורים  ראשון.  פלטון  הגרריזון,  פלוגת  פסח.  של  הגדה 

זיסלמן וי. שפירא. [קהיר?], תש"ג [1943]. 
הגדה לא מסורתית, עם איורים. נחלקת לשלשה חלקים: נוסח-הגדה 
החלקים  לשני  גלויות".  של  שני  "סדר  חברים";  "דברי  מסורתי;  לא 
האחרונים שערים נפרדים שנדפסו על נייר תכלכל. בחלק השני, "דברי 
חברים", מובא טקסט ארוך בשם "בית שכינת אל", בו נכתבו דברי חיזוק 
הטהורות  עיניה  את  אל  שכינת  תעבור  "ואז  ביניהם:  הבריגדה,  לחיילי 
את  יכוון  קץ  אין  וצער  אחד,  אחד  ותפקדם  המחנה,  כל  את  ותסקור 
לבה... באנחה חרישית תדבר: מדוע כה מעט מספרכם? ואיה אחיכם 
בגולה  ובני  בבתיהם,  ספונים  לשבת  עתה  להם  העת  בציון?  השאננים 
עיני  והנה  מושיע!  ואין  מציל  ואין  מובלים,  לטבח  כשה  ואובדים,  כלים 
הרואות בתוככם מתי מספר קשישים, עמוסי סבל המלחמה הקודמת 
הדורי פנים ועטורי שיבה... ואתם, המתנדבים בעם, אל יפול רוחכם...". 
בחלק השלישי טקסטים היתוליים רבים, ברוח ההגדה. [1], לב עמ', [14] 
דף, 21X17 ס"מ. מצב טוב. עטיפה קדמית מנותקת חלקית, דף אחרון ועטיפה 

אחורית חסרים. מעט כתמים. 

פתיחה: $500

342. Garrison Company – Egypt, 1943

Passover Haggadah. Garrison company, 1st platoon. 
Illustrations and decorations: M. Zisselman and Y. 
Shapira. [Cairo?], [1943].
Non-traditional Haggadah, with illustrations. Divided 
into three sections: non-traditional Haggadah text; 
"Members' words"; "Seder Sheini shel galuyot". 
Separate title pages on bluish paper for the last two 
sections. A long text with an encouraging message 
to the Brigade soldiers is included in the second part, 
with references to the Holocaust. Many humorous 
texts appear in the third section, in the Haggadah 
spirit. [1], 32 pp, [14] leaves, 21X17cm. Good condition. 
Front cover partly detached, last leaf and back cover are 
missing. Minor stains.

Opening Price: $500

343. בסיס של החי"ל ומרכז אימונים, 1945
פסח תש"ה. בסיס של החי"ל ומרכז אמונים. [מצרים?], תש"ה [1945]. 
בדף  "יזכור";  קטעי  שני  מופיעים  השביעי  בדף  מסורתית.  לא  הגדה 
השמיני השיר "מכל העמים" לנתן אלתרמן; בדף התשיעי, "למתנדבים 
בעם" לחיים נחמן ביאליק. בצדו האחורי של הדף האחרון חותמת-דואר 
 Mediterranean Expeditionary)               -וכתובת הנמען, חייל ב
 18X22.5 דף,   [9] החי"ל.  סמל  מופיע  הקדמית  המעטפת  על   .(Force

ס"מ. מצב טוב. בלאי. קוי-קיפול. קמטים וכתמים. 

פתיחה: $700

343. Jewish Brigade Base and Training Center, 
1945

Passover 1945. Jewish Brigade base and training 
center. [Egypt?], 1945.
Non-traditional Haggadah. On the seventh leaf 
appear two "Yizkor" passages; on the eighth leaf the 
poem "MiKol HaAmim" by Nathan Altermann; on the 
ninth leaf the poem "LaMitnadvim BaAm" by Haim 
Nachman Bialik. On the reverse of the last leaf appear 
a postage ink stamp and the address of the receiver, 
a M.E.F soldier (Mediterranean Expeditionary Force). 
On the front cover appears the Jewish Brigade 
emblem. [9] Leaves, 18X22.5cm. Good condition. Wear. 
Folding-marks. Stains and creases.

Opening Price: $700

M.E.F.
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344. הגדת בריגדה לא מזוהה, 1945
הגדה של פסח. תש"ה [1945]. 

בסטנסיל  משוכפלת  מכונת-כתיבה  כתיבת  מסורתית.  לא  הגדה 
לשנה  עבדי,  "השתא  אחרי  פשוטים.  איורים  עם  וסגול,  כחול  בצבעים 
תחת  לא  עצמאיים,  חופשיים,  שם  נהיה  "כי  נכתב  חורין"  בני  הבאה 
שלטון זרים, שהרי יתכן להיות בארץ ישראל ועם זאת לא להיות בני 
חורין?". על המעטפת נדפסו איורי שמש, עצי תמר ושרשרת המורכבת 
משמונה חוליות. בצדה הפנימי של המעטפת הקדמית הודבק טקסט 
מאת ברל כצנלסון; בצדה הפנימי של המעטפת האחורית הודבק דף 
עם "אמרי חן". [1] שער מעטפת, [25] דף, 16.5X20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
כתמים. דפים מנותקים. קפלים בשולי הדפים. שני נקבים בכל הדפים (שרידי 
בריסטול.  על  מודבקים  והאחרון  הראשון  והדפים  המעטפת  בחּוט).  כריכה 

נדפסה על מספר סוגי נייר. 

פתיחה: $400

345. פלוגות ההנדסה של הבריגדה היהודית – איטליה, 1945
 Artisan Works Coy.,)  745 ההנדסה  [פלוגות  פסח.  של  הגדה 
הבריגדה  של   (Mechanical & Electrical Coy.) ו-544   (R. E

היהודית]. [איטליה, תש"ה 1945]. 
הגדה לא מסורתית. כתב-יד ומכונת-כתיבה משוכפלים, עם איורים נאים 
דפים,  שלשה  של  האחורי  בצדם  א.").  "מ.  חתום  השער  בדף  (האיור 
האחרון:  בדף  "יזכור".  וקטע  ברכות  שירים,  בכתב-יד:  קטעים  נוספו 
זהה,   הגדה  על-פי  נעשה  ההגדה  זיהוי  בנכר".  אחרון  חג  לנו  זה  "יהיה 
שנוספו לה מעטפת בריסטול ופרטים נוספים בסופה (ראה קטלוג מס' 
 17X20.5 ,(?מעטפת אחורית חסרה) 18 של "קדם", פריט 422). [1], 16 דף

ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים, כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $400

344. Unidentified Brigade Haggadah, 1945

Passover Haggadah. 1945.
Non-traditional Haggadah. Typewritten and stenciled 
in blue and purple with simple illustrations. Following 
"This year slaves, next year free people" appears the 
writing "we shall be there free, independent, not 
under foreign rule, since is it possible to be in Eretz 
Israel and not be free?". Illustrations of the sun, 
palm trees and a chain consisting of eight links were 
printed on the cover. A text by Berl Katzenelson was 
attached to the inner side of the front cover; to the 
inner side of the back cover was attached a leaf with 
"Imrey Chen". [1] title cover, [25] leaves, 16.5X20.5cm. 
Fair-good condition. Stains. Detached leaves. Creases 
at borders of leaves. Two pin-holes through all of the 
leaves (remnants of binding by thread). The cover as 
well as the first and last leaves are mounted on Bristol 
paper. Printed on different kinds of paper.

Opening Price: $400

345. Artisan Companies of the Jewish Brigade – 
Italy, 1945

Passover Haggadah. The Artisan Works Coy.,R.R. 
745 and the Mechanical & Electrical Coy. 544 of the 
Jewish Brigade. [Italy, 1945].
Non-traditional Haggadah. Stenciled handwritten 
and typewritten text, with fine illustrations (illustra-
tion on the title page is signed "M.A."). On the reverse 
of three leaves, passages were added in handwriting: 
songs, greetings and "Yizkor". On the last leaf: "May 
this be our last holiday in exile". This Haggadah was 
identified by comparison with an identical Haggadah, 
to which a cover and some additional details were 
added. (See "Kedem" catalogue no. 18, item no. 422). 
[1], 16 leaves (back cover missing?), 17X20.5cm. Fair-good 
condition. Creases, stains and minor tears.

Opening Price: $400
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347. נוער חלוצי מאוחד בגרמניה - מינכן, 1948
מינכן,  בגרמניה.  (נוחם)  מאוחד  חלוצי  נוער  הוצאת  פסח.  של  הגדה 

תש"ח [1948]. 
ובמחנות  בגטאות  היהודים  מחיי  איורים  עם  מסורתית  לא  הגדה 
ההשמדה, מאת "בן-בנימין" (צבי מיקלוש אדלר). זו היא הגרסה הש־
לישית והמצונזרת של ההגדה משנת 1946, בה הושמטו תכנים שנויים 
במחלוקת (ראה: יערי 2328; אוצר ההגדות 4007; קטלוג "קדם" מס' 13 
פריט 429; קטלוג "קדם" מס' 17, פריט 98). [12] דף, 21 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. עטיפה בלויה ומנותקת חלקית. 

פתיחה: $800

346. פלוגות עבריות לציוד – איטליה, 1945
הגדה של פסח. פלוגות עבריות לציוד 514/555, איטליה, פסח תש"ה 

 .[1945]
איורים  עם  במכונת-כתיבה,  הדפסה  של  שכפול  מסורתית,  לא  הגדה 
נחוג  נכר,  אדמת  על  ומשפחה,  מבית  "רחוקים  הראשון:  בדף  בודדים. 
הלילה את חג הפסח החמישי למלחמה. עם רבבות החיילים היהודים 
לגאולה.  משעבוד  מצרים,  יציאת  זכר  את  נעלה  העמים  גייסות  מכל 
חוזרת ההיסטוריה על עצמה ובמשנה זעם וזדון פקדה אותנו בדור זה. 
מה פרעה גזר על הזכרים בלבד, הנה הצורר הנאצי זמם לכלות את 
 Pal Ord Store 514/555" :העם כולו". על המעטפת האחורית נדפס
בכתב-ידם  רבות  והקדשות  רבות  חתימות  נוספו  וכן   ".Coys, Omf
של חיילי פלוגות הציוד: "לשנה הבאה בתל-אביב", "בארץ שלנו בשנה 
הבאה", ועוד. יג, [1] עמ', 17X20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בעיקר על 

346. Jewish Equipment Companies – Italy, 1945

Passover Haggadah. Jewish Equipment Companies 
514/555, Italy, Passover 1945.
Non-traditional Haggadah, typewritten and sten-
ciled, with several illustrations. On the first leaf: 
"far from home and family, on foreign land, we shall 
celebrate tonight the fifth Passover of this war. With 
tens of thousands of Jewish soldiers we shall remem-
ber the Exodus from Egypt, from slavery to freedom. 
History turns like a wheel. What Pharaoh ordered to 
do to male babies only, the Nazis are doing now to the 
people of Israel". Printed on the back cover: "514/555 
Pal Ord Store Coys, Omf." Numerous signatures and 
handwritten dedications of the companies' soldiers 
were added on the back cover: "Next year in Tel-
Aviv", "Next year in our land", etc. 13, [1] pp, 17X20.5cm. 
Fair-good condition. Stains, mainly to the cover and the 
first and last leaves. Creases. Professionally restored – 
leaves and cover were sewn with thread. According to 
the page numbering that appears in the Bibliography 
Institute CD, it is possible that page no. 5 is missing in the 
copy which is in the collection of the National Library.

Opening Price: $700

המעטפת ובדפים הראשון והאחרון. קמטים. שוקמה שיקום מקצועי – הדפים 
מפעל  בתקליטור  המופיע  העמודים  מספור  על-פי  בחוט.  נתפרו  והמעטפת 
הביבליוגרפיה, נראה כי בעותק הנמצא באוסף הספריה הלאומית דף ה' חסר. 

פתיחה: $700
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348. הגדה לחיילים יהודיים בצבא ארה"ב, וירג'יניה, 1956
 A Passover Haggaddah for a Model  - פסח  של  הגדה 
 .Seder, for Jewish Personnel in the Armed Forces

הוצאת Fort Belvoir, וירג'יניה, 1956. אנגלית ומעט עברית.
 (Model Seder) 'הגדה מסורתית בעברית ובאנגלית עבור 'סדר ייצוגי

לחיילים יהודיים בצבא ארה"ב. 50 עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

347. No'ar Chalutzi Meuchad in Germany – 
Munich, 1948

Passover Haggadah. Printed by No'ar Chalutzi 
Meuchad (Nocham) in Germany. Munich, 1948. Non-
traditional Haggadah with illustrations depicting 
Jewish life in Ghettos and extermination camps, by 
"Ben-Binyamin" (Zvi Miklos Adler). This is the third and 
censored version of a 1946 Haggadah. Controversial 
passages were omitted (see Yaari 2328; Otzar 4007; 
"Kedem" catalogue no. 13 item no. 429; "Kedem" 
catalogue no. 17, item no. 98). [12] leaves, 21cm. Good 
condition. Staining. Cover worn and partly detached.

Opening Price: $800

348. Passover Hagadah for Jewish Soldiers in 
the US Army, Virginia, 1956 

A Passover Haggaddah for a Model Seder, for Jewish 
Personnel in the Armed Forces. Virginia: Fort Belvoir, 
1956. English and some Hebrew.
Traditional Haggadah in Hebrew and English for a 
'Model Seder' arranged for Jewish Soldiers in the US 
Army. 50 pp, 25.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

349. ִצּבּור עובדי דרום ים המלח - ְסדֹום, 1938
תרצ"ח  המלח,  ים  דרום  עובדי  צבור  פסח].  של  [הגדה  תרצ"ח.  פסח 

 .[1938]
לבריאת  התרצ"ח  "בשנת  בפתחה:  איורים.  עם  מסורתית,  לא  הגדה 
להתקין  הנבנית,  סדום  אנשי  התאספנו,  האביב,  חג  בוא  עם  העולם, 
את סדר הפסח.... והימים ימי-זועה בתבל ודם אנוש נשפך כמים. בכל 
תפוצות ישראל נרדפים אחינו עד חרמה. והיה כי ינוסו למצוא מפלט 
עקובות  ואורחותיה  נעולים  שערי-מולדתם  ומצאו  בארצם-מכורתם 
מדם...". בעמוד האחרון: "ובאחד לחדש מאי אשר בשנת התרצ"ד קמו 
עשרים בחורים מבחורי ישראל וירדו בסירה על ים המלח לבוא סדומה 
לבנותה... והיום הזה... ארבע שנים לאחר ההתחלה, מונה ישובנו בסדום 
ראשון  בצוער,  העברי  לישוב  ראשונים  נפש...  מאות  משתי  למעלה 
לישובים העברים בדרך נגבה וקדמה... לשנה הבאה בצוער הבנויה!". 
בראשית  לפעול  שהחל  האשלג  מפעל  עובדי  של  לשימושם  נדפסה 
תכלת,  בגוון  מעטפות  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   21 דף,   [22] ה-30.  שנות 

חלקות, מנותקות. תעודה חשובה לתולדות הישוב בחופי ים המלח. 

פתיחה: $300

349. Southern Dead Sea Workers - Sodom, 1938  

Passover 1938. [Passover Haggadah]. Workers in the 
Southern Dead Sea, 1938.
Non-traditional Haggadah, with illustrations. The 
Haggadah opens with: "In the year 1938, we gath-
ered here, the people of rebuilt Sodom, to celebrate 
the holiday of Passover…while our brothers are 
persecuted…and when they try to find shelter in 
their homeland they will realize that the gates are 
shut…" On the last page: " On may 1 1934 twenty 
young men came by boat to Sodom to build the 
place…and today…four years later …there are more 
than two hundred people here…next year in Zoar!". 
Printed for the potash plant workers which started 
to function in the early 1930s. [22] leaves, 21cm. Good 
condition. Stains. Bluish covers, plain, detached. An 
important document in the history of the settlement 
on the shores of the Dead Sea.

Opening Price: $300

347
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350. קיבוץ גבעת ברנר – שבע הגדות
(נוסד  ברנר  גבעת  קיבוץ  חברי  של  לשימושם  שנדפסו  הגדות  שבע 
1928, ההגדה הראשונה של הקיבוץ נדפסה לכבוד פסח תרצ"ה 1935). 
שש מהן הגדות לא מסורתיות לערב פסח (שנים רצופות, מתרצ"ו עד 
תש"א) ואחת הגדה לט"ו בשבט: תרצ"ו (מעטפת מאוירת צבועה ביד); 
"עת לטעת" – הגדה לט"ו בשבט, תרצ"ז; תרצ"ז; תרצ"ח; תרצ"ט; ת"ש; 

תש"א. גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $2000

351. גבעת ברנר / נען – ארבע הגדות
גבעת   ▪  .[1941] תש"א  ברנר,  גבעת   ▪ מסורתיות:  לא  הגדות  ארבע 
ברנר, תש"ב [1942]. ▪ גבעת ברנר, תש"ה [1945]. ▪ נען, תש"ה [1945]. 

עיטורים נאים צבועים ביד. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

351. Givat Brener / Na'an – Four Haggadot

Four non-traditional Haggadot: ▪ Givat Brener, 1941. ▪ 
Givat Brener, 1942. ▪ Givat Brener, 1945. ▪ Na'an, 1945. 
Hand-painted illustrations. Sizes and conditions vary. 
General condition – good.

Opening Price: $200

350. Kibbutz Givat Brenner – Seven Haggadahs 

Seven Haggadahs printed for use by Kibbutz Givat 
Brenner members (established 1928, the first 
Haggadah of this Kibbutz was printed in 1935). Six 
are non-traditional Haggadahs for Passover eve 
(consecutive years 1936-1941) and one is a Tu Beshvat 
Haggadah: 1936 (illustrated hand-painted cover); "Et 
LaTa'at" – Haggadah for Tu Beshvat: 1937; 1937; 1938; 
1939; 1940, 1941. Sizes and conditions vary, in general 
good condition.

Opening Price: $2000

350
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352. הגדה של פסח בכתב-יד – גרעין "בתלם" בחצר כנרת, 
1936

הגדה של פסח. "בתלם", תרצ"ו [1936]. 
הגדה לא מסורתית. כתב-יד בעפרון ונייר העתקה (קֹוִּפי). 

מגרעין  חברים  כ-50  נמנו  מייסדיו  על  בשנת 1937.  נוסד  גב  עין  קיבוץ 
בשנת  שהתאחדו  מגרמניה,  ו"הבונים"  "החלוץ"  תנועות  של  "בתלם" 
1935 עם כ-100 חברים בוגרי תנועת "נצ"ח" [נוער צופי חלוצי] מלטביה, 
אסטוניה, ליטא, צ'כוסלובקיה ואוסטריה. טרם עלייתם לאדמות עין-גב, 
ישבו החברים באופן זמני בחצר כנרת. בשנת 1937 נדפסה (בהכפלה) 
הגדה ראשונה של חברי קיבוץ עין גב, עוד בשבתו של גרעין "בתלם" 
בחצר כנרת, תחת הכותרת "הגדה של פסח, בתלם, חצר כנרת, תרצ"ז". 
כטיוטה  שמשה  כי  ואפשר  זו  להגדה  בשנה  קדמה  שלפנינו  ההגדה 
"הוצא  בכתב-יד  נוסף  המעטפת  על  הגרעין.  לחברי  הגדה  לשכפול 
לביתניה  הקשר  אך  גב",  עין   = בתלם  פיק"א,  חות  כנרת,  מ'  בביתניה 

352. Handwritten Passover Haggadah – 
"BaTelem" Group in Kineret Farm, 1936 

Passover Haggadah. "BaTelem" [1936].
Non-traditional Haggadah. Handwritten in pencil 
and carbon paper.
Kibbutz Ein-Gev was established in 1937. 50 members 
of "BaTelem" group of "HeChlutz" and "HaBonim" 
movements in Germany who joined in 1935 about 
100 members of "Nezach" [No'ar Zofi Chalutzi] 
from Latvia, Estonia, Lithuania, Czechoslovakia and 
Austria. Prior to settling in Ein-Gev they stayed tem-
porarily in Kineret farm. In 1937 the first Haggadah 
of Kibbutz Ein- Gev was produced (by copying the 
handwritten text), still during the stay in Kineret 
farm, under the title "Passover Haggadah, BaTelem, 
Kineret farm, 1937".
The Haggadah presented here preceded this 
Haggadah and it was probably used as a draft which 
was duplicated for the group members. On the 
cover appears a handwritten comment "published in 
Bitania Kineret, PIKA farm, BaTelem - Ein-Gev". The 
relation to Bitania is not clear. The text is interesting 
and includes a variation of "Ma Nishtana", a review 
about the Jews of Russia, Poland, Romania, Germany 
and other countries, a song by Ya'akov Orland, and 
additional texts. [7] leaves, 29.5cm. Fair-good condi-
tion. Tears, folding-marks, stains. Third leaf is a copy, all 
other leaves in pencil.

Opening Price: $500

אינו ברור. נוסח ההגדה מעניין וכולל ואריאציה על "מה נשתנה", סקירה 
של מצב יהודי רוסיה, פולין, רומניה, גרמניה ומדינות נוספות, שיר מאת 
יעקב אורלנד, וטקסטים נוספים: "מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? 
על שום שמררו המצרים את חיי אבותנו במצרים ומוררים העמים את 
שום  על  מה?  שום  על  אוכלים,  שאנו  זו  כרפס  בעולם;  היהודים  חיי 
שמצמחי אדמה אנו חיים; חרוסת זו שאנו אוכלים... על שום שחרוסת 
בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   29.5 דף,   [7] בתינו".  את  בונים  אנו  ומטיט  כטיט 
קרעים, סימני קיפול, כתמים. הדף השלישי בנייר-העתקה, יתר הדפים בעפרון. 

פתיחה: $500

353. HaKibbutz HaMeuchad – Ramat HaKovesh, 
1937

Passover. HaKibbutz HaMeuchad, Ramat HaKovesh, 
1937.
Texts for Passover, Sections of the traditional 
Haggadah alongside with modern songs and texts 
from Jewish sources about the Exodus story. [1], 11 
leaves, 21cm. Good condition. Foxing-marks, tears at 
borders of first and last leaves.

Opening Price: $250

353. הקיבוץ המאוחד – רמת הכובש, 1937
פסח. הקיבוץ המאוחד, רמת הכובש, תרצ"ז [1937]. 

אסופת טקסטים לחג הפסח. כוללת קטעים מנוסח ההגדה לצד שירים 
מודרניים וטקסטים מן המקורות היהודיים, העוסקים ביציאת מצרים. [1], 

יא דף, 21 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה קרעים בשולי הדף הראשון והאחרון. 

פתיחה: $250

353
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354. הקבוץ המאוחד – הבחרּות הסוציאליסטית, 1939
שכ'  [הסוציאליסטית],  "הבחרּות"  המאוחד,  הקבוץ  פסח,  של  הגדה 

בורוכוב, [1939]. 
הגדה לא מסורתית, משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. כוללת את סיפור 
והחליטה  ה"בחרות"  חברי  בידי   1932 בשנת  הוקמה  אשר  הקבוצה, 
לחיות חיי קיבוץ עירוני, בצריף על שפת הים בתל-אביב. משם עברה 
לשכונת בורוכוב, ורבים מחבריה עזבו. אל הקבוצה הצטרפו  הקבוצה 
ו"פרייהייט"  בורוכוב"  "נוער  הצעיר",  "החלוץ  "הבונים",  עולי  ראשוני 
לשבת  נשארה  הקבוצה  חדשים.  חיים  בה  שהכניסו  וגרמניה,  מפולין 
על שפת הירקון, לאחר שקק"ל רכשה עבורה את האדמה, ובהמשך 
ישראל  ארץ  של  מפה  מקופלת  ההגדה  בגוף  קבע.  מבני  שם  הקימה 
ומסומנים בה קיבוצי "הקבוץ המאוחד". [36] דף (הגדה ארוכה במיוחד) + 

מפה מקופלת, 21X17.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $180

354. HaKibbutz HaMeuchad – Socialist Bacharut 
– 1939

Passover Haggadah, HaKibbutz HaMeuchad, [social-
ist] "Bacharut", Borochov Neighborhood, [1939].
Non-traditional Haggadah, stenciled, with illustra-
tions. Includes: "VeZot HaHaggadah" – story of 
the Kevutzah, established in 1932 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 neighborhood, 
and many of the members quit. New immigrants 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. A Map of 
Eretz Israel is folded within the Haggadah on which 
"HaKibbutz HaMeuchad" kibbutzim are marked.
[36] leaves (long Haggadah), 21x17.5cm. + folded map 
21x17.5cm. Good condition. Minor damages to cover.

Opening Price: $180

355. קיבוצי עמק יזרעאל / הכשרת הפלמ"ח בגבת – שלש 
הגדות

1. הגדה של פסח. בית-השטה, תרצ"ט [1939]. הגדה לא מסורתית. 
[12] דף, 21 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעטיפה. מעט כתמים. 

2. הגדה של פסח. גניגר, תש"ז [1947]. הגדה לא מסורתית. [24] דף, 21 
ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה רבים על העטיפה. קרעים בעטיפה. 

3. הגדה של פסח. הכשרת הנוה"ע [הנוער העובד], גבת, פסח תש"ז 
[1947]. הגדה לא מסורתית לשימושם של חברי ה"הכשרה המגויסת" 
של הפלמ"ח בקיבוץ גבת. 69 חברי ההכשרה היו בוגרי תנועת הנוער 

העובד מסניף פתח-תקווה. [15] דף, 22.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. 

פתיחה: $300

355. Kibbutzim in Emek Yizrael / Palmach 
Training Group in Gevat – Three Haggadot

1. Passover Haggadah. Beit-HaShita, 1939. Non-
traditional Haggadah. [12] leaves, 21cm. Good condi-
tion. Tears to cover. Several stains.
2. Passover Haggadah. Genigar, 1947. Non-traditional 
Haggadah. [24] leaves, 21cm. Good condition. Numerous 
foxing-marks on the cover. Tears to cover.
3. Passover Haggadah. HaNo'ar HaOved training 
group, Gevat, Pesach 1947. Non-traditional Haggadah 
for use by the "Drafted training group" of Palmach in 
Kibbutz Gevat. The 69 group members were of the 
Petach Tikva HaNo'ar HaOved branch. [15] leaves, 
22.5cm. Good condition. Minor tears.

Opening Price: $300
354
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(קיבוץ  ובסומסום  סבא  בכפר  "מחר"  גרעין  חברי   .356
גברעם), 1943

תש"ג  גברעם],   / סבא  [כפר  "מחר".  גרעין]  [חברי  פסח.  של  הגדה 
 .[1943]

הגדה לא מסורתית. בשלשת העמודים האחרונים: "ואלה דברי מגילת 
השנה השמינית", המגוללת את סיפור ייסודו של קיבוץ גברעם באדמות 
לארץ  עלייתו  עם   .1935 בשנת  בגרמניה  נוסד  "מחר"  גרעין  סומסום: 
ועבודות  להכשרה  נשלחו  וחבריו  המאוחד"  "הקיבוץ  לארגון  הצטרף 
לכפר  סמוך  "גברעם"  קיבוץ  את  הקימו  חבריו  סבא.  בכפר  זמניות 
הנראה,  כפי  הנגב.  במבואות  החוף,  מישור  בדרום  סומסום  הערבי 
מחברי  וחלק  הקיבוץ  של  כשמו  "גברעם"  נקבע  טרם   1943 בשנת 
"השתא  נכתב:  ההגדה  בסוף  לכך,  אי  סבא.  בכפר  שהו  עוד  הגרעין 
עמ',  לה   ,[1] בסומסום!!!".  כולנו  הבאה  בשנה  ובסומסום,  בכפר-סבא 
[1] דף (מעטפת אחורית; מעטפת קדמית חסרה), 21 ס"מ. מצב טוב. מעטפת 

אחורית מנותקת. כתמים, פגמים קלים בשולי הדפים. 

פתיחה: $300

357. הקבוץ המאוחד – פלוגת הים (קיבוץ "משמר הים"), 
1940

הגדה של פסח. הקבוץ המאוחד, פלוגת הים [קיבוץ "משמר הים"], י"ד 
ניסן ת"ש [1940]. 

אירופה  יהודי  לשואת  מאד  מעניינים  אזכורים  מסורתית.  לא  הגדה 
הילדים).   36 שמות  (כולל  הפלוגה  אודות  פרטים  עם  דפים  ושלשה 
"פלוגת הים" של הקיבוץ המאוחד הוקמה ביגור בשנת 1935 במטרה 
לכבוש את העבודה במפרץ חיפה. במסגרת התישבות "חומה ומגדל" 
 1946 בשנת  הים".  "משמר  קיבוץ  את  הפלוגה  הקימה   ,1939 בשנת 
התיישבות  לנקודת  עבר  והקיבוץ  המקורי  המיקום  את  החברים  נטשו 
חדשה ובהמשך שונה שמו לקיבוץ "אפק". [23] דף (אחד הדפים מופיע 
המעטפת  ספריה.  חותמות  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5X21 פעמיים), 

הקדמית והאחורית הודבקו על בריסטול. 

פתיחה: $200

356. "Machar" Group Members in Kfar Saba and 
Sumsum (Kibbutz Gevaram), 1943

Passover Haggadah. [Members of] "Machar". [Kfar 
Saba / Gevaram], 1943.
Non-traditional Haggadah. On the last three pages: 
"this is the story of the eighth year" telling the 
story of Kibbutz Gevaram on the lands of Sumsum: 
"Machar" group was founded in Germany in 
1935. Upon arrival in Eretz Israel the group joined 
"Hakibbutz HaMeuchad" and was sent for training 
and temporary works in Kfar Saba. The members es-
tablished Kibbutz Gevaram next to the Arab village 
Sumsum in the southern coastal line. It seems that in 
1943 "Gevaram" was not yet the name of the Kibbutz 
and some of the members were still in Kfar Saba. It 
was, therefore, written at the end: "This year in Kfar 
Saba and Sumsum and next year we shall all be in 
Sumsum!!!". [1], 35 pp, [1] leaf (back cover; front cover 
is missing), 21cm. Good condition. Back cover detached. 
Stains, minor damages at borders of leaves.

Opening Price: $300

357. HaKibbutz HaMeuchad – Plugat HaYam 
(Kibbutz "Mishmar HaYam"), 1940  

Passover Haggadah. HaKibutz HaMeuchad, Plugat 
HaYam [Kibbutz "Mishmar HaYam"], 1940.
Non-traditional Haggadah. Interesting references 
to the holocaust and three leaves with information 
about the company (including the names of 36 chil-
dren). "Plugat HaYam" of the Kibbutz HaMeuchad 
was founded in Yagur in 1935 in order to overtake 
the labor in Haifa Bay. During the "Homa Umigdal" 
operation in 1939, the company established Kibbutz 
"Mishmar HaYam". In 1946 the members deserted 
the original location and the kibbutz moved to a new 
venue which later got the name Kibbutz "Afek". [23] 
leaves (one leaf appears twice), 16.5X21cm. Good condi-
tion. Stains. Ex-library copy. Front and back cover were 
attached to Bristol paper.

Opening Price: $200

359. גשר, 1944 / מעוז חיים (שטורמן), 1948
1. הגדה של פסח. גשר, תש"ד [1944]. הגדה לא מסורתית. כתב-יד 

אמנותי ואיורים נאים. [1], [20], [1] עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 
לא  הגדה   .[1948] תש"ח  (שטורמן),  חיים  מעוז  פסח.  ליל  2. סדר 
 [1] לינוליאום.  חיתוכי   – אמנותיים  וכותרות  שער  מודפסת.  מסורתית 

שער מעטפת, [16] עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $250

358. גרעין געתון, 1946 / קיבוץ שפיים, 1949
1. הגדה של פסח. [גרעין] געתון, תש"ו [1946]. הגדה לא מסורתית 
בדפוס ליטוגרפי, עם איורים. קיבוץ געתון הוקם בשנת 1948. הגדה זו 
נדפסה בידי חברי גרעין "אחד במאי" כשנתיים טרם ייסוד הקיבוץ. [1], 

358. Ga'aton Group, 1946 / Kibbutz Shefayim, 
1949

1. Passover Haggadah. Ga'aton [Group], [1946]. Non-
traditional Haggadah in lithographic printing, with 
illustrations. Kibbutz Ga'aton was established in 
1948. This Haggadah was printed by the members of 
"Echad BeMay" group two years prior to the estab-
lishment of the Kibbutz. [1], 26, [1] leaves, 21.5cm. Good 
condition. Foxing-marks, folding-marks, creases.
2. Passover Haggadah. Shefayim, [1949]. Non-
traditional Haggadah. Artistic handwriting and fine 
illustrations. [1] title cover, [26] pp, 25cm. Good condi-
tion. Stains. Folds at corners, minor tears.

Opening Price: $200

359. Gesher, 1944 / Maoz Haim (Sturman) 1948

1. Passover Haggadah. Gesher, [1944]. Non-traditional 
Haggadah. Artistic handwriting with nice illustrations. 
[1], [20], [1] pp, 23cm. Good condition. Stains.
2. Seder Layl Pesach. Maoz Haim (Sturman), [1948]. 
Non-traditional printed Haggadah. Artistic title page 
and titles – linocuts. [1] title cover, [16]pp, 18.5cm. Good 
condition. Several stains.

Opening Price: $250

26, [1] דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה, קוי קיפול, קמטים. 
2. הגדה של פסח. שפיים, תש"ט [1949]. הגדה לא מסורתית כתב-יד 
טוב.  מצב  ס"מ.   25 עמ',   [26] מעטפת,  שער   [1] נאים.  ואיורים  אמנותי 

כתמים. קפלים בפינות, קרעים קלים. 

פתיחה: $200
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360. הנוער העובד, 1949 – שתי הגדות
1. הגדת פסח ה'תש"ט. קבוצת הנֹער העובד, משגב-פלמ"ח, [1949]. 
הגדה לא מסורתית, עם איורים. משגב-פלמ"ח הוא שמו הראשוני של 
קיבוץ צובה, שהוקם באותה שנה על-ידי בוגרי תנועת "הנוער העובד" 
יוצא הפלמ"ח, כך שלפנינו ההגדה הראשונה של הקיבוץ. [26] דף, 21 

ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמי-חלודה רבים על העטיפה. קרעים קלים. 
2. הגדה של פסח. סניף הנער העובד, ירושלים, פסח תש"ט [1949]. 
הגדה לא מסורתית, עם איורים נאים. [1], כד, [1] עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. קרעים בשולי המעטפת וכתמי-חלודה. 

פתיחה: $200

360. HaNo'ar HaOved – Two Haggadot

1. Passover Haggadah 1949. HaNo'ar HaOved group, 
Misgav-Palmach, [1949]. Non-traditional Haggadah, 
illustrated. Misgav-Palmach is the original name of 
Kibbutz Zova which was established at the same 
year by " HaNo'ar HaOved" group affiliated with the 
Palmach. This is the first Haggadah of this kibbutz. 
[26] leaves, 21cm. Fair-good condition. Numerous foxing-
marks on the cover. Minor tears.
2. Passover Haggadah. HaNo'ar HaOved branch, 
Jerusalem. Passover 1949. Non-traditional Haggadah, 
with nice illustrations. [1], 24, [1] pp, 22.5 m. Good condi-
tion. Stains. Tears at borders of cover and foxing-marks.

Opening Price: $200

361. גבעת-חיים / הרצליה / קיבוץ אבוקה / משמר העמק
ארבע הגדות לא מסורתיות, לא שלמות:

▪ הגדה של פסח. גבעת-חיים, תש"ה [1945]. הגדה מרשימה ומענינת. 
הרצליה,  פסח.  של  הגדה   ▪ בנים".  אל  "מאבות  י"ז:  בעמ'  מסתימת 
של  הגדה   ▪ באים".  ימים  "הנה  י"ט:  בעמ'  מסתיימת   .[1945] תש"ה 
פסח. אבוקה, [ללא ציון שנה, כנראה, בין 1945 ל-1948]. קיבוץ אבוקה 
י"ט:  בעמ'  מסתימת   .1941-1952 בשנים  בית-שאן  בעמק  התקיים 
זו  "הגדה  העטיפה:  על  בכתב-יד  הגדה.   ▪ בירושלים".  הבאה  "לשנה 
צוירה וחוברה ע"י ילדי המוסד החנוכי במשמר העמק", [שנות ה-40]. 

361. Givat-Haim / Herzlia / Kibbutz Avukah / 
Mishmar HaEmek

Four non-traditional Haggadas, not complete:
▪ Passover Haggadah. Givat Haim, 1945. Impressive 
and interesting Haggadah. Ends on page 17: "from fa-
thers to sons". ▪ Passover Haggadah. Herzliya, 1945. 
Ends on page 19: "Here come the days". ▪ Passover 
Haggadah. Avukah, [no date, probably between 1945 
and 1948]. Kibbutz Avukah existed in Beit Shean 
between the years 1941-1952. Ends on page 19: "Next 
year in Jerusalem". ▪ Haggadah. Handwritten on the 
cover: "This Haggadah was composed and painted 
by the children of Mishmar HaEmek school", [1940s]. 
Illustrations: some stenciled, others are linocuts. [27] 
pp, on the last page: "In each generation we have to see 
ourselves." with musical notes. Sizes and conditions 
vary. Detached leaves.

Opening Price: $300

362. גבעת השלשה – שתי הגדות
לא  הגדה   .[1940] ת"ש  פסח  השלשה,  גבעת  ולגאולה.  1. לחרות 
מסורתית עם תכנים מעניינים ולא שגרתיים ואזכורים לשואה והמלחמה 

המתרגשת באירופה. [1], 1, [1], 2-29, [1] דף, 15.5X21 ס"מ. מצב טוב. 
2. הגדה של פסח. גבעת השלשה, תש"ה [1945]. הגדה לא מסורתית, 
ס"מ.   22 עמ',  לב  אירופה.  יהודי  לשואת  מעניינים  ואזכורים  איורים  עם 

מעטפת קדמית קרועה ומנותקת. דפים מנותקים. מעטפת אחורית חסרה. 

פתיחה: $250

362. Givat HaShloshah – Two Haggadot

1. "LeHerut UleGeula". Givat HaShloshah, Pesach 
1940. Non-traditional Haggadah with interesting 
and unusual texts and with references to the holo-
caust and the war in Europe. [1], 1, [1], 2-29, [1] leaves, 
15.5X21cm. Good condition.
2. Passover Haggadah. Givat HaShloshah, 1945. Non-
traditional Haggadah, with illustrations and refer-
ences to the holocaust. 32 pp, 22cm. Front cover is torn 
and detached. Detached leaves. Back cover missing.

Opening Price: $250

איורים: חלקם משוכפלים בסטנסיל, חלקם חיתוכי-לינוליאום. [27] עמ', 
בעמוד האחרון: "בכל דור ודור חייב אדם" עם תוי-נגינה. גודל ומצב משתנים. 

דפים מנותקים. 

פתיחה: $300

361
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363. שש הגדות קיבוציות
גברעם,  פסח.  של  הגדה   ▪ ה-50:  שנות  מסורתיות,  לא  הגדות  שש 
תש"י [1950]. איורים יחודיים, מעשה ידי אמן. ▪ הגדה של פסח. רמת 
יוחנן, תשי"א [1951]. איורים מרשימים. ▪ הגדה של פסח. השרון-גבת, 
זו  הגדה  "השרון-גבת".  בראשיתו  נקרא  יפעת  קיבוץ   .[1954] תשי"ד 
הנה ההגדה הראשונה של הקיבוץ. ▪ הגדת סיני. יפעת, תשי"ח [1958]. 
מעטפת אחורית חסרה. עמ' אחרון: "נשוב ונמזוג גביענו ביין". ▪ הגדה 
תשי"ח  צרעה,  פסח.  של  הגדה   ▪  .[1954] תשי"ד  גנוסר,  פסח.  של 

[1958]. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

363. Six Passover Haggadot of Kibbutzim

Six non-traditional Haggadot, 1950s: ▪ Passover 
Haggadah. Gevaram, 1950. Unique illustrations, 
drawn by an artist. ▪ Passover Haggadah. Ramat 
Yochanan, 1951. Remarkable illustrations. ▪ Passover 
Haggadah. HaSharon-Gevat, 1954. Kibbutz Yifat was 
originally named "HaSharon-Gevat". This Haggadah 
is the first one of this Kibbutz. ▪ Sinai Haggadah. 
Yifat, 1958. Back cover is missing. Last page: "We shall 
continue and pour wine into our goblet". ▪ Passover 
Haggadah. Genosar, 1954. ▪ Passover Haggadah. 
TzorA'a, 1958. Sizes and conditions vary. General condi-
tion is good.

Opening Price: $500

364. תנועת הנוער "התנועה המאוחדת" – שלש הגדות
1. הגדה של פסח. התנועה המאוחדת, מחנות תל-אביב, פסח תש"ח 
פעמיים),  מופיע  הדפים  (אחד  דף   [33] מסורתית.  לא  הגדה   .[1948]

16.5X20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה.
הלומד  הנוער  של  הכללית  התנועה  שני.  סדר  פסח,  של  2. הגדה 
"למדריך:   .[1951] תשי"א,  המאוחדת.  התנועה  בארץ-ישראל,  החלוצי 
הגדה זו אינה אלא טיוטה ואפשר ויבואו בה שנויים קלים". 14 עמ', 26 

ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה קלים, פגמים קלים. 
3. הגדה של פסח. הבונים, התנועה המאוחדת, מחנה רחובות, [תשי"ח 
1958?]. הגדה לא מסורתית. [26] דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.  

פתיחה: $400

364. "HaTnu'a HaMeuchedet" Youth Movement 
– Three Haggadot  

1. Passover Haggadah. HaTnu'a HaMeuchedet, Tel-
Aviv, Pesach 1948. Non-traditional Haggadah. [33] 
leaves (one leaf appears twice), 16.5X20.5cm. Good con-
dition. Foxing-marks.
2. Passover Haggadah, Second Seder. HaTenua 
HaKlalit shel HaNo'ar HaLomed HaZioni BeEretz 
Israel, HaTnu'a HaMeuchedet. 1951. "For the guide: 
this Haggadah is a draft and there might be some 
changes". 14 pp, 26cm. Good condition. Minor foxing-
marks, minor damages.
3. Passover Haggadah. HaBonim, HaTnu'a 
HaMeuchedet, Rehovot, [1958?]. Non-traditional 
Haggadah. [26] leaves, 21.5cm. Good condition. Minor 
damages.

Opening Price: $400
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366. Beit HaEmek / Hulata / Hulda / Neot 
Mordechai

▪ Passover Haggadah. [Kibbutz Beit HaEmek], [1951]. 
[15] leaves. Ending with "Had Gadya". Back cover miss-
ing. Fair condition. Interesting Haggadah; probably not 
complete. ▪ Passover Haggadah. Hulata, [no printing 
date, possibly second half of 1940s]. [1], 17 leaves. 
Fair condition. Apparently not complete. ▪ Passover 
Haggadah. Hulda, [1952]. 20 leaves. Good condition. 
Back cover missing. ▪ Passover Haggadah. Neot 
Mordechai, [1952]. [1], 31 leaves. Good condition. Sizes 
and conditions vary.

Opening Price: $300

368. בארי / מעברות / ניר-אליהו / גליל-ים – שנות ה-60
▪ הגדה של פסח. בארי, תשכ"א [1961]. [40] דף. מצב טוב מאד. ▪ הגדה 
נדפסה  טוב.  מצב  דף.   [1]  ,16  ,[1]  .[1961] תשכ"א  מעברות,  פסח.  של 
כולה על נייר כחול. ▪ הגדה של פסח. ניר-אליהו, תשכ"ב [1962]. [1], 42 
עמ'. מצב טוב. ▪ הגדה של פסח. גליל-ים, תשכ"ו 1966. עטור וכתב: חנן 

דוד. [43] עמ'. מצב טוב מאד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

367. קיבוץ רעים / קיבוץ גבים / קיבוץ עין-גדי
▪ הגדה של פסח. תל רעים [קיבוץ רעים], תשי"א [1951]. [12] דף. מצב 
 ,[1] תשי"א [1951].  גבים,  פסח.  של  הגדה   ▪ מעניינת.  הגדה  בינוני-טוב. 
20 דף. מצב בינוני-טוב. עטיפה אחורית מנותקת. ▪ הגדה של פסח. עין-גדי, 
טוב.  מצב  אחורית.  מעטפת   [1] דף,  מעטפת, 10  שער   [1] תשי"ז [1957]. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

367. Kibbutz Re'im / Kibbutz Gevim / Kibbutz 
Ein-Gedi

▪ Passover Haggadah. Tel Re'im [Kibbutz Re'im], 
[1951]. [12] leaves. Fair-good condition. Interesting 
Haggadah. ▪ Passover Haggadah. Gevim, [1951]. [1] 
20 leaves. Fair-good condition. Back cover – detached. ▪ 
Passover Haggadah. Ein-Gedi, [1957]. [1] title cover, 10 
leaves, [1] back cover. Good condition. Sizes and condi-
tion vary.

