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1. “שיויתי” מרשים על קלף, לבית-הכנסת - אירופה, 1812
לוח “שיויתי”. ]מרכז אירופה, כנראה גרמניה[, תקע”ב ]1812[; חּודש בשנת תרכ”ו ]1866[.

דיו שחורה / חומה ואדומה על קלף.
“שיויתי” מרשים ששימש בבית הכנסת. בשוליו העליונים: “ווי למאן דמשתעי בבי כנישתא” ]אבוי למי 
ה’  ו”שויתי  הקב”ה”  המלכים  מלכי  מלך  לפני  עומד  אתה  מי  לפני  “דע  בראשו:  הכנסת[.  בבית  שמדבר 
לנגדי תמיד”. במרכזו ציור מנורה עם פסוקי תהלים, נתמכת על-ידי שני אריות, ולצדם שני פרחים; מסביב 
ה’. סביב השוליים הימניים, התחתונים והשמאליים, נכתב: “אדם דואג  - צירופי אותיות שונים ושמות 
על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו אין עוזרין וימיו אין חוזרין. סמו”ט ]סור מרע ועשה טוב[ 
אטל”ס ]אך טוב לישראל סלה[”. בבסיס המנורה מופיע תאריך יצירת הלוח: “תקע”ב לפק”ט”, ובצדדים 
- שם יוצרו: “מעשי ידי ולא להתפאר בע”ה, הק’ אברהם במ”מ כ”ץ שו”ב”. חלק מהאותיות ומהעיטורים 
נפגמו ושוקמו בשנת תרכ”ו, כפי שמעיד הכיתוב בשוליים התחתונים: “מת]ו[קן ומח]ו[דש ממני כ”ה יידל 

בהחר”ג ]?[ אשהיים בשנת תרכ”ו לפ”ק”. 
33X34 ס”מ. שתי פיסות חסרות באורך מספר סנטימטרים הושלמו בתפירה בשנת תרכ”ו. שני חורים )כנראה, 

אחד החורים שימש לתלייה(. כתמים. 

פתיחה: $1800

1. Impressive “Shiviti” on Parchment, for the Synagogue – Europe, 1812
“Shiviti” sign. [Central Europe, apparently Germany]. 1812; renewed in 1866.
Black / brown and red ink on parchment.
Impressive “Shiviti” used in the Synagogue. On its upper margins (in Aramaic): 
“Woe to the person who talks in the Synagogue”. At the top: “Know before whom 
you are standing, before the King of Kings ‘HaKadosh Baruch Hu’” and “Shiviti 
Hashem L’Negdi Tamid”. In the center is an illustration of a “menorah” with verses 
from Psalms, supported by two lions, flanked by two flowers. All around are various 
letter combinations and Names of G-d. Written around the right, bottom and left 
margins: “Man worries about the loss of his money but does not worry about the loss 
of his days. His money does not help him and his days do not return”. Acronym of 
“Turn away from evil and do good” and of “Only good to Israel forever”. At the base 
of the “menorah” is the date the sign was manufactured, “5572”, and at the sides, the 
name of the person who made it,” Avraham Katz”. Some of the letters and ornamen-
tation have been damaged and restored in 1866 as written on the bottom margins: 
“Repaired and renewed by me Yidel Esheim in 5626”.
33X34cm. Two pieces, a few centimeters long, are missing and were restored by sewing in 
1866. Two holes (apparently, one was used for hanging). Stains.

Opening Price: $1800

דפי “מזרח”, “שיויתי”, ְּכתּוּבֹות וגרפיקה
“Mizrah” And “Shiviti” Leaves, Ketubot And Graphics
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2. “שיויתי” מעוטר עם פיוטים לפורים – כורדיסתאן הפרסית
סוף  הפרסית,  ]כורדיסתאן  המגילה.  וברכות  לפורים  פיוטים  עם  הכנסת,  בית  קיר  על  לתלייה  “שיויתי” 

המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.
דיו וצבע על נייר. 