Opening Price: $200

366. בית העמק / חולתא / חולדה / נאות מרדכי
▪ הגדה של פסח. [קיבוץ בית העמק], [תשי"א 1951]. [15] דף. מסתיימת 
ב"חד גדיא". עטיפה אחורית חסרה. מצב בינוני. הגדה מעניינת; ייתכן כי אינה 
כנראה  הדפסה,  שנת  ציון  [ללא  חולתא,  פסח.  של  הגדה   ▪ שלמה. 
אינה  כנראה,  בינוני.  מצב  דף.   17  ,[1] ה-40].  שנות  של  השניה  המחצית 
שלמה. ▪ הגדה של פסח. חולדה, תשי"ב [1952]. 20 דף. מצב טוב. עטיפה 
אחורית חסרה. ▪ הגדה של פסח. נאות מרדכי, תשי"ב [1952]. [1], 31 דף. 

מצב טוב. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

365. שלש הגדות לא מזוהות
שלש הגדות של פסח, ללא ציון מקום ושנה, [כנראה, שנות ה-40]. 

▪ על המעטפת עיטורי שועלים, גפנים וצפורים. בהגדה משולבים שני 
גור-אריה  מאיר  של  (צלליות)  מגזרות-נייר  בעקבות  שנעשו  עטורים 
 14 "תל-אביב".  האנייה  של  איור   8 בדף  "החלוצים".  בספר  המופיעות 
דף. דפים 13-14 כרוכים שלא במקומם. מעטפת אחורית חסרה. ▪ כתב-יד 
בעלי  חלקם  עדינים,  ניירות  על  נדפסה  בסטנסיל.  משוכפלים  ואיורים 
המשק  לחיי  רביעית  "כוס  האחרון:  בעמוד   ▪ דף.   22  ,[1] תכלכל.  גוון 
הזה, ביתנו אשר לנו. יהי מסדו מסד עמל וקירותיו נבנים באמונה, לחיי 

המשק!". [1], 42 עמ'. מעטפת אחורית חסרה. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

365. Three Unidentified Haggadahs

Three Passover Haggadahs, no date or place, [prob-
ably 1940s].
▪ On the cover appear illustrations of foxes, grape-
vines and birds. Within the Haggadah are two illus-
trations made after silhouettes by Meir Gur-Aryeh 
from the book "HaChalutzim". On page no. 8 is an 
illustration of the ship "Tel-Aviv". 14 leaves. Leaves 
13-14 are bound out of place. Back cover is missing. ▪ 
Stenciled manuscript and illustrations. Haggadah 
printed on delicate paper, some leaves are of a bluish 
shade. [1], 22 leaves. ▪ On the last page: "Fourth wine 
goblet to the life of this Kibbutz – our home…" [1], 42 
pp. Back cover is missing. Various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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369. ארבע הגדות לא מסורתיות, שנות ה-40-50
ישראל,  ארץ  הדפסה.  שנת  או  מקום  ציון  ללא  פסח.  של  הגדה   ▪
שכפול  לילדים.  כנראה,  ושירים,  מקוצר  נוסח  ה-40].  שנות  [כנראה, 
סטנסיל של הדפסה במכונת-כתיבה. 13 דף. ▪ הגדה של פסח. ההסת־
דרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מועצת פועלי תל-אביב-יפו, 
המחלקה לתרבות ולנוער. [תל-אביב], [אחרי 1948]. [1], 12 דף. ▪ הגדה 
של פסח. חניתה, תשי"ב [1952]. [1], 10 עמ'. ▪ הגדה של פסח. גנוסר, 
תשי"ד [1954]. [1], כח, [1] עמ'. גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב. 

פתיחה: $250

368. Be'eri / Ma'abarot / Nir-Eliyahu / Glil –Yam 
– 1960s

▪ Passover Haggadah. Be'eri [1961]. [40] leaves. Very 
good condition. ▪ Passover Haggadah. Ma'abarot 
[1961]. [1], 16, [1] leaves. Good condition. Printed on blue 
paper. ▪ Passover Haggadah. Nir-Eliyahu [1962]. [1], 42 
pp. Good condition. ▪ Passover Haggadah. Glil-Yam, 
1966. Illustration and writing: Hanan David. [43] pp. 
Very good condition. 

Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

369. Four Non-Traditional Haggadahs, 
1940s-50s

▪ Passover Haggadah. No date or place of printing. 
Eretz Israel, [apparently 1940s]. A shortened version, 
with songs, most likely, for children. Typewritten and 
stenciled. 13 leaves. ▪ Passover Haggadah. Histadrut 
HaOvdim BeEretz Israel, Moetzet Po'aley Tel-Aviv, 
Department for culture and youth. [Tel-Aviv], [post 
1948]. [1], 12 leaves. ▪ Passover Haggadah. Hanita, 
[1952]. [1], 10 pp. ▪ Passover Haggadah. Genossar, 
[1954]. [1], 28, [1] pp. 

Various sizes and conditions. In general: fair-good 
condition.

Opening Price: $250

370. הזמנה לערב פסח – התאחדות עולי גרמניה – חיפה, 
1937

סדר ליל פסח. חיפה, 1937. עברית וגרמנית. 
דף בודד. "התאחדות עולי גרמניה חיפה עורכת בחוג חבריה וידידיהם 
כרטיסים:  הזמנה   .1937 למרץ   26 ניסן,  י"ד  ו'  ביום  פסח  ליל  סדר 
לבני  עד  לילדים  מבוגר,  איש  לכל  מיל   150 המחיר:  הע"ג,  במשרד 
10 שנה 100 מיל. המסדר: ד"ר יוסף פרגר. בבית החלוצות. הכשרות 
בהשגחת הרבנות...". בצדו האחורי: קטעי-שירים וקטעים קצרים מנוסח 
ההגדה. [1] דף מודפס משני צדדיו, 25 ס"מ. מצב בינוני. קמטים ובלאי. סימני 

קיפול, קרעים קלים וכתמים. 

פתיחה: $150

370. Invitation for Passover– Association of 
Immigrants from Germany – Haifa, 1937

"Seder Leil Pesach". Haifa, 1937. Hebrew and German.
Single leaf. ""Association of Immigrants from 
Germany – Haifa, is holding for its members and their 
friends a Pesach Seder on Friday March 26 1937. …." 
On the reverse appear sections of poems and short 
passages from the Haggadah. [1] Leaf, printed on both 
sides, 25cm. Fair condition. Creases and wear. Folding-
marks, minor tears and stains.

Opening Price: $150

370



182 | מרץ 2012

373. A. D. Gordon School – Illustrations by 
Avigdor Louizada / Children's Haggadah  

1. Go to Egypt and Form a People. Published by A.D. 
Gordon School, formerly school for workers children 
in Tel Aviv, [1962]. A shortened Haggadah for school-
children, with nice illustrations by Avigdor Louizada. 
16 pp, 24cm. Good condition. Staining and several creases.
2. Passover Haggadah. No printing venue or printing 
date. [Probably 1940s-50s]. Shortened Haggadah for 
children, with illustrations. Printed on pink paper. 
[8] leaves, 16.5X10.5cm. Fair-good condition. Numerous 
foxing-marks. Detached cover.

Opening Price: $200

373. ביה"ס על-שם א"ד גורדון – איורים של אביגדור 
לואיזאדא / הגדה לילדים

1. לך שוב מצרימה ועשית לי עם. הוצאת בית הספר הממלכתי לניסוי 
ע"ש א. ד. גורדון, לשעבר בית החנוך לילדי העובדים בצפון תל-אביב, 
תשכ"ב [1962]. הגדה מקוצרת לילדי בית הספר, מלווה איורים נאים 
מאת אביגדור לואיָזאָדא. 16 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט קמטים. 
שנות  [כנראה,  הדפסה.  ושנת  מקום  ציון  ללא  פסח.  של  2. הגדה 
ה-40-50]. הגדה מקוצרת לילדים, עם איורים. נדפסה על נייר ורוד. [8] 

דף, 16.5X10.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמי-חלודה רבים. מעטפת מנותקת. 

פתיחה: $200

372. שכבת המדריכים של תנועת "הצופים", 1949
הגדה של פסח. הסתדרות הצופים העברים בישראל, שכבת מדריכים 

א', חיפה, תש"ט [1949]. 
הגדה לא מסורתית, עם איורים וטקסטים מעניינים. על העטיפה איור 

של חקלאי וחייל עבריים. [1], 28, [1] עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

372. "Hatzofim" Movement Guides, 1949

Passover Haggadah. Association of Jewish Scouts in 
Israel, Guides Group A, Haifa, 1949.
Non-traditional Haggadah, with illustrations and 
interesting texts. On the cover: an illustration of a 
Jewish farmer and a soldier. [1], 28, [1] pp, 24cm. Good 
condition.

Opening Price: $200

371. אוסף הגדות בהוצאה "משפחתית" – ארוין אופנבכר
בהוצאת  מסורתיות,  לא  "משפחתיות",  פסח  של  ארבע-עשרה הגדות 

ארוין אופנבכר. ירושלים, שנות ה-60-70. 
האחים,   – ואהרן  משה  שונה:  לנושא  הוקדשה  שנה,  בכל  הגדה,  כל 
ראשית המסורת בישראל, ספרות ומחשבה במצרים ויהודה (עיון הש־

וואתי), מועד חודש האביב, עבדות, חירות, ועוד. בעמוד האחרון: "הגדה 
זו הנה אחת מתוך סדרה הנערכת מדי שנה ע"י א. אופנבכר, ירושלים, 
כדי לשמש לטקס ליל הסדר ולשיחה בחוג המשפחה. 2 טפסים ממנה 
נמסרו לבית הספרים הלאומי למשמרת, וטופס אחד למכללת דרופסי, 

פילדלפיה". 33 ס"מ. מצב טוב. מספר דפים מנותקים. 

פתיחה: $800

371. Collection of "Family" Haggadahs – Erwin 
Offenbacher

Fourteen "family" Haggadahs, non-traditional, 
printed by Erwin Offenbacher. Jerusalem, 1960s-70s.
Each Haggadah, every year, was devoted to a differ-
ent subject: Moshe and Aharon – the brothers, early 
tradition in Israel, literature and philosophy in Egypt 
and Yehudah (comparative study), the spring month, 
slavery, liberty etc. On the last page: "This Haggadah 
is one of a series of Haggadot printed yearly by E. 
Offenbacher, Jerusalem, to be used during the Seder 
and as a conversation topic for the family. 2 copies 
were submitted to the National Library and one copy 
to Dropsie College, Philadelphia". 33cm. Good condi-
tion. Several detached leaves.

Opening Price: $800
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374. נוסחי השבועה שנשבעים עדי ישראל – ֶיְלָגָבה (ִמיָטאּו), 
לטביה, 1844

 Befehl Seiner Kaiserlichen Majestat, des
 Selbstherrschers aller Reussen N. N. N., aus der
 Kurländischen Gouvernements-Regierung. Zu
לטביה,   ,(Mitau (ִמיָטאּו  ֶיְלָגָבה   .Jedermanns Wissenschaft

1844. גרמנית ועברית.
צו מטעם הצאר הרוסי, בנוגע לנוסח השבועה של עדים יהודים תושבי 
בשטח  (כיום  הרוסית  הקיסרות  של   (Courland) קורלנד  מחוז 
עדי  נשבעין  איך  שבועה  "סדר  עבריים:  נוסחים  שלשה  כולל  לטביה). 
ישראל", "נוסח האזהרה או האיומה שקוראין בפני העד העומד לישבע 
שבועת העדות"; "נוסח שבועה שנשבע עד ישראל". [6] עמ', 35.5 ס"מ. 
מצב טוב. מעט כתמים, סימני דבק, קרעים קלים בשוליים וסימני קיפול קלים. 

375. מכתב תודה – התנועה הציונית - אזרבייג'ן, 1902פתיחה: $600
על   (Бенціонъ Давидовичъ) דוידוביץ  לבן-ציון  תודה  מכתב 

פועלו למען התנועה הציונית בעיר באקו. מארס, 1902. רוסית. 
על המסמך חתומים חמשה עשר מחברי הנהגת התנועה וכן יושב ראש 
תנועת "פועלי ציון". בין החותמים, המחנך ירחמיאל שקפניוק. מודפס 
במכונת כתיבה ומשוכפל בסטנסיל. בראשו מגן דוד עם המילה "ציון". 

34.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים, קרעים בשוליים.

פתיחה: $300

374. Oath Versions for Jewish Witnesses – 
Jelgava (Mitau), Latvia, 1844

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestat, des 
Selbstherrschers aller Reussen N. N. N., aus der 
Kurländischen Gouvernements-Regierung. Zu 
Jedermanns Wissenschaft. Jelgava (Mitau) Latvia, 
1844. German and Hebrew. Order issued by the Russian 
Tsar, concerning the oath version of Jewish witnesses 
residing in the Courland region of the Russian Empire 
(present day Latvia). Three Hebrew versions. [6] pp, 
35.5cm. Good condition. Several stains, glue marks, minor 
tears at borders and minor folding marks.

Opening Price: $600375. Letter of Gratitude – the Zionist Movement 
– Azerbaijan, 1902

A letter of gratitude to Ben-Zion Davidovitch (Бенціонъ 
Давидовичъ) for his contribution to the Zionist move-
ment in the city of Baku. March 1902. Russian.
Fifteen of the movement's leaders and the chairman 
of "Po'aley Zion" signed the letter, amongst them the 
teacher Yerachmiel Skapniuk. Typewritten and sten-
ciled. A Magen David and the word "Zion" appear on 
the upper part of the letter. 34.5cm. Good condition, 
stains, tear at borders.

Opening Price: $300
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377. Public Appeal for Collection of Books – 
Ukrainian Academy of Sciences – Kiev 

Public appeal on behalf of the Chair for Jewish 
Culture in the Library of Ukrainian Academy of 
Sciences. Kiev, [1920’s]. Yiddish. 
“We are certain, that additional collections of most 
important books, from the pubic and private librar-
ies, of the Talmud Torah etc. … still remain in the 
cities and towns. Of special value to us are publica-
tions of various political parties, especially – legal and 
illegal publications of revolutionary and proletarian 
organizations… not only collections and packages 
are requested, also single books can be sent to us; 
send us anything which you posses…”. See attached 
translation. [1] leaf printed on both sides, 28cm. Very 
good condition. 

Opening Price: $150

376. Poster - Evening in Memory of Mendele 
Mocher Sefarim – Kiev, 1928

Invitation to an evening in memory of Mendele 
Mocher Sefarim on January 16, 1928 to take place 
in the Jewish State Theater in Kiev. Ukrainian and 
Yiddish. Printed on greenish paper.
68X52cm. Good condition. Stains, tears at folding-marks. 
Several tears professionally restored. Linen backed for 
display and conservation.

Opening Price: $300

377. קול קורא לאיסוף ספרים – האקדמיה האוקראינית 
למדעים – קייב

אּופרּוף [קול קורא] מטעם הקתדרה לתרבות יהודית בספרית האקד־
מיה האוקראינית למדעים (קאטעדרע פאר יידישער קולטור בא דער 
אוק. וויסנשאפט. אקאדעמיע. ביבליָאטעק). קייב, [שנות ה-20]. יידיש. 

"אנחנו בטוחים, כי בערים והעיירות נשארו עוד אוצרות ספרים חשובים 
וכולי...  התלמוד-תורה  מן  והפרטיות,  הציבוריות  הספריות  מן  מפעם, 
במיוחד חשובים עבורנו פרסומים של מפלגות פוליטיות שונות, ובראש 
ובראשונה – הוצאות חוקיות ובלתי חוקיות של ארגונים מהפכניים ופרו־

לטריים... לא צריך לאסוף ולשלוח רק אוספים וחבילות, ניתן לשלוח גם 
ספרים בנפרד, שלחו אלינו מה שנמצא אצלכם...". ראה תרגום מצורף. 

[1] דף מודפס משני צדדיו, 28 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

378. פוגרומים ביהודים בשנים 1918-1921
 ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ 1918-1921 [Evreiskie pogromy
לנפגעי  לסיוע  הועד  אוסטרובסקי,  ז'  מאת  (ב)יהודים],  פוגרומים   -

פוגרומים. הוצאת Школа и книга, מוסקבה, 1926.  
מחקר מקיף אודות הפוגרומים שנעשו ביהודים במזרח אירופה בשנים 
1918-1921, מלווה תצלומים רבים. 136 עמ', 35.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, 

כתמי-רטיבות. כריכה חדשה, עליה מודבקת העטיפה המקורית. 

פתיחה: $200

376. כרזה - ערב מנדלי מוכר ספרים – קייב, 1928
לינואר,  ב-16  המתקיים  ספרים  מוכר  מנדלי  של  לזכרו  לערב  הזמנה 
מודפסת  ויידיש.  אוקראינית  בקייב.  היהודי  הממלכתי  בתיאטרון   1928

על נייר ירקרק.
משוקמים  חלקם  הקיפול,  בסימני  קרעים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   68X52

שיקום מקצועי מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $300
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378. Anti Jewish Pogroms during the years 
1918-1921

ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ 1918-1921 [Evreiskie pogromy 
– (anti)Jewish pogroms], by Z. Ostrowsky, the aid 
committee for pogroms victims. Moscow: Школа и 
книга, 1926.
A comprehensive research about anti-Jewish po-
groms in Eastern Europe during the years 1918-1921, 
accompanied by numerous photographs. 136 pp, 
35.5cm. Fair condition. Tears, moisture marks. Original 
cover mounted on a new binding.

Opening Price: $200

379. הודעה על מותו של יהודי – לנינגרד הנצורה, 1942
שני מסמכים רשמיים בכתב יד ובדפוס, מטעם לשכה צבאית בלנינגרד 

(נשלחו בתקופת המצור על העיר), 1942. רוסית.
שני המסמכים ממוענים לגברת קוהנמן (Когенман). האחד מבשר 
עבור  אישור  מהווה  השני  הצבאי.  שירותו  במהלך  בעלה  מות  על  לה 

קבלת פנסיה בעקבות מותו. גודל משתנה. מצב טוב, קרעים.

פתיחה: $200

380. כתובה מודפסת עברית / רוסית – סט. פטרבורג, 1913
עברית  פטרבורג, 1913.  סט.  ושותפו,  לוריא  י.  דפוס  מודפסת.  כתובה 

ורוסית.
נוסח הכתובה בעברית (מנוקד) וברוסית. רק חלקה העברי מולא בפרטי 

החתן והכלה. [2] עמ', 36.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים, סימני-קיפול וכתמים. 

פתיחה: $150

380. Printed Ketubah – Hebrew / Russian – St. 
Petersburg, 1913  

Printed Ketubah. St. Petersburg: I. Luria and co. 
printing press, 1913. Hebrew and Russian. The text is 
in Hebrew (vowelized) and in Russian. The names of 
groom and bride were filled out only in the Hebrew 
section. [2] pp, 36.5cm. Good condition. Creases, fold-
ing-marks and stains.

Opening Price: $150

379. Announcement about the Passing of a Jew 
– Besieged Leningrad, 1942

Two official documents handwritten and printed, 
issued by a military chamber in Leningrad (sent 
during the siege), 1942. Russian.
Both documents are addressed to Mr. Kohenman 
(Когенман). One document announces the death of 
her husband during military service. The other docu-
ment confirms the payment of a pension due to his 
death. Size varies. Good condition. Tears.

Opening Price: $200

378
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381. "Maccabi" – Two Periodicals – Odessa, 
1917-1919

1. Maccabi, illustrated periodical concerning 
physical education, edited by Ya'akov Wassermann. 
Odessa: "Moriya" printing press, 1919. Booklet no. 1, 
published by "Maccabi" center in Russia. Numerous 
illustrations and photographs. Amongst the writers: 
J. Klausner, Yitzchak Katzenelsohn, Morris Meterlink 
and others. No additional booklets have been print-
ed. 156 columns. Good condition. Stains, restored tears.
2-9. МАККАБИ [Maccabi], illustrated monthly pe-
riodical concerning physical education, edited by 
S.B. Schwartz (С. Б. Шварц). Published by "Maccabi" 
center, Odessa. Russian. Eight issues: November 
1917 until April 1919. Amongst the writers: Ya'akov 
Granowsky, founder of "Maccabi" in Russia. Good-
fair condition. Stains, tears – some restored. One 
leaf- detached. The two periodicals are bound together.

Opening Price: $500

381. "מכבי" – שני כתבי עת – אודסה, 1917-1919
1. מכבי, מכתב-עתי מצויר לעניני החנוך הגופני, בעריכת יעקב וסרמן. 
מרכז  בהוצאת  א',  חוברת   .[1919] תרע"ט  אודסה,  "מוריה",  דפוס 
ה"מכבי" ברוסיה. כוללת איורים ותצלומים רבים. בין הכותבים: י. קלוזנר, 
נוספות.  חוברות  נדפסו  לא  ואחרים.  מטרלינק  מוריס  קצנלסון,  יצחק 

156 עמודות. מצב טוב. כתמים, קרעים משוקמים.
בעריכת  גופני,  חינוך  לענייני  מאויר  ירחון  [מכבי],   МАККАБИ .2-9
ס. ב. שורץ (С. Б. Шварц). הוצאת מרכז ה"מכבי", אודסה. רוסית. 
יעקב  הכותבים:  בין   .1919 אפריל  עד   1917 נובמבר  גליונות:  שמונה 
גרנובסקי, מייסד ה"מכבי" ברוסיה. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים, חלקם 

משוקמים. דף אחד מנותק.

שני כתבי העת כרוכים יחד. 

פתיחה: $500

382. ארבע גלויות – ארגונים יהודיים בוילנה ובאודסה – 
אוסישקין / דרויאנוב

של "ועד החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה  ▪ גלויה מודפסת 
האודיסאי"].  ["הוועד  אודיסה"  ישראל,  ובארץ  בסוריא  מלאכה  ובעלי 
נכתבה בשנת תרע"ד [1914]. על הגלויה נדפס במכונת-כתיבה מכתב 
מאת מנחם אוסישקין, חתום בחתימת ידו. ▪ גלויה מודפסת של "ועד 
החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובארץ 
הועד,  מזכיר  בידי  תרס"ב [1902]  בשנת  נכתבה  אדעססא".  הקדושה, 
של  מודפסת  גלויה   ▪ ידו.  בחתימת  חתומה  דרויאנוב,  אלתר  הסופר 
בשנת  נכתבה  וילנה,  בליטא,  הציונית  ההסתדרות  של  המרכזי  "הועד 
תרפ"א [1921]. ▪ גלויה עם חותמת "משרד ארץ-ישראלי מרכזי, וילנה", 

נכתבה בשנת תרפ"ב [1921]. סה"כ 4 גלויות, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $180

382. Four Postcards – Jewish Organizations in 
Vilnius and in Odessa – Ussishkin / Druyanov 

▪ Printed postcard issued by "committee of the 
society to support Jewish farmers and crafts-
men in Syria and in Eretz Israel, Odessa" ["The 
Odessa Committee"]. Written in 1914. A letter from 
Menachem Ussishkin is printed on the postcard, 
hand signed by Ussishkin. ▪ Printed postcard of 
"committee of the society to support Jewish farm-
ers and craftsmen in Syria and in the Holy Land, 
Odessa". Written in 1902 by the committee's secre-
tary, the writer Alter Druyanov and hand-signed by 
him. ▪ Printed postcard of the "central committee 
of the Zionist Organization in Lithuania, Vilnius" 
written in 1921. ▪ Postcard with an ink-stamp of "the 
Central Eretz Israel office, Vilnius", written in 1921. 
Lot of 4 postcards, good condition.

Opening Price: $180

383. אוסף מסמכים ותצלומים – ציֹוֵני חודורוב, שנות 
ה-20-40

מערב   ,(Khodoriv) חודורוב  מהעיר  ומסמכים  תצלומים  אוסף 
אוקראינה, שנות ה-20-40. 

רובם   ,(Real-Photo) מצולמות  וגלויות  תצלומים  ושלשה  שלשים 
המחלקה  תלמידי  ביניהם:  חודורוב,  ציוֵני  של  קבוצתיים  תצלומים 

381
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383. Collection of Documents and Photographs 
– Khodoriv Zionists, 1920s-40s  

Collection of photographs and documents from 
Khodoriv, West Ukraine, 1920s-40s.
Thirty three photographs and Real-Photo postcards. 
most of them are group photographs of the Khodoriv 
Zionists, including: students of first and second grade 
in the Khodoriv Hebrew School, [1923], JNF commit-
tee on the 25th anniversary of JNF, 1927, etc; 18 print-
ed forms, member-cards, invitations to various events 
and handwritten letters, in the name of Zevulun Hahn. 
Lot of about 50 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $500

384. שלח את עמי – שלש כרזות ודגלון
המועצה  הוצאת  ברה"מ",  יהודי  עם  אחד  עם   – "יחד   ▪ כרזות:  שלש 
 Freedom for the Jews in"  ▪ ברה"מ.  יהודי  למען  הציבורית 
U.S.S.R, Brussels/17-19 February 1976" – בעיצוב יעקב אגם. 
▪ "ספרות אנטישמית – מותר, לוח שנה עברי – אסור בברית-המועצות", 
 "Let our people go" ▪ .הוצאת שירות הפרסומים במרכז ההסברה

.Coalition to free Soviet Jews-דגלון מטעם ה -
רוסיה  מממשלת  דרש  אשר  המאבק  סיסמת  היתה  עמי"  את  "שלח 
ומצב  גודל  שעריה.  את  לצאת  לעזוב,  המעוניינים  ליהודים  לאפשר 

משתנים. 

פתיחה: $400

בחודורוב,  העברי  הספר  בית  ועד  עם  השניה  והמחלקה  הראשונה 
תרפ"ג [1923], ועדת הקרן הקיימת לרגל חצי היובל של קק"ל, תרפ"ז, 
ועוד; כשמונה-עשר טפסים מודפסים, כרטיסי-חבר, הזמנות לאירועים 
כ-50  סה"כ   .(Hahn) האהן  זבולון  של  על-שמו  בכתב-יד,  ומכתבים 

פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

384. Let my People Go – Three Posters and a 
Flag 

Three posters: ▪ "One people with the USSR Jews", 
issued by the Public Council for USSR Jews. ▪ 
"Freedom for the Jews in U.S.S.R, Brussels/17-19 
February 1976" – designed by Ya'akov Agam. ▪ :"Anti-
Semitic Literature – permitted, Jewish calendar – 
forbidden", issued by the publications department of 
the Information Center. ▪ "Let our people go" – small 
flag issued by the Coalition to free Soviet Jews.
"Let my people go" was the slogan of the struggle 
demanding the Russian government to let Jews leave 
Russia if they wish to do so. Various sizes and conditions.

Opening Price: $400

385. כרוזים ביידיש ועברית – מזרח אירופה, שנות 
ה-20-30

ביאליסטוק  ורשה,  וילנה,  ציוניים.  ו/או  יהודיים  בעניינים  כרוזים  תריסר 
וערים נוספות שנות ה-20-30. יידיש ועברית.

מטעם  כרוז  ישראל,  בארץ  אדמות  למכירת  חברה  מגוונים:  נושאים 
תעמולת  "הכוכב",  לשבועון  פרסום  תיאטרון,  למופע  הזמנה  גימנסיה, 

ארגונים ציוניים, ועוד. גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

385. Proclamations in Yiddish and Hebrew – 
East Europe, 1920s-30s

A dozen proclamations concerning Jews and 
Zionists. Vilnius, Warsaw, Bialystok and other cities. 
1920s-30s. Yiddish and Hebrew.
Various topics: a company selling land in Eretz Israel, 
proclamation issued by a gymnasium, invitation to a 
theatre performance, advertisement for "HaKochav" 
weekly, propaganda of Zionist organizations, etc. 
Size and condition varies, general condition – good.

Opening Price: $250
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386. Statistics about the Jewish Population in 
Poland, 1919-1926  

Statystyka ludności Żydowskiej w Polsce / Statistique 
de la Population Juive en Pologne. Statistics about 
the Jewish population in Poland during the years 
1919-1926. French and Polish.
Typewritten and stenciled reports-drafts, with hand-
written corrections. Information about the Jewish 
population in Poland. [21] leaves in Polish, [93] leaves 
in French. Some chapters appear several times. Good 
condition, creases and minor tears.

Opening Price: $200

387. אוצר החכמה והמדע – "חכמת הכעמיע" - וילנה, 1876
הכעמיע,  חכמת  או  וההפרדה  ההרכבה  ספר  והמדע,  החכמה  אוצר 
"אוצר  של  שני  [חלק  תרל"ו 1876.  וילנה,  ראבינאוויץ.  הכהן  צבי  מאת 

החכמה והמדע"].
חכמת  חוקי  בקרבו  יכלול  ראשון  חלק  חלקים,  שני  בקרבו  "כולל 
מיסודות  הכעמיע  חכמת  בקרבו  יכלול  שני  חלק  הכללית,  הכעמיע 
פיתוחי- מהם 185  ציורים,  עשר  ושנים  מאתים  עם  מתכותיים...  בלתי 
טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   306 ,[6] ברוסית.  אחד  שערים,  ארבעה  עץ". 
נייר איכותי. כתמים בדפים ראשונים ואחרונים. קרע בשדרה, פגמים בכריכה. 

פתיחה: $150

386. דו"חות סטטיסטיים על אוכלוסיית יהודי פולין, 
1919-1926

 Statystyka ludności Żydowskiej w Polsce / Statistique
על  סטטיסטיים  דו"חות   .de la Population Juive en Pologne

אוכלוסיית יהודי פולין בשנים 1919-1926. צרפתית ופולנית. 
תיקונים  עם  כתיבה,  במכונת  טיוטות-דו"חות  של  סטנסיל  הדפסות 
בכתב-יד. מספקים נתונים על אוכלוסיית היהודים בכל רחבי פולין. [21] 
דף בפולנית, [93] דף בצרפתית. חלק מהפרקים מופיעים במספר עותקים. 

מצב טוב, קמטים וקרעים קלים. 

פתיחה: $200

387. Otzar HaChochma VeHamada – "Chochmat 
HaKame'a" – Vilnius, 1876 

Rabinovitch, Zvi HaCohen. Otzar HaChochma 
VeHamada, Sefer HaHarkava VeHahafrada or 
Chochmat HaKame'a. Vilnius, 1876. [Second part of 
"Otzar HaChochma Vehamada"].
"Consists of two parts….with two hundred and two 
illustrations, 185 of them are wood-cuts". Four title-
pages, one in Russian. [6], 306 pp, 23.5cm. Good condi-
tion. Good quality paper. Stains to first and last leaves. 
Tear to spine, damages to binding.

Opening Price: $150
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וילנה,   – והרמוניה  מוסיקה  ללימוד  ספר   – ִזְמַרת-ָיּה   .388
1885

ִזְמַרת-ָיּה, יכלכל דבריו במשפטי שעורי המעלות ושעורי נעימה בנגינה 
ָמְרֶּכֶבת, ַהאְרמָאִניע-ֶלעְהֶרע, מאת צבי ניסן גולומב. וילנה, תרמ"ה 1885.
ספר מקצועי ללימוד מוסיקה. XXII ,86 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. אינו כרוך. 

פתיחה: $150

388. "Zimrat-Ya" – Music Study Book – Vilnius, 
1885

"Zimrat-Ya" by Zvi Nisan Golomb. Vilnius, 1885.
A professional music study book. 86, XXII pp, 22cm. 
Good condition. Not bound.

Opening Price: $150

389. Scholarly Jewish Almanac - Warsaw, 1937 

Almanach Szkolnictwa Żydowskiego w Polsce, edited 
by Jacob Zineman, published by Renesans, Warsaw, 
1937. Polish.
Jewish scholarly almanac. Essays by Jewish philoso-
phers and intellectuals, with photographs. 176 pp, 
22.5cm. Fair-good condition. Tear to title-page, rein-
forced with adhesive tape. Stains, minor tears.

Opening Price: $180

389. אלמנך יהודי להשכלה גבוהה – ורשה, 1937
Almanach Szkolnictwa Żydowskiego w Polsce, בעריכת 

Jacob Zineman. הוצאת Renesans, ורשה, 1937. פולנית. 
אלמנך יהודי לימודי. מאמרים מאת הוגים ואנשי-רוח יהודיים, עם תצלו־
מים. 176 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרע בדף השער, מחוזק בנייר דבק. 

כתמים, קרעים קלים.  

פתיחה: $180 388
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390. Official Decree concerning the Deportation 
of Jews from Vienna, 1670  

Official decree issued by Leopold I, ruler of the Holy 
Roman Empire, Emperor of Austria, Hungary and 
Bohemia. [Vienna], March 3 1670. German.
On February 28 1670 Emperor Leopold I ordered the 
deportation of all the Jews from Vienna not later 
than June. This decree, published a few days later, in-
structs the Christian citizens of Vienna, to submit all 
their monetary demands against Jews till the end of 
March so as to enable the authorities to collect those 
debts before the Jews leave the city. Emperor's seal 
appears on the lower part of the leaf. Leaf 33X41cm. 
Fair-good condition. Staining. Tears - mainly at borders. 
A vertical folding-mark and minor tears. Rare.

Opening Price: $1200

יהדות מרכז אירופה
CENTRAL EUROPEAN JEWRY

390. צו ממשלתי בנושא גירוש היהודים מהעיר וינה, 1670
הרומית  האימפריה  שליט  הראשון,  ליאופולד  מטעם  ממשלתי  צו 
 .1670 במארס   3 [וינה],  ובוהמיה.  הונגריה  אוסטריה,  קיסר  הקדושה, 

גרמנית.
כל  גירוש  על  הראשון  ליאופולד  הקיסר  ציוה   1670 בפברואר  ב-28 
ספורים  ימים  שנתפרסם  זה,  צו  יוני.  חודש  עד  וינה  מהעיר  היהודים 
לאחר מכן, מֹוֶרה לכל אזרחי וינה הנוצרים, להגיש את כל תביעותיהם 
הכספיות נגד יהודים עד סוף חודש מארס, על-מנת שהרשויות תוכלנה 
בתחתית  העיר.  את  עזיבתם  מועד  לפני  אלו  חובות  מהיהודים  לגבות 
בעיקר  קרעים,  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   33X41 דף  הקיסר.  חוָתם 

בשוליים. קו קפל אנכי עם קרעים קלים. נדיר. 

פתיחה: $1200

390
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391. Documents on Jews' Oaths / Regulations of 
Jews' Rights and Obligations – Germany, 17th-
18th Centuries

1. Formular wie die Juden den erhaltenen Schutz-Brief 
zu beschwohren haben. [Hessen, Darmstadt, 1720]. 
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 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". [2] leaves, 35cm. Good 
condition, creases to margins and several stains. 
2. Von Gottes Gnaden wir Ludwig… A document 
on behalf of Prince Ludwig of Hessen, December 19, 
1786. It is addressed to the officers of his principality 
in the various regions in regard to Section no. 10 of 
The Jews' Regulations from 1728, and to the commer-
cial relations between Jews and Christian citizens, 
especially to the fine of 20 Gulden (or more) imposed 
on a Jew that lent money. [2] leaves, 35cm. Good condi-
tion, creases to margins and several stains.
3. Ordnung unser georgen von gottes gnaden… 
Darmstadt, 1661. A document containing 20 sections 
of regulations regarding government ordinances, 
civil and religious obligations and rights, all pertain-
ing to the Jews, on behalf of the Landgrat (prince of 
eight small principalities) George. An early and rare 
document. [4] leaves, 35cm. Good condition, stains.
4. Von gottes gnaden, Ernst Ludwig, Landgrat. 
Darmstadt, 1719. A document on behalf of Prince 
Ernst Ludwig, signed by him or in his name by a sec-
retary or clerk, regarding the document mentioned 
above. It details the penalties to be imposed on 
Jewish tradesmen that carry out commerce in their 
houses or in markets on Christian holidays, including 
Sundays. [2] leaves, 32.5cm. Good condition, minor tears 
to margins.

Opening Price: $800

391. צוים בנושא שבועת יהודים / תקנות בנושא זכויות 
וחובות יהודים – גרמניה, המאות ה-17-18

Formular wie die Juden den erhaltenen Schutz- .1
נוסח  דרמשטט, 1720].  [ֶהֶסן,   .Brief zu beschwohren haben
השלטונות  בפני  הופעתם  בעת  להשבע  היהודים  שעל  השבועה 
ההשבעה  נוסח  את  מפרט  המסמך  חסות".  "כתב  לקבל  על-מנת 
שיש לקרוא בפני היהודים בגרמנית, וכן את נוסח העדות שעל היהודי 
לומר, בכיסוי ראש, בגרמנית וכן בעברית (מודפס באותיות לטיניות, עם 
 Losissa etschen Adonay eloecha Laschaff kilo" שבושים
 –  "rennaqqe Adonay etascherlissa etschemo laxhoff
"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.
Von Gottes Gnaden wir Ludwig… .2. מסמך מטעם הנסיך 
במחוזות  שלטונו  פקידי  אל  מופנה   .1786 בדצמבר   19 מֶהֶסן,  לודוויג 
השונים; מתייחס לסעיף מס' 10 של "תקנות היהודים" משנת 1728 וכן 
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. 
 .  Ordnung unser georgen von gottes gnaden… .3
המתייחסות  תקנות  של  סעיפים   20 הכולל  מסמך   .1661 דרמשטט, 
של  והדתיות  האזרחיות  וזכויותיהם  חובותיהם  כולל  הממשל,  לסדרי 
קטנות),  נסיכויות  שמונה  של  (נסיך   Landgrat-ה מטעם  היהודים, 

גיאורג – פריט מוקדם ונדיר. [4] דף, 35 ס"מ. מצב טוב, כתמים. 
 .Von gottes gnaden, Ernst Ludwig, Landgrat .4
או  בידיו  חתום  לודוויג,  ארנסט  הנסיך  מטעם  מסמך  דרמשטט, 1719. 
העו־ את  ומפרט  הנ"ל,  למסמך  המתייחס  פקיד,  או  מזכיר  בידי  בשמו 
בבתיהם  ומתן  משא  המנהלים  יהודיים  סוחרים  על  להטיל  שיש  נשים 
או בשווקים בימי חגים נוצריים, כולל ימי א'. [2] דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב, 

קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $800
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393. Manifests concerning Kosher Meat in 
Vienna, 1853/1857  

Two printed manifests, by Rabbi Elazar Halevi Ish 
Horwitz [descendant of Shelah Hakadosh]. Vienna, 
1853, 1857. German and Yiddish/German.
"For the information of all observing Jews, I am here 
to warn you that due to changes amongst butcher-
shops owners in our city, we approved and see as 
Kosher" the butcher shops in the Jewish community 
as well as two others only; all the rest are strictly for-
bidden. Leaf 26.5X22cm in Yiddish and German. Folded 
into 2; leaf 23X19.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

393. מנשרים בנושא בשר כשר בעיר וינה, 1853 / 1857 
 Lazar) הורוויץ  איש  הלוי  אלעזר  הרב  מאת  מודפסים,  מנשרים  שני 
ויידיש  גרמנית   .1857  ,1853 וינה,  הקדוש].  לשל"ה  [נצר   (Horwitz

/ גרמנית.
בעלי  בקרב  שינויים  עקב  כי  להזהיר,  באתי  המצוות,  שומרי  "לידיעת 
האטליז   – ככשרים"  ומוחזקים  בהשגחתנו  נתאשרו  בעירנו,  האטליזים 
בבית הקהלה היהודית ושני אטליזים נוספים בלבד; כל היתר אסורים 
 23X29.5 26.5 ס"מ ביידיש וגרמנית, מקופל ל-2; דףX22 באיסור גמור". דף"

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

392. תעודת לידה – מורביה, הבסבורג, 1844
הבסבורג,  קיסרות  מורביה,   ,(Eidlitz) איידליץ  מהעיר  לידה  תעודת 

מאי 1844. גרמנית. 
ם מרשם התושבים היהודיים, על לידתו של התינוק  תעודה מטעם ַרּׁשָ
ורוניקה  ורעייתו  כהן  שמואל  של  החמישי  בנם   ,(Kohn) כהן  זוסמן 
(לבית הופר), עם אישור על המילה ועם חתימת העד והסנדק. התוכן 
אושר במשרד המשפטים המקומי, כולל חתימות וחותמות. [4] עמ', 34 

ס"מ. מצב טוב. בלאי, סימני קיפול וכתמים. 

פתיחה: $150

394. פולמוס בקהלת וורמייזא – שני מסמכים, 1871
וורמייזא  בכתב-יד.  מכתבים  של  ליטוגרפית  הדפסה  מסמכים,  שני 

(וורמס,               ), 1871. גרמנית. 
1. מסמך הכולל העתקי פרוטוקולים של ישיבות, פניות לעיריית וורמס 
מגּבֵאי  ארבעה  של  רצונם  בדבר  ֶהֶסן,  של  הדּוּכס  ממשלת  ולמשרדי 
בחירות  לעריכת  בנוגע  ודברים  דין  ממשרותיהם;  להתפטר  הקהילה 
חדשות. 12 עמ', 34.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול. נשלח בדואר. קמטים.
2. מסמך מאת משה מנהיימר (Moses Mannheimer), המתאר 
רבּה  לבין  ביניהם  הנ"ל:  הגבאים  להתפטרות  הסיבות  את  בפרוטרוט 
הקודם של הקהלה, הרב במברגר (שהיה אורתודוקסי), נתגלעו חילוקי 
הרב  של  במינויו  צידודו  והם  אידיאולוגי-דתי,  רקע  על  כנראה  דעות, 
שטיין, שהיה רפורמי-ליברלי. מנהיימר היה מחסידיו של הרב במברגר. 

[8] עמ', 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים וקמטים. כתמים. 

פתיחה: $180

Worms

392. Birth Certificate – Moravia, Habsburg, 1844 

Birth certificate from the city of Eidlitz, Moravia, 
Habsburg Empire, May 1844. German.
Certificate issued by the registrar of Jewish citi-
zens, about baby Zusman Kohn's birth, fifth child of 
Shmuel Kohn and his wife Veronica (neé Huper), with 
a certificate about circumcision and a signature by 
the witness and the godfather. The certificate was 
confirmed by the local Ministry of Justice, including 
ink-stamps and signatures. [4] pp, 34cm. Good condi-
tion. Wear, folding-marks and stains.

Opening Price: $150

393
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394. Polemic in the Worms Congregation – Two 
Documents, 1871  

Two documents, lithographic printing of handwrit-
ten letters. Worms, 1871. German.
1. A document with protocols of meetings, applica-
tions to the Worms municipality and to the offices of 
the Duke of Hessen, concerning the intention of four 
Gaba'im to resign; discussions about new elections. 
12 pp, 34.5cm. Good condition. Staining and folding-
marks. Sent by mail. Creases.
2. A document from Moses Mannheimer describ-
ing in detail the reasons for the above mentioned 
Gaba'im's resignation: amongst them the former 
Rabbi of the congregation, Rabbi Bamberger (an 
orthodox). Controversies, probably for ideological-
religious reasons, led them to support the appoint-
ment of Rabbi Stein who was a reform-liberal. 
Mannheimer was a follower of Rabbi Bamberger. [8] 
pp, 28cm. Good condition. Folding-marks. Minor tears 
and creases. Staining.

Opening Price: $180

395. Jewish Hospital in Vienna – Activity 
Report, 1855

Bericht Über das Wiener Israeliten-Spital vom Jahre 
1855. Vienna, 1856. German.
Report regarding the activity of the Jewish Hospital 
in Vienna during the year 1855. Attached is an issue 
of Landes-Regierungsblatt Für Das Erzherzogthum 
Oesterreich Unter Der Enns of 1857. [11] pp; 12 pp, 
27cm. Good condition. Minor creases. Dark stain on the 
margin of report's cover.

Opening Price: $250

395. דו"ח על פעילות בית החולים היהודי בוינה, 1855 
 Bericht Über das Wiener Israeliten-Spital vom Jahre

1855. וינה, 1856. גרמנית.
 דו"ח על פעילות בית החולים היהודי בוינה בשנת 1855. מצורף: גליון 
 Landes-Regierungsblatt Für Das Erzherzogthum
Oesterreich Unter Der Enns משנת 1857. [11] עמ'; 12 עמ', 27 

ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. כתם כהה בשולי מעטפת הדו"ח. 

פתיחה: $250

396. A Business Calendar for 1828 – Including a 
Jewish Calendar 

Geschäfts Kalender für das Schaltjahr 1828. [Vienna, 
1827]. German.
A large format calendar for the business year 1828. 
On the right hand side ”Compendiöser Kalender der 
Juden" – a concise Jewish calendar, with the Jewish 
months and holidays. On the lower part is the map of 
Vienna, hand painted. 55X44.5 xm. Fair-good condition. 
Professionally restored tears. Text omission.

Opening Price: $400

396. לוח-שנה עסקי לשנת 1828 – כולל לוח-שנה יהודי
Geschäfts Kalender für das Schaltjahr 1828. [וינה, 1827]. 

גרמנית. 
הימני  בחלקו   .1828 העסקים  לשנת  גדול,  בפורמט  שנה  לוח 
"Compendiöser Kalender der Juden" – לוח-שנה יהודי קצר, 
עם שמות החודשים העבריים והחגים היהודיים. בחלקו התחתון מפה 
של העיר וינה, צבועה ביד. 55X44.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים משוקמים 

שיקום מקצועי, פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $400
395

396
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397. Hebrew Study Book for Children – Anton 
Schmidt Printing Press – Vienna, 1815  

A guide to teach children read Hebrew, to facilitate 
and to speed up the learning, by Shmuel Detmold. 
Anton Schmidt printing press, Vienna, 1815. Hebrew 
and Yiddish-Deitch. [6], 86 pp, 20cm. Good condition. 
Several stains. Minor tears fastened with adhesive tape. 
Minor moth-damages. Unbound.

Opening Price: $200

398. Dr. Ludwig Philippson – A Printed "Open 
Letter" and a Printed Speech, 1854 

A speech and an "open letter" by Dr. Ludwig 
Philippson, PhD (1811-1889), a Rabbi, editor and 
author. Creator of a very influential Jewish weekly. 
Translated the Bible into German and published 
poems, stories, plays and religious and social essays. 
1. A las Cortes constituyentes de la nación Espanola. 
Berlin, [1854]. Spanish. An open letter to the Spanish 
Cortes to revoke the Edict of Expulsion of Jews of 
1492 and readmit the Jews into Spain. [8] pp, 27.5cm. 
Good condition. Sheet not cut. Creases at borders.
2. Speech about the miserable situation of the Turkish 
Jews in general and the Jews of Constantinople in 
particular, including juveniles who experience a very 
low level of Jewish culture and education and poor 
religious services. Magdeburg, May 1, 1854. German. 
[4] pp, 27.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

397. ספר לימוד עברית לילדים – דפוס אנטון שמידט – וינה, 
1815

מורה דרך, ללמד הילדים קריאת שפת העברי, להקל מעליהם הלמוד 
ולהחישו, מאת שמואל דטמולד. דפוס אנטון שמידט, וינה, תקע"ה 1815. 
עברית ויידיש-דייטש. [6], 86 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים 

קלים מחוזקים בנייר-דבק. פגעי-עש קלים. אינו כרוך. 

פתיחה: $200

398. ד"ר לודוויג פיליפסון – מכתב פתוח ונאום מודפסים, 
1854

רב,   ,(1811-1889) פיליפסון,  לודוויג  ד"ר  מאת  פתוח"  ו"מכתב  נאום 
עורך וסופר, בעל תואר ד"ר בפילוסופיה. ייסד שבועון יהודי רב-השפעה, 
וחיבורים  מחזות  סיפורים,  שירים,  ופרסם  לגרמנית  התנ"ך  את  תרגם 

דתיים וחברתיים.
 .A las Cortes constituyentes de la nación Espanola .1
ברלין, [1854]. ספרדית. מכתב-גלוי לבית הנבחרים הספרדי, הקורא 
ולאפשר   1492 משנת  ספרד  יהודי  של  הגירוש  גזירת  את  לבטל 
חזרתם של יהודים למדינה. [8] עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב. גיליון לא חתוך. 

קמטים בשוליים. 
קושטא  ויהודי  בכלל  טורקיה  יהודי  של  העגום  מצבם  על  2. נאום 
וחינוך  תרבות  של  נמוכה  מרמה  הסובלים  הנוער,  בני  ובכללם  בפרט, 
יהודיים ושירותי דת. מגדבורג (                         ), 1 במאי 1854. גרמנית. 

[4] עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

Magdeburg

399. חוברות בהוצאת הקהלות היהודיות בברלין ולייפציג
 Revidirte Statuten des Deutsch-Israelitischen .1
 Gemeindebundes angenommen durch den
 Ausserordentlichen Gemeindetag zu Leipzig am 19.

 .September 1877
 Der Deutsch-israelitische gemeindebund nach .2
 ablauf des ersten decenniums seit seiner begründung
 von 1869 bis 1879. Eine erinnerungsschrift, von B.

Jacobsohn. לייפציג, 1879. 
 Revidirte Statuten des Deutsch-Israelitischen .3
 Gemeindebundes, angenommen durch den
 Ausserordentlichen Gemeindetag zu Berlin am 21.

 .Februar 1882
 Was ist, will und leistet der Deutsch-Israelitische .4

?Gemeindebund. ברלין, 1904. 

גודל ומצב משתנים. מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $200

397398399
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399. Booklets published by the Berlin and 
Leipzig Jewish Communities  

1. Revidirte Statuten des Deutsch-Israelitischen 
Gemeindebundes angenommen durch den 
Ausserordentlichen Gemeindetag zu Leipzig am 19. 
September 1877.
2. Der Deutsch-israelitische gemeindebund nach 
ablauf des ersten decenniums seit seiner begründung 
von 1869 bis 1879. Eine erinnerungsschrift, von B. 
Jacobsohn. Leipzig, 1879.
3. Revidirte Statuten des Deutsch-Israelitischen 
Gemeindebundes, angenommen durch den 
Ausserordentlichen Gemeindetag zu Berlin am 21. 
Februar 1882.
4. Was ist, will und leistet der Deutsch-Israelitische 
Gemeindebund? Berlin, 1904.
Size and condition varies. Fair-good condition.

Opening Price: $200

יהודיות  קהלות   – ומסמכים  דו"חות  תקנות,  חוברות   .400
בגרמניה

1. דף בודד, קבלה עבור תרומה לטובת חומת בית העלמין של הקהלה 
היהודית בלאופהיים (Laupheim). לאופהיים, יוני 1856. 

 Statuten der Israelitischen Cultus-Gemeinde .2
Sulzbach [תקנות הקהלה היהודית בזולצבאך], [1874]. 

 Statuten des Landes-Vereins zur Unterstützung .3
 notleidender Israelit. Kultusgemeinden in Bayern
של בוואריה]. פיורדא  [תקנות ארגון סיוע ליהודים, הקהלות היהודיות 

.1894 ,(           )
 Friedhofs und Begräbnis-Ordnung für den Friedhof .4
 (auf dwe Hochheimer Höhe) der Israelitischen
ולבית  ללוויות  בנוגע  [תקנות   Religions-Gemeinde Worms
 ,( וורמס (וורמיזא,           וורמס].  של  היהודית  הקהלה  של  העלמין 

.[1894]
 Vierzigster Bericht über den Religions-Unterricht .5
 der Synagogengemeinde zu Königsberg i. Pr. Für das
Schuljahr 1906/1907 [דו"ח בנושא החינוך הדתי בקהלה היהודית 

בקניגסברג, פרוסיה]. קניגסברג, 1907. 
של  היהודית  הקהלה  חברי  להשתתפות  הנוגע  בודד  6. דף 
בגלייויץ  נדפס   .1905 בנובמבר  קטוביץ  בועידת   (Oppeln) אופלן 

(Gleiwitz) באוקטובר 1905. 

גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $300

Worms

Fürth

400. Regulations, Reports and Documents – 
Jewish Communities in Germany 

For complete list see Hebrew Text.
Size varies, good to very good condition.

Opening Price: $300

401. Regulations Booklets and Reports – 
Welfare and Medical Organizations in Berlin

For complete list see Hebrew text.
Size varies, good condition.

Opening Price: $200

401. חוברות תקנות ודו"חות – ארגוני סעד ורפואה בברלין
שש חוברות תקנות ודו"חות של ארגוני סעד יהודיים וארגונים רפואיים 

בברלין, 1896-1909. גרמנית. 
שמות הארגונים:

Fürsorge-Kommission der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin. ▪ Armen-Kommission der Jüdischen Gemeinde 
zu Berlin. ▪ Waisen-Kommission der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin. ▪ II. Waisenhaus der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin. ▪ Die Wohlfahrtseinrichtungen 
für Jüdische Hilfsbedürftige in Berlin und Vororten. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

401

400
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403. Volume of Pamphlets about Weekly Torah 
Portions – Germany, 1842-1843

Sabbath-Blatt. J. L. Saalschuetz; Hermann 
Sommerfeld. [Leipzig; some of the issues were print-
ed in Elbig], 1842-1843. German and some Hebrew.
Weekly pamphlet about the Torah Portions. 1842: 
issues 1-7, 9, 11, 13-14, 19. (issue no. 4 not complete). 
1843: issues 3, 6-8, 30, 38-39, 43, 52. Volume 24.5cm. 
Fair condition. Several issues are detached. Stains, tears 
at borders of leaves. Ex-library copy. Minor moth dam-
ages to cover.

Opening Price: $200

402. "Kol Israel Haverim" / "Alliance" – Three 
Booklets 

Three booklets and reports issued by "Kol Israel 
Haverim" (Alliance Israélite Universelle). German.
1. Bericht der Arbeiten der Alliance Israélite 
Universelle, I. und II. Semester 1900. Paris, [1900]. 
Torn cover.
2. Die Culturarbeit der Alliance Israélite Universelle 
(Auszug aus dem Jahresbericht 1901), von Rabbiner 
Dr. Frank. Cologne, [1901].
3. Kriegs-Hilfsaktion der Israelitischen Allianz zu 
Wien 1916/17. Vienna, 1917. Three photographs.
Size and condition varies.

Opening Price: $200

404. שירים לחתונות – פרנקפורט, 1880-1930
וארץ  פרנקפורט  הולדת.  וימי  נישואין  לכבוד  ופואמות  שירים  עשרה 
ישראל, 1880-1930 (מרבית הפריטים מהמחצית הראשונה של המאה 

ה-20). גרמנית.
 ,tischlieder / tafellieder הקרוי  ז'אנר  מייצגים  שלפנינו  השירים 
חוברו לציון ימי נישואין וימי הולדת. לפנינו עשר פואמות; עלון היתולי 
 Friedberger הכנסת  מבית  זכרונות  עם  עמודים  שני  משנת 1891; 
Anlage של העדה החרדית בפרנקפורט דמיין, ועוד. מרבית החומרים 
גודל  בכתב-יד.  מיעוטם  מכונת-כתיבה,  של  העתקי-פחם  או  בדפוס 

משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $200

402. "כל ישראל חברים" / "אליאנס" – שלש חוברות
(אליאנס,  חברים"  ישראל  "כל  פעילות  על  ודו"חות  חוברות  שלש 

Israélite Universelle Alliance). גרמנית.
 Bericht der Arbeiten der Alliance Israélite .1
 .[1900] פריז,   .  Universelle, I. und II. Semester 1900

מעטפת קרועה.
 Die Culturarbeit der Alliance Israélite Universelle .2
 (Auszug aus dem Jahresbericht 1901), von Rabbiner

Dr. Frank. קלן, [1901]. 
 Kriegs-Hilfsaktion der Israelitischen Allianz zu .3

Wien 1916/17. וינה, 1917. שלשה תצלומים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

403. כרך עלונים בנושא פרשות השבוע – גרמניה, 
1842-1843

 .Sabbath-Blatt. J. L. Saalschütz; Hermann Sommerfeld
 .1842-1843  ,[(       ) בֶאְלִּביְנג  נדפסו  מהגליונות  חלק  [לייפציג; 

גרמנית ומעט עברית.
 ,11  ,9  ,1-7 גליונות   :1842 שנת  התורה.  פרשיות  בנושא  שבועי  עלון 
 ,30  ,6-8  ,3 גליונות   :1843 שנת  שלם).  אינו   4 מס'  (גליון   .19  ,13-14
38-39, 43, 52. כרך 24.5 ס"מ. מצב בינוני. חלק מהגליונות מנותקים. כתמים, 

קרעים בשולי הדפים. עותק ספריה לשעבר. פגעי-עש קלים בכריכה. 

פתיחה: $200

Elbing

403404 402
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404. Songs for Weddings – Frankfurt, 1880-1930 

Ten songs and poems for weddings and for birthdays. 
Frankfurt and Eretz Israel, 1880-1930. (Most items of 
the first half of the 20th century). German.
The songs represent the genre called tischlieder / 
tafellieder, and were composed to commemorate 
wedding anniversaries and birthdays. Presented 
here are ten poems; a humorous leaflet of 1891; two 
pages with memories from the Friedberger Anlage 
synagogue of the orthodox community in Frankfurt 
am Main, etc. Most items are printed or are carbon 
copies of typewritten leaves, several only are hand-
written. Size varies. Good condition.

Opening Price: $200

405. דו"חות בהוצאת ועד הסיוע ליהודי גרמניה
 Des Hilfsvereins) שלשה דו"חות בהוצאת ועד הסיוע ליהודי גרמניה

:(der Deutschen Juden
▪ Sechzehnter Geschäftsbericht (      ). ברלין, 1918. 
▪ Siebzehnter Geschäftsbericht (      ). ברלין, 1919. 

 Bericht Über die Arbeit des Hilfsvereins der ▪
Deutschen Juden . ברלין, 1932. תצלומים. 

מצב משתנה, טוב. חותמות ורישומים בכתב-יד. 

פתיחה: $200

1918
1917

406. חיילים יהודים-הונגרים במלה"ע ה-1 / העולם שנעלם 
/ יהודי בוקובינה

 A Magyar Zsidó Hadi Archivum  –  1914-1916 .1
 Almanachja, szerkesztok, Hevesi Simon, Polnay Jeno,
 Magyar Zsido Hadi Archivum és הוצאת   .Patai József. 
 ,Országos Magyar Izraelita Közmüvelödési Egyesület
השתתפותם של חיילים יהודים הונגרים  בנושא  בודפשט, 1916. ספר 

במלחמת העולם הראשונה, מלווה איורים ותצלומים רבים. 
2. די פַארשוואונדענע וועלט [העולם שנעלם], ערוך בידי רפאל אבר־
מוביץ. ניו-יורק, 1947. ספר אלבומי המכיל תצלומים של יהדות מזרח 
בתי-מסחר  רחובות,  בתי-כנסת,  של  רבים  תצלומים  כולל  אירופה. 
ודמויות, בשני חלקים: ערים יהודיות ואנשים. מציג יהדות מזרח אירופה 
מנותקת  כריכה  יודובין.  שלמה  של  איור  הכריכה  על  השואה.  טרם 

חלקית, הקדשה בכתב-יד. 
[ההיסטוריה   Geschichte der Juden in der Bukowina .3
מלווה  מקיף  מחקר   .1958 תל-אביב,  גולד.  הוגו  בוקובינה],  יהודי  של 

תצלומים רבים. כרך ראשון בלבד (מתוך שניים). 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $180

406. Jewish-Hungarian Soldiers During World 
War I / The Vanishing World / Jews of Bukowina

1. 1914-1916 – A Magyar Zsidó Hadi Archivum 
Almanachja, szerkesztok, Hevesi Simon, Polnay Jeno, 
Patai József.. Budapest: Magyar Zsido Hadi Archivum 
és Országos Magyar Izraelita Közmüvelödési 
Egyesület, 1916. Book concerning the participation 
of Jewish-Hungarian soldiers in World War I, accom-
panied by numerous illustrations and photographs.
2. Di Farshvundene velt [the vanishing world], 
edited by Raphael Abramovich. New York, 1947. 
Book in album format containing photographs 
of East European Jews. Numerous photographs 
of synagogues, streets, shops and figures, in two 
parts: Jewish cities and people. Presenting the East 
European Jewry prior to the holocaust. On the 
binding appears an illustration by Shlomo Yudovin. 
Binding partly detached, handwritten dedication.
3. Geschichte der Juden in der Bukowina [History 
of the Bukowina Jews], Hugo Gold. Tel Aviv, 1958. A 
comprehensive research accompanied by numerous 
photographs. (First volume only, out of two).
Size and condition varies.

Opening Price: $180

405. Reports issued by the Aid Association of 
German Jews

Three reports by the Aid Association of German Jews 
(Des Hilfsvereins der Deutschen Juden): ▪ Sechzehnter 
Geschäftsbericht (1917). Berlin, 1918. ▪ Siebzehnter 
Geschäftsbericht (1918). Berlin, 1919. ▪ Bericht Über 
die Arbeit des Hilfsvereins der Deutschen Juden. 
Berlin, 1932. Photographs. Condition varies, good. Ink-
stamps and handwritten notes.

Opening Price: $200

406
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407. Collection of Jewish Jokes Booklets – 
Vienna, 1929-1930

Das Turl Wiener Witz-Blatt, mit pikanten und 
Jüdischen witzen. Vienna, 1929-1930. German.
Booklets of Jewish jokes and humor, edited by Turl 
Wiener (pseudonym of the actor and comedian 
Theodor Windbrechtinger). 27 issues: 9, 11-35, (issue 
no. 27 appears twice with different images on the title-
page). Each issue consists of 8 pages. Good condition.

Opening Price: $180

407. אוסף חוברות של בדיחות יהודיות – וינה, 1929-1930
 Das Turl Wiener Witz-Blatt, mit pikanten und

Jüdischen witzen. וינה, 1929-1930. גרמנית.
חוברות של בדיחות והומור יהודיים, בעריכת Turl Wiener (פסבדונים 
של השחקן והקומיקאי Theodor Windbrechtinger).     גליונות: 
9, 11-35 (גליון מס' 27 מופיע פעמיים, עם תצלומים שונים בדף השער). 

8 עמ' בכל גליון. מצב טוב.

פתיחה: $180

 – פרדיננד  פרנץ  הארכי-דוכס  רצח   – מודעת-אבל   .408
ירושלים, 1914

כרזה - מודעת אבל שנתפרסמה בירושלים לאחר ההתנקשות בארכי-
דוכס פרנץ פרדיננד וברעייתו , מטעם בני כולל אונגארן. [ירושלים, יוני/

יולי 1914]. 
"הה! פתאום באה השמש ע"י אסון איום ונורא, שקרה להם ביום 1914 
Juni 29 ימי צרה ויגון לכל מדינת עסט. אונגארן. ואבל כבד... לכל ילידי 
עסט. אונגארן היושבים בעיר הקדש נכח שער השמים כותל מערבי... 
כל  יאספו  בבוקר  אירופית   9 שעה   Juli 6  1914 תמוז  י"ב  ב'  וביום 
גם  יופיע  ואז  שמואל"...  "בית  בבהמ"ד  ממשלתינו...  וחוסי  ילידי  העדה 
השר הקונסול האוסטרי-אונגרי הי"ו, וכולם יחד ישאו רנה ותפלה בעד 
בעד  רחמים  ולבקש  ז"ל.  הנסיכה  ורעיתו  העצר  יורש  הנסיך  נשמות 
שלום ואריכת ימי אדונינו הקיסר האדיר החסיד ישיש המלכים פראנץ 
יאזעף הראשון". בתחתית: פסוקי תהלים ותפלה לעילוי נשמתם ולכבוד 
שמאלית  פינה  קיפול.  סימני  וכתמים.  קרעים  גרוע.  מצב  ס"מ.   60 הקיר"ה. 

תחתונה חסרה, משוקמת שיקום לא מקצועי. 

פתיחה: $200

408. Obituary – Assassination of Archduke Franz 
Ferdinand – Jerusalem, 1914

Poster – obituary issued in Jerusalem after the as-
sassination of the archduke Franz Ferdinand and his 
wife, on behalf of Kolel Ungern. [Jerusalem, June/
July 1914].
"…On Monday, July 6 1914 at 9 o'clock all members 
of the East Hungary Community will gather to pray 
for the souls of the Prince Crown and his wife the 
Princess…." 60cm. Poor condition. Tears and stains. 
Folding-marks. Lower left corner is missing, restored 
non-professionally.

Opening Price: $200

27

407408

409
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409. כרוז הוועד לתלמידי תיכון באוסטריה, שנות ה-20
לבתי-ספר  העליון  הועד  מטעם  כרוז   –  Jüdische Studenten!
תיכוניים יהודיים "יּוָדה" (Judäa) באוסטריה. וינה, [שנות ה-20]. גרמנית. 
היהודיים  הסטודנטים  שזכויות  גאה,  יהודי  סטודנט  לכל  פניה  בכרוז 
קריאה  והטלפונים;  הסניפים  רשימת  לארגון;  להצטרף  ללבו,  קרובות 
לרשום "לאום: יהודי" בטפסים רשמיים, ועוד. דף 32 ס"מ, מצב טוב. מקופל. 

פתיחה: $150

410. ה"גטו" ברובע לאופולדשטט – וינה, 1926
 Das Ghetto in der Wiener Leopoldstadt, Hans Rotter

Adolf Schmieger /. הוצאת Burgverlag, וינה, 1926. גרמנית. 
לוחות  ב-16  מלווה  בוינה,  לאופולדשטט  רובע  גטו  על  היסטורי  ספר 
עם מקורות מהמאות ה-16-17. 130 עמ', [16] לוחות, 26 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים, פגעי-רטיבות וקרעים קלים. רישומים בכתב-יד. 

פתיחה: $200

410. The "Ghetto" in Leopoldstadt – Vienna, 1926

Das Ghetto in der Wiener Leopoldstadt, Hans Rotter 
/ Adolf Schmieger. Vienna: Burgverlag, 1926. German.
A historic book about the ghetto in Leopoldstadt 
quarter in Vienna, accompanied by 16 plates with 
sources of the 16th-17th centuries. 130 pp, [16] plates, 
26cm. Good condition. Stains, moisture marks and minor 
tears. Handwritten inscriptions.

Opening Price: $200

409. Proclamation issued by the Committee of 
High School Students in Austria, 1920s  

Jüdische Studenten! – Proclamation issued by the 
high committee of Jewish high schools in Austria 
(Judäa). Vienna, [1920s]. German.
An appeal to every proud Jewish student who is con-
cerned with rights for Jewish students, to join the or-
ganization; list of branches and telephone numbers; 
call to record "nationality: Jewish" on official forms, 
etc. Leaf 32cm, good condition. Folded.

Opening Price: $150

411. Historic Jewish Sites in Vienna – Author's 
Dedication, 1935

Jüdisch-Geschichtliche Stätten in Wien und den oes-
terreichischen Bundeslaendern, Josef Pick. [Historic 
Jewish Sites in Vienna and Austria]. Vienna,1935. 
Private publishing. German.
A history book about the Jews of Vienna, accom-
panied by 44 photographs. Author's handwritten 
dedication appears on the opening leaf of the book. 
The dedication consists of six lines handwritten in 
Hebrew and several lines in German. 71 pp, 21.5cm. 
Good condition, minor stains.

Opening Price: $150

המחבר,  הקדשת   – בוינה  הסטוריים  יהודים  אתרים   .411
1935

 Jüdisch-Geschichtliche Stätten in Wien und den
[אתרים   österreichischen Bundesländern, Josef Pick
יהודיים הסטוריים בוינה ובאוסטריה]. וינה, 1935. הוצאה עצמית. גרמנית. 
ספר הסטורי על יהודי וינה, מלווה ב-44 תמונות. בפתח הספר הקדשה 
ומספר  עברי  יד  בכתב  שורות  שש  הכוללת  המחבר,  של  בכתב-ידו 

שורות בגרמנית. 71 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים קלים.

פתיחה: $150

412. ספר-כתובות ליהוֵדי "גרוס ברלין" – ברלין רבתי, 1931
 Jüdisches Adressbuch für Gross-Berlin, Ausgabe
Gültig bis Mitte 1932 ,1931. [ספר כתובות יהודי ל"גרוס ברלין", 
ברלין,   ,Goedega הוצאת  אמצע 1932].  עד  בתוקף  מהדורת 1931, 

1931. גרמנית. 
עם  ברלין",  "גרוס  יהודי  לשימוש  אלפביתי,  בסדר  מקיף  כתובות  ספר 
פרסומות רבות של בתי-עסק יהודיים. בין דפי הספר נכרכו דפים עבים 
עם הדפסות צבעוניות – פרסומות לחברת טפטים יהודית. 108, 448, 39 

דף, 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $300

411

410
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412. Address Book for Jews of "Gross Berlin" – 
Berlin Metropolitan, 1931 

Jüdisches Adressbuch für Gross-Berlin, Ausgabe 1931, 
Gültig bis Mitte 1932. [Address book of Jews of Gross 
Berlin, 1931 edition, updated through mid 1932]. 
Goedega publication, Berlin, 1931. German.
Comprehensive address book in alphabetical order, 
serving Jews of Gross Berlin, includes many adver-
tisements of Jewish businesses. Thick leaves with 
colorful printings of advertisements for a Jewish 
wallpaper company bound between leaves of book. 
108, 448, 39 leaves, 28.5cm. Good condition. Stains. 
Damaged binding. 

Opening Price: $300

413. Calendar Illustrated by E.M. Lilien – Vienna, 
1949

Jüdischer Kalender für das Jahr 5710 (1949-1950). 
Vienna: Neue Welt und Judenstaat, 1949. German.
Two illustrations by E.M. Lilien appear on the first 
pages. Many humorous illustrations appear within the 
calendar. On the last page: "HaTikva" in Hebrew, with 
musical notes. [1], 23, [25] pp, 21cm. Good condition. 
Several foxing-marks and stains. Back cover – missing.

Opening Price: $180

413. לוח עם איורים מאת א"מ ליליאן – וינה, 1949
Jüdischer Kalender für das Jahr 5710 (1949-1950). 

הוצאת Neue Welt und Judenstaat, וינה, 1949. גרמנית. 
מופיעים  בהמשכו  ליליאן.  א"מ  מאת  איורים  שני  הראשונים  בעמודים 
איורים הומוריסטיים רבים. בעמוד האחרון: "התקווה" בעברית, עם תוי-
וכתמים.  חלודה  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   [25]  ,23  ,[1] נגינה. 

עטיפה אחורית חסרה. 

פתיחה: $180

413
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ארה"ב ואמריקה הלטינית
USA AND LATIN AMERICA

סיסינטי,   - אמריקה  מנהג  כפי  הכפורים  ליום  סידור   .414
1866

 The  / אמעריקא  מנהג  כפי  הכפורים,  ליום  ישורון  בני  תפלות 
 Divine Service of American Israelites, for the Day of
Atonement, by Isaac M.Wise. סינסינטי, 1866. עברית, אנגלית 

וגרמנית. 
תפלות לראש השנה וליום הכפורים: התפילות המסורתיות, בשינויים. 
נשמטו הפיוטים (מלבד פיוטים בודדים), כל נדרי וכו'. עם תרגום אנגלי 
עם   "Family Record" דפי  בסופו  ובגרמנית.  באנגלית  ותפילות 
רישומים בכתב-יד. שם-בעלים מוטבע על הכריכה. 307; 55, [4] עמ', 17 

ס"מ. מצב טוב, כתמים קלים. נזקים קלים לכריכה.

פתיחה: $250

414. Sidur for Yom Kippur according to the 
American Custom – Cincinnati, 1866

The Divine Service of American Israelites, for the Day 
of Atonement, by Isaac M. Wise. Cincinnati, 1866. 
Hebrew, English and German.
Prayers for Rosh HaShanah and Yom HaKipurim: the 
traditional prayers, with variations. The liturgical 
poems have been omitted (except for several), Kol 
Nidrey etc. With an English translation and prayers 
in English and German. "Family Record" leaves with 
handwritten inscriptions appear in the end. Owner's 
name is embossed on the binding. 307; 55, [4] pp, 17cm. 
Good condition, minor stains. Minor damages to binding.

Opening Price: $250

מרכז  לעמי  משותפות  מטרות  על  כרזת-הצהרה   .415
אירופה - פילדלפיה, 1918

 Declaration of Common Aims of the Mid-European
Nations / הצהרת המטרות והדרישות המשתפות של האמות הנפ־
רדות של ארפה [!] האמצעית. [פילדלפיה, פנסילבניה], 1918. עברית 

ואנגלית. 

415. Declaration Poster - Common Aims of the 
Mid-European Nations – Philadelphia, 1918  

Declaration of Common Aims of the Mid-European 
Nations, [Philadelphia, Pennsylvania], 1918. Hebrew 
and English.
The declaration was written on 26.10.1918, following 
three days of discussions between representatives of 
13 nations, Zionists amongst them, who represented 
"fifty million people between the Adriatic Sea the 
Black Sea and the Baltic Sea". "We declare that we 
give our allies all we have for use in their war against 
our common enemy". Two columns: Hebrew and 
English, with signatures of twelve leaders, amongst 
them Thomas Massarik. Massarik declared several 
days earlier, in the same place, the independence 
of Czeckoslovakia. Itamar Ben Avi also participated 
in that meeting. The American Liberty Bell appears 
on the upper part with the writing '1776', and oppo-
site it the Liberty Bell of Central Europe, '1918' and 
between them an illustration of the Independence 
Hall in Philadelphia where the United States declared 
its independence. 46X60cm, folded. Good condition, 
several tears.

Opening Price: $500

נציגי  של  דיונים  ימי  שלשה  בתום  ב-26.10.1918,  נכתבה  ההצהרה 
הים  בין  נפש  מליון  "חמישים  המיצגים  בתוכם,  והציֹונים  עמים,   13
קדש  בחגיגות  מצהירים  "הרינו  הבלטי".  והים  השחור  הים  האדריאטי 
כי אנו מעמידים לרשותם של בעלי בריתנו את כל הנפש והיקום שלנו 
להשתמש בהם במלחמה נגד האויב המשותף של כולנו". שני טורים: 
עברי ואנגלי, עם חתימות תריסר מנהיגים, ביניהם תומס מסריק. מסריק 
הצהיר מספר ימים קודם לכן, באותו מקום, על עצמאות צ'כוסלובקיה. 
בכנס השתתף גם איתמר בן אב"י. בחלק העליון מתנוסס פעמון החרות 
האמריקאי, עם הכיתוב '1776', וממולו פעמון החרות של מרכז אירופה, 
גם  הוכרזה  בו  בפילדלפיה  העצמאות  היכל  של  איור  ביניהם   ,'1918'

עצמאות ארה"ב. 46X60 ס"מ, מקופלת. מצב טוב, מספר קרעים. 

פתיחה: $500

414
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416. Leaf Regarding Jews During World War 
I - Louis Marshall

Jews and the War – Statement of Mr. Louis Marshall, 
single leaf on behalf of The American Jewish 
Committee, New York, September 1, 1914. English. 
Declaration of committee chairman, Attorney Louis 
Marshall (1856-1929), regarding state of European 
Jews following the war. Includes a resolution to 
immediately allocate funds for supporting Jews in 
various areas who were negatively affected by the 
war: Bulgaria, Palestine, Russia, Germany, Austria 
and Balkan Peninsula. Printed on official committee 
stationery. [1] leaf, 28cm. Good condition. 

Opening Price: $120

416. דף בנושא היהודים במלחמת העולם הראשונה – 
לואיס מרשל

 ,Jews and the War – Statement of Mr. Louis Marshall
 The American Jewish) אמריקני  היהודי  הועד  מטעם  בודד  דף 

Committee), ניו-יורק, 1 בספטמבר 1914. אנגלית.
הצהרתו של נשיא הועד, עו"ד לואיס מרשל (1929-1856), בנושא מצב 
מיידית  להקציב  החלטה  את  כולל  המלחמה.  עקב  באירופה  היהודים 
כספים לתמיכה ביהודים באזורים השונים שנפגעו במלחמה: בולגריה, 
ניר  על  מודפס  הבלקן.  וארצות  אוסטריה  גרמניה,  רוסיה,  פלשתינה, 

רשמי של הועד. [1] דף, 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

417. העתונות היהודית באוסטרליה, 1913
 The Jewish press of Australia, past and present; a
 paper read before the Jewish Literary and Debating

Society of Sydney, Percy J Marks. סידני, 1913. אנגלית. 
סיכום התפתחות העיתונות באוסטרליה, החל מהופעת העיתון היהודי 
The Voice of Jacob בשנת 1841. החוברת נדפסה בתפוצה מוגבלת 

עבור כינוס החברה היהודית לספרות בסידני. 15 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

417. Australian Jewish Press, 1913 

The Jewish press of Australia, past and present; a 
paper read before the Jewish Literary and Debating 
Society of Sydney, Percy J Marks. Sidney, 1913. 
English. 
Summary of development of Australian press, begin-
ning with publication of the Jewish newspaper The 
Voice of Jacob in 1841. The booklet was printed in 
limited circulation for convention of Jewish Literary 
and Debating Society in Sidney. 15 pages. 18cm. Good 
condition. 

Opening Price: $200

418. חוברת אל צירי הקונגרס הציוני – אפרים דיינארד, 
ירושלים, 1913

הבו תמים, קול מציון אל צירי הקאנגרעסס הציוני בוויען, מאת אפרים 
דיינארד. ירושלים, תרע"ג [1913]. 

חוברת נגד הספרות העברית החדשה. פותחת בקינה להרצל במלאת 
תשע שנים למותו. בהמשך: סקירה על מצב הישוב בא"י, עם בקורת 
על הגורמים התומכים בישוב באופן לא נכון. 40 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. 

דפים מנותקים. פגמים ומעט כתמים בעטיפה.

פתיחה: $150

418. Booklet for the Zionist Congress Delegates 
– Ephraim Deinard, Jerusalem, 1913

To the delegates of the Zionist congress in Vienna by 
Ephraim Deinard. Jerusalem, 1913.
Booklet against the New Hebrew Literature. Opens 
with a eulogy on the ninth anniversary of Hezl's 
death. Following is a survey of the Yishuv in Eretz 
Israel with criticism on the elements that support the 
Yishuv the wrong way. 40 pp, 17.5cm. Good condition. 
Detached leaves. Damages and minor stains to cover.

Opening Price: $150
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419. חוברת-הדרכה ביידיש להכנת ֶג'לי - ניו-יורק, 1922
המ־ הקומפוט   – [ג'לי  קָאמּפָאט  בַאריהמטער  ַאמעריקא'ס   ,Jell-o
 The Genesee Pure Food הוצאת  באמריקה].  ביותר  פורסם 

Company, Le Roy, ניו-יורק, 1922. יידיש. 
חוברת הנחיות ומתכונים להכנת ֶג'לי, עם איורים צבעוניים. [1], 14, [1] 

עמ', 15.5 ס"מ. מצב טוב מאד. קמטים קלים וכתמים קלים. 

פתיחה: $150

419. Instructions-Booklet in Yiddish for making 
Jello – New-York, 1922  

Jell-o, amerika's berimeter kompot [Jello – the most 
famous desert in America]. New-York: The Genesee 
Pure Food Company, Le Roy, 1922. Yiddish.
Booklet with instructions and recipies for making 
jello, with illustrations in color. [1], 14, [1] pp, 15.5cm. 
Very good condition. Minor creases and stains.

Opening Price: $150

420. כרוזים והזמנות לאירועי תרבות יידיש – ארה"ב
הנוגעים  שונים  ופרסומים  לאירועים  הזמנות  חוזרים,  מכתבים,  מאה 
ה-50).  שנות  ה-40-50 (בעיקר  שנות  בארה"ב,  תרבות יידיש  לאירועי 

יידיש ואנגלית. 
פרסומים מטעם הוצאות ספרים יהודיות ומטעם מערכות עתוני יידיש, 
כרוזים והזמנות לאירועים ספרותיים ותרבותיים בהשתתפות משוררים 
וסופרים, חוזרים מטעם ארגוני תרבות שונים, חוברות בנושאים שונים 
גודל  ועוד.  תיאטרון,  הופעות  מוסיקליים,  ואירועים  קונצרטים  תכניות 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

420. Proclamations and Invitations to Yiddish 
Cultural Events – USA

One hundred letters, circular letters, invitations to 
events and various publications concerning Yiddish 
culturalal events in the USA, 1940s-50s (mainly 50s). 
Yiddish and English.
Publications issued by Jewish publishing houses and 
Yiddish newspapers editorials, proclamations and 
invitations to literary and cultural events with poets 
and authors, circular letters issued by various cul-
tural organizations, booklets about different topics, 
concert programs and musical events, theatre per-
formances etc. Size and condition varies.

Opening Price: $300

419
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422. Invitation to Jewish Events and 
Proclamations – New York – Brooklyn

Fourteen proclamations, postcards and invitations 
to events on behalf of Jewish and Orthodox orga-
nizations in Brooklyn-New York, 1940s-50s. English, 
Yiddish and some Hebrew.
Invitations to Rosh Hashanah and Yom Kippur 
prayers, family celebrations, gatherings and public 
conferences about observing Sabbath, a postcard 
issued  by "Council for Sabbath Observance of Boro 
Park" – a person filling out his details on the postcard 
declares that he does not shop on Sabbath. Size 
varies, good to very good condition. Ink-stamps.

Opening Price: $200

422. הזמנות לאירועים וכרוזים יהודיים – ניו-יורק-ברוקלין
ארבעה-עשר כרוזים, גלויות והזמנות לאירועים מטעם ארגונים יהודיים 
וחרדיים בברוקלין-ניו-יורק, שנות ה-40-50. אנגלית, יידיש ומעט עברית. 
משפחתיות,  שמחות  הכפורים,  ויום  השנה  ראש  לתפלות  הזמנות 
מטעם  גלויה  השבת,  קדושת  בנושא  ציבוריים  וכנסים  מפגשים 
 –  "Council for Sabbath Observance of Boro Park"
הממלא את פרטיו על הגלויה מצהיר כי הוא מתחייב לא לקנות בשבת. 

גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד. חותמות. 

פתיחה: $200

421. ארגונים יהודיים בארה"ב – אוסף חוברות
שנות  ארה"ב,  יהודיים.  וארגונים  מוסדות  מטעם  ופרסומים  חוברות   36

ה-50. אנגלית. 
 The הבאים:  והארגונים  המוסדות  מטעם  פרסומים  ביניהם, 
 Jewish Theological Seminary of America, National
 Conference of Jewish Communal service, National
 Conference of Jewish Social Welfare, held jointly
 with National , Association of Jewish Center Workers,
 Council of Jewish Communal Institutions, National
Conference of Jewish Social Welfare; ארגונים נוספים. גודל 

משתנה, מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $300

421. Jewish Organizations in the United States – 
Collection of Booklets

36 booklets and publications issued by Jewish orga-
nizations in the USA 1950s. English
For list of organizations  see Hebrew text. 
Size varies. Good to very good condition.

Opening Price: $300

423. אירועי תרבות יידיש בקנדה
ארבעה-עשר עלונים, כרוזים, הזמנות וחוברות מטעם ארגונים יהודיים. 

קנדה, שנות ה-40 עד שנות ה-60. יידיש. 
ערב לציון 16 שנים למרד גטו ורשה, בהשתתפות המשורר אברהם 
סוצקבר; ערב ספרותי מטעם ה"אידישע פָאלקס ביבליָאטעק" במו־
טוב  עד  טוב  מצב  משתנה,  גודל  ועוד.  "ייווָא"  מטעם  אירועים  נטריאול; 

מאד. חותמות. 

פתיחה: $200

423. Cultural Events in Yiddish – Canada

Fourteen leaflets, proclamations, invitations and 
booklets issued by Jewish organizations. Canada, 
1940s – 60s. Yiddish.
An evening commemorating 16 years to the Warsaw 
Ghetto Uprising, with the participation of poet 
Abraham Sutzkever; A literary evening on behalf 
of "yidishe folks bibliotek" in Montreal; events on 
behalf of YIVO, etc. Size varies, good to very good con-
dition. Ink-stamps.

Opening Price: $200

423
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424. תצלומים של יהודים ומוסדות בקובה, שנות ה-30-40
שבעה תצלומים של יהודים ומוסדות יהודיים בקובה, שנות ה-30-40.

המדינה,  הקמת  בעד  ציונית  הפגנה  הראשי;  הרב  בהשתתפות  טקס 
1946; הצגת ילדי בית הספר; חנוכת בית המזרחי, 1944; הקולג' העברי 
האחורי  בצדם  בכתב-יד  או  בלוח  מתוארים  חלקם  ועוד.  בהוואנה, 

(עברית, ספרדית ויידיש). 12X18 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $250

424. Photographs of Jews and Institutes inCuba, 
1930’s-1940’s

Seven photographs of Jews and Jewish institutes in 
Cuba, 1930’s-1940’s. 
Ceremony attended by Chief Rabbi; Zionist rally for 
establishment of State of Israel, 1946; depiction of 
school children; dedication of Beit HaMizrachi, 1944; 
Hebrew College in Havana, and more. Some de-
scribed on plaque or in handwriting on reverse side 
(Hebrew, Spanish and Yiddish). Average size 12X18cm. 
Good condition. 

Opening Price: $250

425. אוסף מסמכים ציוניים – קובה, שנות ה-40-50
עשרה מסמכים ציוניים. קובה, שנות ה-40-50. ספרדית, יידיש ועברית. 
בול  מודבק  ההזמנה  (על  בגין  מנחם  בהשתתפות  לארוע  הזמנה   ▪
Save Human Lives עם איור מאת ארתור שיק). ▪ חוברת פרסו־
מית של ויצו. ▪ קבלה מטעם "קבוצה תיאודור הרצל". ▪ ניר-מכתבים 
רשמי של ארגון יהודי. ▪ חוברת של הקולג' העברי, עם הערות בכתב 

יד; ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $180

425. Collection of Zionist Documents – Cuba, 
1940s-50s

Ten Zionist documents. Cuba, 1940s-50s. Spanish, 
Yiddish and Hebrew.  ▪ Invitation to an event hosting 
Menachem Begin (a stamp on the invitation reads 
"Save Human Lives" with an illustration by Arthur 
Szyk). ▪ A Wizo promotional booklet. ▪ Receipt issued 
by "Theodor Herzl Group". ▪ Official stationery of a 
Jewish organization. ▪ Booklet of the Jewish College, 
with handwritten notes; and more. Size and condition 
varies.

Opening Price: $180

426. אוסף פריטי-דפוס מצ'ילה
שלשים וחמשה פריטי-דפוס: חוברות, עתונים ועלונים, שנדפסו בצ'ילה, 
בעיקר עבור יהוֵדי סנטיאגו, שנות ה-40 עד שנות ה-70. יידיש וספרדית. 
 .1971 צ'ילה,  סנטיאגו,  ווָארט".  יידישע  "דָאס  עתון  גליונות  ביניהם: 
 Si, Períodico del Frente de Inquierda גליונות  שני  יידיש; 
Sionista, 1971; La Voz de la Wizo de Chile – חוברת מטעם 
ארגון ויצ"ו, El Ariete ;1945 – איל ברזל, עתון ציוני רביזיוניסטי, גליון 
חוברת:  בצ'ילה;  יהודי  בנק  של  פרסום  חוברת  נובמבר 1948;   ,1 מס' 
 Refugiados – Inmigrados – Nuevos Chilenos; Iton de
 ;1 מס'  גליון  "החלוץ",  של  הבוגרים  עתון   –  Bogrim – Ha Jalutz
בסטנסיל;  משוכפלות  רובן  הבונים",  "איחוד  בהוצאת  רבות  חוברות 
ֶמֶצר / על החומה / אפקים / ִקְדָמה, עתונים בהוצאת השומר הצעיר, 
גטו  למרד  שנים   25 לציון  אירוע  תכניית  ה-50;  שנות  צ'ילה,  סנטיאגו, 

ורשה, ופריטים נוספים. גודל משתנה, מצב כללי טוב מאד. 

פתיחה: $400
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427. Religious Guidance for Jewish Juveniles – 
Brazil, 1937

O Guida da Juventude Israelita, por Jacob Mazaltov, 
Rabbino. Corrigido pelo cathedratico Professor 
Silveira Bueno. Sao Paulo, Brazil, 1937. Potuguese.
"Guide for Jewish Juveniles", by Rabbi Ya'akov 
Mazaltov, chief rabbi of the Sao Paolo Jewish 
Community. Basic information about the Jewish 
months and holidays, Talmud, Mishnah and Gemara, 
Bar-Mitzva, etc; songs and prayers in Portuguese 
with musical notes and blessings. 122, [6]; 31, [1]; 61, 
[1]; 29, [2] pp [four books in one volume], 16.5cm. Good 
condition. Foxing-marks. Original binding.

Opening Price: $150

426. Collection of Printed Items from Chile

Thirty five printed items: booklets, newspapers 
and leaflets, printed in Chile, mainly for the Jews of 
Santiago, 1940s until mid 70s. Yiddish and Spanish.
Amongst the items: issues of the newspaper "dos 
yidishe vort". Santiago, Chile, 1971. Yiddish; two issues 
of" Si, Períodico del Frente de Inquierda Sionista", 
1971;" La Voz de la Wizo de Chile "– booklet issued 
by WIZO organization, 1945;" El Ariete" – a Zionist 
Revisionist newspaper, issue no. 1, November 1948; 
a publicity booklet of a Jewish bank in Chile; a book-
let:" Refugiados – Inmigrados – Nuevos Chilenos";" 
Iton de Bogrim Ha Jalutz" – "HeChalutz" graduates 
paper, issue no. 1; numerous booklets issued by 
"Ichud HaBonim", most of them stenciled;" Metzer/
Al HaChomah / Ofakim / Kidma", papers issued by 
HaShomer HaTza'ir, Santiago, Chile, 1950s; program 
of an event commemorating 25 years to the Warsaw 
Ghetto Uprising, and other items. Various sizes, gen-
eral condition very good.