שבחלקו  הימני  בטור  וכן  העליון  בחלקו  הנותרים  הטורים  בשני  “למנצח”.  מנורת  העליון  חלקו  במרכז 
)לא  יה]וד?[ה  בן  יפת  הפייטן  מאת  גבורות”  פועל  ברכו  “ידידים   / שירה”  “תנו  הפיוט  נכתב  התחתון, 
ובטור  המגילה,  ברכות  נכתבו  התחתון  בחלקו  האמצעי  בטור  המוכר.  מהנוסח  שינויים  עם  בשלמות(, 
השמאלי – תוספת לברכת “הרב את ריבנו” לפורים: “הוא אחשורש מראש גידל המן / ואז לדורות נתן לו 
סימן / ביקש להשמיד אוכלי המן / ובטל מחשבתו אב הרחמן / וארורים ארורים ארורים כל הישמעלים 

2. “Shiviti” Adorned with “Piyutim” for Purim – Iranian Kurdistan
“Shiviti” for hanging on the wall of a Synagogue, with “piyutim” for Purim and the 
blessing said over reading the “megillah”. [Iranian Kurdistan, late 19th century or 
beginning of 20th century].
Ink and paint on paper.
In the center upper area is a “LaMenatzeach menorah”. On the two remaining col-
umns of the upper part and on the right column of the lower part is the piyut “Tnu 
Shira” / Yedidim Barchu Po’el Gevurot” by the poet Yafet ben Ye(hud)a (not com-
plete), different from the familiar version. In the middle column at the bottom part 
are the blessings before reading the “megillah”, and in the left column is an addition 
to the blessing “Harav Et Riveinu” for Purim. Part of the version of that addition is 
not known.
The leaf is dated at the end: “Rosh Chodesh Adar 5425”. Apparently, the person who 
made this “Shiviti” copied the “piyut” and the addition mentioned above from an 
early “Shiviti” poster, from 1665. The bibliographer and researcher Menashe Refael 
Lehman tells of a similar poster in the “Sinai” anthology (Issue 98, 1986, pp. 74-75): 
“The piyut ‘Yedidim Barchu Poel Gevurot’… was not known until the present. It was 
written in various places on a parchment poster for Purim drawn in glorious colors 
and with clauses from the ‘megillah’. I recently purchase the poster from an Arab 
merchant in the Old City of Jerusalem”. Lehman adds that apparently, the poster 
originated in Persia. On the cardboard that comes with the leaf, the owner wrote 
“Bought in Jerusalem on August 1964”. 
31.9X39cm. Fair condition. Tears, creases, stains and folding marks. Minor damages to writ-
ing. Glued on another leaf, on the reverse side are handwritten inscriptions. 
See: “Light and Shadows – The Story of Iran and the Jews” exhibition catalogue (Beit 
Hatfutsot, The Museum of the Jewish People, Tel Aviv, 2010), pp. 48-49.

Opening Price: $300

2

וגם הערלים / ברוכים ברוכים כל הישראלים / וגם חרבונה זכור לטוב” – חלק מנוסח התוספת אינו מּוּכר. 
הדף מתוארך בסופו “ר”ח אדר יא’ שנת התכ”ה לפ”ק”. כפי הנראה, יוצר הדף שלפנינו העתיק את נוסח 
הפיוט “ידידים ברכו פועל גבורות” ואת התוספת הנ”ל מלוח “שיויתי” קדום, משנת תכ”ה, שהיה לפניו. על 
לוח דומה מספר הביבליוגרף והחוקר מנשה רפאל ליהמן בקובץ “סיני” )גליון צ”ח, תשמ”ו, עמ’ עד-עה(: 
“הפיוט ‘ידידים ברכו פועל גבורות’... לא היה ידוע עד עתה. הוא נרשם, במקומות שונים, על פני לוח קלף 
לחג הפורים המצוייר בצבעים מרהיבים בפסקאות מן המגילה. את הלוח רכשתי לאחרונה מידי מוכר ערבי 
בעיר העתיקה בירושלים”. עוד מציין ליהמן, כי כפי הנראה, מקורו של הלוח בפרס. על הקרטון המלווה את 