Opening Price: $400

427. ספר הדרכה דתית לנוער היהודי – ברזיל, 1937
 O Guida da Juventude Israelita, por Jacob Mazaltov,
 Rabbino. Corrigido pelo cathedratico Professor

Silveira Bueno. סאו פאולו, ברזיל, 1937. פורטוגזית. 
"מדריך לנוער היהודי", מאת הרב יעקב מזלטוב, ראש הרבנות בקהלה 
היהודית של סאו פאולו. כולל מידע בסיסי אודות חודשי השנה העב־
שירים  ועוד;  בר-מצוה,  וגמרא,  משנה  ומועדי ישראל, תלמוד,  חגי  ריים, 
ותפלות בתרגום פורטוגזי, עם תוי-נגינה, וברכות. 122, [6]; 31, [1]; 61, 
כתמי- טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 אחד],  בכרך  ספרים  [ארבעה  עמ'   [2]  ,29  ;[1]

חלודה. כריכה מקורית. 

פתיחה: $150
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428. Regulations of "Lehassi Betulot" Society – 
Italy, 1665

Regulations of "Lehassi Betulot" society. Gerolimo 
Bragadin printing press [Venice], 1665. Hebrew and 
Italian.
Mentioned in the beginning and signed in the end 
of the booklet (in print) are "the elected": Ya'akov 
Razon, Yehuda Alkostantin and Yitzchak Lombrozo.
On page 4 appears a short historic background about 
the society which was founded in 1653 by Haim Keruv 
and Raphael Ya'akov Shashu and its regulations valid 
for 12 years. Also mentioned in the booklet are the 
names of all of the society's founders as well as 35 
regulations and five additional regulations. Hebrew 
and Italian, column facing column. 56, [1] pp, 21cm. 
Good condition. Stains. Fine leather binding.

Opening Price: $1000

428. תקנות חברת "להשיא בתולות" – איטליה, 1665
להשיא  יע"א  ליואנטיני  בק"ק  אשר  החברה  של  [תקנות]  רגולאציון 
בתולות. דפוס Gerolimo Bragadin, [ונציה], תכ"ה 1665. עברית 

ואיטלקית. 
בפתח החוברת נזכרים ובסופה חתומים (בדפוס) "הנבחרים למסדרים 

חדשים": יעקב ראזון, יהודה אלקוסטאנטין ויצחק לומברוזו. 
 [1653] תי"ג  בשנת  שנוסדה  החברה,  על  קצר  הסטורי  רקע  ד'  בעמ' 
בידי חיים כרוב ורפאל יעקב שאשו ותקנותיה הוסכמו ל-12 שנה (עד 
החברה  מייסדי  כל  של  שמותיהם  נזכרים  אחר-כך  תכ"ה).  אייר  חודש 
ואיטלקית  עברית  נוספות.  תקנות  חמש  ועוד  התקנות   35 ומופיעות 
עמודה מול עמודה. נו, [1] עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור נאה. 

פתיחה: $1000

איטליה / צרפת / מרוקו / קהילות שונות
ITALY / FRANCE / MOROCCO / VARIOUS

428
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430. Orders and Rules concerning Jews – 
Ferrara-Italy, 17th-18th Centuries

Five orders and laws concerning the Jews in Ferrara, 
Italy, 17th-18th centuries. Italian. ▪ Document of 1690, 
printed following a dispute between Christian land-
lords in the Ferrara Ghetto and the Jews, regarding 
renting houses, including a price-list. ▪ Document of 
1715 with a request to continue and employ Jews in 
the  professions permitted. ▪ Order of 1733, against 
provoking Jews when they leave the city, mentioning 
specific Jewish characteristics (two identical copies on 
one sheet of paper), and some other documents. [1-2] 
pp, average size: 31cm. Light Italian paper of good quality. 
Good condition. Creases, minor stains and tears at borders.

Opening Price: $700

429. Transit Certificate – Italy, 1763

A certificate printed on parchments, with an illus-
trated hand-painted frame. Pesaro, 1763.
A certificate given to a Jew, resident of Pesaro, for 
his services as supplier of goods for the Archbishop 
Antonio Colonna Branciforte. The rights of this Jew 
and his family are mentioned in this document includ-
ing the right to carry a weapon and move around at 
night with no Jewish identification signs. Hand-signed 
by the Archbishop and by his secretary. 39X31cm. Fair-
good condition. Folding-marks, stains and tears.

Opening Price: $500

430. צוים וחוקים הנוגעים ליהודים - פררה – איטליה, המאה 
ה-17-18

בעיר  היהודים  לחיי  הנוגעים  חוק,  תיקוני  עם  ומסמכים  צוים  חמשה 
פררה (Ferrara), איטליה, המאה ה-17-18. איטלקית.

▪ מסמך משנת 1690, שנדפס בעקבות סכסוך בין בעלי הבתים הנוצריים 
של הגטו בפררה לבין היהודים, בנוגע לשכירות הבתים; כולל מחירון. ▪ 
מסמך משנת 1715 ובו בקשה להארכת האישור על עיסוק במקצועות 
המותרים ליהודים. ▪ צו משנת 1733, האוסר על הקנטת יהודים בצאתם 
מן העיר, תוך ציון סימני ההיכר החיצוניים שלהם (שני עותקים זהים על 
גליון נייר אחד), ומסמכים נוספים. [1-2] עמ', 31 ס"מ בממוצע. נייר איטלקי 

איכותי ובהיר. מצב טוב. קמטים, כתמים קלים וקרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $700

המאה  פררה,  של  היהודית  הקהלה   – תקנות  חוברות   .431
ה-18

פררה.  של  היהודית  הקהלה  מטעם  שנדפסו  תקנות  חוברות  ארבע 
פררה, 1704, 1757, 1768, 1777. איטלקית ומעט עברית.

בקהלה  תפקידים  בעלי  רשימות  בפררה,  היהודית  הקהלה  תקנות 
מפורסמות),  איטלקיות  משפחות  של  ביניהם  רבים,  שמות  (נזכרים 
נדפס  מהחוברות,  שלש  של  בסופן  נוספים.  וחוקים  להצבעה,  תקנות 
"אני...  בחוברת:  המופיעות  התקנות  על  לעוברים  בעברית,  חרם  נוסח 
מחרים ומנדה ומקלל ומארר את כל איש ואשה שיעברו במזיד על אחד 
משבעה עשר קאפיטולי [פרקים] הבאים בסדר הערכה הנ"ל". על נוסחי 
החרם חתומים (בדפוס) רבני איטליה. 23; 64; 41; 52 עמ', 28-30 ס"מ. נייר 

איטלקי איכותי ובהיר. מצב טוב. כתמים, קמטים וקרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400

429. תעודת מעבר – איטליה, 1763
תעודה מודפסת על קלף, עם מסגרת מאוירת וצבועה ביד. פיזרו, 1763.
סחורות  כספק  שירותיו  בשל  פיזרו,  תושב  ליהודי,  שהוענקה  תעודת 
 Antonio Colonna) עבור הארכיבישוף אנטוניו קולונה ברנצ'יפורטי
Branciforte). בתעודה מפורטות זכויותיו של היהודי ובני משפחתו, 
יהודי.  היכר  סימן  ללא  בלילות  ולהסתובב  נשק  לשאת  הרשות  ובהן 
חתימות-ידם של הארכיבישוף ומזכירו. 39X31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני 

קיפול, כתמים וקרעים. 

פתיחה: $500

429
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431. Regulations Booklets – Ferrara Jewish 
Community, 18th century

Four regulations booklets printed by the Ferrara 
Jewish Community. Ferrara, 1704, 1757, 1768, 1777. 
Italian and some Hebrew.
The Ferrara Jewish Community regulations. Names 
of role-holders (numerous names amongst them 
famous Italian families), voting regulations and other 
laws. At the end of three of the booklets appears a 
version of a boycott in Hebrew, for those who break 
the rules which appear in the booklets. The boycotts 
are signed (in printing) by Italian rabbis. 23; 64;41;52 
pp, 28-30cm. Light Italian paper of good quality. Good 
condition. Stains, creases and minor tears at borders.

Opening Price: $400

432. מסמכים בכתב-יד ובדפוס – איטליה, המאות ה-18-19
אוסף מגוון של מסמכים, רובם בעלי ֶהְקֵׁשר יהודי. איטליה (בעיקר לּוגֹו 

ופררה), המאות ה-18-19. איטלקית.
קבלות, מסמכים בענייני כספים ותשלום שכר-דירה, הלוואות; העתקים 
של מסמכים; תקנות, אישור ליהודי מהגטו בלּוגֹו, ועוד. כולם בכתב-יד, 
גודל  מסמכים.   52 סה"כ  בכתב-יד.  תוספות  עם  מודפסים  טפסים  או 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

432. Handwritten and Printed Documents – 
Italy, 18th-19th centuries

Diverse collection of documents, most of which are 
with a Jewish connotation. Italy (mainly Lugo and 
Ferrara), 18th-19th centuries. Italian.
Receipts, documents regarding money and rent 
payment, loans; copies of documents; regulations, 
certificate for a Jew from the Lugo ghetto, etc. All 
of the documents are handwritten or printed forms 
with handwritten additions. Lot of 52 documents. 
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $400

433. A Sonnet in Honor of Napoli Dignitaries 
on the occasion of Renovating the Synagogue, 
1893

A Sonnet, in honor of the dignitaries in charge of 
Napoli…through their generosity our synagogue 
was reopened on the eve of Rosh Hashanah (by 
Yoseph Kameo) 1893.
A poem in Hebrew and Italian; printed on one side of 
the leaves. [1] leaf 38.5X25.5cm folded into two. Good 
condition. Minor tears at borders. Fragile paper.

Opening Price: $150

433. סונט לכבוד פרנסי העיר נאפולי עם שיפוץ בית הכנסת, 
1893

שיר זהב [סונט], לכבוד מעלת הפרנסים הממונים על ק"ק עיר נאפולי... 
שבזכותם נתחדש בית הכנסת שלנו בליל א של ראש השנה התרנ"ד, 

[מאת יוסף קאמיאו]. [נאפולי, תרנ"ג 1893]. 
שיר בעברית ובאיטלקית; נדפס בצד אחד של הדפים, במיפתח הפנימי. 
שם המחבר חתום בסופו: "יק"ה". [1] דף 38.5X25.5 ס"מ מקופל ל-2. מצב 

טוב. קרעים קלים בשוליים. נייר עדין. 

פתיחה: $150

433

431
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434. "Kol Israel Haverim" / "Alliance" – Collection 
of Printed Items

Twenty two printed items issued by "Kol Israel 
Haverim" (Israélite Universelle Alliance), 1878 to the 
1930s (most of the items are of late 19th century and 
early 20th century). French and some German. "Kol 
Israel Haverim" was established in France during the 
emancipation, in 1860, to serve as the central social 
leadership of the Jewish community. The organiza-
tion, still active, held much political power and estab-
lished numerous educational institutions worldwide.
The collection includes: forms, circular letters and 
letters sent by the central commission in Paris, finan-
cial reports, regulations booklets, map indicating its 
institutions worldwide (1911), etc. Size varies, condi-
tion varies, good to very good.

Opening Price: $300

435. תקנות מטעם מלך צרפת, 1790-1791
שלש תקנות העוסקות במתן שויון-זכויות ליהודי צרפת, מטעם המלך 

לואי השישה עשר. פריז, 1790-1791. 
אחת עוסקת ביהודי איזור אלזס ופרובינציות אחרות; שניה ביהודים פו־

רטוגזים, ספרדים ויהודים מאביניון; שלישית ביהודי צרפת באופן כללי. 
[2] עמ' בכל תקנה, 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים בשוליים השמאליים. 

פתיחה: $750

435. Regulations Issued by the French King, 
1790-1791

Three regulations concerning granting equal rights 
to French Jews, issued by Louis XVI. Paris, 1790-1791.
One regulation concerns the Jews of Alsace and 
other provinces; the other related to Portuguese, 
Spanish and Jews from Avignon; the third one con-
cerns Jews of France in general. [2] pp each regulation, 
23cm. Good condition. Stains, tears at left borders.

Opening Price: $750

434. "כל ישראל חברים" / "אליאנס" – אוסף פריטים מודפסים
חברים"  ישראל  "כל  ארגון  מטעם  מודפסים  פריטים  ושנים  עשרים 
(אליאנס, Israélite Universelle Alliance),        עד שנות ה-30 
של המאה ה-20 (מרבית החומרים מסוף המאה ה-19 ומראשית המאה 

ה-20). צרפתית ומעט גרמנית. 
ארגון "כל ישראל חברים" נוסד בצרפת עם קבלת האמנציפציה, בשנת 
היהודית.  לקהילה  מרכזית  חברתית  כהנהגה  לשמש  על-מנת   ,1860
הארגון, הפעיל עד ימינו, היה בעל כוח פוליטי רב והקים מוסדות חינוך 

רבים ברחבי העולם.
האוסף כולל: טפסים שונים, חוזרים ומכתבים מטעם הועד המרכזי של 
כי"ח בפריז, דו"חות כספיים, חוברות תקנות, מפה עם סימון מוסדות כי"ח 

ברחבי העולם (1911), ועוד. גודל משתנה, מצב משתנה, טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $300

1878

434
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436. Documents Archive – Association of Immigrants from North Africa in 
Israel

Extensive documents archive from the estate of Knesset Member Asher Hassin, 
chairman of the Association of Immigrants from North Africa in Israel, [1950s-60s].
Asher Hassin (1918-1995) was born in Casablanca, worked as teacher and was 
chairman of the Hebrew Teachers Association in Morocco, head of the Zionist 
Federation and chairman of the Hebrew Club. Made Aliya to Eretz Israel in 1948 
and was elected as a Knesset Member on behalf of Mapai party in the fourth, fifth 
and sixth Knesset; was chairman of the Association of North Africa Immigrants 
in Israel.
The archive includes copies of letters and 
in-coming letters, most of them addressed 
to Asher Hassin, chairman of the associa-
tion, and concern various attempts to assist 
North African Jews in Israel and granting 
them their rights; the archive also includes 
proclamations, booklets, leaflets and other 
printed items all of which concern North 
African Jews.
Amongst the letters: a reduced penalty 
order signed by Yitzchak Ben Zvi; letters 
signed by Yigal Alon, Moshe Sharet, Zalman 
Shazar, letters from mayors, directors of 
public institutions, Knesset members and 
ministers, letters from Rabbi Yitzchak Abu 
Hazeira (Baba Haki), letters from rabbis in 
Algiers and Morocco, some of them in ori-
ental handwriting with oriental signatures, 
etc. Lot of about 680 documents. Size varies. 
Poor-fair to good condition. Numerous items 
are torn with missing or burnt borders.

Opening Price: $5000

436. ארכיון מסמכים - התאחדות עולי צפון אפריקה בישראל
ארכיון גדול של מסמכים מעזבונו של חבר הכנסת אשר חיסין, יו"ר התאחדות עולי צפון אפריקה בישראל, 

[שנות ה-50-60]. 
אשר חיסין (1995-1918) נולד בקזבלנקה, שימש כמורה וכיו"ר חבר המורים העבריים במרוקו, ראש הפדרציה 
הציונית במרוקו ויו"ר המועדון העברי בקזבלנקה. עלה לארץ בשנת 1948 ונבחר מטעם מפא"י לכהן בכנסת 

הרביעית, החמישית והשישית; עמד בראש התאחדות עולי צפון אפריקה. 
ועוסקים  ההתאחדות,  יו"ר  חיסין,  לאשר  ממוענים  רובם  נכנסים,  ומכתבים  העתקי-מכתבים  כולל  הארכיון 
כולל  כן  העולים;  של  זכויותיהם  על  ובשמירה  ישראל  בארץ  אפריקה  צפון  ליהדות  לסייע  שונים  בנסיונות 

האוסף כרוזים, חוברות, עלונים ופריטי-דפוס נוספים, הנוג־
עים ליהדות צפון אפריקה.

בין המכתבים: צו הפחתת עונשין חתום בידי יצחק בן-צבי; 
שז"ר,  זלמן  שרת,  משה  אלון,  יגאל  בידי  חתומים  מכתבים 
חברי  ציבוריים,  במוסדות  מנהלים  עיריות,  מראשי  מכתבים 
כנסת ושרים, מכתבים רבים מהרב יצחק אביחצירא (הבבא 
חאקי), מכתבים מרבנים באלג'יר ובמרוקו, חלקם בכתב-יד 
מסמכים.  כ-680  סה"כ  ועוד.  מזרחיות,  חתימות  ועם  מזרחי 
קרועים,  רבים  חומרים  טוב.  עד  גרוע-בינוני  מצב  משתנה.  גודל 

חסרים או שרופים בשוליהם. 

פתיחה: $5000
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437. שירים ופיוטים – יום העצמאות - מרוקו 
רפאל  ידי  על  בחרוזים  כתוב  העצמאות,  ליום  ברכה  שיר   , נגן  הטיבו 
אדרעי. מרוקו (כנראה, פס Fez), [תש"ח 1948?]. עברית וערבית-יהודית.
שיר  בהמשך:  אדרעי".  "רפאל  שסימנו  העצמאות",  "חג  לכבוד  שיר 
אנקווה; שירים לכבוד התורה  רפאל  הרב  לקיבוץ גלויות; פיוט לכבוד 

ולומדיה. [4] עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים קלים.

פתיחה: $150

437. Songs and Liturgical Poems – Day of 
Independence – Morocco

A song of blessing for the Day of Independence, 
rhymed by Raphael Edre'i. Morocco (possibly Fez), 
[1948?]. Hebrew and Jewish-Arabic.
Song in honor of "Day of Independence", marked 
"Raphael Edre'I". Followed by: a song for the Gathering 
of Israel; liturgical poem in honor of Rabbi Raphael 
Enekave; poems for the Torah and its scholars. [4] pp, 
22cm. Good condition. Minor creases and stains.

Opening Price: $150

438. פספורטים של עולים ממרוקו
1. פספורט של הרפובליקה הצרפתית, ע"ש גברת ִּביָדה חיון ממרוקו. 
בחיפה  הצרפתית  הקונסוליה  חותמות   .1932 במאי  בצרפת  הונפק 

וממשלת פלשתינה.
בוהדנה  משפחת  בני  ע"ש   Fiche de Renseignements .2
מקזבלנקה, מרוקו. תעודה עם תמונות חמשת בני המשפחה. הונפקה 

במרסיי, צרפת, 1964. 

גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

438. Passports of Olim from Morocco

1. Passport of the French Republic in the name of 
Mrs. Bida Hayun of Morocco. Issued in France in May 
1932. Ink stamps of the French Consulate in Haifa and 
the Palestine government.
2. Fiche de Renseignements in the name of the 
Bohadana family of Casablanca, Morocco. A certifi-
cate with photographs of the five family members. 
Issued in Marseilles, France, 1964.
Size varies, good condition.

Opening Price: $150

437
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439. דף ברכה לחתונה בלאדינו ובולגרית – סופיה, 1929
ְּבִסָמן טֹוב ּוְבָמָזל ָׂשֵמַח ְועֹוֶלה. דף ברכה לחתונה מטעם חברת "קופת 
צדקה אי ביקור חולים". סופיה, בולגריה, 14 חשון תר"ץ, 17 בנובמבר 

1929. לאדינו ובולגרית.
בעמוד הראשון סמל חברת "קופת צדקה אי ביקור חולים" בתוך מגן 
דוד; בעמוד השני ברכה בלאדינו עם מקומות ריקים להשלמת שמות 
בעמוד  כנ"ל;  בלאדינו  ברכה  השלישי  בעמוד  ותאריך;  והכלה  החתן 
הרביעי מקום למילוי כתובת הנמען. [4] עמ', 29 ס"מ. מצב גרוע. כתמים, 

קרעים, קמטים וסימני-קיפול. 

פתיחה: $150

439. Wedding Greeting in Ladino and Bulgarian 
– Sofia, 1929 

A Wedding greeting issued by "Kupat Zedaka Ee Bikur 
Holim" society. Sofia, Bulgaria, November 17, 1929. 
Ladino and Bulgarian. The emblem of "Kupat Zedaka 
Ee Bikur Holim" within a Magen David; on the second 
page appears a greeting in Ladino with blank spaces 
for the names of the couple and for the date; on the 
third page - a greeting in Ladino; on the fourth page 
a blank space for filling out the address. [4] pp, 29cm. 
Poor condition. Stains, tears, creases and folding marks.

Opening Price: $150

440. הקהלה היהודית בשאלוניקי – מסמכים בלאדינו
חמשה-עשר דו"חות כספיים ופרסומים מחיי הקהלה היהודית בשאלו־

ניקי. שאלוניקי, יוון, שנות ה-30. לאדינו וספרדית. 
היהודית  הקהלה  תקציבי  כספיים,  ומאזנים  דו"חות  החומרים:  מרבית 
ירושלים,  קק"ל,  הוצאת  תרצ"ה,  לשנת  לוח  מצורף  ועוד;  בשאלוניקי, 

1934, בלאדינו וספרדית. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

440. The Jewish Community in Thessalonica – 
Documents in Ladino

Fifteen financial reports and documents about 
Jewish life in Thessalonica. Thessalonica, Greece, 
1930s. Ladino and Spanish.
Most of the documents: reports and balance sheets, 
budgets of the Thessalonica Jewish community; at-
tached is a calendar for the year 1935, JNF, Jerusalem, 
1934, in Ladino and Spanish. Size varies, general condi-
tion good.

Opening Price: $250

441. Postcards in Esperanto / Esperanto Society 
in Hungary

Five postcards and an envelope, written in 
Esperanto. Hungary and Russia, 1920s. Amongst 
them: a printed envelope of the 18th Esperanto 
Congress, Edinborough, 1926; A printed postcard of 
the Hungarian Esperanto Society; a printed postcard 
of the Szeged Esperanto group, Hungary; etc. Sent 
from Russia to Hungary; handwritten in Esperanto. 
Size varies, good condition.

Opening Price: $200

441. גלויות באספרנטו / איגוד האספרנטו בהונגריה
ורוסיה,  הונגריה  האספרנטו.  בשפת  כתובות  ומעטפה,  גלויות  חמש 

שנות ה-20.
אדינבורו,  האספרנטו,  של  ה-18  מהקונגרס  מודפסת  מעטפה  ביניהן: 
מודפסת  גלויה  ההונגרי;  האספרנטו  איגוד  של  מודפסת  גלויה   ;1926
של קבוצת האספרנטו בֶסֶגד, הונגריה; ועוד. נשלחו מרוסיה להונגריה; 

כתובות אספרנטו (בכתב-יד). גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200

441
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442. "Pluvium" - Anti-Semitic Russian Weekly Journal – 52 issues – St. 
Petersburg, 1906-1907

ПЛЮВІУМЪ [Pluvium], законное дитя Виттовой пляски. St. Petersburg, October 
1906 – September 1907. Russian.
Issues 1-52 (consecutive). A political Russian weekly journal, right-wing and anti-
revolutionary. The publication of the journal started when the publication of 
the paper "Виттова пляска" (Vitovaya Pliaska) stopped. Pluvium continued the 
journalistic spirit of Vitovaya Pliaska as its "legitimate child". The editor of Pluvioum, 
used the pseudonym "B.M." Бреверн – Brevern [maybe, the Russian writer 
Mikhail Nikolayovitch Volkonsky (1860-1917) - Волко́нский]. The editor dedicated a 
considerable part of the journal to anti-Jewish articles accompanied by numerous 
anti-Semitic illustrations, some of them large – spread on a whole pages. Very 
rare. In each issue [4] pp (issue 48 consists of six pages), 47cm. Fair-good condition. 
Paper is acid and fragile. Numerous tears at borders of most leaves, treated with papers 
and various kinds of adhesive tapes. New leather binding with a leather spine.

Opening Price: $10,000

442. "ְּפלּוִביּום" - שבועון רוסי אנטישמי – 52 גליונות – סט. פטרבורג, 1906-1907 
אוקטובר 1906  פטרבורג,  סט.   .ПЛЮВІУМЪ [Pluvium], законное дитя Виттовой пляски

עד ספטמבר 1907. רוסית. 
גליונות 1-52 (רצופים). שבועון רוסי-פוליטי, ימני ואנטי-רבולוציוני, שצאתו לאור החלה לאחר הפסקת פרסום 

העתון "Виттова пляска" (                                ) וכהמשך לדרכו העתונאית.
עם צאתו לאור של "ְּפלּוִביּום" בתור "ילדו החוקי" וממשיך דרכו של ה- Vitovaya Pliaska, הקדיש עורכו, 
החותם בפסבדונים В. М. Бреверн – ְּבֶרֶבְרן [אולי, הסופר הרוסי מיכאיל ניקולאייביץ וֹוְלקֹוְנְסִקי (-1860
חלקם  רבים,  אנטישמיים  איורים  ובהם  אנטי-יהודיים  לפרסומים  נכבד  מקום   [Волко́нский  -  (1917
גדולים במיוחד, על-פני עמודים שלמים. נדיר מאד. [4] עמ' בגליון (בגליון 48 ששה עמ'), 47 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
נייר חומצי ושביר. קרעים רבים בשולי מרבית הדפים, מחוזקים בניירות ובניירות-דבק מסוגים שונים. כרוכים יחד בכריכה 

חדשה עם שדרת עור. 

פתיחה: $10,000

Vitovaya Pliaska

442
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443. Anti Semitic Posters - Politischer 
Bilderbogen – Dresden, 1893-1894

Five posters of the series Politischer Bilderbogen. 
Dresden, Germany, 1893-1894. German.
Booklets no. 2, 10, 14, 17, 18: Juden in Deutschland. 
▪ Die Juden in Friedrichsruh. ▪ Im 20. Jahrhundert. 
▪ Auszug der Juden aus Deutschland. ▪ Juden in 
der Sommerfrische. The posters series Politischer 
Bilderbogen presenting Anti Semitic caricatures was 
published between the years 1892-1901. 33 issues have 
been printed. The posters are folded into a booklet 
shape. 64X50cm. Good condition, tears at folding lines.

Opening Price: $1000

 - Politischer Bilderbogen - 443. כרזות אנטישמיות
דרזדן, 1893-1894

חמש כרזות מהסדרה Politischer Bilderbogen. דרזדן, גרמניה, 
1893-1894. גרמנית. 

חוברות מס' 2, 10, 14, 17, 18:
▪ Juden in Deutschland.  
▪ Die Juden in Friedrichsruh.
▪ Im 20. Jahrhundert.
▪ Auszug der Juden aus Deutschland.
▪ Juden in der Sommerfrische. 
קריקטורות  הכוללת   Politischer Bilderbogen הכרזות  סדרת 
גליונות.   33 נדפסו   .1892-1901 השנים  בין  אור  ראתה  אנטישמיות, 
הכרזות מקופלות לצורת חוברת. 64X50 ס"מ. מצב טוב, קרעים בקיפולים. 

פתיחה: $1000
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444. Three Essays by "Itzig Feitel Stern"

Three anti Semitic essays by Itzig Feitel Stern, the 
Christian writer Heinrich Holzschuher, who signed 
several anti Semitic essays which he composed using 
this fictional Jewish name. The books presented here 
contain allegories, dialogues and poems using faulty 
German, supposedly to imitate the Jewish-Yiddish 
speech and to ridicule it. The essays are accompa-
nied by anti Semitic illustrations and by titles in faulty 
Hebrew letters.
1. Gedichter, Perobeln unn Schnoukes. Meissen, 
[1832]. Third edition. XII, 96 pp, [5] etching plates. 
Illustrations on front and back cover and on title page.
2. Die Schabbes Lamp, vun pollische Messing,  mit 
ächt koschere Schimen. Meissen, 1835. [2], X, 142, [2] 
pp. Illustrations on front and back cover, on title page, 
facing the title page and an additional illustration within 
the book. A leaf promoting Itzig Feitel Stern's books was 
bound at the end of the book.
3. Knoblichblüthe, Gedichter, Perobeln unn 
Schnoukes fer unnere Leute. Meissen, [1852]. Second 
volume. XII, 143 pp, [2] folded musical notes leaves. 
Illustrations on front and back cover, on the title page 
and two additional ones facing the title page.

18.5-16.5cm. Matching covers. General condition – good.

Opening Price: $1000

444. שלשה חיבורים מאת "איציק פייטל שטרן"
שלשה חיבורים אנטישמיים מאת Itzig Feitel Stern ("איציק פייטל 
שטרן"), הוא המחבר הנוצרי Heinrich Holzschuher, אשר חתם 
בשם יהודי מומצא זה על מספר חיבורים אנטישמיים, שחיבר בעצמו. 
גרמנית  הכתובים  ושירים,  דיאלוגים  משלים,  מציגים  שלפנינו  הספרים 
משובשת, האמורה לחקות את אופן הדיבור היהודי-יידי וללעוג לו. החי־
בורים מלווים איורים אנטישמיים וכותרות באותיות עבריות משובשות.

Gedichter, Perobeln unn Schnoukes .1. מייסן (                       ), 
על  איורים  תחריטים.  לוחות   [5] עמ',   96  , שלישית.     מהדורה   .[1832]

המעטפת הקדמית והאחורית ובדף השער.
 Die Schabbes Lamp, vun pollische Messing,  mit .2
ächt koschere Schimen. מייסן, 1835. [2],     , 142, [2] עמ'. איורים 
על המעטפת הקדמית והאחורית, בדף השער, מול דף השער ואיור נוסף בגוף 

הספר. בסופו נכרך דף עם פרסום ספריו של איציק פייטל שטרן. 
 Knoblichblüthe, Gedichter, Perobeln unn .3
Schnoukes fer unnere Leute. מייסן, [1852]. כרך שני.     , 143 
עמ', [2] דפי-תוים מקופלים. איורים על המעטפת הקדמית והאחורית, בדף 

השער ושניים נוספים מול דף השער.

16.5-18.5 ס"מ. כריכות תואמות. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1000

Meissen
XII

X

XII
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445. An Anti-Semitic Leaf by Max Veitel Stern – 
Vienna, 1848

Die jüdischen Feder-Helden, oder: Das politisch-liter-
arische Schabesgärtle in Wien, von Max Veitel Stern. 
Lell printing press, Vienna [1848]. German.
"Jewish pen-knights or the Political-literary 'Saturday 
garden' in Vienna". Anti-Semitic leaf in a faulty, 
Yiddish-style, German, as if spoken by several Jews: 
Englander, Engel, Tauber, Heller and others, talking 
between themselves about their attitude towards 
the problems of Jews in their country. For more in-
formation about the writer see previous item. [1] leaf 
printed on both sides, 38cm. Fair-good condition. Stains. 
Folding-mark.

Opening Price: $250

446. Booklet with Anti-Semitic caricatures – 
Paris, Late 19th Century

Carnet de Chéques [Checkbook], par Caran d'Ache. 
Paris, [1892 or 1893]. French. 
Book of caricatures by Caran d'Ache (pseudonym 
of Emmanuel Poiré, 1858-1909), French artist and 
painter of political and anti-Semitic caricatures, a 
pioneer of the art of comics and caricature.
The caricatures in this book relate to the "Panama 
Affair", the most significant economic corruption 
case in the Third French Republic in the year 1892 (the 
French government was bribed to keep as a secret the 
economic hardships of the Panama Canal Society).
Most of the figures in the booklet that are seen hold-
ing money bills or bribe have distinct anti-Semitic 
characteristics (obese, long noses or in disguise). The 
book's leaves were designed to look like bank checks. 
[24] leaves, 27.5 X 12.5cm. Good condition. Several stains. 
Original cover, damaged and loose.

Opening Price: $200

445. דף אנטישמי מאת מקס פייטל שטרן – וינה, 1848
Die jüdischen Feder-Helden, oder: Das politisch-liter-
 .arische Schabesgärtle in Wien, von Max Veitel Stern

דפוס Lell, וינה, [1848] גרמנית. 
"אבירי העט היהודיים, או גינת השבת הפוליטית-ספרותית בוינה". דף 
אנטישמי כתוב גרמנית משובשת בסגנון יידי, כאילו מפיהם של מספר 
דוברים יהודיים: אנגלנדר, אנגל, טאובר, הלר ואחרים, המשוחחים ביניהם 
לפרטים  במדינתם.  היהודים  של  הְּפנים  בעיות  כלפי  עמדותיהם  על 
אודות המחבר, ראה פריט קודם. [1] דף מודפס משני צדדיו, 38 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. כתמים. קו קפל. 

פתיחה: $250

446. חוברת קריקטורות עם איורים אנטישמיים – פריז, סוף 
המאה ה-19

Carnet de Chéques, par Caran d'Ache [פנקס צ'קים]. פריז, 
[1892 או 1893]. צרפתית. 

פוארה,  עמנואל  של  (פסבדונים  ד'אש  קראן  של  קריקטורות  ספר 
ואנטישמיות,  פוליטיות  קריקטורות  וצייר  צרפתי  אמן   ,(1858-1909

מחלוצי אמנות הקומיקס והקריקטורה. 
הקריקטורות בספר זה מתייחסות ל"פרשת פנמה", פרשת השחיתות 
 1892 בשנת  השלישית  הצרפתית  ברפובליקה  הגדולה  הכלכלית 
(הממשלה הצרפתית קבלה שוחד כדי לשמור בסוד את דבר בעיותיה 

הכלכליות של "חברת תעלת פנמה").
מרבית הדמויות הנראות אוחזות בידיהן שטרות כסף או נותנות שוחד הן 
בעלות מאפיינים אנטישמיים (אנשים שמנים, בעלי אף ארוך או כאלה 
המופיעים בתחפושות). דפי הספר מעוצבים בצורת המחאות. [24] דף, 

27.5X12.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. עטיפה מקורית, מעט רופפת וקרועה.

פתיחה: $200

445
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448. Anti Semitic Comics Booklet – Vienna, 1938

Die Abenteuer des Juden Tate! Karikaturenbuch des 
Deutschen Volksblattes. Vienna, 1938. German.
Anti Semitic comics booklet with numerous black and 
white illustrations. Issued by Deutschen Volksblattes 
paper. 64 pp, 22cm. Good condition.

Opening Price: $200

449. Anti-Semitic Label – Poland / Belarus 

Anti-Semitic label. Poland / Belarus, [first half of 20th 
century].
Yellowish note printed on both sides: Anti-Semitic 
illustration of Jewish face; upon 180 degree rotation 
a different Jewish face appears, which too is anti-
Semitic. Surrounded by printed caption “constantly 
in disguise, and no matter how you look at him – a 
Jew remains a Jew” (one side contains caption in 
Polish and second side in Belarusian). 15X10.5cm. Very 
good condition. 

Opening Price: $120

447. Anti Semitic Propaganda Notes – Vienna, 
1930s

Three anti Semitic propaganda notes, issued by the 
Nazi Party (NSDAP Hitlerbewegung). Vienna, [1930s]. 
German. 9.5X6cm. Good condition.

Opening Price: $180

449. תוית אנטישמית – פולין / בלארוס
המאה  של  הראשונה  [המחצית  בלארוס,   / פולין  אנטישמית.  תוית 

ה-20]. 
יהודי;  פרצוף  של  אנטישמי  איור  צדדיו:  משני  מודפס  צהבהב  פתק 
אנטי־ הוא  אף  שונה,  יהודי  פרצוף  מופיע  מעלות  ב-180  סיבובו  עם 
תסתכל  שלא  ואיך  מסכה,  עוֶטה  "תמיד  הכיתוב  נדפס  מסביב  שמי. 
עליו – יהודי נשאר יהודי" (בצד אחד נדפס הכיתוב בפולנית ובצד השני 

בבלארוסית). 15X10.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

447. פתקי-תעמולה אנטישמיים – וינה, שנות ה-30 
 NSDAP) שלשה פתקי-תעמולה אנטישמיים, מטעם המפלגה הנאצית
Hitlerbewegung). וינה, [שנות ה-30]. גרמנית. 9.5X6 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

448. חוברת קומיקס אנטישמית - וינה, 1938
 Die Abenteuer des Juden Tate! Karikaturenbuch des

Deutschen Volksblattes. וינה, 1938. גרמנית. 
חוברת קומיקס אנטישמית עם איורים רבים בשחור לבן. נדפסה מטעם 

העתון                                          . 64 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

Deutschen Volksblattes

447
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451. Anti-Semitic Newspapers – Hungary, 
1930s-40s

1-7. Issues of "Nemzet Szava "edited by Meskó 
Zoltán. Budapest, 1935-1937. The issues contain anti-
Semitic illustrations.
8. Issue of "Nemzeti Ēlet" edited by Ráttkay R. 
Kálmán. Budapest, 1936. This issue contains anti-
Semitic articles and illustrations.
9. Issue of the anti-Semitic paper" Harc "edited by 
Bosnyák Zoltán. Budapest, October 1944.
Size varies, fair condition.

Opening Price: $200

450. Anti-Semitic Poster – Ukraine

"жид це ваш відвічний ворог… Сталін та жиди - це 
банда здлчинців" 
[the Jew is your eternal enemy…Stalin and the Jews 
are a gang of criminals], a Fascist propaganda poster, 
distributed in Ukraine. [1941?]. Ukrainian.
Anti-Semitic and anti-Soviet poster. Long text with 
anti-Semitic stereotypical accusations and a com-
parison between the Jews and Stalin. On the upper 
part appears an anti-Semitic caricature of a Jew on 
the background of a Magen-David. 59.5X84cm. Good 
condition. Folding-marks and professionally restored 
tears. Linen backed for display and conservation.

Opening Price: $1200

451. עתונים אנטישמיים – הונגריה, שנות ה-30-40
 .Meskó Zoltán בעריכת   Nemzet Szava עתון  1-7. גליונות 

בודפשט, 1935-1937. הגליונות מלווים איורים אנטישמיים. 
 .Ráttkay R. Kálmán בעריכת   Nemzeti Ēlet עתון  8. גליון 

בודפשט, 1936. מלווה מספר איורים ומאמרים אנטישמיים. 
 .Bosnyák Zoltán בעריכת   Harc האנטישמי  העתון  9. גליון 

בודפשט, אוקטובר 1944. 

גודל משתנה, מצב בינוני. 

פתיחה: $200

450. כרזה אנטישמית - אוקראינה
"жид це ваш відвічний ворог… Сталін та жиди - це 
банда здлчинців" 
[היהודי הוא אויבך הנצחי... סטלין והיהודים הם כנופייה של פושעים], 
כרזת תעמולה פאשיסטית, שהופצה באוקראינה. [1941?]. אוקראינית.
האשמות  שתוכנו  ארוך  טקסט  ואנטי-סובייטית.  אנטישמית  כרזה 
בראשה  לסטלין.  היהודים  בין  והשוואה  סטריאוטיפיות  אנטישמיות 
מצב  ס"מ.   59.5X84 .מגן-דוד רקע  על  יהודי  של  אנטישמית  קריקטורה 
פשתן  בד  על  מודבקת  מקצועי.  שיקום  משוקמים  קרעים  קיפול,  סימני  טוב. 

לתצוגה ושימור.

פתיחה: $1200

450

451
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452. Nazi Exhibition Catalogue – "Soviet 
Paradise" – Berlin, 1942

Das Sowjetparadies, Ausstellung der Reichspropa-
gandaleitung der NSDAP, Ein Bericht in Wort und 
Bild. Berlin, 1942. German.
Catalogue of an exhibition which was held in Berlin 
as part of  Nazi propaganda against Russia. With in-
formation and photographs gathered by the German 
army to prove that life in Russia under the Bolshevik 
regime was a life of misery and suffering. 48 pp, 21cm. 
Good condition. Minor stains and damages.

Opening Price: $300

452. קטלוג תערוכה נאצית - "גן העדן הסובייטי" – ברלין, 
1942

Das Sowjetparadies, Ausstellung der Reichspropaga-
ndaleitung der NSDAP, Ein Bericht in Wort und Bild. 

ברלין, 1942. גרמנית.
הנאצית  התעמולה  במסגרת  בברלין,  נערכה  אשר  התערוכה,  קטלוג 
הגרמני,  הצבא  ידי  על  שנאספו  ותצלומים  מידע  כולל  רוסיה.  כנגד 
ומגמתם להציג את החיים ברוסיה תחת השלטון הבולשביקי כחיים של 

סבל ועליבות. 48 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. 

פתיחה: $300

453. היהודי זיס – תצלומים וחוברת לפרסום הסרט
"היהודי  האנטישמי  התעמולה  לסרט  תצלומי-פרסומת  1-5. חמשה 
פייט  בבימוי   1940 בשנת  הנאצית  בגרמניה  יצא  הסרט  צרפת.  זיס", 
הרלן, על-פי הזמנתו של שר התעמולה יוזף גבלס. הסרט מציג פרשנות 
אנטישמית על ספרו של ליאון פויכטוונגר "היהודי זיס". 30X24 ס"מ. מצב 

טוב. בפינותיהם חורי-נעץ, כנראה מזמן תלייתם לפרסום בבית-הקולנוע.
6. פרסום של "Illustrierter Film-Kurier", המוקדש לסרט הת־

עמולה האנטישמי "היהודי זיס". [8] עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

453. The Jew Süss – Photographs and 
Advertisement Booklet for the Film

1-5. Five advertisement photographs for the anti-
Semitic propaganda film "The Jew Süss", France. The 
film was produced in Nazi Germany in 1940 directed 
by Veit Harlan, at the behest of Joseph Goebbels. The 
film presents an anti-Semitic interpretation of Leon 
Feuchtwanger's book "The Jew Süss". 30X24cm. Good 
condition. Thumb-tacks holes at the corners, probably 
from the days it was hung in the cinema hall.
6. Advertisement by "Illustrierter Film-Kurier", de-
voted to the anti-Semitic propaganda film "The Jew 
Süss". [8] pp, 29cm. Good condition.

Opening Price: $250

454. חוברת אנטישמית – אנטוורפן, 1941
הוצאת   .Christenen, let op Uw zaak!, J van Roessel

Volksverwering, אנטוורפן, [1941 בערך]. הולנדית.
 Joseph Leonardus מאת  אנטישמיים,  תכנית  בעלת  חוברת 

.Adriaan Maria van Roessel
32 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $150

454. Anti-Semitic Booklet – Antwerp, 1941

Christenen, let op Uw zaak!, J van Roessel. Antwerp: 
Volksverwering, [ca. 1941]. Dutch.
Booklet of anti-Semitic nature, by Joseph Leonardus 
Adriaan Maria van Roessel. 32 pp, 17.5cm. Good condi-
tion. Foxing-marks.

Opening Price: $150

453
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455. "The Mask is falling" – Note against Jews 
and the USA, 1942

Die Maske Fällt!... Das Sind die Wahren Herren in USA! 
[The mask is falling – they are the rulers of the USA]. 
Propaganda note issued by the Nazi Party (NSDAP). 
Munich, [September 1942].
Anti-Semitic note with names of officials of Jewish 
origin who "rule" the USA. 7X10cm. Very good condition.

Opening Price: $150

455. "המסכה הוסרה" – פתק בגנות היהודים וארה"ב, 1942
 Die Maske Fällt!... Das Sind die Wahren Herren in  USA !
פתק  בארצות-הברית].  באמת  השולטים  אלה  הם  הוסרה –  [המסכה 
תעמולה מטעם המפלגה הנאצית (NSDAP). מינכן, [ספטמבר 1942]. 
יהודי,  ממוצא  בעלי-תפקידים  של  שמותיהם  עם  אנטישמי  פתק 

ה"שולטים" בארצות-הברית. 7X10 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

456. הפרוטוקולים של זקני ציון – ניו-ג'רזי, שנות ה-50 
 Protocols of the Meetings of the Learned Elders of
 Zion, Translated from the Russian of Nilus by Victor
E. Marsden. הוצאת .Christian Educational Assn, ניו-ג'רזי, 

[שנות ה-50]. אנגלית. 
תרגום אנגלי לחיבור האנטישמי "הפרוטוקולים של זקני ציון", בתוספת 
לאחר  ארצות-הברית  יהדות  בנושא  אקטואליים  אנטישמיים  נספחים 

מלחמת העולם השניה. 80 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

456. Protocols of the Elders of Zion – New-
Jersey, 1950s

Protocols of the Meetings of the Learned Elders of 
Zion, Translated from the Russian of Nilus by Victor 
E. Marsden. New-Jersey: Christian Educational Assn., 
[1950s]. English.
Translation into English of the anti-Semitic essay 
"The Protocols of the Elders of Zion", with an anti-
Semitic appendix concerning American Jewry after 
World War II. 80 pp, 20.5cm. Very good condition.

Opening Price: $150

455
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HOLOCAUST AND SHE'ERIT HA-PLEITA

457. הסכם ההעברה – שתי כרזות, שנות ה-30
שנחתם בשנת 1933 בין שלטונות  שתי כרזות בעניין הסכם ההעברה, 
והונם  רכושם  את  להעביר  במטרה  היהודית,  לסוכנות  הנאצית  גרמניה 
סוער  עימות  עורר  ההעברה  מפעל  ישראל.  לארץ  גרמניה  יהודי  של 
בישוב היהודי בארץ ובתפוצות, בין היתר סביב השאלה המוסרית של 
עצם ניהול משא ומתן עם הנאצים והרווח הכלכלי המופק מכך. משני צדי 
המתרס בארץ ישראל עמדו מפא"י, ששלטה בסוכנות היהודית והובילה 

את ההסכם, ומולה התנועה הרביזיוניסטית, שהתנגדה להסכם בתוקף.
1. "אל תגעו בטרנספר!" דפוס "הארץ". 

חסרי- מפלגה  אנשי  הטרנספר.  את  אישר  בלוצרן  הציוני  "הקונגרס 
אחריות מנסים לעשות ממנו אמצעי למלחמה מדינית. ארץ-ישראל היא 
תקותם האחת של יהודי גרמניה והטרנספר משמש להם גשר המוצא 
היחידי והאחרון. האם הטרגדיה של יהודי גרמניה צריכה להיות לאמצעי 

457. Transfer Agreement – Two Posters, 1930s

Two posters concerning the Transfer Agreement 
which was signed in 1933 between Nazi Germany and 
the Jewish Agency, aimed at transferring the pos-
sessions of Jews from Germany to Eretz Israel. The 
Transfer Agreement led to an extreme conflict in the 
Jewish Yishuv and in the Diaspora, mainly about the 
moral question of negotiating with the Nazis and the 
economic profits stemming from this agreement. On 
one side of the barricade stood the Mapai party that 
controlled the Jewish agency and led the agreement 
and on the other side stood the Revisionist move-
ment who opposed unequivocally to the agreement.
1. "Do not touch the transfer!" "Ha'aretz" printing.
"The Zionist Congress in Luzerne confirmed the trans-
fer. Irresponsible party members are trying to turn 
the agreement into a means for a political war. Eretz 
Israel is the sole hope of German Jews and the transfer 
is their only last bridge. Does the tragedy of German 
Jews have to serve as a means for the Revisionist 
who excluded themselves from the Zionist Congress? 
Jews! Do you wish to assist them and sacrifice German 
Jews!... therefore, no responsible and disciplined 
Zionist should participate in the referendum about 
the 'transfer'. Prove your practical consideration and 
political maturity". 61X92cm. Good condition. Staining, 
restored tears.
2. "Open the Gates of Eretz Israel for German 
Immigrants", an illustrated poster in color, issued by 
"Ha'avara" a trustees office Ltd. "Omanut Eretz Israel" 
printing press, Buki advertising, Tel-Aviv. "Arrival of 
German Jews and rescuing their property will be guar-
anteed only if, when you buy German Marks ask for 
the bank certificate confirming, that the Marks are of 
the German Jews' retrieved money!" 67X96.5cm. Good 
condition. Staining, restored tears. Both posters are linen-
backed for display and conservation.

Opening Price: $4500

מלחמה לרביזיוניסטים, אשר העמידו את עצמם מחוץ לקונגרס הציוני? 
גרמניה!...  יהדות  את  ולהקריב  בכך  להם  לעזור  אתם  הרוצים  יהודים! 
לפיכך, בל ישתתף אף ציוני אחד בעל אחריות ומשמעת במשאל העם 
בגרותכם  את  והוכיחו  מזיקות  להפגנות  יד  תתנו  בל  'העברה'.  בדבר 
כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   61X92 המעשי".  דעתכם  שיקול  ואת  המדינית 

קרעים משוקמים. 
מאוירת  צבעונית  כרזה  גרמניה",  לעולי  ארץ-ישראל  שערי  2. "פתחו 
ארץ-ישראל",  "אמנות  דפוס  בע"מ.  נאמנות  משרד  "העברה",  מטעם 

פרסום בוקי תל-אביב. 
מרקים  אם בקנותכם  רק  הונם תובטחנה  והצלת  גרמניה  "עלית יהודי 
גרמניים תדרשו את תעודת הבנקים, המאשרת, כי הם לקוחים מכספם 
המוצל של יהודי גרמניה!". 67X96.5. מצב טוב. כתמים, קרעים משוקמים. 

שתיהן מודבקות על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $4500
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458. Report of Plan for Settling Refugees in 
British Guiana – London, 1939

Report of the British Guiana refugee commission 
to the Advisory committee on political refugees 
appointed by the President of the United States of 
America. London, 1939. English.
Report of committee appointed by USA president, 
for settling refugees in British Guiana (presently 
known as Co-operative Republic of Guyana). The 
committee’s objective was the examination of the 
economic, geographical and agricultural possibilities 
for large-scale settlement of refugees of Europe in 
light of the political events; the essential intention 
was the settlement of Jews of Germany. Detailed 
report, with reference to process of training of set-
tlers and to treatment of natives as well; includes 
a recommendation to immediately begin with an 
experimental settlement of 5000 people. 17 pages, 
25cm. Good condition, folds on margins. Ink- stamps. 

Opening Price: $150

458. דו"ח התכנית לישוב פליטים בגינאה הבריטית - לונדון, 
1939

 Report of the British Guiana refugee commission
 to the Advisory committee on political refugees
 appointed by the President of the United States of

America. לונדון, 1939. אנגלית.
דו"ח הועדה לבדיקת יישוב פליטים בגינאה הבריטית (כיום הרפובלי־
הועדה  מטעת  ארה"ב.  נשיא  ע"י  שמונתה  ִגיָאָנה),  של  השיתופית  קה 
היתה בדיקת האפשרויות הכלכליות, הגיאוגרפיות והחקלאיות ליישוב 
עיקר  הפוליטיים;  האירועים  עקב  גדול,  מידה  בקנה  מאירופה  פליטים 
התיחסות  עם  מפורט,  דו"ח  גרמניה.  יהודי  של  ליישובם  היתה  הכוונה 
לתהליך ההכשרה של המתישבים, ואף ליחסים עם הילידים, כולל אף 
המלצה להתחיל מיידית ביישוב נסיוני של 5000 איש. 17 עמ', 25 ס"מ. 

מצב טוב, קפלים בשולים. חותמות.

פתיחה: $150

459. דרשה לתפלה המיוחדת להפסקת רדיפות הגרמנים 
את היהודים – שאלוניקי, 1933

אלוקוסייון פור סיר מילדאדא מיינטריס לה אוראסייון ספיסייאלה. דף 
גדול מטעם "איל גראן ראבינאטו" – הרבנות הראשית. שאלוניקי, תרצ"ג 

[1933]. לאדינו.
"נאום, להיאמר בעת התפלה המיוחדת שאורגנה ליום ז' ניסן תרצ"ג, 
של  הרדיפות  להפסקת  בעירנו,  רבים  כנסת  בבתי   ,1933 באפריל   3
אחינו בגרמניה". נוסח הדרשה בלאדינו באותיות רש"י. מספר ציטוטים 
בעברית, באותיות מרובעות. 42X34.5 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול וקמטים. 

פתיחה: $200

459. Sermon for Special Prayer to stop Germans 
from Persecuting Jews – Thessalonica, 1933

Large leaf issued by the Chief Rabbinate. 
Thessalonica, 1933. Ladino. The sermon is written in 
Ladino in Rashi script. Several citations in Hebrew, 
in square letters. 42X34.5cm. Good condition. Folding-
marks and creases.

Opening Price: $200

460. "האופטימיסטים" – מחזה בהשתתפות שחקנים 
יהודיים שהיגרו מגרמניה – הולנד, 1940

Die Optimisten [האופטימיסטים]. חוברת-פרסום למופע תיאטרון 
 Amsterdamer Gesellschaft der ה-  מטעם  תכניה)  (מעין 

Freunde. אמשטרדם, אפריל 1940. גרמנית. 
במהלך  נוספות  ולהצגות  "האופטימיסטים"  התיאטרון  להצגת  פרסום 
וזמרים  במאים  שחקנים,  בהשתתפות   ,1940 מאי-יוני-יולי  החודשים 
יהודיים, שנמלטו מגרמניה להולנד עם התגברות האנטישמיות בשטחי 
הולנד  נכבשה  החוברת,  פרסום  לאחר  כחודש  הנאציים.  הכיבוש 
על  מופיעות  אף  (שתמונותיהם  היהודיים  האמנים  בין  גרמניה.  בידי 
העטיפה): קורט ֵגרֹון (Kurt Gerron ) – נרצח באושוויץ; ליזל פרנק 
נספתה  היא   –  (Otto Aurich) אאוריך  אוטו  ובעלה   (Lisl Frank)
 Max) בשואה, הוא שרד את המלחמה וחזר לאמשטרדם; מקס ארליך
Ehrlich) – נרצח באושוויץ, ואמני-במה נוספים. [16] עמ', 10X15 ס"מ. 

מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $300
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460. "The Optimists" – A Play with Jewish Actors 
who emigrated from Germany – Holland, 1940

Die Optimisten, an advertising booklet (kind of a 
program) printed by Amsterdamer Gesellschaft der 
Freunde. Amsterdam, April 1940. German.
Advertisement for "The Optimists" and other plays 
which were performed during the months of May-
June-July 1940, with the participation of Jewish 
actors, directors and singers who fled Germany when 
anti-Semitism intensified in the areas conquered 
by the Nazis. About one month after the booklet 
was published Holland was conquered by Germany. 
Amongst the Jewish actors (whose photographs 
appear on the cover): Kurt Gerron – murdered in 
Auschwitz; Lisl Frank and her husband Otto Aurich – 
Lisl Frank was murdered in the holocaust while Otto 
Aurich survived and returned to Amsterdam; Max 
Ehrlich – murdered in Aucshwitz, and other stage 
artists. [16] pp, 10X15cm. Good condition. Staining.

Opening Price: $300

461. Hebrew Study Book – Printed in 
Amsterdam in 1941

HaMelitz, study book for second grade, to teach 
Jewish children the Hebrew language…by Mordechai 
Klerkaper, illustrated by Yehuda Pinkhof. Part II, 
second edition. Amsterdam: A.Z. K"S, 1941. Hebrew 
and Dutch.
Hebrew study book for children. Title pages and 
covers in Hebrew and Dutch. One of the last Hebrew 
books printed in Amsterdam after it was conquered 
by Germany in World War II (Holland was conquered 
in May 1940; in 1941 the Jews were gathered in 
Amsterdam and strict restrictions were imposed 
on them; in 1942 started the deportation of Jews to 
concentration and extermination camps). 56, [2] pp, 
20cm. Good condition. Ink stamps. Several stains, minor 
damages.

Opening Price: $200

461. ספר לימוד עברית – נדפס באמשטרדם בשנת 1941
ַהֵּמִליץ, ספר למוד לשנה השנית, להורות לילדי ישראל הלשון העברית...  
מאת מרדכי קלעערקאפער, עם ציורים מיד יהודה פינקהאף. חלק שני, 
עברית   .1941 תש"א  אמשטרדם,  ק"ס,  צ.  א.  הוצאת  שניה.  מהדורה 

והולנדית.
ספר לימוד עברית לילדים. שערים ומעטפות בעברית ובהולנדית. אחד 
מהספרים העבריים האחרונים שנדפסו באמשטרדם לאחר שנכבשה 
 ;1940 במאי  נכבשה  (הולנד  השניה  העולם  במלחמת  גרמניה  בידי 
באמסטרדם;  קובצו  והם  יהודים  על  קשות  הגבלות  הוטלו  ב-1941 
ב-1942 החל שילוחם של יהודי הולנד למחנות ריכוז והשמדה). 56, [2] 

עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. חותמות. מעט כתמים, פגמים קלים. 

פתיחה: $200
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463. Handwritten Note – Purim in a Bunker in 
Wadowice, 1945

A handwritten note, composed in a hiding place in 
Wadowice Ghetto (South Poland), Purim, February 
1945.
The note reads: "Purim 1945, here in the Wadowice 
bunker", and continues with linguistic riddles based 
on the names of the people hiding in the bunker 
(Roth, Schwartz, Reisman), wishes for a Happy Purim 
and hopes for a miracle and the termination of war.
According to information in the "Center for Heritage 
of Polish Jews", only ten Jews succeeded to hide 
and survive the war in the city of Wadowice. All 
other Jews were hiding in neighboring cities or were 
deported to Auschwitz when the Ghetto was liqui-
dated in August 1943. 14.5X19.5cm. Fair-good condition. 
Stains. Folding-marks. Minor tears.

Opening Price: $500

464. Metal Badges from Forced Labor Camps 
– Hungary

A dozen metal badges (I.D. badge) from forced labor 
camps in Hungary [early 1940s]. Inscribed on each 
badge are a number and "Zs. Musz" (labor man). 
The Hungarian law obligated those who were not 
"reliable for military service" to work for the nation. 
During World War II this law was enforced mainly on 
Jews, who were employed in hard compulsory works 
in mines, road paving and in the battle fields. With 
the German conquest in 1944, the number of work-
ing battalions increased and the number of casual-
ties amongst the workers reached 70,000. Size varies, 
app. 3X4cm. Good condition.

Opening Price: $300

463. פתק בכתב-יד – חג פורים בבונקר בָואדֹוביֶצה, 1945
 ,Wadowice) ָואדֹוביֶצה  בגטו  במקום-מסתור  חובר  בכתב-יד,  פתק 

דרום פולין), פורים, תש"ה [פברואר 1945]. 
בראש הפתק: "ב"ה, פורים תש"ה לפ"ק, פה בונקער וואדאווצע יע"א!". 
של  המשפחה  שמות  על  המתבססים  לשוניים  חידודים   - בהמשכו 
מסתתרי הבונקר, (רוט, שורץ, רייזמן), איחולים ל"שמחת פורים" וייחו־
במהרה  ֻּכלם  בשובם  להם  וששון  "שמחה  המלחמה:  ולסיום  לנס  לים 
לאבותינו  שעשה  כמו  ונפלאות  ניסים  עמנו  יעשה  והשי"ת  לגבולם 
בימים ההם בזמן הזה!... ונזכה במהרה לראות אור הגדול אשר יזרח 

עלינו ועל כל אחינו ב"י ונצא לחירות עולם ב"ב אמן!". 

464. תגיות מתכת ממחנות עבודה - הונגריה
[ראשית  בהונגריה,  עבודה  ממחנות  (דיסקיות)  מתכת  תגיות  תריסר 

שנות ה-40].
עבודה).  (איש   "Zs. Musz" והכיתוב  מספר  מוטבעים  תגית  כל  על 
לעבוד  צבאי"  לשרות  אמין  כ"לא  שהוגדר  מי  חייב  ההונגרי  החוק 
בשירות האומה. בשנות מלחמת העולם השניה נוצל הדבר בעיקר כנגד 
כבישים  בסלילת  במכרות,  קשות,  כפיה  בעבודות  שהועסקו  היהודים, 
עם הכיבוש הגרמני בשנת 1944, הוגדל מספר  המלחמה.  וגם בחזית 
על  עמד  המלחמה  סוף  עד  בהן  הנספים  ומספר  העובדים,  פלוגות 

70,000. גודל משתנה, כ-3X4 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300
462. Handwritten Diary – Lodz Ghetto, 1942

Handwritten leaves (in pencil) – a diary describing 
various incidents in the Lodz Ghetto. Unknown 
author. 1942. Yiddish.
Description of various incidents of the Ghetto life; 
a particularly detailed description of the Children's 
Deportation and the reactions of the Ghetto Jews 
when they heard the bad news about the depor-
tation and expressed their criticism against the 
Judenrat head Mordechai Haim Rumkowsky. The 
Jews resisted against Rumkowsky's conduct and 
claimed that he cooperated with the Nazis. The last 
leaf bears a citation of the edict issued on 8.9.1942, 
forbidding the Jews to leave their apartments. 10 
pp,15cm. Fair condition. Stains and tears to all the leaves. 

Opening Price: $800

462. דפי-יומן בכתב-יד - גטו לודז', 1942
דפים בכתב יד (עפרון) – יומן המתאר אירועים בגטו לודז'. מחבר לא 

ידוע. 1942. יידיש.
תיאור אירועים שונים מחיי הגטו; תיאור מפורט במיוחד של ההתרחשות 
סביב אקציית הילדים, תוך פירוט תגובותיהם של יהודי הגטו לבשורה 
רומקובסקי,  חיים  מרדכי  היודנרט,  ראש  כלפי  וביקורת  האקציה  על 
על התנהלותו ושיתוף הפעולה שלו עם הנאצים. בדף האחרון מצוטט 
לעזוב  הגטו  תושבי  על  האוסר  ב-8.9.1942,  בגטו  שפורסם  צו  במלואו 

את דירותיהם. 10 עמ', 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקרעים בכל הדפים.

פתיחה: $800

עשרה  בידי  רק  פולין",  יהדות  מורשת  ב"מרכז  המרוכז  המידע  על-פי 
בתקופת  עצמה  ואדוביצה  בעיר  ולהינצל  להסתתר  עלה  יהודים 
למחנה  נשלחו  או  שכנות  בערים  הסתתרו  היהודים  יתר  המלחמה. 
ההשמדה אושוויץ באקציית חיסול הגטו באוגוסט 14.5X19.5 .1943 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני-קיפול. קרעים קלים. 

פתיחה: $500
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465. תצלומים – בית-ספר יהודי בנֹוָבה רּוָדה, פולין
ארבעה תצלומי שחור-לבן, ילדים ומורים בבית-הספר של הועד היהודי 

בנֹוָבה רּוָדה, פולין, [המחצית השניה של שנות ה-40]. 
מטרה  או  פרסום  למטרת  נעשו  הנראה,  שכפי  מבוימים,  תצלומים 
 Szkoła przy Komitecie :ייצוגית אחרת. חתומים בצדם האחורי

 .Żydowskim Nowa Ruda

פתיחה: $200

9X13.5 ס"מ. מצב טוב. 

465. Photographs – Jewish School in Nowa 
Ruda, Poland

Four black and white photographs, teachers and 
children in the Jewish school in Nowa Ruda, Poland, 
[second half of 1940s].
Staged photographs which were apparently taken for 
advertising purposes or for another promotional pur-
pose. Signed on the reverse: Szkoła przy Komitecie 
Żydowskim Nowa Ruda. 9X13.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

466. אדם הרשזפט – חמשה תצריבים
Adam Herszaft, 5 Akwafort. [ללא ציון מקום ושנת הדפסה, 

שנות ה-30]. 
יהודי-פולני.  וַׂשְרָטט  צייר  אמן-הדפס,   –  (1942-1886) הרשזפט  אדם 
למד בורשה ובפריז. הציג בתערוכות-יחיד בורשה (1924, 1936-1938), 
לודז' (1928) וקטוביץ' (1935); התמחה בנופים. נרצח במחנה ההשמדה 
טרבלינקה. כל אחד מהתצריבים חתום בעפרון בידי האמן. 13X12 ס"מ 
חומצי  נייר  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.  מקורית 32  נייר  תיקיית  ס"מ.   19X14.5 עד

ויבש מאד. כתמים וקרעים. 

פתיחה: $600

466. Adam Herszaft – Five Etchings

Adam Herszaft, 5 Akwafort. [No place or date of print-
ing is mentioned, 1930s]. 
Adam Herszaft (1886-1942) – Jewish-Polish etching-
artist, painter and drawer. Studied in Warsaw and 
Paris. Exhibited in a solo-exhibition in Warsaw (1924, 
1936-1938), Lodz (1928) and Katowitc (1935); special-
ized in landscapes. Was murdered in Treblinka exter-
mination camp. Each of the etchings is signed in pencil 
by the artist. 13X12cm to 19X14.5cm. Original paper folder 
32cm. Fair-good condition. Acid and very dry paper. Stains 
and tears.

Opening Price: $600

465
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467. Jews in Częstochowa – Photographs  of the 
Holocaust Period

Four photographs from Częstochowa, Poland [be-
tween 1939 and 1942].
Photographs of Jews of Częstochowa during the holo-
caust while German soldiers are pointing guns at them, 
mounted on a photo-album leaf annotated by hand (in 
German). On the reverse of the leaf are mounted a 
postcard featuring the Częstochowa cathedral and a 
photograph of Polish soldiers in the city. Average size 
of photographs 9.5X6.5cm, good condition.

Opening Price: $200

467. יהודים בצ'נסטוחובה – תצלומים מתקופת השואה
ארבעה תצלומים מצ'נסטוחובה (Częstochowa, פולין), [בין 1939 

ל-1942]. 
חיילים  ושל  השואה  בתקופת  מצ'נסטוחובה  יהודים  של  תצלומים 
ומ־ תצלומים  אלבום  מתוך  דף  על  מודבקים  מכוון,  נשק  עם  גרמנים 
גלויה  מודבקים:  הדף  של  האחורי  בצדו  (בגרמנית).  בכתב-יד  תוארים 
עם איור קתדרלה בצ'נסטוחובה ותצלום חיילים פולניים בעיר. תצלומים 

9.5X6.5 ס"מ בממוצע, מצב טוב. 

פתיחה: $200

468. ארגון "אז"ע" צרפת – שלשה פריטים
היהודים  בריאות  לשמירת  עולמי  יהודי  ארגון   - אז"ע   –  OSE ארגון 
ולסיוע לילדים. נוסד ברוסיה בשנת 1912; בהמשך קמו אגודות "אזע" 
נקבע  ומרכזה  בין-ארצית  התאחדות  קמה  וב-1923  שונות  בארצות 

בברלין. ב-1933, עם עליית הנאצים לשלטון, עבר המרכז לפריז. 
▪ כרטיס עם חתימות-ידם של ארבעה-עשר חברי OSE פריז, מתוארך 
 Union Des Sociétés" 17 בנובמבר, ללא ציון שנה. ▪ כרטיס ביקור
 Union" מודפסת,  מעטפה   ▪  ."O.S.E., Direction Centrale
סמל  של  מאוחרת  הדפסה  הודבקה  חזיתה  (על   "Ose… Paris

"אזע".) גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

468. OSE Organization in France – Three Items

OSE organization – a Jewish world organization for 
watching the health of Jews and for assisting chil-
dren. Founded in Russia in 1912; later on OSE societ-
ies were founded in various countries and in 1923 an 
international association was founded, centered in 
Berlin. In 1933, with the rise of the Nazis to power, 
the center moved to Paris.
▪ Ticket with signatures of fourteen OSE members 
in Paris, November 17, no year mentioned. ▪ Calling 
card Union Des Sociétés O.S.E., Direction Centrale". ▪ 
Printed envelope, "Union Ose…Paris" (on the front – 
a later version of OSE emblem has been pasted). Size 
varies, good condition.

Opening Price: $150

467468
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469. עצומות ילדים "על דם אחינו השפוך" – יוני 1943
עצומת-הילדים בארץ-ישראל על דם אחינו השפוך (י"ב בסיון תש"ג-

15.6.43). הוצאת הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל, 1943. 
שני עותקים של עצומה ובה פניה לילדי העולם לעזור בהצלת הילדים 
הקשיבו!  וילדה...  ילד  כל  אל  ממרחקים  פונים  אנו  הזה  "כיום  בשואה: 
ילדים כמותכם, רבבות רבבות, מובלים להורג, שיירות שיירות...". הפ־

ע"י  חתומות  העצומות  בנושא.  היישוב  עצומת  בעקבות  נעשה  רויקט 
תלמידי בית הספר "תחכמוני" בירושלים. [2] דף, 31 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

470. גליונות עתון "ַהֹּצֶפה" בנושא השואה
ארבעה גליונות "ַהּצֶֹפה", עתון התנועה העולמית של המזרחי בעריכת 
 ;1942 נובמבר-דצמבר  השואה.  בנושא  העוסקים  ברלין,  מאיר  הרב 

יוני 1943.
כותרותיהם: "עורו נא, הצילו נא עם מובל לגרדום, תנו מקלט לפליטי 
ציון:  לשוועת  מצטרפות  בארץ  המקומיות  העבריות  "הרשויות  חרב!"; 
אל תעמדו על דם אחינו! פתחו שערים לפליטי חרב! הבו פתרון יסודי 
שארית  להצלת  הישוב  ועצומת  כללי  שבתון   – "היום  עמנו!";  לגורל 
גודל  והעצומה".  השבתון  ביום  אבלות  העברי  היישוב  "יעטוף  ישראל"; 

משתנה, מצב בינוני-גרוע. קרעים וכתמים. 

פתיחה: $120

470. Issues of "HaTzofeh" Newspaper 
Concerning the Holocaust

Four issues of "HaTzofeh", newspaper of HaMizrahi 
World Movement, edited by Rabbi Meir Berlin, deal-
ing with the holocaust. November-December 1942; 
June 1943.
Headlines: "Wake up, save a people led to the gal-
lows, give shelter to sword-refugees!"; "Jewish local 
authorities join the cry: do not stand on our broth-
ers' blood! Open the gates for sword refugees! Find 
a radical solution for our people's destiny!"; "Today 
– a strike and a petition to save Israel"; "The Jewish 
Yishuv should mourn on this day of strike and peti-
tion". Size varies, fair-poor condition. Tears and stains.

Opening Price: $120

469. Children's Petitions "Our Brothers' Poured 
Blood" – June 1943

Petition by Eretz Israel children regarding "our broth-
ers' poured blood" (15.6.43). Issued by the National 
Committee of Knesset Israel in Eretz Israel, 1943.
Two copies of a petition with an appeal to the world's 
children to help save children during the holocaust: 
"we call every boy and girl…listen! Children like 
you, tens of thousands, are killed….". The project 
followed a petition by the Yishuv. The children's peti-
tions were signed by "Tachkemoni" school children 
in Jerusalem. [2] leaves, 31cm. Good condition.

Opening Price: $120

471. דפי תפלה מאת הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל – תענית 
ציבור עולמית, אב-אלול, 1942

הציבור  תענית  בנושא  עוזיאל,  חי  מאיר  בן-ציון  הרב  מטעם  דפים  שני 
העולמית, שנערכה בראש חודש אלול תש"ב ביזמת הרבנות הראשית 
לארץ ישראל ו"אגודת הרבנים בארצות הברית ובקנדה", והשתתפו בה 

יהודים מ-13 מדינות:
1. קהל עם ה' שבארצות קדשו. דף מיום כ"ב מנחם אב תש"ב. "בלב 
כואב ודואב על צרת אחינו ואחיותינו שבארצות נדודם הנתונים להרג 
את  להחריב  ומאיימים  ונוראים...  קשים  מות  ביסודי  ומעונים  ומשסה 
ישובנו בארץ נחלת אבות ותקות בנים.... הנני קורא אתכם... להתאחד... 

בצום ובתפלה ביום רביעי ערב ראש חודש אלול". 
2. סדר היום לתפלת המנחה ביום צום ותפלה כ"ט אב התש"ב. בראשו 
מזמורי תהלים ובמרכזו "תפלת היום": "...הצל נא ה' ברחמיך המרובים 
את כל שארית עמך ישראל הנאנחים והנאנקים תחת ידי שוביהם ומ־
עניהם... השבית מלחמה מעולמך והשב השלום והחופש... הגבר ואמץ 

צבאות ממלכת בריטניה ובנות בריתה במלחמתה הנאמנה...". 

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $150

471. Prayer Leaves by Rabbi Ben-Zion Meir Hai 
Uziel – Worldwide Public Fast, Av-Elul 1942 

Two leaves on behalf of Rabbi Ben-Zion Meir Hai 
Uziel, about a worldwide public fast held in Elul 1942, 
initiated by Chief Eretz Israel rabbinate and "Society 
of American and Canadian Rabbis". Jews of 13 coun-
tries participated: 
1. "…our heart aches in view of the suffering and 
hardship of our brothers and sisters who are being 
murdered and tortured… we call you to unite in fast 
and prayer on Rosh Hodesh Elul".
2. Order of evening prayer on the day of fast and 
prayer, 29 Av, 1942. Prayer starts with Psalms and con-
tinues with:…Oh G-d save the people of Israel…cease 
war in this world and restore peace and freedom…
give force to the armies of Britain and its allies…".
Various sizes, fair-good condition.

Opening Price: $150

471

470



230 | מרץ 2012

472. Lists of Jewish Refugees of Vienna – 
Harbin, 1941  

Seven leaves containing names of Jews from city of 
Vienna who were apprehended in Manchouli and ar-
rived in Harbin, China, April 1941. English. 
Typewritten lists, upon stationery of Jewish National 
Far Eastern Council, Harbin. Includes notation of 
date of arrival at Harbin, next destination of refu-
gees (main destination was Shanghai or USA), detail-
ing of sum of money possessed by each refugee and 
specification of stipends granted to each refugee by 
the Hicem organization (umbrella organization sup-
porting emigrating Jews). 
Manchouli was the limit point between Russia and 
Japan, at which the refugees arrived via the Trans-
Siberian railway. Widespread Zionist activity took place 
in Harbin until the 1930’s, under the Russian rule. Upon 
the outbreak of World War II a plan was proposed to 
absorb Jewish refugees from Europe, however the 
Japanese, who conquered the area during the early 
1930’s, restricted the Jews. These lists attest to the 
fact that Harbin was only a transition point, in spite 
of the Jewish organizations doing all that was within 
their power to assist the refugees. [7] leaves, 29.5cm. 
Fair condition, one corner of all leaves moth-eaten.

Opening Price: $700

473. Celebrating the Completion of the writing 
of a Torah – Shanghai, 1943

An eternal memento celebrating the completion 
of the Torah. Single leaf printed by J.M. Elenberg, 
Shanghai, February 1943. Hebrew and Russian.
Program of the celebration ceremony on the occa-
sion of the completion of writing the Torah in "Ohel 
Moshe" synagogue in Shanghai: Minha prayer ac-
companied by a choir, speech delivered by Rabbi Meir 
Ashkenazi, speech by Gabai Poliak; writing of the let-
ters, sewing, reading, Kadish and lifting the Torah; at 
the end – Mitzvah dinner. Leaf 23.5cm. Printed in blue 
ink on sky-blue paper. Good condition. Minor creases, 
slight folding-marks and some staining.

Opening Price: $150

472. רשימות פליטים יהודים מוינה – חרבין, 1941
שבעה דפי רשימות שמיות של יהודים מהעיר וינה שנעצרו במנג'ואולי 

(Manchouli) והגיעו לחרבין, סין, אפריל 1941. אנגלית.
רשימות במכונת-כתיבה, על נייר מכתבים של "ועד הלאומי של יהודי 
המזרח הרחוק, חרבין". כוללות רישום של תאריך ההגעה לחרבין, היעד 
הבא של הפליטים (יעדם העיקרי היה שנחאי או ארה"ב), פירוט סכום 
הכסף שברשות כל פליט וציון גובה התרומה שקיבל כל פליט מארגון 

Hicem (ארגון גג של תמיכה ביהודים המהגרים). 
מנג'ואולי היתה נקודת הגבול בין רוסיה ליפן, אליה הגיעו הפליטים בא־
מצעות הרכבת הטרנס-סיבירית. בעיר חרבין התקימה פעילות ציונית 
ענפה עד שנות ה-30, תחת שליטה רוסית. עם פרוץ מלחמת העולם 
היפנים,  אך  מאירופה,  יהודיים  פליטים  לקלוט  תכנית  הוצעה  השניה 
היהודים.  צעדי  את  הגבילו  ה-30,  שנות  בראשית  האזור  את  שכבשו 
הרשימות שלפנינו מעידות על היות חרבין נקודת מעבר בלבד, למרות 

473. תכניה לחגיגת סיום כתיבת ספר תורה – שנגחאי, 1943
 ,J. M. Elenberg למזכרת נצח לחגיגת סיום התורה. דף בודד בדפוס

שנגחאי, ט"ז אדר א' תש"ג, פברואר 1943. עברית ורוסית. 
משה"  "אהל  הכנסת  בבית  תורה  ספר  כתיבת  סיום  לחגיגת  תכניה 
נאום  אשכנזי,  מאיר  הרב  נאום  מקהלה,  בליווי  מנחה  תפלת  בשנחאי: 
הגבה[ה];  קדיש,  קריאה,  תפירה,  האותיות,  כתיבת  פאליאק;  הגבאי 
ובסיום – סעודת מצוה. דף 23.5 ס"מ. נדפס בדיו כחולה על נייר תכלת. מצב 

טוב. מעט קמטים, סימני-קיפול קלים וכתמים. 

פתיחה: $150

 29.5 דף,   [7] לפליטים.  לסייע  יכולתם  ככל  עשו  היהודיים  שהארגונים 
ס"מ. מצב בינוני, פינה אחת אכולת עש בכל הדפים.

פתיחה: $700
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475. התכתבות בנושא מתן סרטיפיקט לצעיר יהודי 
מהונגריה, 1938-1944

לפל־ לעלייה  סרטיפיקט  להשגת  לנסיונות  הנוגעת  מכתבים  חליפת 
שתינה עבור איְמֶרה (יצחק מאיר) ּבֹוֵרר (Imre Bohrer), המתגורר 
והונג־ ישראל  ארץ  בירושלים).  המתגורר  דודו,  בהונגריה (בהשתדלות 

ריה, 1938-1944. גרמנית, הונגרית ועברית. 
ּבֹוֵרר, יליד 1921, היה חבר בתנועת המזרחי ובתנועת הציוניים הכלליים 
ובקש לעזוב את הונגריה ולהתקבל ללמודים בארץ. ביוני 1944 נתקבל 
האישור לעלייתו מטעם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית, באמצ־
עות הצלב האדום בז'נבה. אפשר כי נתקבל מאוחר מדי. כ-15 מכתבים 

ומסמכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

474. חוברת בנושא קליטת ילדי טהראן בארץ ישראל 
על קליטת "ילדי טהראן" פרטיכל כינוס המדריכים לעלית ילדים ונוער, 
חיפה – בית הנוער, חשון תש"ה – אוקטובר 1944. הלשכה לעלית ילדים 

ונוער, הוצאת ועד הארגון של המדריכים. 
"ילדי  של  וחינוכם  לקליטתם  המתאימות  בדרכים  העוסקת  חוברת 
טהראן" בארץ ישראל. [3], 24, [1] דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב. שער-מעטפת 

מנותק ופגום. מעט כתמים. 

פתיחה: $120

474. Booklet about the Absorption of the 
Tehran Children in Eretz Israel 

About the absorption of the "Tehran Children". 
Meeting of guides, Haifa – Beit HaNo'ar, October 
1944. Office for children Aliya, published by the 
guides' organization committee.
The booklet deals with the ways to absorb and edu-
cate the "Tehran Children" in Eretz Israel. [3], 24, [1] 
leaf, 32.5cm. Good condition. Title-cover detached and 
damaged. Several stains.

Opening Price: $120

475. Correspondence regarding a Certificate for 
a Young Hungarian Jew, 1938-1944 

Correspondence concerning the attempts to achieve 
a certificate to immigrate to Palestine for Imre 
Bohrer, residing in Hungary (efforts were done by his 
uncle in Jerusalem). Eretz Israel and Hungary, 1938-
1944. Germany, Hungarian and Hebrew. Bohrer, born 
in 1921, was member of the HaMizrahi movement 
and the Zionim Klali'yim movement and applied for 
a permit to leave Hungary and study in Israel. In June 
1944 the certificate for his Aliya was received from 
the Aliya Department of the Jewish Agency, through 
the Red Cross in Geneva. It is possible that the cer-
tificate arrived too late. Lot of about 15 letters and 
documents. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200
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476. Large Documents Archive – Mayer Family 
of Frankfurt

Archive of letters and documents – Mayer family of 
Frankfurt am Main. Germany, 1920s-60s.
The archive tells the story of five members of the 
Mayer family: the parents Joseph and Adelheid 
neé Loeb, their daughters Jeannette, b. 1923 and 
Johanna, b. 1924 and their son Max, b. 1926, who, 
probably, left Frankfurt in February 1939 and moved 
to Eretz Israel. During the years following their arriv-
al in Israel, they struggled to retrieve their property. 
The archive contains:
-Folder with family documents and certificates of the 
years 1920-1939. The documents reflect the family's 
efforts to leave Germany. Amongst the documents: a 
third Reich passport, issued in Frankfurt on January 
1939 (ink stamps of Palestine government and the 
British mandate in Eretz Israel of February 1939); 
an official document informing the family that the 
names "Israel" and "Sarah" were added to their 
names; letters from the London committee for aid 
to German Jews, from the national council of Jewish 
women in New York, the Israeli office of the Jewish 
Agency in Berlin, the Eretz Israel office in Basel.
- Folders with correspondences and copies of letters, 
1950s-60s: correspondence concerning compensa-
tion for Synagoge Friedberger Anlage in Frankfurt 
and documents and letters regarding claims and 
retrieval of property in Germany; binder with docu-
ments concerning insurance and bank accounts, etc.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $1200

476. אוסף מסמכים גדול - משפחת מאייר מפרנקפורט
מפרנקפורט   (Mayer) מאייר  משפחת   – ומכתבים  מסמכים  ארכיון 

דמיין. גרמניה, שנות ה-20 עד שנות ה-60. 
מהמסמכים עולה סיפורם של חמשת בני משפחת מאייר מפרנקפורט 
דמיין: ההורים יוסף ואדלהייד (Adelheid לבית לייב Loeb), בנותיהם 
ג'נט (Jeannette, נ. 1923) ויוהאנה (Johanna נ. 1924) ובנם מקס 
ועלו   1939 בפברואר  פרנקפורט  את  עזבו  הנראה,  שכפי   ,(1926 (נ. 
מאבקים  ניהלו  לארץ,  עלייתם  שלאחר  השנים  במהלך  ישראל.  לארץ 

להשבת רכושם. הארכיון כולל:
 .1939 עד  ה-20  שנות  המשפחה,  של  ותעודות  מסמכים  ~ קלסר 
גרמניה.  את  לעזוב  המשפחה  בני  של  נסיונותיהם  עולים  מהמסמכים 
הקלסר כולל: פספורט של הרייך הגרמני, שהונפק בפרנקפורט בינואר 
1939 (חותמות של ממשלת פלשתינה וממשלת המנדט בא"י מפברואר 
השמות  נוספו  המשפחה  בני  לשמות  כי  המודיע  רשמי  מסמך   ;(1939
"ישראל" ו"שרה"; מכתבים מהועד הלונדוני לסיוע ליהודי גרמניה, מה־
מועצה הלאומית לנשים יהודיות בניו-יורק, מהמשרד הארצישראלי של 

הסוכנות היהודית בברלין, המשרד הארצישראלי בבאזל.

~ קלסרים עם התכתבויות והעתקי-מכתבים, שנות ה-50-60: תכתו־
 Synagoge) בות בנושא פיצויים עבור בית הכנסת פרידברגר אנלגה
והתכתבויות  ומסמכים  בפרנקפורט   (Friedberger Anlage
ביטוח  בעניני  מסמכים  קלסר  מגרמניה;  רכוש  והשבות  תביעות  בעניני 

וחשבונות-בנק, ועוד. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1200
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477. מסמכים ותכתובות של עולים מברלין, שנות ה-30
אוסף מסמכים ותכתובות של עולים מברלין, שנות ה-30. 

תעודות, יפויי כח ומכתבים של עורכי דין ומשרדים ממשלתיים בנושאי 
 Flora) קנופף  לפלורה  ממוענים  בברלין.  שנשארו  ורכוש  דירות 
שעלו   ,(Hildegard Koplowitz) קופלוביץ  והילדגרד   (Knopf
סה"כ  השניה.  העולם  מלחמת  טרם  בירושלים  אברהם  כרם  לשכונת 

כ-20 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

טרם  יהודית-פולנית  משפחה  של  מסמכים  אוסף   .478
השואה ואחריה

אוסף מכתבים ומסמכים של משפחת נובמבר (November). פולין 
וישראל, שנות ה-40-50. 

לארץ  ועלתה  הנאצי,  השלטון  תחת  השואה  את  עברה  המשפחה 
ב-1950, אחרי נסיון לקבל אשרת הגירה לארה"ב. 

האוסף כולל: 15 תעודות מסע, אישור עבודה ופנקס מזון. ▪ 15 גלויות 
שנשלחו מפולין לארה"ב, עם בולים וחותמות של השלטון הנאצי, -1940
1941. ▪ 16 גלויות ומכתבים שנשלחו מ-Dukla, פולין, לארה"ב, -1939
רשויות  עם  התכתבויות  ומסמכים, 1946-1949 –  מכתבים   15 ▪  .1946
פולין והסוכנות היהודית (פולנית). ▪ 60 מעטפות מבוילות וחתומות (ללא 
המכתבים), נשלחו מלודז' לקונטיקט, ארה"ב, 1946-1949. ▪ התכתבות 
עם רשויות בארה"ב, 1945 (גרמנית). ▪ 5 תצלומים מקוריים של מצבות 

המשפחה בדוקלה. סה"כ למעלה מ-120 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

477. Documents and Correspondences of 
Immigrants from Berlin, 1930s

Collection of documents and correspondences of im-
migrants from Berlin, 1930s.
Documents, Powers of Attorney and lawyers' letters. 
Letters from government offices concerning apart-
ments and property left behind in Berlin. In the names 
of Flora Knopf and Hildegard Koplowitz who made 
Aliya to Kerem Avraham in Jerusalem prior to World 
War II. Lot of about 20 items. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $180

478. Collection of Documents of a Jewish-Polish 
Family Pre and Post Holocaust

Collection of letters and documents of the November 
family. Poland and Israel, 1940’s-1950’s. 
The family survived the Holocaust under the Nazi 
regime, and immigrated to Eretz Israel in 1950, after 
attempting to receive an emigration visa to the USA.
Collection includes: 15 travel documents, employ-
ment authorization and food notepad. ▪ 15 postcards 
sent from Poland to USA, with postage stamps 
and ink-stamps of the Nazi regime, 1940-1941. ▪ 16 
postcards and letters sent from Dukla, Poland to 
USA, 1939-1946. ▪ 15 letters and documents, 1946-
1949 – correspondence with Polish authorities and 
the Jewish agency (Polish). ▪ 60 stamped and post-
marked envelopes (without letters), sent from Lodz 
to Connecticut, USA, 1946-1949. ▪ Correspondence 
with USA authorities, 1945 (German). ▪ 5 original 
photographs of gravestones of the family in Dukla. 
Total of over 120 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

 –  1944 מהונגריה,  יהודית  למשפחה  אישור-מעבר   .479
רכבת קסטנר

אישור-מעבר – "ָּפס" קולקטיבי (Kollektiv-Pass) מטעם המחלקה 
 Komlos על-שם  בבודפשט,  השוויצרית  בקונסוליה  זרים  לענייני 
György (ומשפחתו). בודפשט, 23 באוקטובר 1944. גרמנית והונגרית. 
שמותיהם של כמה מבני משפחת קֹוְמלֹוׁש מופיעים ברשימת הנצולים 
של "רכבת קסטנר", בארגונו של ד"ר ישראל קסטנר. דף 29.5 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. קרעים קלים, סימני-קיפול. ראה גם פריט הבא. 

פתיחה: $400
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479. Pass of a Hungarian Jewish Family, 1944 – 
Kastner Train

Collective Pass issued by the Department for 
Foreigners in the Swiss Consulate in Budapest, in the 
name of Komlos György (and his family). Budapest, 
October 23, 1944. German and Hungarian.
Names of some of the Komlos family members appear 
in the list of survivors of the "Kastner Train" organized 
by Dr. Israel Kastner. Leaf 29.5cm. Fair-good condition. 
Minor tears, folding-marks. See next item.

Opening Price: $400

יהודי  להצלת  נסיונות   – מקוריים  מסמכים  אוסף   .480
הונגריה, 1944

ארבעה מסמכים הקשורים לנסיונות ההצלה של יהודי הונגריה:
1. אישור-הגירה לפלשתינה מטעם המחלקה לענייני זרים בקונסוליה 
 Schweizerische Gesandtschaft –) בבודפשט  השוויצרית 
על-שם   ,(Abteilung für fremde Interessen, Budapest

Pető Róbert והמשפחה. 29 בספטמבר 1944. 
 Nunzio Apostolico) 2. אישור מטעם נציגּות האפיפיור בבודפשט
נובמבר  בודפשט,  יהודים.  מספר  של  שמותיהם  עם   ,(di Budapest

 .1944
3. אישור-מעבר – "ָּפס" קולקטיבי (Kollektiv-Pass) מטעם המחלקה 
 Földes Sándor לענייני זרים בקונסוליה השוויצרית בבודפשט על-שם

וזוגתו. בודפשט, 23 באוקטובר 1944. גרמנית והונגרית. 