הדף, רשם בעליו “קנוי בירושלים אוגוסט 1964”. 
39X31.5 ס”מ. מצב בינוני. קרעים, קמטים, כתמים וסימני-קיפול. פגיעות קלות בכתוב. מודבק על דף נוסף, בצדו 

האחורי רישומים בכתב-יד. 
היהודי,  העם  מוזיאון  התפוצות,  )בית  והיהודים”  איראן  סיפור  וצללים,  “אורות  התערוכה  קטלוג  ראה: 

תל-אביב, 2010(, עמ’ 48-49.

פתיחה: $300

8 | ינואר 2013



3. “שיויתי” / קמע גדול מצויר ביד – ֵהָראט, אפגניסטן
מערב  ֵהָראט,  ולשמירה.  להגנה  וצירופי-אותיות  קבליים  מוטיבים  עם  הקיר,  על  לתלייה  גדול  “שיויתי” 

אפגניסטן, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[. 
דיו על נייר. 

וכתרים; במרכזו עשרה מזמורי תהלים  גדול ומרשים. בראשו עיטורי מגני-דוד, לוחות הברית  “שיויתי” 
כתובים בצורת מנורות גדולות ובצורת מגני-דוד; בשוליים ותחת המנורות מזמורי תהלים בצורת קשתות. 
בחלקו התחתון מופיע טקסט ארוך בעברית ובעברית-ערבית/פרסית, משולב צירופי-אותיות קבליים; שם 
מופיע גם שם הסופר: “ --- הצעיר משיח אשגרי הקטן, עפר תחת רגלי חכמים, סאכן ]מתגורר[ הראת 
]ֵהָראט[ אפקאנסתאן... בשביל שלום הכשר הצדיק הבחור הא—שמואל חיי --- שמעון הי”ו הוא וכל ביתו 
ויפרך  יברך אותך,  “]אל[ שדי  לו...”. בסוף הטקסט מופיע הפסוק  וכל אשר  וקרוביו   --- וכל  ובמשפחתו 

וירבך; והיית, לקהל עמי]ם[” – סגולה לפריון.
)בעיקר  בטקסט  פגיעות  עם  חלקם  קרעים,  כתמים.  בינוני-גרוע.  מצב  ס”מ.   71.5X61 במסגרת  ס”מ,   59X49

בשוליים( – עברו שיקום מקצועי. קמטים וסימני קיפול. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $300

3. “Shiviti” / Large Hand-Drawn Amulet – Herat, Afghanistan
Large “Shiviti” for hanging, with kabalistic motifs and letter-combinations for 
protection. Herat, Western Afghanistan, [end of 19th century or beginning of 20th 
century]. Ink on paper.
Large impressive “Shiviti”. Adorned at the top with Stars of David, Tablets of Law and 
crowns; in the center are ten Psalms written in the shape of large “menorahs” and in 
the shape of a Star of David; in the margins and on the lower part are Psalms in the 
shape of arches.
At the bottom is a long text in Hebrew and Arabic / Persian Hebrew, incorporated 
with kabalistic letter combinations with the author’s name as well: “Mashiach 
Ashgari The Small, dust under the feet of the wise, lives in Herat Afghanistan… 
for the well-being of the young man Shmuel Chayai --- he and his whole family 
and all --- and his relatives and all he has…”. At the end of the text is the verse 
“G-d shall bless you, and make you fruitful and you shall become a congregation of 
nations” – a segula for fertility.
49X59cm. in frame 61X71.5cm. Fair-poor condition. Stains. Tears, some with damage to 
text (especially in margins) – professionally restored. Creases and folding marks. Not ex-
amined out of frame. 