480. Collection of Original Documents – 
Attempts to Save the Jews of Hungary, 1944

Four documents related to the attempts to save the 
Jews of Hungary:
1. Immigration-certificate to Palestine issued by the 
department of foreign citizens in the Swiss consul-
ate in Budapest - Schweizerische Gesandtschaft 
– Abteilung für fremde Interessen, Budapest. 
Certificate in the name of Pető Róbert and his family. 
September 29, 1944.
2. Certificate issued by the Pope's representative in 
Budapest (Nunzio Apostolico di Budapest) with sev-
eral names of Jews. Budapest, November 1944.
3. Collective Pass issued by the department of for-
eign citizens in the Swiss Consulate in Budapest in 
the name of Földes Sándor and his spouse. Budapest, 
October 23, 1944. German and Hungarian.
4. Certificate issued by the Swedish Consulate in 
Budapest (Königlich Schwedische Gesandtschaft), in 
the name of Fodor László. Budapest, September 9, 
1944.
Various sizes, fair-good condition.

Opening Price: $1500

 Königlich Schwedische) 4. אישור מטעם הקונסוליה השבדית
 .Fodor László של  על-שמו  בבודפשט,   (Gesandtschaft

בודפשט, 9 בספטמבר 1944. 

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $1500

481. אישורים שנתנו ליהודים בצרפת, 1944-1946
שלשה מסמכים בצרפתית, 1944-1946:

1. אישור על כך שהגב' ג'ודית שיגל (Chighel) מטולוז היתה בקשר 
ככל  ותרמה  הגרמני  הכיבוש  בעת  היהודית  המחתרת  תנועת  עם 
ארגוני  של  המחוזית  הועדה  נשיא  עם  חתימת  עם  למחתרת,  יכולתה 

המחתרת היהודית. 
שאדוארד  כך  על  בטחון  לענייני  המדינה  מזכיר  מטעם  2-3. אישור 

479
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481. Certificates issued for  Jews in France, 
1944-1946 

Three documents in French, 1944-1946:
1. A document confirming that Mrs. Judith Chighel 
from Toulouse was related to the Jewish Resistance 
during the German Regime and contributed her 
utmost to the Resistance Movement. Signed by 
the president of the regional committee of Jewish 
Resistance Organizations.
2-3. Document issued by the State Secretary for 
Defense confirming that Eduard Salomon, soldier in 
Workers' Regiment no. 1, is a devoted soldier who 
fought bravely and was injured during his military 
service; copy of the same document of a later date.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $600

482. אישורי-נסיעה ומעבר ליהודים, 1945-1946 – הצבא 
האדום

ארבעה אישורי נסיעה ומעבר ליהודים לאחר שחרורן של צ'כוסלובקיה 
רוסית,   .1945-1946 ופראג,  בודפשט  האדום.  הצבא  ידי  על  והונגריה 

הונגרית וצ'כית. 
יהודים  של  חזרתם  על  יהודים-הונגרים  ארגונים  מטעם  אישורים  שני 
לעיר מגוריהם, לאחר שגורשו בעת הכיבוש הנאצי; אישור מטעם ראשי 
הקהילות היהודיות במורביה על חזרתה לפראג של יהודיה שנשלחה 
גודל  האדום.  הצבא  מטעם  בבודפשט  ליהודי  מעבר  אישור  לאושוויץ; 

ומצב משתנים.

פתיחה: $250

482. Travel and Pass Permits for Jews, 1945-
1946 – The Red Army

Four travel and pass permits for Jews after the lib-
eration of Czechoslovakia and Hungary by the Red 
Army. Budapest and Prague, 1945-1946. Russian, 
Hungarian and Czech.
Two permits issued by Jewish-Hungarian organiza-
tions for Jews returning to their city of residence after 
being deported during the Nazi regime; certificate 
issued by the Moravia Jewish communities regard-
ing the return to Prague of a Jewess who was sent 
to Auschwitz; Pass permit for the Jews of Budapest 
issued by the Red Army. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250

סלומון, חייל בגדוד העובדים מס' 1, הוא חייל מסור שנפצע בעת מילוי 
תפקידו באומץ רב; העתק של המסמך ממועד מאוחר יותר.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600

483. אלבום מזכרות וברכות מבר-מצוה – קהילה גרמנית 
באורוגוואי, 1945

מבר-המצוה  [מזכרות   –  "Andenken von Meinem ִמְצַוה  "ַּבר 
שלי]. מונטווידאו (אורוגוואי), מאי 1945. ספרדית, גרמנית ויידיש.

אלבום שבדפיו הודבקו מכתבי-ברכה, כרטיסי-ביקור עם ברכות, טלג־
רמות ומכתבים מארגונים יהודיים במונטווידאו וברכות שנדפסו בעתוני-
ובני  שהוא  פייגלשטוק,  דוב  יוסף  הנער  של  המצוה  בר  לכבוד  יידיש, 
סה"כ  לארגנטינה.  והיגרו  השואה  בעקבות  גרמניה  את  עזבו  משפחתו 

64 פריטים. מצב בינוני-טוב. חלקם מנותקים. כתמי דבק. 

פתיחה: $150
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484. Photograph of Burial Ceremony of Jews of 
Poland  - Nuremberg, 1945 

Photograph of burial ceremony of Jews of Poland, 
murdered by SS soldiers, by Lee McCardell of the 
Baltimore Sun newspaper, Nuremberg, 12 May 1945. 
Photograph depicts rows of open coffins, with con-
gregation of city residents, who were ordered to par-
ticipate in the ceremony, which was conducted by 
American soldiers. Annotated in plate. Reverse side 
contains two newspaper snippets in which above 
mentioned photograph appears, as printed in the 
press of the era. 21X28cm. Good condition. Felt-tipped 
pen markings. 

Opening Price: $120

485. Kol Dmei Acheinu / “Ghetto Uprising” Play

1. The voice of the blood of your brothers cries to you 
from the ground… day of memorial for the Jewish 
victims of Nazi oppression, December 2, 1942; “From 
Hebrew University in Jerusalem to Universities of the 
world”. English translation of address delivered by J. 
L. Magnes, president of Hebrew University, in a me-
morial ceremony conducted on that day. Title page in 
Hebrew and English. [4] pages, 22.5cm. Fair condition. 
Coarse tears, stains and stamps. 
2. The Ghetto Uprising, or Warsaw Judenräte, three-
act play with epilogue, by Y. C. Ben David (Chaim 
Elchanan). Snir publication, Tel- Aviv, [1943]. Plot of 
play takes place in the Warsaw ghetto Judenräte 
during the first months of 1943. 106 pp, 17cm. Good 
condition. Tears to cover and to title page. Slight moth 
damage. 

Opening Price: $150

483. Mementoes and Bar-Mitzva Greetings – 
German Community in Uruguay, 1945

"Andenken von Meinem Bar Mitzvah" [mementoes 
from my Bar Mitzva]. Montevideo (Uruguay), May 
1945. Spanish, German and Yiddish.
Greeting letters, calling cards with wishes, telegrams 
and letters from Jewish organizations in Montevideo 
and greetings printed in Yiddish newspapers are 
all pasted in an album. The greetings are all for the 
Bar Mitzva of the boy Joseph Dov Feigelstock, who 
left Germany with his family after the holocaust and 
immigrated to Argentina. Lot of 64 items. Fair-good 
condition. Several items are detached. Glue remnants.

Opening Price: $150

484. תצלום טקס קבורה של יהודים מפולין – נירנברג, 
1945

מאת   ,SS חילי  ע"י  שנרצחו  מפולין,  יהודים  של  קבורה  טקס  תצלום 
במאי   12 נירנברג,   .Baltimore Sun מהעתון   Lee McCardell

 .1945
תושבי  מתקהלים  ולידם  פתוחים,  קבורה  ארונות  של  שורות  בתצלום 
העיר, שקיבלו הוראה להשתתף בטקס, שנערך ע"י חיילים אמריקניים. 
מופיע  בהם  גזירי-עתונים  שני  מודבקים  האחורי  בצד  בלוח.  מתואר 

485. "קול דמי אחינו" / המחזה "מרד הגטו"
1. "קול דמי אחינו צועקים אלינו מן האדמה... יום הזכרון לחללי ישראל 
האוניברסיטה  "מן  תש"ג, 2.12.1942";  בכסלו  כ"ג  המנואצת",  באירופה 
של  לאנגלית  תרגום  העולם".  אוניברסיטאות  אל  בירושלים  העברית 
שנערך  זכרון  בטקס  העברית,  האוניברסיטה  נשיא  מאגנס,  י"ל  דברי 
ביום זה. שער בעברית ובאנגלית. [4] עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים 

גסים, כתמים וחותמות. 
2. מרד-הגיטו, או "מועצת-הזקנים בַורשה", מחזה בשלש מערכות עם 
אפילוג, מאת י. ח. בן דוד (חיים אלחנן). הוצאת "שניר", תל-אביב, תש"ג 
(היודנראט)  מועצת-הזקנים  בבית  מתרחשת  המחזה  עלילת   .[1943]
בגיטו ורשה בחודשים הראשונים של שנת 1943. 106 עמ', 17 ס"מ. מצב 

טוב. קרעים בעטיפה ובדף השער. פגעי עש קלים.

פתיחה: $150

טוב.  מצב  ס"מ.   21X28 .התקופה בעיתונות  שנדפס  כפי  הנ"ל,  התצלום 
סימונים בטּוש. 

פתיחה: $120
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486. כרוז להרגעת הרוחות בעיר ְקֶיְלֶצה - נתפרסם ביום 
הפוגרום – 4 ביולי 1946

העיר  לאוכלוסיית  כרוז   .Odezwa do Ludności M. Kielc!
ְקֶיְלֶצה, מטעם ראשי המפלגות וקברניטי העיר. ְקֶיְלֶצה (Kielce), פולין, 

4 ביולי 1946. פולנית. 
דם  עלילת  בעקבות  השואה  תום  לאחר  כשנה  אירע  ְקֶיְלֶצה  פוגרום 
תשע  בן  נוצרי  ילד  של  בדמו  השתמשו  יהודים  לפיה  בעיר,  שנפוצה 
לצורך טקס דתי. בפוגרום נרצחו 42 מתוך 163 היהודים ניצולי השואה 

שהתגוררו בעיר וכשמונים נפצעו. 
הם  כנו;  על  הסדר  את  להשיב  ְקֶיְלֶצה  העיר  קברניטי  מבקשים  בכרוז 
מציינים כי הפרעות שנערכו בבוקר, נעשו בשרידים יהודיים אשר עברו 
את ה"גיהינום ההיטלראי" ומצאו מקלט בעיר וכי הן נעשו בידי גורמים 
הפולני,  העם  של  הטוב  שמו  את  ומכתימות  חסרי-אחריות  פליליים 
מודגשות,  בשורות  הכרוז,  בסוף  בסובלנותו.  העולם  ברחבי  הידוע 
מופיעה קריאה אל אוכלוסיית העיר "בשם דם חפים מפשע", להשיב 

486. Proclamation to Restore Order in the City 
of Kielce – Issued on the Pogrom Day – July 4, 
1946

Odezwa do Ludności M. Kielc! Proclamation to the 
citizens of Kielce, on behalf of Parties' leaders and 
the city's leaders. Kielce, Poland, July 4, 1946. Polish. 
The Kielce Pogrom occurred about one year after the 
end of the war, following a blood libel that spread in 
the city, claiming that the Jews used the blood of a 
nine-year-old Christian boy for a religious ceremony. 
42 of the 163 Jewish holocaust survivors in the city 
were murdered and about 80 were injured. 
The city of Kielce leaders request in this proclama-
tion to restore order; they state that the pogrom 
was against Jewish survivors who went through the 
"Hitlerian Hell" and found shelter in the city. They 
continue and say that the killings were executed by 
irresponsible criminals who stain the reputation of 
the Polish people who are decent and well known for 
their tolerance. In bold lines, at the end of the proc-
lamation, appears a call to restore order and peace 
in the city "in the name of the innocent". Signed (in 
print): seven heads of parties and city leaders. Leaf 
38cm. In general - good condition. Minor tears at bor-
ders, some restored. Creases.

Opening Price: $700

את הסדר על כנו ולשמור על השלום בעיר. חתומים (בדפוס): שבעה 
מראשי המפלגות וקברניטי העיר. דף 38 ס"מ. מצב כללי טוב. קרעים קלים 

בשוליים, חלקם משוקמים. קמטים. 

פתיחה: $700

487. קול קורא מטעם איחוד שרידי הרבנים והאדמו"רים 
בפולין, 1946

קול קורא! (בבקשה לדפוס הקול קורא בעתונכם במקום שיפנה את 
תשומת לב הקוראים). דף מטעם הנשיאות וההנהלה של איחוד שרידי 

הרבנים והאדמו"רים בפולין. לודז', ג' תמוז תש"ו, יולי 1943. 
ד'...  בחמלת  נתקבצו  האיומה...  המלחמה  של  וחורבן  הירוס  "אחרי... 

שרידי הרבנים והאדמו"רים הי"ו מכל פזוריהם, רובם מוחזרים מרוסיא, 
שרידי  'איחוד  והתארגנו  וכבשונות,  מתאי-הגזים  שניצולו  והרבה 
הרבנים והאדמו"רים בפולניא', המרכז בלודז'". ובהמשך: "כי למרות זה 
גלי  מפני  אבל  המדינה,  אזרחי  כל  כעל  עלינו  חוסה  יר"ה  שהממשלה 
השנאה הכבושה והרדיפות מכל הצדדים, אי-אפשר להסתדר בכאן 
הקדושה  ארצנו  להעלותנו  השתדלו  בקשתנו  לכן  במקור].  [ההדגשה 
ולאפשר לאלו החפצים להגיר לשאר המדינות... אנו מתריעים ומזעי־
קים: אל תחטאו בעם התורני! אל תבגדו נגד יורשי יהדות פולין שהיתה 
הלב והמוח של עם ישראל!" חתומים (בדפוס) האדמו"רים: אלטר יעקב 
מאיר, יחיאל יהושע רבינוביץ, שלום יחזקאל שרגא הלברשטאם, ישראל 

ירחמיאל סעקאלא, ואחרים. דף 30.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

486
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487. Appeal Issued by the Union of Surviving 
Rabbis and Rebbes in Poland, 1946

Appeal! (Please print this appeal in your newspaper 
so as to attract the readers' attention). Leaf issued 
by the presidency and management of the Union of 
surviving rabbis and rebbes in Poland. Lodz, July 1943.
"After…destruction caused by this horrible war…
surviving rabbis and rebbes gathered …most of 
them returned from Russia and many others who 
survived gas chambers and established 'the union 
of surviving rabbis in Poland', centered in Lodz". 
The appeal continues: "..in spite of the fact that the 
government protects us as it protects other citizens, 
we experience suppressed hatred and prosecutions 
around us and we feel that we cannot stay here. We 
therefore ask you to try and help us reach our Holy 
Land and help those who wish to leave to reach other 
countries…we protest and call: do not abandon the 
Polish Jews since Poland was the heart and brain of 
the Jewish people!" Signed (in print) rebbes: Alter 
Ya'akov Meir, Yehiel Yehoshua Rabinovitch, Shalom 
Yehezkel Shraga Halberstam, Israel Yerahmiel Sekala, 
and others. Leaf 30.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

488. "Meir BeAhava" / "Megilat HaChurban" – 
About the Extermination of Lublin Jewry

Sefer Meir BeAhava, the biography and demise of…
Rabbi Meir Shapira…of Lublin…and the story of 
the Lublin extermination…written by…Binyamin 
Mintz. Published by the Institute for Torah and 
Documentation named after Rabbi Nehemia 
Kornitzer, Tel-Aviv, 1943.
On the last leaf: "the book 'Meir BeAhava' was writ-
ten in Tel-Aviv…Megilat HaChurban was written in 
1943 in Tel-Aviv based on news about the atrocities". 
Megilat HaChurban, a 16 pages text, telling the story of 
the Lublin Jewry extermination. 63, [1] pp, 22.5cm. Fair 
condition. Detached leaves. Acid and fragile paper. Tears.

Opening Price: $120

של  חורבנה  על   – החורבן"  "מגילת   / באהבה"  "מאיר   .488
יהדות לובלין

ספר מאיר באהבה, כולל תולדות חייו וסדר הסתלקותו של... רבי מאיר 
שפירא... מלובלין... ונלוותה אליו מגילת החורבן בה מסופר על חורבנה 
ולתעודה  לתורה  המכון  הוצאת  מינץ.  חברם...בנימין  לובלין...  ק"ק  של 

ע"ש רבי יוסף נחמיה קורניצר זצ"ל, תל-אביב, תש"ג [1943]. 
בעמוד האחרון: "הספר 'מאיר באהבה' נכתב בתל-אביב, בשנת חצר"ת 
ונסדר בבילגוריי פלך לובלין... נדפס יחד עם מגילת החורבן והבקשה 
א  אדר  בחדשים  נכתבה  החורבן  מגילת  בתל-אביב...  תש"ג,  בשנת 
שונות  סמך  בעלות  בידיעות  ויסודה  בתל-אביב  תש"ג  שנת  ב  ואדר 
מגולל  עמודים,   16 בן  טקסט  החורבן,  מגלת  ההריגה".  מגיא  שהגיעו 
דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.  עמ', 22.5   [1] סג,  לובלין.  יהדות  של  חורבנה  את 

מנותקים. נייר חומצי ושביר. קרעים. 

פתיחה: $120

הרב  הקדשת   – השואה  ועגוני  עגונות  על   - עמי  בת   .489
טולידאנו

בת עמי, על דבר עגונות ועגוני השמד, מאת יעקב משה טולידאנו, הרב 
הדתית  והמועצה  הראשית  הרבנות  הוצאת  לתל-אביב-יפו.  הראשי 

לת"א-יפו, תל-אביב, תש"ז [1947]. 
שנשארו  והעגונים  העגונות  בדיני  הלכות,  וחידושי  חקירות,  "בירורים, 
אחרי השמד אשר נעשה בארצות כיבוש הנאצים במלחמה העולמית 
האחרונה". בדף השער הקדשה בכתב ידו של רבי יעקב משה טולידא־
נו. עב עמ' [ללא 4 עמ' שנוספו בחלק מהעותקים, עם שער מיוחד: "קונטרס 
בענין יבם קומוניסט שנאבד זכרו"], 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים קלים 

בשולי העטיפה. 

פתיחה: $120

489. Bat Ami – Holocaust Agunot and Agunim  – 
Dedication by Rabbi Toledano

Bat Ami, about the holocaust Agunot and Agunim 
by Ya'akov Moshe Toledano, Chief Rabbi of Tel-Aviv-
Jaffa. Published by the chief rabbinate of Tel-Aviv, 
Tel-Aviv, 1947.
"Investigations, inquiries and Halachic novellae con-
cerning the Agunot and Agunim (women and man 
"chained" to their spouses) who survived the exter-
mination in the countries ruled by the Nazis in the 
recent world war". On the title-page is a dedication 
handwritten by Rabbi Ya'akov Moshe Toledano. 72 
pp [without 4 pages added to some of the copies, with 
a special title-page: "pamphlet about a lost communist 
Yavam"], 24.5cm. Good condition. Stains, minor tears at 
borders of cover.

Opening Price: $120

לנדסברג,  העקורים  במחנה  חתונה   – תעודת-ברכה   .490
1946

תעודת-ברכה כתובה ומצוירת ביד, לכבוד חתונתם של מר וגברת ּבּוָדה 
(Buda). מחנה העקורים לנדסברג, 22 בדצמבר 1946. אנגלית. 

ברכה חמה ולבבית באנגלית, מידידיהם של בני הזוג, אנשי צוות 1065 
של אונר"א במחנה לנדסברג:

"On this happy occasion of your marriage, your fellow 
members of UNRRA in Landsberg wish to present 
you with this gift…",
עבה,  קרטון  דף  על  נכתבה  הברכה  חברים.  של 21  חתימות-ידם  עם 
עם  נוסף  קרטון  בדף  ומחופה  ביד  צבועה  פרחונית  במסגרת  מעוטר 
סמל ארגון אונר"א ושמו של צוות 1065, כתובים ביד. [2] דפי קרטון עבים, 

32.5 ס"מ. מצב טוב. כתם כהה על הדף המחפה. 

פתיחה: $700
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490. A Wedding Greeting - Wedding in 
Landsberg Displaced Persons Camp, 1946

A wedding greeting, written and illustrated by hand, 
on the occasion of the marriage of Mr. and Mrs. Buda. 
Landsberg Displaced Persons Camp, December 22, 
1946. English.
Warm and friendly greeting in English from the 
couple's friends, members of UNRRA 1065 team 
in Landsberg camp:"On this happy occasion of 
your marriage, your fellow members of UNRRA in 
Landsberg wish to present you with this gift…". 
Hand-signed by 21 friends of the couple. The greeting 
was written on a heavy cardboard leaf, surrounded 
by a flowery frame, hand painted. The greeting is 
covered by another cardboard leaf with UNRRA's 
emblem and the name of 1065 team, handwritten. [2] 
heavy cardboard leaves, 32.5cm. Good condition. Dark 
stain of the covering leaf.

Opening Price: $700

491. ערב תיאטרלי במחנה העקורים לנדסברג / כרוז בנושא 
עתונות יידיש - מינכן

בודד.  דף  שמח].  [ֱהיה   "Zait Frailich" / "Be Happy" .1
לנדסברג,   ,Landsberger Verlagsanstalt M. Neumeyer
ומוסיקה,  תיאטרון  ערב  תכנית  וגרמנית.  אנגלית  ל-1948].   1945 [בין 
בהפקת ובהשתתפות ניצולי-שואה, במחנה העקורים לנדסברג, מטעם 
 Jewish Dramatic Group at The Zionistic Organization"
in Landsberg / Lech-Caserne". טקסטים משל משה ברודרזון, 
משה קולבאק וסופרים יהודיים אחרים. [4] עמ' (דף בודד מקופל ל-2), 22 
ס"מ. מצב טוב. קרע (3.5 ס"מ) וקמטים. נדיר, חשוב ואינו ידוע ביבליוגרפית. 
2. יבוא הקהל וישפוט! צו אלע יידישע שרייבער אין גאר דער וועלט! 
כרוז מטעם "גרופע יידישע קולטור-טוער אין מינכען" – קבוצת תרבות 
בנושא  פולמוסי  כרוז   .1951 מארס  מינכן,  במינכן.  הפועלת  יהודית 

עתונות היידיש בגרמניה. דף 39 ס"מ. מצב טוב. מקופל. 

פתיחה: $400

491. Theatrical Evening in Landsberg Displaced 
Persons Camp / Proclamation Concerning 
Yiddish Journalism – Munich

1. "Zait Frailich" / "Be Happy". Single leaf.  Landsberg: 
Landsberger Verlagsanstalt M. Neumeyer, [between 
1945 and 1948]. English and German. Program of a 
theatre performance and musical evening, produced 
and acted by holocaust survivors, in the Landsberg 
Displaced Persons Camp, organized by "Jewish 
Dramatic Group at The Zionistic Organization 
in Landsberg / Lech-Caserne". Texts by Moshe 
Brodersohn, Moshe Kolvak and other Jewish writers. 
[4] pp (single leaf folded into two), 22cm. Good condi-
tion. Tear (3.5cm) and creases. Rare, important and 
bibliographically unknown.
2. Let the Public Judge! Proclamation issued by a 
Jewish culture group, active in Munich. Munich, 
March 1951. A controversial proclamation concern-
ing Yiddish Journalism in Germany. Leaf 39cm. Good 
condition. Folded.

Opening Price: $400

491 490
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493. Third Congress of She'erit HaPleita, 1948.

Third Congress of She'erit HaPleita in the American 
Zone in Germany, March 30 to April 1, 1948 – general 
report. Bad Reichenhall, 1948. Yiddish.
A report summing up the third congress of She'erit 
Hapleita in Germany. An illustration of a cut off tree 
and the map of Eretz Israel – on the cover. [1], 18, [1] 
pp, 30X21cm. Single moth hole. Creases and minor fold-
ing marks, several stains.

Opening Price: $400

494. Tray with a Dedication by the Committee 
of Liberated Jews in Germany – Munich 1950

Small silver-plated tray (not signed). [Germany, mid 
20th century].
A dedication is engraved in the center in honor of the 
Chairman of the Rabbis Society, Rabbi Shmuel Aba 
Sneig (of Lithuanian Jewry leaders and chief rabbi of 
Munich for 20 years): "on your wedding anniversary, 
gift of the committee of liberated Jews in Germany, 
Munich 1950". 14.5X20.5cm. Good condition. Minor 
damages (scratches and stains).

Opening Price: $300

492. Song of Refugees from Bergen-Belsen – 
Words and Musical Notes, January 1946

Song of Bergen-Belsen refugees, funeral March. 
Words and Music: H. Bronski (Pistols). Tel Aviv, 
January 3, 1946. Hebrew with an English title, with 
musical notes.
[4] pp, 32cm. Fair condition, moisture marks. Tears at 
borders, foxing-marks and creases.

Opening Price: $120

494. מגש עם הקדשה מַוַעד היהודים המשוחררים בגרמניה 
– מינכן 1950

מגש קטן מצופה כסף (אינו חתום). [גרמניה, אמצע המאה ה-20]. 
אגודת  ועד  יו"ר  של  לכבודו  הקדשה  כתובת  נחרטה  המגש  במרכז 
הרבנים, הרב שמואל אבא סניעג (ממנהיגי יהדות ליטא ורבה הראשי 
ועד  מאת  תשורה  הנשואין,  יום  "לרגלי  שנה):   20 במשך  מינכן  של 
תש"י".  כסלו  ג'  מינכן,  בגרמניה,  המשוחררים  היהודים  של  המרכזי 

14.5X20.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים (שריטות וכתמים). 

פתיחה: $300

493. הקונגרס השלישי של שארית הפליטה, 1948
אמעריקאנער  דער  אין  שארית-הפליטה  דער  פון  קאנגרעס  3-טער 
 –  1948 אפריל  מערץ-1   30 באד-רייכענהאל,  דייטשלאנד,  פון  זאנע 
באיזור  הפליטה  שארית  של  השלישי  [הקונגרס  באריכט  גענעראל 
כללי].  דו"ח   –  1948 באפריל   1 עד  במארס   30 בגרמניה,  האמריקני 

באד-רייכנהאל (מחנה העקורים                            ), 1948. יידיש. 
דו"ח המסכם את הקונגרס השלישי של שארית הפליטה בגרמניה. על 
המעטפת איור עץ גדוע ומפת ארץ ישראל. [1], 18, [1] עמ', 30X21 ס"מ. 

מצב טוב. נקב עש בודד. קמטים וסימני קיפול קלים, מעט כתמים. 

פתיחה: $400

Bad Reichenhall

492. שיר פליטים של ברגן-בלזן – מילים ותווים, ינואר 1946
שיר פליטים של ברגן-בלזן, מרש אבל. המנגינה והמלים: ה. ברונסקי (פי־
סטולט). תל אביב, 3 בינואר 1946. עברית וכותר באנגלית, עם תוי-נגינה.

"יום יום למות כמו ארנבת, אנו פחדנו, אנו רעדנו...". [4] עמ', 32 ס"מ. מצב 
בינוני, כתמי רטיבות, קרעים בשוליים, כתמי-חלודה וקמטים. 

פתיחה: $120

492

493494
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496. כסות חורף – תרומות עבור שארית הפליטה 
כרזה מטעם ועד ההצלה, קוראת לתרום תרומת "כסות חורף". דפוס 

שושני, תל-אביב, 1947.
שלמה,  לגאולה  וצפיה  גורלי  מאבק  ימי  אלה,  ונוראים  גדולים  "בימים 
מגיעה אלינו תביעה נמרצת ממחנות העקורים וממרכזי העפלה לעזרה 
דחופה בלחם, בגד ונעל... למניעת סכנת ההשמדה של השארית ולשם 
שמירה על כוחותיהם האחרונים של רבבות יהודים המתקרבים והולכים 
ס"מ.   62.5X96 ."תש"ח חורף  כסות  מפעל  לקיים  הננו  ארצנו  חופי  אל 
מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים רבים, עם פגיעה בטקסט, משוקמים שיקום 

מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $400

497. בחזרה מהגיהנום – חוברת איורים – ברגן-בלזן, 1947
צוריק פון גיהנום [בחזרה מהגיהנום], 22 צייכענונגען פון בערל פרידל־
ער, מי א פָאר-ווָארט און טעקסט פון ּפאּול טרעּפמַאן. ברגן-בלזן, 1947. 

יידיש; שער באנגלית.
איורים מרשימים המתעדים את זוועות השואה; חלקם בצבע. [25] דף, 

22.5X30 ס"מ. מצב טוב מאד. פגמים קלים בשדרה. 

פתיחה: $400

495. אוסף תצלומים – פליטים יהודים בוינה, 1946-1948
וינה,  בעיר  במחנה-מעבר  ניצולי-שואה  יהודים  של  תצלומים   36

 .[1946-1948]
הצלם).  בחותמת  (חתומים   Wolf Schärf הצלם  מאת  תצלומים 
זמני  במחנה-מעבר  יהודיים  פליטים  של  היום-יום  חיי  את  מתארים 
ליל-סדר,  לילדים,  ולמודים  בית-ספר  אוכל,  לחלוקת  תור  וינה:  בעיר 
תיאורים  מופיעים  בו  אלבום-תצלומים  מתוך  הוצאו  התצלומים  ועוד. 
יהודיים  פליטים  הנם  המצולמים  כי  ודאי,  באופן  המעידים  בכתב-יד, 
חלק  האלבום).  מדפי  שבעה  של  צילומים  (מצורפים  במחנה-מעבר 
מהתצלומים מתוארים בכתב-יד בצדם האחורי (תיאור מאוחר, בעפרון). 

8.5X13.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $2000

495. Collection of Photographs - Jewish 
Refugees in Vienna, 1946-1948

36 photographs of Jewish holocaust survivors in a 
transit-camp in Vienna, [1946-1948]. Photographs 
taken by Wolf Schärf (ink-stamped by the photogra-
pher). Documenting the daily life of Jewish refugees 
in the temporary transit-camp in Vienna: queue for 
food distribution, children's school, Passover, etc. 
The photographs were taken out of an album. In 
the album are handwritten annotations that prove, 
beyond doubt, that the photographed are Jewish 
refugees in a transit-camp (attached are seven of the 
album's leaves). Several photographs are annotated 
in handwriting on the reverse (a later annotation, in 
pencil). 8.5X13.5cm. Good condition.

Opening Price: $2000

496. Winter Clothing – Donations for She'erit 
HaPleita

Poster issued by the Relief Committee calling for 
donations of "Winter Clothing". Tel Aviv: Shoshany 
printing press, 1947.
"During these days of struggle and hope for redemp-
tion we hear the voices from Displaced Persons 
Camps calling for urgent assistance with bread, 
clothing and shoes…in order to save the remaining 
energy of tens of thousands of Jews approaching 
the shores of Israel we are obliged to do as asked…" 
62.5X96cm. Fair-good condition. Stains, numerous 
tears with text omission, professionally restored. Linen 
backed for display and conservation.

Opening Price: $400

495
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497. Back from Hell – Illustrations Booklet – 
Bergen-Belsen, 1947

Tsurik fun gehenom [Back from Hell], 22 tsaykhnungen 
fun Berl Friedler, mit a forvort un text fun Paul Trepman 
Bergen-Belsen, 1947. Yiddish; Title page in English.
Impressive sketches by Berl Friedler documenting the 
horrors of the holocaust; some in color. [25] leaves, 
22.5X30cm. Very good condition. Minor damages to spine.

Opening Price: $400

498. קטלוג תערוכה – מהחורבן האחרון - מינכן, 1948
"מהחורבן האחרון – פון לעצטן חורבן, תערוכה - אויסשטעלונג". הוצאת 
יידיש,  עברית,   .[1948] תש"ח  מינכן,  המרכזית,  ההיסטורית  הועדה 

גרמנית, צרפתית ואנגלית. 
של  רשימה   - הנאצים"  שלטון  תחת  היהודים  מחיי  ותעודות  "תמונות 
סוף  ועד  לשלטון  הנאצים  מעליית  פריטים,  הכוללות 277  תצוגות,   71
פולין,  מגרמניה,  מסמכים  מאות  בה  הוצגו  השנייה.  העולם  מלחמת 
לך  עשה  אשר  את  "זכור  בצבע:  מודפס  עמוד 15  והונגריה.  אוסטריה 
עמלק!", עם איורים של חורבן הבית, שעבוד מצרים, גרוש ספרד וגזרות 

ת"ח ות"ט. 32, 32 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

498. Exhibition Catalogue – From Last 
Destruction – Munich, 1948

 “From the last destruction – fun letzten churban, 
exhibition – oisshtelong”. Publication of Central 
Historical Committee, Munich, [1948]. Hebrew, 
Yiddish, German, French and English. 
“Photographs and documents of lifestyle of Jews 
under Nazi regime” – list of 71 exhibitions, including 
277 items, from the rise of the Nazis until the end of 
World War II. Hundreds of documents displayed from 
Germany, Poland, Austria and Hungary. Page 15 print-
ed in color: “Remember what Amalek did!”, including 
illustrations of destruction of the Temple, Egyptian 
slavery, expulsion from Spain, 1648-1649 Khmelnytsky 
Uprising. 32, 32 pp, 20.5cm. Good condition. 

Opening Price: $300

499. מהחורבן האחרון – 1946-1948
העם  של  להיסטוריה  כתב-עת  האחרון],  [מהחורבן  חורבן  לעצטן  פון 
היהודי תחת השלטון הנאצי, בעריכת ישראל קפלן. מינכן, 1946-1948. 

יידיש ומעט אנגלית.
10 חוברות רצופות הכוללות עשרות מאמרים על תקופת השואה, עם 
תצלומים, מפות, טבלאות נתונים וקטעי זכרונות של ניצולי שואה. מצב 

טוב. הגליון הראשון במצב בינוני, עם קרעים. 

פתיחה: $200

499. From the Last Destruction – 1946-1948 

KAPLAN, Israel [ed.]. Fun Letzten Churban [From 
the Last Destruction] – Journal of the History of 
the Jewish People During the Nazi Regime. Munich, 
1946-1948. Yiddish and some English.
Ten consecutive booklets with dozens of essays 
about the Holocaust, photographs, maps, tables 
with data, and testimonials of Holocaust survivors. 
Good condition. First issue in fair condition, with tears.

Opening Price: $200

500. ערב-זכרון מטעם ארגון יהוֵדי וילנה באיזור האמריקני 
בגרמניה, 1948

הזמנה מטעם איגוד יהודי וילנה באיזור האמריקני בגרמניה (פארבאנד 
[מינכן],  דייטשלאנד).  זאנע,  אמעריקאנער  דער  אין  יידן  ווילנער  פון 

1948. יידיש ואנגלית. 
שהתקיים  וילנה,  גטו  לחיסול  שנים  חמש  לציון  לערב-זכרון  הזמנה 
באודיטוריום במינכן ביום 27 בספטמבר 1948. [4] עמ', 10.5X15.5 ס"מ. 

מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

500. Memorial-Evening on behalf of the 
Organization of Vilnius Jews in the U.S. Zone in 
Germany, 1948

Invitation on behalf of the Organizatin of  Vilnius 
Jews in the American Zone in Germany (farband 
fun vilner yidn in der amerikaner sone, daitchland). 
[Munich], 1948. Yiddish and English. 
Invitation to a memorial-evening to commemorate 
five years of the Vilnius-Ghetto liquidation, to take 
place in the auditorium in Munich on September 27 
1948. [4] pp, 10.5X15.5cm. Very good condition.

Opening Price: $200

498
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501. מחברת בהוצאת הג'וינט – איטליה / חוברת ליום תל-חי 
- מינכן

שנות  של  השניה  [המחצית  איטליה,  הג'וינט,  הוצאת  1. מחברת. 
ה-40]. מחברת לשימוש תלמידי בית-ספר. על העטיפה הקדמית איור 
וכיתוב  איטליה  מפת  איור  האחורית  העטיפה  על  ישראל,  ארץ  מפת 
 Supplied by The American Joint Distribution" מודפס 
Committee in Italy". בגוף המחברת הועתקה בכתב-יד המערכה 
השניה של המחזה "שווער צו זיין א ייד" – קשה להיות יהודי, מאת שלום 

עליכם. 21 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים. עטיפה מנותקת חלקית.
2. י"א אדר תש"ט. הוצאת הג'וינט, מינכן 1949. חוברת שנדפסה לכבוד 
יום תל-חי: אסופת שירים, סיפורים, תוי-נגינה ואיורים, שעניינם תקומת 
עם ישראל בארצו, קרב תל-חי והגליל, יוסף טרומפלדור ומלחמת העצ־
מאות. [2], 16, [1] עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. עטיפה מנותקת. קמטים. 

פתיחה: $200

501. Notebook published by the Joint- Italy /
Booklet for Tel-Hai Day – Munich

1. Notebook. Joint, Italy, [second half of 1940s]. A 
notebook for school children. On the front cover ap-
pears an illustration of Eretz Israel map, on the back 
cover an illustration of the map of Italy with the print-
ing "Supplied by The American Joint Distribution 
Committee in Italy". Act II of the play "shver tsu zany 
a yid" by Sholem Aleichem was copied by hand into 
the notebook. 21cm. Fair condition. Tears and stains. 
Cover partly detached.
2. Adar 11 1949. Joint publishing, Munich 1949. A 
booklet printed for Tel-Hai Day: songs, stories, mu-
sical notes and illustrations all about the rebirth of 
the People of Israel in their land, the battle of Tel-Hai 
and the Galilee, Joseph Trumpeldor and the War of 
Independence. [2],16,[1] pp, 19.5cm. Good condition. 
Stains. Detached cover. Creases.

Opening Price: $200

מחנות   – בגרמניה  הפליטה  שארית  עבור  ספרים   .502
עקורים

וֹולמן- מרים  אידית  גרזובסקי,  יהודה  עברית  עברי-אידי.  1. מלון-כיס 
בגרמניה,  התאחדות   – (צ.ס.)  פועלי-ציון  מפלגת  הוצאת  שֶיַרטֶׁשק. 

מינכן, תמוז תש"ז [1947]. 
2. ספר תהלים (ויום כפור קטן). הוצאת "ציגעלהיים", ניו-יורק, [תש"י 
1950 בערך]. חותמת "מרכז הקבוצים פועלי אגודת ישראל, פלדפינג" 

[מחנה העקורים פלדפינג] וחותמת של הג'וינט. 
3-4. מגילת אסתר. הוצאת הועד להוצאות ספרים אצל ועד ההצלה, 
(Vaad Hatzala), מינכן, תש"ז 1947. שני עותקים: אחד עם חותמות 
"Jmber Schmuel, Bad Reichenhal, Blok 1-F 118" [ממחנה 
העקורים באד-רייכנהל]; השני עם חותמת "דעליגיעזער-אמט, לאנדס־

בערג קאסעדנע" [ממחנה העקורים לנדסברג]. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

502. Books for She'erit HaPleita in Germany – 
Displaced Persons Camps

For list of books see Hebrew text.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200 501

502
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503. Two Hebrew Study Book for She'erit 
HaPleita

1. Da et HaSafah, A. Rasha"l. Published by the office 
for Hebrew Education and Culture by "HeChalutz" in 
Poland. Lodz, 1947. Booklet A. 1000 Hebrew words, 
100 drawings. Illustrations by I. Kimhi. Fair condition. 
Stains, tears, detached cover.
2. Haveri, Book for the study of reading and writ-
ing Hebrew, for first grade, A. Ashman and I. Feler. 
Jerusalem [mid 1940s]. Fifth edition. Illustrations by Iza 
Hershkovits. "Authorized and printed by United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration and Distributed 
through American Joint Distribution Committee". Good 
condition, stains, minor tears to binding.

Opening Price: $150

503. שני ספרי לימוד עברית עבור שארית הפליטה
1. דע את השפה, א. רש"ל. הוצאת המשרד לחנוך ולתרבות עברית 
מלים   1000 א'.  חוברת   .1947 לודז',  בפולניה.  "החלוץ"  מרכז  ע"י 
עבריות, 100 ציורים. איורים מאת י. קמחי. מצב בינוני. כתמים, קרעים, 

עטיפה מנותקת.
2. חברי, ספר לימוד הקריאה והכתיבה לשנת הלמודים הראשונה, א. 
אשמן ו-י. פלר. ירושלים, [אמצע שנות ה-40]. מהדורה חמישית. איורים 
 Authorized and printed by United" הרשקוביץ.  איזה  מאת 
 Nations Relief and Rehabilitation Administration
 and Distributed through American Joint Distribution

Committee". מצב טוב, כתמים, קרעים קלים בכריכה.

פתיחה: $150

504. דפוסי שארית הפליטה באירופה
חורבן,  בארג  באירופה:  הפליטה  שארית  מדפוסי  יידיש  ספרי  ארבעה 
לידער,  זיין   ▪ תצלומים.   .1948 שטוטגרט,  זרובבל.  פוילן,  קאפיטלען 
מגילת  שטעטעל,  א  שטארבט  עס   ▪  .1948 מינכן,  ווארזאגער.  שלמה 
סקאלאט, אברהם וייסברָאד. מינכן, 1948. תצלומים ומפה. ▪ אויף ווָאלי־
נער פעלדער, דערציילונגען, אברהם היינאך. ווראצלאוו (                  ), 
און  געטא  אין  ריידענישן  נאצי-קלעם,  אין  פאלקס-מויל  דאס   ▪  .1949

קאצעט, י. קאפלאן. מינכן, 1949. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

Wrocław

505. "Health Card" and "Modim Derabanan" 
card

1. "Health Card" issued by Israel's Immigration 
Ministry, Germany. Printed in Munich. Issued in 
Bamberg in January 1949.
2. "Medical Certificate" issued by the Jewish Agency. 
Issued in November 1949.
3. Card with a version of "Modim Derabanan" prayer, 
handwritten. It is possible that it was prepared by 
She'erit HaPleita after the war.
Size variable, fair-good condition.

Opening Price: $180

504. Books Printed By "She'erit Hpleita"

Four books printed by "She'erit Hapleita" in Europe: 
▪ Berg khurban, kapitlen foylen, Zrubavel. Stuttgart, 
1948. Photographs. ▪ Zayn lider, Shlomo Worzager. 
Munich, 1948. ▪ Es shterbt a shtetl, megilat skalat, 
Avraham Weisbrad. Munich, 1948. Photographs and 
a map. ▪ Oyf woliner felder, dartsaylungen, Avraham 
Hainach. Wroclaw, 1949. ▪ Das folks-moyl in Nazi 
klem, raidenishn in geto un katset, Y. Kaplan. Munich, 
1949. Size and condition varies. Good condition.

Opening Price: $250

505. "כרטיסי בריאות" וכרטיס "מודים דרבנן"
1. "כרטיס בריאות – Health Card" מטעם משרד העליה של מדינת 

ישראל, גרמניה. נדפס במינכן. הונפק בבמברג בינואר 1949. 
מפקד  מטעם   "Medical Certificate"  / בריאות"  2. "תעודת 

העולים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. הונפק בנובמבר 1949. 
בידי  נעשה  כי  אפשר  בכתב-יד.  דרבנן"  "מודים  נוסח  עם  3. כרטיס 

שארית הפליטה לאחר המלחמה. 

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $180

506. שלשה ספרים שנדפסו בפריז לאחר השואה, 
1947-1948

שלשה ספרים שנדפסו בפריז לאחר השואה, בהוצאת הסתדרות-נוער 
עולמית "דרור – החלוץ-הצעיר", המזכירות לארצות אירופה:

פריז,  שדה].  יצחק  מאת  למדורה,  [מסביב  נודד  י.  פלאקער,  1. ארום 
תש"ז 1947. 

2. פון שמירה צו הגנה, קאּפיטלען פון בוך "מורשת גבורה". פריז, תש"ז 
 .1948

רַאּבינָאוויטש.  י.  ַאנטוויקלונג,  און  ַאנטשטייונג  זיין  3. הקיּבוץ-המאוחד, 
פריז, תש"ט 1948. 

גודל משתנה, מצב טוב, משתנה. חותמות ספריה. 

פתיחה: $150

505
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506. Three Books printed in Paris after the 
Holocaust, 1947-1948

Three books in Yiddish. printed in Paris after the 
holocaust, published by "Dror-HeChalutz HaTza'ir" – 
world youth-union, European secretariat:
1. Arom flaker  by Yitzchak Sadeh, Paris, 1947.
2. Fon shmira tzu hagana, Paris, 1948.
3. HaKibbutz HaMe'uchad, Y. Rabinovitch, Paris, 
1948
Size varies, good condition, varies, Ex-library copies.

Opening Price: $150

507. רשימת נצולים יהודים בֶצֶלה – גרמניה, יולי 1945
 Sche'erith Hapletah, Jewish Survivors in Celle,
בֶצֶלה,  יהודים  נצולים  הפליטה,  [שארית   Germany. July 1945
 .1945 יולי  לברגן-בלזן),  הסמוכה   Celle) ֶצֶלה   .[1945 יולי  גרמניה, 

אנגלית, גרמנית ופולנית. 
בפתח החוברת הודעה מטעם הרב אלי (אליהו) מּונק. רשימות-שמות 
של למעלה מ-2000 ניצולים. [2], 61 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה 

קרועה ומנותקת חלקית. דף ראשון מנותק חלקית. נדיר. 

פתיחה: $350

507. Jewish Survivors in Celle – Germany, July 
1945

Sche'erith Hapletah, Jewish Survivors in Celle, 
Germany. July 1945. Celle (close to Bergen Belsen), 
July 1945. English, German and Polish.
The booklet opens with an announcement by Rabbi 
Eli (Eliyahu) Munk.
List of more than 2000 names of survivors. [2], 61 pp, 
21cm. Fair-good condition. Torn cover, partly detached. 
First page partly detached. Rare.

Opening Price: $350

508. Survivors Lists – The Joint in Jerusalem, 
1945

Survivors lists [in camps and various cities in 
Germany]. Published by the American Jewish Joint 
Distribution Committee. Jerusalem, [1945].
Single booklet, no. 3 (21 booklets were printed). 
Includes names of women released from Kovno 
Ghetto and lists of survivors from Buchenwald, 
Flossenburg, Naumoff, Hilersleben, regards from 
Brussels and letters from Stockholm. Printed from 
left to right. The titles and names of camps appear 
in Hebrew while the lists are in Latin letters. 16 pp, 
24cm. Fair-poor condition. Tears, stains and wear.

Opening Price: $150

508. רשימות נצולים – הג'וינט בירושלים, 1945
הועד  הוצאת  שבגרמניה].  שונות  ובערים  [במחנות  נצולים  רשימות 

היהודי האמריקאי המאוחד לסיוע (ג'וינט). ירושלים, [1945]. 
חוברת בודדת, מס' 3 (סה"כ נדפסו 21). כוללת רשימת נשים ששוחררו 
מגיטו קובנה ורשימות נצולים מבוכנוולד, פלוסנברג, נאּומהוף, הילרסל־
בן, דרישות שלום מבריסל ומכתבים משטוקהולם. נדפס משמאל לימין. 
הכותרות ושמות המחנות בעברית, הרשימות בלועזית. 16 עמ', 24 ס"מ. 

מצב בינוני-גרוע. קרעים, כתמים ובלאי. 

פתיחה: $150

507508
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509. "LaKarov VeLarachok" Issues – Search 
Bureau for Missing Relatives, 1945 

"LaKarov VeLarachok", paper published by the 
Search Bureau for Missing Relatives and for Collecting 
Addresses by the Jewish Agency for Eretz Israel (in 
cooperation with Va'ad HaHatzalah). Tel-Aviv, 1945. 
Seven issues: 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20. Numerous articles 
about She'erit HaPleita around the world and numer-
ous lists of survivors according to cities, camps etc. 
as well as lists of illegal immigrants to Eretz Israel. 
46cm. Fair-poor condition. Folded. Tears and Stains.

Opening Price: $120

קרובים,  לחיפוש  המדור   – ולרחוק"  "לקרוב  גליונות   .509
1945

"לקרוב ולרחוק", עתון בהוצאת המדור לחיפוש קרובים ולריכוז מענים 
ההצלה).  ועד  עם  (בשיתוף  לארץ-ישראל  היהודית  הסוכנות  יד  שעל 

תל-אביב, 1945. 
על  רבים  מאמרים  כוללים  כ'.  י"ח,  ט"ז,  י"ז,  י"ב,  י"א,  י',  גליונות:  שבעה 
ניצולים  של  רבות  שמיות  ורשימות  העולם  ברחבי  הפליטה  שארית 
מצב  ס"מ.  לארץ. 46  מעפילים  וכן רשימות  על-פי עיירות, מחנות ועוד, 

בינוני-גרוע. מקופלים. קרעים וכתמים. 

פתיחה: $120

511. "היהודי הנודד" – כרזת פרסום לסרט האיטלקי - בלגיה, 
1948

בבימויו  לסרט  פרסום  כרזת  הנודד],  [היהודי   Le Juif Errant
 Vittorio של  ובהשתתפותם   Goffredo Alessandrini של 
צרפתית   .[1948] בריסל,   .Valentina Cortese-ו  Gassmann

והולנדית.
L'Ebreo er- במקור  שנקרא  האיטלקי,  לסרט  בלגית  כרזת-פרסום 
rante. גרסה זו של הסרט מבוססת על הרומן צרפתי מאת אז'ן סי 
(Eugène Sue), שהתפרסם בהמשכים בצרפת בשנים 1844-1845. 

54.5X36 ס"מ. מצב טוב מאד. קמטים קלים. 

פתיחה: $200

510. ספר-זכרון לראדום היהודית
דאס יידישע רַאדָאם אין חורבות (ָאנדענקבוך). הוצאת קאמיטעט פון די 

ראדאמער יידן אין שטוטגארט, שטוטגרט, 1948. יידיש. 
לקהלה  זכרון  ספר  נוספים.  כרכים  יצאו  לא  כנראה,  ראשון.  כרך 
השואה  את  שרדו  בלבד  יהודים  שלש-מאות  ראדום.  של  היהודית 
וחזרו להתגורר בעיר לאחר המלחמה, ביניהם, רק שתי משפחות חזרו 
שלמות.  [2],      , 277, [2] עמ' + [8] לוחות-תמונה, 21 ס"מ. מצב טוב. כריכה 

רופפת ומעוותת מעט. 

פתיחה: $150

VII

511. "The Wondering Jew" – Advertisement 
Poster for the Italian Film – Belgium, 1948

Le Juif Errant [the wondering Jew], an advertisement 
poster for a film directed by Goffredo Alessandrini 
with the actors Vittorio Gassmann and 
Valentina Cortese. Brussels, [1948]. French and 
Dutch.
A Belgian  advertisement poster for the Italian film, 
originally called L'Ebreo errante. This version of the 
film is based on the French novel by Eugène Sue 
which was published in France continuously during 
the years 1844-1845. 54.5X36cm. Very good condition. 
Minor creases.

Opening Price: $200

510. Memorial Book for Jewish Radom

Dos yidishe Radom in Khurvot (endenkbukh). 
Published by komitet fun di Radomer yiden in 
Stuttgart, Stuttgart, 1948. Yiddish.
First volume. Apparently no additional volumes 
have been published. Memorial book for the Radom 
Jewish Community. Only three hundred Jews sur-
vived the holocaust and returned to the city after 
the war, amongst them only two families returned 
as a whole. [2], VII, 277, [2] pp + [8] picture-plates, 21cm. 
Good condition. Binding loose and somewhat distorted.

Opening Price: $150

510
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512. ציורים מקוריים ל"הגדת-פסח ארצישראלית" – פנחס שולדנריין
"ארבעה כוסות" / "כוס חמישי". שני איורים מאת פנחס שולדנריין. צבע מים על נייר, חתומים "פ. שולדנריין" 

ו"P. Shuldenrein". [ניו-יורק, בין 1948 ל-1950]. 
עבור   (Pinchas Schuldenrein) שולדנריין  פנחס  האמן  בידי  שנעשו  ומרשימים,  מפורטים  ציורים  שני 
"הגדת-פסח  השם  תחת   [1950] תש"י  בשנת  בניו-יורק  כשר  מנדל  מנחם  הרב  בעריכת  פסח  של  ההגדה 

ארצישראלית" (הוצאת הועד למען "תורה שלמה" בארצות הברית, דפוס האחים שולזינגר). 
1. בראש ציור "ארבעה כוסות" הודבקה כותרת "הגדת-ּפסח ארצישראלית" (הציורים המקוריים נעשו ללא 
כותרות, אלה נוספו בשלב הדפסת ההגדה). בציור מופיעות ארבע כוסות מוזהבות, על כל כוס מופיעות שלש 
דמויות המייצגות כולן יחד את תריסר שבטי-ישראל ונזכרים שמותיהם של עמים הקשורים בסבלו ההיסטורי 
של עם ישראל: מצרים, בבל, ָיָון וָפָרס. תחת הכוסות נכתבו המלים "והוצאתי, והצלתי, ולקחתי, וגאלתי". ארבע 
הכוסות נקשרות זו לזו ברצועות תפילין ומסביב מופיעים סמלים יהודיים שונים (ארבעת המינים, טלית ועוד). 

במרכז מופיע ארון הברית. 55X37 ס"מ. מצב טוב. 
2. בציור "כוס חמישי" מופיעה כוס מוזהבת גדולה, במרכזה סמל מדינת ישראל וסביבו דמויות יהודים מתפוצות 
שונות. בתחתית הכוס מופיע השם "ֱאדֹם" ותחתיו "והבאתי". ברקע מופיעים ציטוטים מפרשת "לך לך" ומסביב 
איור מפת ארץ ישראל בתקומתה המחודשת, שעריה פתוחים לעולים המגיעים באוניות ובמטוסים. 55X37 ס"מ. 

מצב טוב. כתמי-רטיבות. 

לאמנות  סטודיו  ייסד  השואה  לאחר  בוורשה.  לאמנות  באקדמיה  ולמד  בפולין  נולד  שולדנריין  פנחס  האמן 
באיזור מחנה העקורים זלצהיים (Zeilsheim) בסיוע הג'וינט ושם יצר את עבודתו המפורסמת "יזכור" (ראה 
בשנת 1947  השואה.  בהשפעת  עבודות  ויצר  העקורים  במחנות  לילדים  אמנות  שעורי  העביר  הבא).  פריט 
היגר לארצות-הברית, התיישב בניו-יורק וכעבור מספר שנים שינה את שמו ונקרא Paul Sharon. בניו-יורק 
עבד כאמן-גרפי עצמאי ועבור האחים שולזינגר עד מותו בשנת 1998 (לפרטים נוספים, ראה חומר מצורף). 

פתיחה: $2500

512
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512. Original Paintings for "Haggadat Pesach Eretzisraelit" – Pinchas 
Shuldenrein  

"Arba'ah Kossot" / "Koss Hamishi". Two illustrations by Pinchas Shuldenrein. 
Water color on paper, signed P. Shuldenrein. [New-York, between 1948 and 1950]. 
Two remarkable and detailed paintings by the artist Pinchas Shuldenrein for the 
Passover Haggadah edited by Rabbi Menachem Mendel Kasher in New-York, 1950, 
under the title "Haggadat Pesach Eretzisraelit" (Published by "Torah Shelema 
Committee" in the USA, printed by Shulsinger Brothers).
1. The title "Haggadat Pesach Eretzisraelit" appears on the upper part of the 
painting "Arba'ah Kossot" (the original paintings were drawn with no titles which 
have been added during printing). Four golden glasses are portrayed. On each 
glass are three figures representing, together, the twelve Tribes of Israel. Names 
of the people who are related to the historic sufferings of the people of Israel 
are mentioned: Egypt, Babylon, Greece and Persia. Under the glasses appear the 
words "VeHotzeti, VeHitzalti, VeLakachti, VeGa'alti". The four glasses are tied 
together with Tefillin straps with Jewish symbols surrounding them (the four spe-
cies, a Talit, etc.). The Holy Ark appears in the center. 55X37cm. Good condition.
2. The painting "Koss Hamishi" features a large golden glass, in its center the 
emblem of the State of Israel encircled by figures of Jews from the Diaspora. On 
the base of the glass appear the name "Edom" and the word "VeHeveti". Citations 
from the Torah portion "Lech Lecha" are drawn in the background surrounded by 
the Map of Israel, its gates open for Olim arriving by ships and airplanes. 55X37cm. 
Good condition. Moisture-marks.

The artist Pinchas Shuldenrein was born in Poland and studied in the Warsaw Art 
Academy. After the holocaust he opened an art studio in the Zeilsheim Displaced 
Persons Camp with the assistance of the Joint. In this studio Shuldenrein cre-
ated his famous piece "Yizkor" (see next item). Shuldenrein gave art classes to 
children in the Displaced Persons Camps and created works inspired by the ho-
locaust. In 1947 he moved to the USA, settled in New-York and a couple of years 
later changed his name to Paul Sharon. He worked in New-York as an independent 
graphic designer and worked for the Shulsinger brothers till his death in 1998. 
(See additional information in the attached material).

Opening Price: $2500

512
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514. גלוית שנה טובה – "נצחון" – ראש השנה תש"ה, 1944
נצחון – Victory. גלויה בדפוס ליטוגרפי. ארצות הברית, ראש השנה 

תש"ה, ספטמבר 1944.
לשנה  איחולים  נכתבו  בספר  בוער.  לפיד  ומעליו  החיים"  "ספר  איור 
החדשה: נצחון כוחות הדמוקרטיה, כינונה של מדינה יהודית בפלשתי־

נה, ועוד. 9X14 ס"מ. מצב טוב. נשלחה בדואר. קילופים בשני צדדיה. 

פתיחה: $100

515. לשנה הבאה בירושלים – גלויה עבור שארית הפליטה 
באוסטריה

לשנה הבאה בירושלים! גלויה בדפוס ליטוגרפי. אוסטריה, [סוף שנות 
ה-40]. 

בצדה הקדמי איור של ניצולי שואה יוצאים מבין גדרות התיל ופניהם 
הנאצים",  ("צייד  ויזנטל  שמעון   –  S. W. חתום:  ישראל,  ארץ  לכיוון 
1908-2005); בצדה האחורי: "שארית הפליטה באוסטריה, לשנה טובה 

תכתבו". 10.5X14.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כיתוב בעפרון. 

פתיחה: $200

513. יזכור – גלויה עם איור מאת פנחס שולדנריין
"... כי דורש דמים אותם זכר...", יזכור ת"ש-תש"ה. גלויה בדפוס ליטוגרפי. 
הוצאת P. Schuldenrein, [גרמניה, המחצית השניה של שנות ה-40]. 
טובלים  נרות-זכרון  ושני   "6,000,000" המספר  מרשים:  צבעוני  איור 
בתוך שלולית של דם, עם איורים המציגים את סבל היהודים בתקופת 
השואה. 10.5X14 ס"מ. מצב טוב מאד. קרע קל בפינה השמאלית התחתונה. 

פתיחה: $250

513. Yizkor – Postcard with an Illustration by 
Pinchas Schuldenrein

Postcard in lithographic printing. P. Schuldenrein 
printing, [Germany, second half of 1940s].
Impressive illustration in color: Two memorial-can-
dles immersed in blood, with illustrations depicting 
the suffering of the Jews during the holocaust within 
the number of victims – "6,000,000". 10.5X14cm. Very 
good condition. Minor tear at lower left corner.

Opening Price: $250

514. Shana Tovah Postcard – "Victory" – Rosh 
HaShana, 1944

"Victory". Postcard in lithographic printing. USA, 
Rosh HaShana, September 1944.
Illustration of the "Book of Life" with a burning torch. 
Within the book are wishes for the New Year: Victory 
of the democratic forces, establishing a Jewish state 
in Palestine, etc. 9X14cm. Good condition. Mailed by 
post. Peelings on both sides.

Opening Price: $100

515. Next Year in Jerusalem – Postcard for 
She'erit HaPleita in Austria

Next Year in Jerusalem! Postcard in lithographic 
printing. Austria, [late 1940s].
On the front is an illustration of holocaust survivors 
coming out of barbed wires, facing Eretz Israel. 
Signed: S.W. – Shimon Wiesenthal ("Nazis Hunter", 
1908-2005); on the reverse:" Sh'erit HaPleita in 
Austria, Happy New Year". 10.5X14.5cm. Very good 
condition. Inscription in pencil.

Opening Price: $200

513514515
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517. "Shana Tovah "Postcard – PCIRO 
Organization – American Zone in Germany

"Shana Tovah, 1948, Best Wishes". Postcard issued by 
PCIRO "Preparatory Commission for the International 
Refugee Organization", (established by the UN, 
January 1947) in the American Zone in Germany. Sent 
from Rochel-Eschenstruth displaced persons camp, 
near Kassel, to Tel-Aviv. Good condition.

Opening Price: $150

518. Gusen Memorial – Postcard from Milan

A postcard with the Gusen concentration camp me-
morial. Milan, [?1960s]. Italian.
Illustration of the memorial established where the 
Gusen crematorium stood. Gusen, the biggest con-
centration camp in Austria, adjacent to Mauthausen. 
Very good condition.

Opening Price: $120

516. Shana Tovah Postcard – American Infantry 
Forces in Italy, 1946

A Happy New Year. Postcard in lithographic printing. 
Printed by the Office of the Division Chaplain, 88th 
Infantry Division. [USA], 1946.
Printed for Jewish soldiers who served in the 
American Infantry Division in the Friuli-Venezia Giulia 
province and in Gorizia in 1946: "Rosh Hashanah 
Greetings from Venezia Giulia"; illustrations of a 
Shofar, Tablets of the Law, "Book of Life" and the 
map of Italy on a Torah book. Signed: "Aharon". 
9.5X15.5cm. Very good condition.

Opening Price: $350

517. גלוית "שנה טובה" – ארגון PCIRO – האזור האמריקני 
בגרמניה

 PCIRO מטעם  גלויה  ברכות".  שפע  ה'תש"ח,  תכתבו,  טובה  "לשנה 
 (Preparatory Commission for the International
Refugee Organization) – "הועדה המקדימה של ארגון הפליטים 
הבינלאומי" (הוקמה מטעם האו"ם בינואר 1947) באזור האמריקני בג־
הסמוך   Rochel-Eschenstruth העקורים  ממחנה  נשלחה  רמניה. 

לקסל (Kassel), לתל-אביב. מצב טוב. 

פתיחה: $150

518. אתר הנצחה בגּוֶזן – גלויה ממילנו
גלויה עם איור אתר ההנצחה במחנה ההשמדה גוזן (Gusen). מילנו, 

[שנות ה-60?]. איטלקית.
איור של האנדרטה שהוקמה במקום בו עמד הקרמטוריום בגוזן, מחנה 
ההשמדה הגדול שבאוסטריה, צמוד למחנה מאוטהאוזן. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

באיטליה,  האמריקני  הַרְגִלים  חיל   – טובה  שנה  גלוית   .516
1946

ליטו־ בדפוס  גלויה   .A Happy New Year  – תכתבו  טובה  לשנה 
הַרְגִלים  חיל  של  ה-88  האוגדה  של  הדת  קצין  משרד  הוצאת  גרפי. 
 Office of the Division Chaplain, 88th Infantry) האמריקני

Division). [ארה"ב], 1946. 
האמריקני  הרגלים  בחיל  ששירתו  היהודיים,  החיילים  עבור  נדפסה 
צפון-מזרח   ,Friuli-Venezia Giulia) ג'וליה  פריולי-ונציה  במחוז 
 Rosh Hashanah"  :1946 בשנת   (Gorizia) ובגוריציה  איטליה) 
לוחות-הברית,  שופר,  איורי   ;"Greetings From Venezia Giulia
 9.5X15.5 ."ספר החיים" ומפת איטליה על-גבי ספר תורה, חתום: אהרן"

ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $350

516

517

518



שואה ושארית הפליטה | 251 

שבדיה,   – ישראל  מדינת  הקמת   – לאירועים  הזמנות   .520
1948

Den Judiska Staten Israel Har Grundats .1 [מדינת היהודית 
הוקמה] – כרטיס-הזמנה מטעם ארגון ציוני בשטוקהולם, לכינוס מיוחד 
לרגל הקמת מדינת ישראל, בהשתתפות אישים יהודים ושאינם יהודים, 

ביום 20 במאי 14X10.5 .1948 ס"מ. מצב טוב מאד. חותמת. 
 Jidischer Kultur-Winkl in" הארגון  מטעם  הזמנות  2-3. שתי 
Uppsala" לערבי תרבות ומוסיקה יהודיים באּוְּפָסָלה (Uppsala), בימי 
שבת בחודשים נובמבר ודצמבר 14X9 .1948 ס"מ. מצב טוב מאד. חותמות. 

פתיחה: $120

כרוזים   – השואה  לאחר  בבלגיה  פועלי-ציון  מפלגת   .519
והזמנות

ששה פרסומים של מפלגת פועלי ציון בבלגיה. בריסל, [שנות ה-40]. 
יידיש.

צייטונג  [טאג  ווארט"  "אונזער  לעתון  שנה  לציון  גדול  לטקס  הזמנה 
הזמנה  בעלגיע];  אין  ישוב  יידישן  פון  אינטערעסן  פאלקס  די  פאר 
כרוז  בורוכוב;  ֶּבר  דב  של  פטירתו  יום  לציון  המפלגה,  מטעם  לטקס 
פרסום לערב לציון 40 שנה למפלגת פועלי-ציון; מצע מפלגת פועלי 
ציון – "מאניפעסט פון ד ר פועלי-ציון פארטיי אין בעלגיע"; כרוז בחירות 
פולמוסי ומעניין - "צום יידישן ישוב אין בעלגיע" (ראה קטלוג מס' 17 
של "קדם", פריט 129); כרוז בחירות מטעם רשימה מס' 3 – פועלי-ציון-
צעירי-ציון ביידיש וצרפתית (נזכרים: דוד בן-גוריון ומשה שרתוק). גודל 

משתנה, מצב בינוני עד טוב מאד. 

פתיחה: $180

519. Po'aley Zion Party in Belgium after the 
Holocaust – Proclamations and Invitations

Six publications by Po'aley Zion party in Belgium. 
Brussels, [1940s]. Yiddish.
Invitation to a ceremony celebrating the first year of 
"Unzer vort" newspaper [tog tsaytung far di folks 
interesen fun yidishen yishuv in belgye]; invitation to 
a ceremony on behalf of the party commemorating 
the demise of Dov Ber Borokhov; proclamation ad-
vertising an evening noting 40 years of Po'aley Zion; 
manifest of Po'aley Zion party; elections proclamation 
– controversial and interesting (see Kedem catalogue 
no. 17, item no. 129); elections proclamation issued 
by list no. 3 – Po'aley Zion-Tze'irey Zion in Yiddish and 
French (mentioned: David Ben Gurion and Moshe 
Shertok). Size varies, fair to very good condition.

Opening Price: $180

520. Invitations to Events – Establishment of the 
State of Israel – Sweden, 1948

1. Den Judiska Staten Israel Har Grundats [the 
State of Israel was established] – invitation issued 
by a Zionist organization in Stockholm, to a special 
conference on the occasion of the State of Israel 
establishment with the participation of Jewish and 
non-Jewish figures, on May 20, 1948. 14X10.5cm. Very 
good condition. Ink-stamp.
2-3. Two invitations issued by "Jidischer Kultur-Winkl 
in Uppsala" to Jewish cultural and musical perfor-
mances in Uppsala, on Saturdays during the months 
of November and December 1948. 14X9cm. Very good 
condition. Ink-stamps.

Opening Price: $120
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521. Proclamations and Events Concerning the 
Holocaust – USA

Thirteen proclamations, tickets and invitations to 
events concerning the holocaust and its remem-
brance. Chicago and New York, 1950s. Yiddish and 
English.
Conventions and events commemoration the Warsaw 
Ghetto Uprising, call to boycott Germany and the 
Germans, convention – 11th memorial day for the 
Censtochova martyrs, stationery of "Ruhamah" society 
– a women's organization for Polish Jewry, and more. 
Size varies, good to very good condition. Ink-stamps.

Opening Price: $200

522. "הפתרון הסופי" – מחזה מאת וים ון ליר
 The Final Solution, a Play in Three Acts, by Wim Van

Leer. [ארה"ב, שנות ה-60]. אנגלית. 
מוסב  אשר  לאפיה,  ציוד  לייצור  במפעל  מתרחשת  שעלילתו  מחזה 
תחת השלטון הנאצי, לייצור חלקי תנורים למחנות ההשמדה. המחזה 
ליר,  ון  וים  המחבר,  הראשי.  המהנדס  של  המוסריים  לבטיו  את  מציג 
לחם כטייס במלחמת העולם השניה ומאוחר יותר במלחמת העצמאות, 
כמתנדב מח"ל. עותק משוכפל. כנראה, לא ראה אור באופן רשמי. [3], 

93, [1] דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה. 

פתיחה: $120

522. "The Final Solution" – Play by Wim Van Leer

The Final Solution, a Play in Three Acts, by Wim Van 
Leer. [USA, 1960s]. English.
The plot of the play takes place in a factory manu-
facturing baking equipment, which is transformed 
under the Nazi Regime into a factory manufacturing 
ovens for death camps. The play raises the moral 
conflicts of the chief engineer. The writer fought as 
a pilot during World War II and later in the War of 
Independence as a volunteer pilot. A stenciled copy. 
It seems that this play was never officially published. 
[3], 93, [1] leaf, 24.5cm. Good condition. Stains on cover.

Opening Price: $120

523. בית"ר – כרוז שנדפס לאחר השואה
"נוער עברי!". כרוז בהוצאת קן בית"ר, תל-אביב, [המחצית השניה של 

שנות ה-40].
שני איורים של סרט-זרוע צהוב עם הכיתוב "Jude": "זהו סמל הקלון 
בה  בגולה  המרצח  הגוי  שבט  תחת  נתונים  בהיותם  אחיך  שנשאו 
כדי  דמם  להפקיר  שידעו  לוחמי-הגיטו  של  הכבוד  סמל  זהו  נשארו... 
את  העולם  בפני  להפגין  כדי  ומסדה  יודפת  ביתר,  מסורת  את  לחדש 
עוז-הרוח והנצח של עמם! התדע גם אתה?... קום הצטרף אל בית"ר". 

דף 35 ס"מ. מצב טוב. קו קפל וקרעים קלים מחוזקים בנייר-דבק לא חומצי.

פתיחה: $150

523. Beitar - Proclamation Printed after the 
Holocaust

"No'ar  Ivri!". Proclamation issued by Beitar, Tel-Aviv, 
[second half of 1940s]. Two illustrations of a yellow 
arm band with the writing "Jude": "This is the symbol 
of disgrace that your brothers wore while in exile…. 
Join Beitar." Leaf 35cm. Good condition. Folding mark 
and minor tears strengthened with non-acid adhesive tape.

Opening Price: $150

521. כרוזים ואירועים בנושא השואה – ארה"ב
בשואה  הקשורים  לאירועים  והזמנות  כרטיסים  כרוזים,  שלשה-עשר 

וזכרּה. שיקגו וניו-יורק, שנות ה-50. יידיש ואנגלית. 
לחרם  קריאה  ורשה,  גטו  למרד  השנה  יום  לציון  ואירועים  כנסים 
קדושי  של  לזכרם  ה-11  השנה  יום   - כנס  הגרמנים,  ועל  גרמניה  על 
ארגון   (Ruhamah) "רוחמה"  אגודת  של  מכתבים  נייר  צ'נסטוחובה, 
נשים למען יהדות פולין, ועוד. גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד. חותמות. 

פתיחה: $200

523
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ארתור  מאת  איור   – הונגריה   – רביזיוניסטי  לוח-שנה   .524
שיק

Zsido-Allam - Naptár 1947-1948, 5708, Évre. "מדינת היהודים" 
- לוח-שנה יהודי בעריכת Josef Steiner. [בודפשט, 1946]. הונגרית, 

עברית באותיות לועזיות.
ארתור  מאת  איור  העטיפה  על  רביזיוניסטיים:  תכנים  בעל  שנה  לוח 
הפנימית  במעטפת  ז'בוטינסקי,  של  פורטרט  איור -  השער  בדף  שיק, 
המנון בית"ר בעברית, באותיות לועזיות; תפלות יזכור; תצלומים ומידע 

על דמויות יהודיות בולטות. 14.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

524. Revisionist Calendar – Hungary – 
Illustration by Arthur Szyk

Zsido-Allam - Naptár 1947-1948, 5708, Évre. "State 
of Jews" – Jewish calendar edited by Josef Steiner. 
[Budapest, 1946]. Hungarian, Hebrew in Latin letters. 
Calendar with revisionist contents: on the cover an il-
lustration by Arthur Szyk, on the title-page an illustra-
tion – Jabotinsky's portrait, The hymn of Beitar on the 
inner cover (in Latin letters); Yizkor; photographs and 
information about Jewish personalities. 14.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $200

525. לוח-שנה ויומן לחיילי הצבא הפולני בפלשתינה, 1944
 .Kalendarz Żołnierza APW 1944R. Palestyna 1944
הוצאת הצבא הפולני במזרח, אגף החינוך והתעמולה, דפוס "הארץ", 

תל-אביב, [1943]. פולנית.
יומן-כיס / לוח שנה, שנדפס לרווחת חיילים בצבא הפולני, שהגיעו לפל־
שתינה במסגרת שירותם הצבאי. כולל מידע על החגים היהודיים; תמונת 
נשיא הממשלה הפולנית הגולה, מפתח לזיהוי דרגות צבאיות, מטוסים, 

ועוד. 153, [9] עמ', 12 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי, כתמים, קמטים וקרע קל. 

פתיחה: $150

525. Calendar for the Polish Army Soldiers in 
Palestine, 1944

Kalendarz Żołnierza APW 1944R. Palestyna 1944. 
Issued by the Polish army in the east, education and 
propaganda wing, "Ha'aretz" printing press, Tel-
Aviv, [1943]. Polish.
Pocket-diary/calendar, printed for soldiers in the 
Polish army who arrived in Palestine during their 
military service. Information about Jewish holidays; 
photograph of the President of the exiled Polish 
Government, key of military ranks, airplanes, etc. 153, 
[9] pp, 12cm. Fair-good condition. Wear, stains, creases 
and a minor tear.

Opening Price: $150
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526. General Enlistment – World War II

"General Enlistment", a poster issued by the Jewish 
Agency and the Jewish National Council calling for a 
general enlistment of the Jewish Yishuv. Jerusalem: 
Goldberg printing press, June 1942. "To the Yishuv! 
Times obliges to join forces to protect ourselves. 
The necessity of fighting against the enemy calls 
each and every one to take part in the battle…the 
Yishuv will do everything possible to ensure national 
discipline and a general response to the needs…" 
69X102cm. Fair-good condition. Stains, rough tears at 
folding-marks, professionally restored. Linen backed for 
display and conservation.

Opening Price: $450

527. Mobilization Order – World War II

"Mobilization Order no. 4", poster issued by the 
Jewish Agency and the Jewish National Council. 
Jerusalem: Goldberg printing press, December 1942.
Compulsory enlistment order for all man and 
women. "Our brothers' blood, shed in Europe, calls 
for revenge. She'erit HaPleita are waiting to be res-
cued…join the national effort! …" 48X64.5cm. Good 
condition. Folding marks, minor tears at borders.

Opening Price: $180

526. התגייסות כללית – מלחמת העולם השניה
הלאומי  והועד  היהודית  הסוכנות  מטעם  כרזה  כללית",  "התגייסות 
דפוס  היהודי.  היישוב  של  כללית  להתגייסות  הקוראת  ישראל  לכנסת 

גולדברג, ירושלים, יוני 1942.
"אל הישוב! השעה מחייבת התאזרות כל הכוחות לעמידה בשער. חובת 
קוראים  לארץ,  הנשקפת  הסכנה  ואימת  חרמה  עד  בצורר  המלחמה 
לכל אחד ואחד להתייצב במערכה... כשם שמוצדק משטר של שירות-
חובה, מבוצע בכוח השלטון, בכל המדינות הנלחמות נגד הרשע הנאצי 
משמעת  בתוכו  להשליט  כדי  הישוב  שינקוט  האמצעים  מוצדקים  כך 
 69X102 ."...לאומית פנימית ולהבטיח את היענות הכלל כלו לצו השעה
ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים גסים בסימני הקיפול, משוקמים שיקום 

מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $450

527. צו התגייסות – מלחמת העולם השניה
הלאומי  והועד  היהודית  הסוכנות  מטעם  כרזה   ,"4 מס'  התגייסות  "צו 

לכנסת ישראל. דפוס גולדברג, ירושלים, דצמבר 1942. 
צו המטיל חובת גיוס על גברים ונשים. "קול דמי אחינו השפוך באירופה 
להצלה...  מחכה  ישראל  קהילות  של  הפליטה  שארית  לנקמה.  קורא 
בשעה זו אנו קוראים לישוב: איש לתפקידו! אל שאננות! תנו יד למאמץ 
 48X64.5 ."!העברי העם  למלחמת  אחד  כאיש  קומו  המאוחד!  הלאומי 

ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $180

הבריגדה היהודית
THE JEWISH BRIGADE

528. סידור מיניאטורי לחיילי הבריגדה היהודית
כסדר,  השנה  לכל  תפלות  כולל  אשכנז.  כמנהג  התפלה  שער  סידור 
מוגה ומדויק היטב, גם הוספנו סדר תפלת הדרך. הוצאת האחים לוין 

אפשטין ושות', ירושלים, [ראשית שנות ה-40]. 
סידור מיניאטורי, דפוס סטריאוטיפי של הוצאת ווארשא תרפ"ב. לפני 
הבאים:  הדברים  נדפסו  (פורזץ),  הִּבְטָנה  דף  של  בהמשכו  השער,  דף 
אליכם  שלוחה  זאת  היא  מנחה  הי"ו,  ישראל  גבורי  יקרים  "חיילים 
ומצפים  הטוב  לשלומכם  המתפללים  הקדושה  בארצנו  אחיכם  מאת 
לראותכם בשובכם איש לאהלו בריאים ושלמים וזר נצחון על ראשכם 
'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך'. אחיכם הדורש שלומכם, יצחק 
ס"מ   7 עמ',   [8]  ,424 לארץ-ישראל".  הראשי  הרב  הרצוג,  הלוי  אייזיק 
(°32). מצב בינוני-טוב. פגמים ובלאי בכריכה, כריכה מנותקת חלקית. רישום 

בעלים ברוסית משנת 1943. 

פתיחה: $150

526
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529. חוברת-שי לחיילים בני קיבוץ גבעת-ברנר, 1946
צלומים מגבעתנו, גבעת-ברנר, פסח תש"ו [1946].

חוברת-שי משוכפלת בסטנסיל, שנתנה לבני קיבוץ גבעת-ברנר, אשר 
שרתו כחיילים בשנת 1946. בעמוד הראשון: "לחברים המֻגָּיסים / בכל 
מקום אשר הם שם / זכרון ֻעְבדות ומעִׂשים / ַּבְצרֹור הזה ַהְּמֻאְלָּבם". 
החוברת כוללת איורים נאיביים וטקסטים קצרים המתארים את הנעשה 
בקיבוץ ומלווה שמונה תצלומים מקוריים מהווי הקיבוץ, המודבקים בין 
קו קפל, קרעים וכתמים קלים. אינה  ס"מ. מצב טוב.   17X21 ,דפיה. [9] דף

ידועה ביבליוגרפית. 

פתיחה: $200

528. Miniature Siddur for Jewish Brigade 
Soldiers

Siddur, prayer book according to Ashkenazi custom. 
Prayers for the entire year, very precise and includes 
the Traveler's Prayer. Jerusalem: Levin Epstein 
Brothers, [early 1940s].
Miniature Siddur, stereotypic printing of Warsaw 
Publishing 1922. Preceeding the title-page, opposite 
the foresatz leaf, appear the following words: "Dear 
soldiers, this is a gift presented to you by your broth-
ers in our Holy Land who pray for you and wait to 
see you back home… Yitzchak Halevi Herzog, Chief 
Rabbi for Eretz Israel". 424, [8] pp, 7cm (32º). Fair-good 
condition. Damages and wear to binding, binding partly 
detached. Ownership inscription in Russian of 1943.

Opening Price: $150

529. Gift-booklet for Givat Brenner Soldiers, 
1946

Photographs from our "Giva", Givat Brenner, Pesach 
1946.
A stenciled gift-booklet, given to Givat Brenner mem-
bers who served as soldiers in 1946. On the first page: 
"to all drafted members / wherever they are/facts and 
deeds / in this album". The booklet contains naïve il-
lustrations and short texts describing the Kibbutz and 
eight original photographs of the Kibbutz daily life. 
The photographs are pasted within the booklet. [9] 
Leaves, 17X21cm. Good condition. Folding-mark, minor 
tears and stains. Bibliographically unknown.

Opening Price: $200

528
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530. Letters Sent to a Jewish Brigade Soldier, 
1945-1946 

Approximately fifty letters and postcards sent to 
soldier of brigade, Oded Yarkoni, 1945-1946 (several 
letters from 1930’s). Hebrew and some English. 
Sent by family members in Eretz Israel and from 
friends from various locations: Belgium, Italy, 
Holland, New York – the majority of writers also 
served in the Jewish brigade and in their letters they 
relate their experiences in the military service and 
the occurrences of the period, along with personal 
matters. Attached: Special “order of the day” as of 
May 2, 1945, announcing victory in the war (English). 
▪ Printed Shana Tova card from brigade. ▪ Humorous 
collection portraying lifestyle of Sarafand platoon 
(manuscript). Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

היהודית,  בבריגדה  חייל  אל  שנשלחו  מכתבים   .530
1945-1946

ירקוני,  עודד  הבריגדה  חיל  אל  שנשלחו  וגלויות  מכתבים  כחמישים 
1945-1946 (מספר מכתבים משנות ה-30). עברית ומעט אנגלית. 

נשלחו מאת בני משפחה בארץ ישראל ומאת חברים במקומות שונים: 
בלגיה, איטליה, הולנד, ניו יורק – רבים מהכותבים שרתו אף הם בבריגדה 
היהודית ומספרים במכתביהם מחוויותיהם בשירות הצבאי ועל אירועי 
מיום  מיוחדת  יום"  "פקודת  מצורפים:  אישיים.  נושאים  לצד  התקופה, 
2.5.1945, על הנצחון במלחמה (אנגלית). ▪ כרטיס שנה טובה מודפס 
גודל  (כתב-יד).  בסרפנד  המחלקה  מחיי  היתולי  לקט   ▪ הבריגדה.  של 

ומצב משתנים.

פתיחה: $250

531. אוסף מכתבים שנשלחו אל חייל בחיל האויר המלכותי, 
1943-1946

כמאה ועשרים מכתבים שנשלחו אל יוסף ַמן (ַמִני) מכפר-ברוך, -1943
1946. עברית וגרמנית. 

מלחמת  בזמן  בריטניה  של  המלכותי  האויר  בחיל  לשירות  התגייס  ַמן 
העולם השנייה. לקראת סוף המלחמה חלה ואושפז בבית חולים צבאי; 
המכתבים  בבית-חולים.  ונתאשפזה  חלתה  (פניה)  האלמנה  אמו  אף 
נשלחו מבני-משפחה וידידים, שחלקם שרתו אף הם כחיילים בבריגדה 
היהודית, ומרכיבים תמונה מעניינת של התגייסות הישוב העברי לטובת 
אל  נשלחו  והגליל  כפר-ברוך  מבני  מכתבים  המלחמה:  בזמן  הבריטים 
יוסף מארץ ישראל, איטליה, רודוס, סלובקיה, פורט-סעיד, בלגיה ומקו־

מות נוספים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

531. Collection of Letters sent to a Royal Air 
Force Soldier, 1943-1946

About one hundred and twenty letters sent to 
Joseph Mann (Manni) of Kefar–Baruch, 1943-1946. 
Hebrew and German.
Mann joined the British Royal Air Force during World 
War II. Towards the end of the war he became ill 
and was hospitalized in a military hospital; his wid-
owed mother (Fanya) was also hospitalized due to 
a sickness. The letters were sent by relatives and 
friends, some of whom served as soldiers in the 
Jewish Brigade. The letters reflect the induction of 
the Yishuv to the British forces during the war: let-
ters from Kefar- Baruch members and the Galilee 
were sent to Joseph from Eretz Israel, Italy, Rhodes, 
Slovakia, Port-Said, Belgium and other places. Size 
varies. Generally in good condition.

Opening Price: $200

532. סיכה – סמל פלוגת "סולל בונה" – פלוגת ההנדסה 745
.(Artisan Works Coy.,R.E) 745 סיכה, סמל פלוגת ההנדסה

הפלוגה הוקמה בקיץ 1942 וכונתה "פלוגת סולל בונה", כיוון שגרעינה 
הורכב מקבוצת מתנדבים מעובדי "סולל בונה". לאחר שירות במצרים, 
גשרים  שיקום  מחנות,  בהקמת  ועבודה  ובטריפולי  המערבי  במדבר 
שלשה  ובנתה  לאיטליה   1944 במארס  נשלחה  קווי-מים,  והתקנת 
למי־ הועברה  הברית  בעלות  נצחון  לאחר  בנאפולי.  צבאיים  מחנות 
לאנו ובראשית 1946 הוחזרה למזרח התיכון לקראת פירוקה ושחרור 

חבריה. 2X2 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

532

530



הבריגדה היהודית | 257 

532. Pin – "Solel Boneh" Company Emblem – 
The Artisan Works Coy. 745

Pin, emblem of Artisan Works Coy. R.E. 745.
The company was established in the summer of 1942 
and was named "Solel Boneh" since it consisted of a 
group of volunteers who worked for "Solel Boneh". 
After serving in Egypt, in the Western Desert and 
in Tripoli and after constructing camps, restoring 
bridges and installing water-lines, the company 
was sent in March 1944 to Italy and built three army 
camps in Naples. Following the Allies' victory the 
company was transferred to Milan and early in 1946 
was returned to the Middle East in preparation for 
the release of its members. 2X2cm. Good condition.

Opening Price: $200

533. Pendant – Camouflage Company of the 
Jewish Brigade

Pendant in the shape of the emblem of the Jewish 
Brigade 1st Camouflage Company, [1940s]. Pendant 
in the shape of a Magen David, in its center a wolf in 
a lamb's fur (camouflage).
The 1st  Camouflage Company was established in 
Cairo in May 1942. The commander was Major Eliezer 
Aharonov. Jewish and British soldiers served in this 
company. It acted along the El-Alamein line, con-
ducted camouflage courses, built dummy bridges, 
artillery embankments etc. Acted in Libya and in 
November 1943 was moved to Italy. When the war 
ended this company assisted Jewish refugees in Bari. 
The company was dismantled at the beginning of 
1946. Maximum size: 2cm. Very good condition. Rare.

Opening Price: $300

533. תליון - פלוגת ההסוואה של הבריגדה היהודית
של הבריגדה היהודית,  הראשונה  סמל פלוגת ההסוואה  בצורת  תליון 

[שנות ה-40]. 
תליון בצורת מגן דוד, במרכזו זאב מכוסה פרוות כבש (כהסוואה). 

הפלוגה הראשונה להסוואה הוקמה בקהיר בחודש מאי 1942 בפיקודו 
של מייג'ור אליעזר אהרונוב ושירתו בה חיילים יהודים ובריטים. פעלה 
בקו אל-עלמיין, העבירה קורסי הסוואה ליחידות שונות, עסקה בפעו־
וטנקים.  ארטילריה  סוללות  גשרים,  של  דמה  בניית  כגון  הסוואה  לות 
המלחמה,  סיום  עם  לאיטליה.  הועברה   1943 ובנובמבר  בלוב  פעלה 
סייעה לפליטים היהודיים בבארי (Bari). הפלוגה פורקה בראשית שנת 

1946. גודל מירבי: 2 ס"מ. מצב טוב מאד. נדיר. 

פתיחה: $300

534. כרטיסי "שנה טובה" – פלוגת ההסוואה של הבריגדה 
היהודית 

"בשנת נצחון נקם וגאולה" – שני כרטיסי "שנה טובה". איטליה, תש"ה 
 .[1944]

מכוסה  זאב  ובמרכזו  דוד  מגן  הפלוגה,  סמל  מופיע  השמאלית  בפינה 
פרוות כבש (כהסוואה). 6X10 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים וקמטים. 

פתיחה: $120

534. "Shana Tovah" Cards – Camouflage 
Company of the Jewish Brigade

Two "Shana Tovah" cards. Italy, 1944. On the left 
corner appears the company's emblem, a Magen 
David with a wolf in a lamb's fur (camouflage). 
6X10cm. Fair-good condition. Stains and creases.

Opening Price: $120

533534
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535. Silver Medallions – Souvenir of Emperor 
Wilhelm's Visit to Eretz Israel, 1898

Five silver medallions, souvenir of Emperor Wilhelm 
II visit to Eretz Israel in 1898. 
Two medallions bear the emperor's portrait and 
on the reverse: 1. The Church of the Redeemer. 2. 
Combination of the Empire's emblems and Ottoman 
emblems. Three medallions bear the portraits of 
the royal couple, and on the reverse: 1. A dancing 
figure. 2. Combination of the Empire's emblems with 
Ottoman emblems. 3. Empire's emblem with an in-
scription. Good condition.

Opening Price: $1000

536. Bronze Plaque – Victor Adler – Austria

Cast bronze plaque with the portrait of Victor Adler. 
Austria, early 20th century. Under Adler's portrait 
appears the writing: "Im Befreiungskampfe des 
Proletariates Mitgewirkt zu Haben-Gibt dem Leben 
Sinn und Weihe" [in appreciation for participating in 
the struggle to liberate the proletariat, giving mean-
ing and holiness to life]. Adler (1852-1918), an Austrian 
Social-Democrat politician of Jewish origin, who suc-
ceeded in uniting the various groups of the Austrian 
laborers movements. For a short period of time 
served as the foreign minister of German Austria. 
10X9cm. Good condition.

Opening Price: $150

מדליות כסף - מזכרת מביקור הקיסר וילהלם בארץ   .535
ישראל, 1898

חמש מדליות כסף, מזכרת מביקור הקיסר וילהלם השני בארץ ישראל 
בשנת 1898. 

שתי מדליות נושאות את דיוקן הקיסר, ובצדן השני: 1. כנסית הגואל. 2. 
שילוב סמלי הקיסרות עם סמלים עות'מאניים. שלש מדליות נושאות 
שילוב   .2 רוקדת.  דמות   .1 השני:  ובצדן  המלכותי,  הזוג  דיוקנאות  את 
סמלי הקיסרות עם סמלים העות'מאניים. 3. סמל הקיסרות עם כיתוב. 

מצב טוב.

פתיחה: $1000

536. לוחית ברונזה – ויקטור אדלר - אוסטריה
אוסטריה,  אדלר.  ויקטור  של  דיוקנו  עם  יצוקה  ברונזה  לוחית 
 Im  " הכיתוב:  מופיע  אדלר  של  דיוקנו  תחת  ה-20.  המאה  ראשית 
 Befreiungskampfe des Proletariates Mitgewirkt zu
על  [הערכה   "Haben-Gibt dem Leben Sinn und Weihe
וקדושה  משמעות  הנותן  הפרולטריון,  לשחרור  במאבק  ההשתתפות 
לחיים]. אדלר (1852-1918), מדינאי סוציאל-דמוקרטי אוסטרי ממוצא 
יהודי, הצליח לאחד את כל הזרמים של תנועות הפועלים באוסטריה. 
 10X9 .כיהן תקופה קצרה כׂשר החוץ בממשלה של אוסטריה הגרמנית

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

מדליות, חפצים
MEDALS, OBJECTS
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537. מדליה – 25 שנים ליסוד הרבנות הראשית בבלגיה
מדלית ברונזה עם תבליט דמותו של ד"ר הנרי לויב, רב ראשי בבלגיה , 
 Dr. Henri במלאת 25 שנים ליסוד הרבנות הראשית בבלגיה. בחזית
נמצא  לא  ועולה  בפיהו,  אמת  "תורת  בעברית  האחורי  ובצדה   Loeb
בשפתיו, בשלום ובמישור הולך אתנו, ורבים השיב מעון". קוטר: 5.7 ס"מ. 

מצב טוב.

פתיחה: $150

538. Purple Ceramic Plate – Palestine

Ceramic plate printed in purple, with an illustration 
of oriental figures and buildings next to a brook. 
[Adams, England, ca. 1880].
Signed on the reverse: "Palestine". Diameter: 21cm. 
Good condition.

Opening Price: $150

537. Medal - 25 Years to the Foundation of the 
Chief Rabbinate in Belgium

Bronze medal with embossed image of Dr. Henri 
Loeb, Chief Rabbi of Belgium, marking 25 years to the 
foundation of a chief rabbinate in Belgium. Dr. Henri 
Loeb appears in front, and on verso a biblical quota-
tion in Hebrew. Diameter: 5.7cm. Good condition.

Opening Price: $150

 Palestine – 538. צלחת קרמיקה סגולה
מזרחיות  דמויות  של  איור  עם  סגול,  בצבע  מודפסת  קרמיקה  צלחת 

ומבנים על שפת נחל. [Adams, אנגליה, 1880 בקירוב].
חתומה בצדה האחורי: "Palestine". קוטר: 21 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

539. צלחת קרמיקה תוצרת ווג'וּוד – יד אבשלום
צלחת קרמיקה מודפסת בצבע כחול, עם איור של אתר "יד אבשלום" 
[אמצע  אנגליה,   ,(Wedgwood) וודג'ווד  חברת  תוצרת  בירושלים. 

המאה ה-19]. 
חתומה בצדה האחורי: "Wedgwood","4 4" . קוטר: 24.5 ס"מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $250

539. Ceramic Plate made by Wedgwood – Tomb 
of Absalom

Ceramic plate printed in blue, with an illustration 
of the "Tomb of Absalom" in Jerusalem. Made by 
Wedgwood, England, [mid 19th century].
Signed on the reverse: "Wedgwood", "44". Diameter: 
24.5cm. Good condition.

Opening Price: $250

537538539
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542. Pouches for Talith and Tefilin – Jerusalem 
and the Western Wall

Three cloth pouches, decorated with floral designs 
embroidery: ▪ Tefilin pouch. Pink fabric with colorful 
embroidery: "Western Wall" with the wall and cy-
presses, on the reverse "Souvenir from Jerusalem". ▪ 
Talith pouch. Blue fabric with embroidery "Souvenir 
from Jerusalem" and "Talith". ▪ Talith pouch. Silverish 
fabric with embroidery "Souvenir from Jerusalem". 
Size varies, good condition.

Opening Price: $120

541. "Hatikva" on a 78 rpm Record – Germany, 
1910

A 78 rpm record, made by Beka Company. Germany, 
[ca.1910]. Recorded on one side is the song "Dort 
wo die Zeder" [where the cedars are] sung by Leon 
Kalisch and on the other side "HaTikwa" ["HaTikva"] 
in a Yiddish-Galician style, sung by the cantor Julius 
Guttmann. Both singers were members of the Jewish 
Theatre in Lvov (Jüdischen Theaters in Lemberg). To 
the best of our knowledge this is the first recording 
ever of "HaTikva". Good condition. Minor damages.

Opening Price: $300

541. תקליט עם ביצוע "התקוה" – גרמניה, 1910
גרמניה,   .Beka חברת  תוצרת  לדקה,  סיבובים   78 במהירות  תקליט 

[1910 בקירוב]. 
במקום  ["ָׁשם   "Dort wo die Zeder" השיר  ביצוע  האחד  בצדו 
ביצוע  השני  ובצדו   (Leon Kalisch) קליש  לאון  מפי  ארזים"] 
גוטמן  יוליוס  החזן  מפי  יידישאי-גליצאי,  בסגנון  [התקוה]   "HaTikwa"
(Julius Guttmann) - שניהם חברי התיאטרון היהודי (היידי) בלבוב 
הקלטה  ידיעתנו,  למיטב   .(Jüdischen Theaters in Lemberg)
זו הנה ההקלטה הראשונה של "התקוה" שנעשתה אי-פעם. מצב טוב. 

פגמים קלים. 

פתיחה: $300

542. תיקים לטלית ולתפלין – ירושלים והכתל המערבי
שלשה תיקי בד. שלשתם מעוטרים רקמות בדוגמאות פרחוניות: ▪ תיק 
לתפלין. בד ורוד עם רקמה צבעונית: "כותל מערבי" וצורת הכותל עם 
עצי ברוש, בצדו השני "מזכרת ירושלם". ▪ תיק לטלית. בד כחול עם 
רקמת "מזכרת ירושלם" ו"טלית". ▪ תיק לטלית. בד כסוף עם רקמת 

"מזכרת ירושלם". גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

540. שרשרת ועגילים בסגנון תימני
שרשרת ועגילים, אבני-חן אדומות וכסף (אינו חתום) פיליגרן. [ראשית 

המאה ה-20]. שרשרת 50 ס"מ; עגילים 6 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

540. Yemenite Style Necklace and Earrings

Necklace and earrings, red gem stones and silver 
(not marked), filigree. [Beginning of 20th Century].
Necklace 50cm; earrings 6cm. Good condition.

Opening Price: $200

540

541

542
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543. Baby's Clothes made by Lodzia – 
Packaging design by Shamir Brothers

A Gift for Baby. Set of woolen baby clothing manu-
factured by Lodzia. Eretz Israel, 1940s.
Woolentop, pants and hat for a baby, knit in a light 
yellow and light blue wool. Unused. Packaged in their 
original cardboard box with an illustration of a baby 
with playing blocks and the Lodzia logo, designed 
by the brothers Gabriel and Maxim Shamir, amongst 
the most famous graphic designers in Eretz Israel. 
30X27cm. Fair-good condition. Damages and tears to box 
professionally restored.

Opening Price: $150

543. בגדים לתינוק תוצרת לודז'יה – קופסה בעיצוב האחים 
שמיר

תוצרת  לתינוק  צמר  בגדי  סט   .A Gift for Baby  / לתינוק  מתנה 
חברת לודז'יה. ארץ ישראל, שנות ה-40. 

סוודר, מכנסיים וכובע לתינוק סרוגים בגוני צהוב בהיר ותכלת. לא היו 
בשימוש. נתונים בקופסת קרטון מקורית עם איור תינוק וקוביות-משחק 
 30X27 .ושם המפעל "לודזיה" – בעיצוב האחים גבריאל ומקסים שמיר

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

פתיחה: $150

544. Pins and Cloth-Badges – British Mandate 
Period 

▪ Hat-pin made of brass: "Palestine". ▪ Brass badge: 
"Palestine Vlunteer Force". ▪ Cloth badge: "P.V.F" 
[Palestine Volunteer Force]. ▪ Cloth badge: U.O.B.B" 
– probably a "Bnei Brit" badge. Size varies, general 
condition – good.

Opening Price: $150

544. סיכות ותגי-בד – תקופת המנדט
."Palestine" :סיכת-כובע עשויה פליז ▪

."Palestine Volunteer Force" :תג פליז ▪
.[                                                  ] "P.V.F" :תג בד ▪
▪ תג בד: "U.O.B.B" – כנראה, של ארגון "בני ברית".

גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

Palestine Volunteer Force

545. Tin Box with Zionist Motifs – USA

Tin box with illustrations printed in color. [USA, 
1950s].
On the lid of the box are various illustrations: 
Israel's flag, section of the Independence Scroll 
(Hebrew+English), map of Eretz Israel, The Knesset 
Hall, figures of soldiers and farmers, etc. Oval shape: 
28X21cm. Good condition. Minor damages. Peelings of 
paint.

Opening Price: $200

545. קופסת פח עם מוטיבים ציוניים – ארה"ב
קופסת פח עם איורים צבעוניים מודפסים. [ארה"ב, שנות ה-50]. 

ממגלת  קטע  ישראל,  דגל  שונים:  איורים  נדפסו  הקופסה  מכסה  על 
העצמאות (עברית + אנגלית), מפת א"י, אולם הכנסת, דמויות חיילים 
וחקלאים, ועוד. צורה אובאלית: 28X21 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. קילופים 

בצבע. 

פתיחה: $200

543544
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546. Youth-Movement Pin – HaBonim, Hungary, 
1940s

Enamel pin, HaBonim Youth Movement, Hungary, 
1940s.
In the center appears the movement's emblem sur-
rounded by the inscription N.Z.H. in Hungary".
"HaBonim" was founded in England in 1929, and ex-
panded to other countries. In the 1940s emphasis was 
on Zionist activity, study of Hebrew, Jewish culture 
and Eretz Israel, towards life in a Kibbutz and life of 
pioneers. The movement established ten Kibbutzim. 
In 1943 the movement merged with 'Dror' movement 
with its center in Hungary. 14X16 mm. Good condition.

Opening Price: $200

546. סיכה של תנועת נוער – הבונים, הונגריה, שנות ה-40
סיכת אמייל, תנועת הנוער של הבונים, הונגריה, שנות ה-40.

במרכז סמל התנועה, מסביבו כיתוב "שנה אל נ'צ'ח' [נוער צופי חלוצי] 
בהונגריה". 

"הבונים" הוקמה באנגליה ב-1929, והתרחבה לארצות נוספות. בשנות 
ה-40 הושם דגש על גיוס נוער לפעילות ציונית, לימוד עברית, התרבות 
הקימה  התנועה  וחלוציות.  קיבוץ  חיי  לקראת  ישראל,  וארץ  היהודית 
היה  והמרכז  'דרור',  תנועת  עם  איחוד  נוצר  ב-1943  קבוצים.  כעשרה 

בהונגריה. 14X16 מ"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

547. בובה תוצרת אדית סמואל
בובה, דמות ארצישראלית, תוצרת אדית סמואל (1907-1964).

גובה: 18 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $300

548. ינשוֵפי-קרמיקה תוצרת גופר
שני פסלי ינשופים עשויים קרמיקה, תוצרת אברהם ופנינה גופר.

 ."Gofer Israel אחד שחור ואחד חּום-סגול. חתומים בתחתית: "גופר
גודל כללי: 10X6 ס"מ. מצב טוב. שבר קטן בבסיס הינשוף החּום. 

פתיחה: $120

548. Ceramic Owls made by Gofer 

Two ceramic sculptures of owls, created by Avraham 
and Pnina Gofer.
One is black and the other brown-purple. Signed on 
the base: "Gofer Israel". General size: 10X6cm. Good 
condition. Small chip at base of brown owl.

Opening Price: $120

547. Doll made by Edith Samuel

Doll, an Israeli figure, made by Edith Samuel 
(1907-1964).
Height: 18cm. Fair-good condition.

Opening Price: $300

546
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549. Jug made by Chava Samuel

Ceramic jug painted and glazed, made by the ceramic 
artist Chava Samuel (1904-1989). 
Signed on base: 1/2 and a stamp "[Rishon] LeZion". 
Chava Samuel, "pioneer of Israeli ceramic" was born 
in Essen, Germany, where she studied at first paint-
ing and graphics and later pottery and sculpting, 
including ceramic technology. Made Aliya in 1932 and 
opened in Jerusalem a studio for ceramics. In 1934 
moved to Rishon LeZion and established a workshop 
"Kud VePessel". This workshop was active until 
1978. During all her years in Israel Chava Samuel cre-
ated pottery, small sculptures, architectural ceramic, 
paintings and graphics. Height: 19cm. Fair condition. 
Broken handle, missing.

Opening Price: $400

549. כד תוצרת חוה סמואל
כד עשוי קרמיקה צבועה ומזוגגת, תוצרת אמנית הקרמיקה חוה סמואל 

.(1904-1989)
"חלוצת  סמואל,  חוה  לציון".  "[ראשון]  וחותמת   1/2 בתחתית:  חתום 
ציור  תחילה  למדה  שם  גרמניה,  באסן,  נולדה  הישראלית"  הקרמיקה 
וגרפיקה ובהמשך גם קדרות ופיסול, כולל טכנולוגיה קרמית. ב-1932 
עברה  ב-1934  לקרמיקה.  סטודיו  בירושלים  ופתחה  ארצה,  עלתה 
לראשון לציון ויסדה את בית המלאכה "כד ופסל", שהיה פעיל עד 1978 
. במשך כל שנות פעילותה בארץ עסקה בקדרות, פיסול קטן, קרמיקה 
ארכיטקטונית, ציור וגרפיקה. גובה: 19 ס"מ. מצב בינוני. ידית שבורה, חסרה. 

פתיחה: $400

550. מטפחת תוצרת "משכית" – הדפס מאת יוחנן סימון
מטפחת תוצרת "משכית", עם הדפס מאת יוחנן סימון, [שנות ה-60].

הדפס צבעוני הכולל דוגמאות עצים בסגנונו האופייני של סימון ודוגמאות 
 ,"65 סימון  "יוחנן   ,"Maskit "משכית  חתומה:  הטבע.  מעולם  אחרות 
האופנה  למעצבת  נשוי  היה  סימון  יוחנן  האמן   ."Yohanan Simon"
"משכית".  חברת  של  הראשית  המעצבת  שהיתה  לייטרסדורף,  פיני 
ויחודיים,  מרשימים  אביזרי-אפנה  הולידו  הזוג  בני  בין  שיתופי-פעולה 

דוגמת זה שלפנינו. 80X80 ס"מ. מצב טוב מאד. מקופלת ומבושמת. 

פתיחה: $100

550. Kerchief made by "Maskit" – Print by 
Yohanan Simon

Kerchief made by "Maskit", with a print by Yohanan 
Simon, [1960s].
A print in color with designs of trees in the style 
typical of Yohanan Simon and other designs from 
nature. Signed: "Maskit", "Yohanan Simon 65". The 
artist Yohanan Simon was married to the fashion de-
signer Pini Leitersdorf who was the chief designer of 
"Maskit". Cooperation between the couple led to the 
creation of unique fashion accessories, such as the 
one presented here. 80X80cm. Very good condition. 
Folded and perfumed.

Opening Price: $100

549550
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551. Dresses and Decorative Napkins Made by 
"Maskit"

1-4. Four decorative napkins made by "Maskit", 
screen printing in color on cotton [probably designed 
by Ziona Shimshi]. 28X25cm each. Very good condition.
5-6. Two large dresses made by "Maskit", 100% 
cotton. One dress is sleeveless with prints in shades 
of brown; the other dress is with sleeves, printed in 
black and white. Manufacturer's label is missing in 
one dress. Good condition.

Opening Price: $220

552. Siegfried Shalom Sebba – Engraved Plate

Siegfried Shalom Sebba (1897-1975), a copper plate 
with engraved decorations: a gazelle with inter-
locked leaves in round lines. Signed on the reverse: 
"Sebba", "Made in Palestine". Diameter 25.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $120

551. שמלות ומפיות תוצרת "משכית"
1-4. ארבע מפיות-נוי תוצרת "משכית", הדפסי-רשת צבעוניים על בד 
כותנה [כנראה, בעצוב ציונה שמשי]. 28X25 ס"מ כל אחת. מצב טוב מאד. 
5-6. שתי שמלות גדולות תוצרת "משכית", 100% כותנה. אחת ללא 
שרוולים עם הדפסים בגוני חום; אחת עם שרוולים, הדפס שחור-לבן. 

אחת השמלות ללא תוית יצרן. מצב טוב. 

פתיחה: $220

א – צלחת חרוטה 552. זיגפריד שלום ֶסבָּ
א (1975-1897), צלחת נחושת עם עטורים חרוטים:  זיגפריד שלום ֶסבָּ
איילה ועלעלים משולבים בקוים עגולים. חתומה בצדה האחורי: "סבא", 

"Made in Palestine". קוטר: 25.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

553. אוסף כלים תוצרת האנס טפיך
עשרים ושבעה כלים תוצרת האנס טפיך (Teppich). יצירות נחושת 
ופליז, עבודת-מחרטה: חנוכיה (חסרה בזיך אחד); 23 דמויות תנ"כיות 
קטנים;  פמוטות  זוג  לכיבויה;  או  במקטרת  טבק  להידוק  המשמשות 

פמוט בודד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

554. Ceramic Hanukkah Lamp

Hanukkah lamp made of painted and glazed ceramic, 
no manufacturer's mark. Stands on two crescent-
shaped legs. Height: 15cm, width: 23cm. Good condition.

Opening Price: $150

553. Collection of Items Made by Hans Teppich

Twenty seven items made by Hans Teppich. Copper 
and brass items, lathe-work: Hannukah Lamp (one 
oil-vessel missing); 23 pipe tools with shapes of bibli-
cal figures; a pair of small candlesticks; single candle-
stick. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

554. חנוכיית קרמיקה
חנוכיה עשויה קרמיקה צבועה ומזוגגת, ללא חתימת יצרן.

נצבת על שתי רגליים בעלות צורת סהר הנשלחות לצדדים. גובה: 15 
ס"מ, רוחב: 23 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150
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555. חנוכיות ופמוטות תוצרת וולפרט
ארבעה כלים תוצרת לודוויג (יהודה) וולפרט, חתומים: "וולפרט, Israel, ירושלם": זוג פמוטות; 
פמוט בודד (אולי, חלק מחנוכיה?); חנוכיה (שמש חסר). מצורפת: חנוכיה בסגנון וולפרט (בזיך 

חסר, רגל מנותקת, אינה חתומה). סה"כ 5 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

555. Hanukkah Lamps and Candlesticks Made by Wolpert

Four Jewish ceremonial objects made by Ludwig (Yehuda) Wolpert, 
signed: "Wolpert, Israel, Jerusalem": pair of candlesticks; single candle-
stick (might be part of a Hanukka Lamp?); Hanukkah Lamp (Shamash 
missing). Included: Wolpert-style Hanukkah Lamp (oil-vessel missing, leg 
detached, not signed). Total of 5 objects. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $400

553
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557. Copper Ethrog Box

Ethrog box, no manufacturer's mark. Engraved 
copper.
Floral decorations are engraved on the base and the 
inscription: "On the first day thou shall take a citrus 
fruit". A Magen David is screwed on the upper part. 
Height: 22.5cm, maximum diameter: 9cm. Good condi-
tion. Several bends and damages.

Opening Price: $150

556. A Dozen Brass Candlesticks

Collection of candlesticks, brass cast and lathe work.
Amongst them: two pairs of candlesticks and eight 
single candlesticks. Lot of 12 items, 29-12.5cm., condi-
tion varies.

Opening Price: $250

556. תריסר פמוטות פליז
אוסף פמוטות, יציקות פליז ועבודת-מחרטה. 

ביניהם: שני זוגות פמוטות ושמונה פמוטות בודדים. סה"כ תריסר פריטים, 
12.5-29 ס"מ, מצב משתנה. 

פתיחה: $250

557. קופסה לאתרוג עשויה נחושת
קופסה לאתרוג, ללא חותמת יצרן. נחושת חרוטה.

על בסיסה נחרטו עיטורים בדגמים צמחיים וכיתוב "ולקחתם לכם ביום 
הראשון פרי עץ הדר". בראשה מוברג עיטור בצורת מגן-דוד. גובה: 22.5 

ס"מ, קוטר מירבי: 9 ס"מ. מצב טוב. מעט כיפופים ופגמים. 

פתיחה: $150

558. תכשיטי כסף-פיליגרן ארצישראליים
ארץ  כסף-פיליגרן.  עשויים  ארצישראליים  תכשיטים  ואחד  עשרים 

ישראל, שנות ה-40-50. 
סיכות, תליונים וצמיד, חלקם משובצים אבני-חן. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

558. Silver-Filigree Jewelry from Eretz Israel

Twenty one pieces of Jewelry made of silver-filigree. 
Eretz Israel, 1940s-50s.
Broaches, pendants and bracelet, some set with 
gems. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

559. אוסף תכשיטי-כסף ארצישראליים, שנות ה-50
שלשים וארבעה תכשיטים ארצישראליים, שנות ה-50. 

 .Made in Israel עשויים כסף, רובם חתומים בחותמות כסף ובחותמות
עיטורי  עם  עניבה  סיכת  ו"בצלאל":  גופר  ביר,  תוצרת  תכשיטים  ביניהם, 
נשים;  עטורי  עם  סיכות  רחל;  קבר  עיטור  עם  חפתים  דקל;  ועץ  גמל 
תליונים משובצים אבני-חן גדולות; סיכות שונות, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

559. Collection of Israeli Silver Jewelry, 1950s

Thirty four pieces of Israeli jewelry.  1950s. 
Made of silver, most of the pieces bear silver marks 
and stamped Made in Israel. Amongst them Jewelry 
made by Beer, Gofer and "Bezalel": a tie-pin with 
decorations of a camel and a palm tree; cufflinks with 
a decoration of Rachel's Tomb; brooches with deco-
rations of women; pendants with large gem stones; 
various brooches, etc. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300
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560. מאפרות וכדים תוצרת "פלבל"
יציקת   – כד   / אגרטל  חתומים:  כולם  "פלבל",  תוצרת  כלים  ארבעה 
ברונזה. ▪ כד דקורטיבי עשוי פליז – חתום "עבודת יד". ▪ מאפרה בצורת 
קערה, נתמכת בשתי רגליים – יציקת פליז. ▪ מאפרה בצורת לויתן – 

יציקת ברונזה. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

560. Ash Trays and Jugs made by "Pal Bell"

Four items made by "Pal Bell", all signed: Vase/Jug – 
cast bronze. ▪ Decorative jug made of brass – signed 
"hand-made". ▪ Ash tray in the shape of a bowl, on 
two legs – cast brass. ▪ Ash tray in the shape of a 
whale – cast bronze. Size varies, good condition.

Opening Price: $200

562. אוסף אסימונים, שנות ה-40-60
▪ חמשה-עשר אסימוני משחק מפלסטיק, עם מוטיבים ישראליים, שנות 
שנות  בא"י,  שונים  לשימושים  ממתכת  אסימונים  אחד-עשר   ▪ ה-50. 
באוניברסיטה  הצילום  לשרותי  לוד,  תעופה  לנמל  לטלפון,  ה-40-60: 

העברית, לכרמלית, ועוד. סה"כ 26 אסימונים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

561. אוסף מזוזות ארצישראליות
ארבעים ואחת מזוזות ארצישראליות עשויות כסף, פליז וברונזה, שנות 

ה-50-60. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

562. Collection of Tokens, 1940s-60s

▪ Fifteen game tokens made of plastic, with Israeli 
motifs, 1950s. 
▪ Eleven metal tokens for various uses in Eretz Israel, 
1940s-60s: for telephone, Lod Airport, Photocopying 
services at the Hebrew University, the Carmelit etc. 
Lot of 26 tokens, various sizes and conditions.

Opening Price: $180

561. Collection of Israeli Mezuzahs

Forty one Israeli Mezuzahs made of silver, brass and 
bronze, 1950s-60s.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250

561
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פריטים איכותיים ללא ֶהְקֵׁשר יהודי
ITEMS OF INTEREST OF A NON-JEWISH NATURE

David Nerreter

563. קוראן בתרגום גרמני – תחריטים – נירנברג, 1703
 David Nerreters neu-eröffnete Mahometanische Moschea, worinn nach
 Anleitung der vi :  Abtheilung unterschiedlichen Gottes-Diensten der Welt,
 Alexander Rossens, erstlich der Mohametanischen Religion Anfang, Ausbreitung,
 Secten ... und vermuthlicher Untergang, fürs andre der völlige Alkoran /  nach der
הוצאת   .besten Edition Ludovici Maraccii verteutscht, und kürzlich widerlegt wird

Verlegung Wolffgang Moritz Endters, נירנברג, 1703. 
תרגום גרמני לקוראן מלווה בשבעה-עשר תחריטים. נעשה על-ידי התיאולוג הלותרני                           

(1726-1649), על-פי התרגום הלטיני של הקוראן מאת Ludovico Marracci משנת 1698. [16], 1222, 
[50] עמ' + [17] לוחות תחריטים, 16.5 ס"מ. מצב טוב. כריכת קלף מקורית. 

פתיחה: $400

563. German Translation of Quran – Etchings – Nuremberg, 1703 

David Nerreters neu-eröffnete Mahometanische Moschea, worinn nach Anleitung 
der vi : Abtheilung unterschiedlichen Gottes-Diensten der Welt, Alexander Rossens, 
erstlich der Mohametanischen Religion Anfang, Ausbreitung, Secten ... und ver-
muthlicher Untergng, fürs andre der völlige Alkoran /  nach der besten Edition 
Ludovici Maraccii verteutscht, und kürzlich widerlegt wird. Publication of Verlegung 
Wolffgang Moritz Endters, Nierenberg, 1703. 
German translation of Quran accompanied by seventeen etchings. By Lutheran 
theologist David Nerreter (1649-1726), according to the Latin translation of the 
Quran by Ludovico Marracci from 1698. [16], 1222, [5] pp + [17] etchings, 16.5cm. Good 
condition. Original parchment binding.

Opening Price: $400

564. אלבום תצלומים – טורקסטן, המאה ה-19
40 תצלומים מטורקסטן. [המחצית השניה של המאה ה-19]. סודרו באלבום נאה בשנת 1900. 

תצלומים מוקדמים ומרשימים המציגים נופי-טבע, כפרים (תצלום רופא במלאכתו), ערים ומבנים מפוארים 
בטורקסטן. כנראה, התצלומים נעשו במהלך סיור של משלחת קטנה, בראשות קצין רוסי (באחד התצלומים 
נראה קצין לבוש מדים, ובאחר – קבלת-פנים מפוארת בתחנת-רכבת, כשברקע מתנוססים דגלי רוסיה). איזור 
כולל  ועוד)  קירגיזים  קזרים,  קזחים,  (טורקמנים,  שונים  טורקיים  בעמים  המאוכלס  אסיה),  (מרכז  טורקסטן 
בשטחו כמה מן הערים הקדומות החשובות ביותר של התרבות המרכז-אסייתית, ביניהן שומר, בוכרה, טשקנט 
וסמרקנד. רובם 17X12.5 ס"מ, שניים 12.5X8.5 ס"מ, אחד (בשער האלבום) 7.5X4 ס"מ. מצב טוב. אלבום בד עם דפי 
קרטון עבים ושער מעוטר עם כיתוב "טורקסטן" באותיות קיריליות, במצב טוב. כריכת האלבום מוכתמת ומעט קרועה. 

פתיחה: $2000

564. Photo-Album – Turkestan, 19th century

40 photographs of Turkestan. [Second half of 19th century]. Arranged in 1900 in 
a fine photo album.
Early impressive photographs presenting nature views, villages (a doctor during 
work), cities and splendid buildings in Turkestan. It seems that the photographs 
were taken during a tour of a small delegation, headed by a Russian officer (in 
one of the photographs an officer in uniform can be seen and on another pho-
tograph – a reception in a railway station, with Russian flags in the background). 
Turkestan area (central Asia), populated by different Turkish people (Turkmens, 
Kazakhs, Kyrguz and Khazars) encompasses some of the most important early 
cities of central-Asian culture, amongst them Sumer, Bukhara, Toshkent and 
Samarqand. Size of most photographs: 17X12.5cm. Two photographs: 12.5X8.5cm, one 
(on the cover) 7.5X4cm. Good condition. Cloth album consisting of heavy cardboard 
leaves and a decorated title page with the writing "Turkestan" in Cyrillic letters, good 
condition. Album cover stained and slightly torn.

Opening Price: $2000

563
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565. אוסף סיכות וסמלים – מלחמת העולם הראשונה
ששים ושמונה סמלים וסיכות, לענדן על המדים, שיוצרו בתקופת מלחמת העולם הראשונה או מיד אחריה. 

[אירופה, שנות העשרה של המאה ה-20]. 
חלקם נוצרו לציון קרבות משמעותיים וחלקם מטעם יחידות-צבא שונות, עם דמויות חיילים וכלי-נשק. מספר 

סיכות נעשו מטעם האימפריה העות'מאנית. גודל ומצב משתנים. שבע סיכות אינן קשורות בהכרח למלחמה. 

פתיחה: $400

565. Collection of Pins and Badges – World War I

Sixty eight badges and pins, to be attached to uniforms, produced during World 
War I and right afterwards. [Europe, 1910s].
Some of the items were produced to note significant battles and others by vari-
ous army-units, with figures of soldiers and weapons. Several pins were issued 
by the Ottoman Empire. Various sizes and conditions. Seven pins are not necessarily 
related to the war.

Opening Price: $400

564565
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567. יצירתו של דגה – עטיפה בעיצוב אלכסנדרה אקסטר
Эдгар Дега И Его Искусство, Я. Тугендхольд. הוצאת З. И. Гржебина. מוסקבה, 1922. 

[אדגר דגה ואמנותו, י. טוגנדהולד].
בידי  נעשה  העטיפה  איור  עבודותיו.  של  רפרודוקציות  ב- 50  מלווה  דגה,  אדגר  של  ליצירתו  המוקדש  ספר 
אלכסנדרה אקסטר. אקסטר (1882-1949), ציירת ומעצבת, ילידת אוקראינה, נמנתה על הבולטים שבאמני 
ויצחק  ריבק  יששכר  ארונסון,  בוריס  ובהם  רבים  אמנים  על  והשפיעה  לימדה  והאוקראיני.  הרוסי  האוונגרד 

פרנקל. 30 ס"מ. 89 עמ'. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים בעטיפה.

פתיחה: $300

567. The Art of Degas – Cover Design by Aleksandra Ekster 

Эдгар Дега И Его Искусство, Я. Тугендхольд published by З. И. Гржебина. 
Moscow, 1922. [Edgar Degas and his art, I. Tugendhold].
A book dedicated to the art of Degas, with 50 reproductions. Cover design by 
Aleksandra Ekster. Ekster (1882-1949), a painter and designer, native of Ukraine, 
was one of the prominent Russian and Ukrainian Avant Garde artists. Taught 
and influenced many artists amongst them Boris Aronson, Yissachar Ryback and 
Yitzchak Frenkel. 30cm. 89 pp. Fair-good condition. Stains, tears to cover.

Opening Price: $300

566. לסרגיי יסנין – מאיאקובסקי – עטיפה בעיצוב רודצ'נקו – טביליסי, 1926
לסרגיי יסנין, ולדימיר מאיאקובסקי. טיפליס (טביליסי), גאורגיה, 1926.

עבודות  שתי  ובו  ליטוגרפי  דפוס  רודצ'נקו,  מיכאילוביץ'  אלכסנדר  בידי  והאחורית  הקדמית  העטיפות  עיצוב 
את  הסיכה שחיברה  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 17.5  נוספות. 16  שתי עבודות  האמן. בגוף החוברת  של  פוטומונטאז' 

החוברת חסרה. הדפים והכריכות מנותקים. 

פתיחה: $1000

566. To Sergei Yesenin-Mayakovsky – Cover design by Rodchenko – 
Tbilisi, 1926

Sergei Yesenin, Vladimir Mayakovsky. Tiplis [Tbilisi], Georgia, 1926.
Front and back cover design by Alexander Mikhailovich Rodchenko, lithographic 
prints with two photomontage works by the artist. The book contains two addi-
tional works. 16 pages, 17.5cm. Good condition. The booklet’s binding staple is missing. 
Leaves and covers are detached. 

Opening Price: $1000
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568. יצירתו של פיקאסו – עטיפה בעיצוב אלכסנדרה אקסטר
Пикассо и Окрестности, И. А Аксёновъ, הוצאת Центрифуга. מוסקבה, 1917. 

ספר המוקדש ליצירתו של פבלו פיקאסו, מלווה ב- 12 רפרודוקציות של עבודותיו. איור העטיפה נעשה בידי 
אלכסנדרה אקסטר. ראה פריט קודם. 27.5 ס"מ. 62, [10] עמ'. מצב בינוני. כתמים, קרעים בשולי הדפים, דפים מנותקים. 

פתיחה: $400

568. The Work of Picasso – Cover Design by Aleksandra Ekster

Пикассо и Окрестности, И. А Аксёновъ, Центрифуга publishing, Moscow, 1917.
A book about Picasso's art, with 12 reproductions of his works. Cover design by 
Aleksandra Ekster. See previous item. 27.5cm. 62, [10] pp. Fair condition. Stains, tears 
at borders of leaves, detached leaves.

Opening Price: $400

567568
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569. פיקאסו – ספר בהוצאת Verve – ליטוגרפיות מקוריות
 Verve. Revue artistique et littéraire. Vol. VIII, Nos 29 et 30. Suite de 180 dessins de

Picasso. הוצאת Verve, פריז, 1954. 
ספר בפורמט אלבומי, מספרי האמנות האיכותיים של הוצאת Verve, מוקדש ליצירתו של פאבלו פיקאסו. 
כולל 180 לוחות עם רפרודוקציות של עבודות, מהן 16 לוחות צבעוניים ותריסר ליטוגרפיות מקוריות. 36 ס"מ. 
בשולי  פגמים  ואחרונים.  ראשונים  בדפים  בעיקר  כתמים,  בשוליים.  בעיקר  בכריכה,  פגמים  קרועה.  שדרה  בינוני.  מצב 

הדפים הראשונים והאחרונים. 

פתיחה: $500

569. Picasso – Book published by Verve – Original Lithographs 

Verve. Revue artistique et littéraire. Vol. VIII, Nos 29 et 30. Suite de 180 dessins de 
Picasso. Verve publishing, Paris, 1954.
Book in album-format, of the quality books published by Verve, dedicated to 
works by Pablo Picasso. 180 reproductions' plates, 16 in color and a dozen original 
lithographs. 36cm. Fair condition. Torn spine. Damages to binding, mainly at borders. 
Stains, mainly to first and last leaves. Damages to first and last leaves.

Opening Price: $500

570. אוסף ספרי אמנות איכותיים – צרפת / איטליה
עשרים ושמונה ספרי אמנות איכותיים – הוצאת XXe Siécle ("המאה ה-20"), איטליה / צרפת, שנות ה-60. 

צרפתית. 
ליטוגרפיות  מספר  מופיעות  הספרים  במרבית  ובשחור-לבן.  בצבע  איכותיות  רפרודוקציות  מלווים  כולם 
מקוריות, ביניהן של אמנים ידועים וחשובים, דוגמת מארק שאגאל (Chagall - חמש ליטוגרפיות), ז'ואן מירו 
 .(Moore) מור  והנרי   (Matisse) מאטיס  הנרי   ,(Masson) מסון  אנדרה  ליטוגרפיות),  מספר   –  Miró)
 Marino Marini, Anna-Eva Bergman, הבאים:  האמנים  של  מקוריות  ליטוגרפיות  מופיעות  כמו-כן, 
 Sonia Delaunay, Soulages, Estève, Capogrossi, Jasper Hohns, Robert Motherwell,
 Johnny Friedlaender, Enrico Baj, James Rosenquist, Velickovic, Hans Arp, César,
 Emilio Vedova, Jean Dubuffet, Vieira da Silva, Hartung, Manessier, Wifredo Lam,

.Piet Mondrian, Fautrier, Magnelli, Henri Laurenes
31 ס"מ. מצב כללי טוב. שלשה עשר בכריכה קשה, חמשה עשר בכריכה רכה. 

פתיחה: $1800

570. Collection of Fine Art Books – France / Italy

Twenty eight fine art books - XXe Siécle publishing, Italy / France, 1960s. French.
All of the books contain black and white reproductions of good quality. In most 
of the books appear several original lithographs amongst them of famous and 
important artists as, for example, Marc Chagall – five lithographs, Juan Miró, 
Andre Masson, Henri Matisse and Henri Moore. Additional original lithographs 
of works by the following artists: Marino Marini, Anna-Eva Bergman, Sonia 
Delaunay, Soulages, Estève, Capogrossi, Jasper Hohns, Robert Motherwell, 
Johnny Friedlaender, Enrico Baj, James Rosenquist, Velickovic, Hans Arp, César 
Emilio Vedova, Jean Dubuffet, Vieira da Silva, Hartung, Manessier, Wifredo Lam, 
Piet Mondrian, Fautrier, Magnelli, Henri Laurenes.  31cm. Generally in good condi-
tion. 13 books in hard binding, 15 in soft cover.

Opening Price: $1800
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טופס הצעת מחיר לפריטים

הסטוריה ותרבות יהודית וישראלית
יום חמישי 22.03.2012, כ"ח אדר תשע"ב, 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.
במידה והצעתו המירבית של מגיש ההצעה תהיה זהה להצעה אחרת, יכול 
את  להעלות  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  להורות  ההצעה  מגיש 
הצעתו במדרגה אחת נוספת על ידי סימון העמודה שכותרתה "שובר שוויון".
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים בקטלוג ואני 

מסכים להם.
עמלת הקניה היא 20%.

מכירה מס‘ 21

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.

Buyers Premium: 20%.

Jewish and Israeli History and Culture

Thursday, . .  at :

Full Name

Address

Tel

Email

ID / Passport No.

Signature

Fax Cellular

Date

Auction No. 21

Item No. Name and Description of Item
Max. Offered Price in US$
(not including commission and VAT) 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 1.5%. 

תנאי מכירה



1. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts 
as agent for sellers of items to be offered for sale 
to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every 
sale (‘The Catalogue’), which will include a list of 
items available at the sale, their serial numbers 
and opening prices. For the avoidance of doubt, 
information provided in the Catalogue, including 
opening prices, descriptions of items and any 
other information concerning the items, are 
solely for the purpose of information for potential 
buyers and are in no way to be construed as stand 
and\or obligation on behalf of “Kedem” and\or its 
employees and\or representatives.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of 
the sale (‘the Auctioneer’) who will be responsible 
on its behalf for the execution and management 
of the auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent 
participation in the auction of any person. The 
auctioneer reserves the right to determine the 
winner of each lot, to cancel the sale of any item 
(even after it’s sold) or to re-enter it for sale, at his 
own discretion and at any stage whatsoever. The 
auctioneer also has the right to withdraw or add 
items to the sale and to add or withdraw from the 
Catalogue any information about an item to be 
offered in the auction on the basis of information 
received by “Kedem” after publication of the 
Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a 
potential purchaser must obtain a numbered 
paddle before the auction which will enable him 
to bid at the auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars 
as currency.
7. On the fall of the hammer and the 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.
8. The amount mentioned in an offer at a sale 
by a Purchaser which is accepted (‘the Hammer 

Price’) shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, 
together with the commission of 20% of the 
Hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT 
on commision only. Payment to “Kedem” shall be 
effected immediately upon the conclusion of the 
auction but, at any event, not later than seven days 
after the date of the auction.
9. Payment can be made by cash or bank transfer 
with no commission. Payment by credit card 
involves a commission by the credit company for 
3%. In cases which were approved in advance by 
“Kedem”, it is possible to pay by money order / 
bank drafts. Commission for overseas checks is 1.5%.
10. It is the responsibility of the buyer to take 
the purchased items, directly from the offices of 
“Kedem”, or by delivery service or courier on his 
behalf. In case a buyer requests - “Kedem” can, 
taking no responsibility for damages or loss, pack 
and ship the items, charging the buyer full costs 
of shipping and handling. For shipping charges 
- please contact “Kedem” offices. Price varies ac-
cording to type of package, shipping method and 
country of destination.
11. Payments to “Kedem” shall be made in cash, 
credit card or bank transfer.
12. An item which is priced in US dollars will be 
calculated in New Israel Shekels in accordance with 
the representative rate of exchange as published 
by Israel Bank on the date of the auction.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any 
delay in payment, at the rate of 2% per month of 
the amount payable, with adjustments to index-
link all outstanding amounts payable to the Dollar 
Exchange Rate
14. The purchaser, whether for himself or for 
another, is obliged to pay for the items and 
take them. The auctioneer has the right to take 
any means he thinks appropriate to ensure the 
purchaser keeps his obligation, among these 
to cancel a sale, sell the item to another, charge 
the purchaser with any expenses caused to the 
auctioneer including interest and index linkage, 
sue for compensation, delay the release of the 
item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information 
given regarding the items’ nature, originality 
and condition. However all information given 
by “Kedem”, in its capacity as agent for the 

consignor, and based on accumulated information 
and the experience of the its experts. It is entirely 
the responsibility of the prospective purchaser 
to check and inspect the items to determine 
condition, quality, authenticity, size, authorship 
during the allocated time prior to the auction. 
The purchaser may submit in writing, any doubts 
regarding the authenticity and condition of the 
item within 30 days of the sale. If it is proven to 
“Kedem” that there has clearly been an error in 
the information which was given relating to any 
item, “Kedem” shall refund any sums paid by the 
purchaser and the item shall be returned to the 
possession of “Kedem”. Subject to this obligation, 
the purchaser shall have no claims and\or further 
demands with respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased 
item and to fulfill his obligations to pay for the item 
no later than seven days from the date of the sale 
of the item. For the avoidance of doubt, the right 
to possession of the item will pass only once the 
purchaser has fully filled his payment obligations 
as set out in these conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, 
potential purchasers who do not wish or who 
are unable to attend the auction. These potential 
purchasers are requested to complete the Rights 
to Bid form in the catalogue or website, no later 
than one day prior to auction. “Kedem” will not 
be liable, under no circumstances, for any error, 
emissions in connection therewith.
18. Any potential purchaser who wishes to 
participate in the auction via telephone shall make 
the necessary arrangements within a reasonable 
time before commencement of the auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the 
sole jurisdiction in any dispute between “Kedem” 
and the purchaser or any potential purchaser, 
based on the details of this agreement and\or 
related to the sale and\or to the transfer of any 
item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of 
this Terms Of  Sale will be the binding document.

Terms of Sale
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The auction will be held at "Hechal Shlomo" building

58 King George st. Jerusalem

Thursday, 22.03.2012 at 17:00

The viewing will take place at our office

20 Beit Hadfus st. Givat-Shaul, Jerusalem

Phones during viewing +972-77 -5140223 +972-54-2865654

 Viewing Beforhand on

Sunday      18.03.12 12:00 - 20:00

Monday   19.03.12 12:00 - 20:00

Tuesday      20.03.12 12:00 - 21:00

Wednesday 21.03.12 12:00 - 20:00

Day of Auction - Thursday      22.03.12 11:00 - 14:00

Phone during auction

+972-54-2865654

For Online Bidding: www.artfact.com

During the month of April 2012 we will be moving to our new office 

at the center of Jerusalem, Hechal Shlomo building, 58 King George St.    
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