Opening Price: $300
3
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4. “שיויתי” – כתב-יד מעוטר על קלף – מרוקו
יהי רצון אמן[, דף מעוטר לתלייה בבית הכנסת.  ]כן  “זכות רבי דוד הלוי תגן עליכם כיר”א”  ]“שיויתי”[, 

מרוקו, ]המאה ה-19[. 
דיו וצבע על קלף; צבע זהב; דיסקיות מתכת זעירות )פייטים(. 

בראש הדף איור כתר, תחתיו מופיע שם ה’ ותחתיו הכיתוב “זכות רבי דוד הלוי תגן עליכם כירא” ]רבי דוד 
בן רבי שמואל הלוי מדרעא, מגולי ספרד שהגיעו למרוקו בשנת רנ”ב; מחכמי וממקובלי מרוקו, מחבר 
ממילות  המרכזית  בכח”,  “אנא  ממילות  מצוירת  הימנית  מנורות:  שלוש  הדף  במרכז  המלכות”[.  “ספר 
מזמור תהלים ס”ז והשמאלית ממילות מזמור תהלים קכ”א )שיר למעלות(. תחת המנורות מופיע נוסח 
בדגמים  זהב,  ובעטורי  בצבעים  מעוטר  הדף  הקדוש”.  הזוהר  מדברי  הפרנסה  על  “תפלה   - קבלי  תפלה 
למעלות”  “שיר  ומנורת  בכח”  “אנא  מנורת  וכן  חלון  בצורת  מסגרת  כולו  מוקף  וצמחיים;  גיאומטריים 
מוקפות מסגרות בצורת חלונות מחודדים. שורת הפרחים במסגרת ההיקפית, הכתר בראש הדף והמנורה 
המרכזית עוטרו דיסקיות מתכת זעירות )פייטים(, שנתפרו בחוט לדף הקלף )בצדו האחורי הודבקו ניירות 

להגנה על החוטים מפני פרימתם(. 
59X40 ס”מ. מצב כללי טוב. כתמים. פגמים קלים בצבע. קמטים. 

פתיחה: $1000

4. “Shiviti” – Decorated Parchment Leaf – Morocco
[“Shiviti”], “The merit of Rabbi David HaLevi should protect you”, decorated leaf for 
hanging in the synagogue. Morocco, [19th century].
Ink and paint on parchment; gold color; tiny metal sequins.
At the top of the leaf is an illustration of a crown, under which the name of G-d 
appears above the inscription “The merit of Rabbi David HaLevi should protect 
you” [Rabbi David ben Rabbi Shmuel HaLevi of Daraa, a Spanish exile who reached 
Morocco in 1492; Torah scholar and mekubal, author of Sefer HaMalchut]. In the 
center of the leaf are three lamps. The drawing of the right lamp is composed of the 
words of Ana BeKoach, the middle lamp is composed of the words of Psalm 67 and 
the left is composed of the words of Psalm 121 (Shir LaMa’alot). Under the lamps is 
the version of a kabalistic prayer for livelihood from the Holy Zohar. The leaf has 
colored and golden decorations, in geometric and plant patterns; entirely enclosed 
in a window-shaped frame. The Ana B’Koach lamp and the Shir LaMa’alot lamp are 
also enclosed in pointed window-shaped frames. The row of flowers in a peripheral 
frame, the crown at the top of the leaf and the center lamp are decorated with tiny 
sequins, sewn to the parchment leaf (on the reverse side, papers were glued to protect 
the threads from unraveling).
40X59cm. Overall good condition. Stains. Minor damages to paint. Creases.

Opening Price: $1000
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5. ארבעה קמעות קלף – שמירה לבית
ארבעה קמעות קלף לשמירה על הבית.

דיו על קלף, גזור בצורת ריבוע. 
מין  כל  ואפיקו  געורו  קדישיא  שמהתא  “אתון 
בת  חמאמי  ומזיקין  וזיקין  ולילין  ורוחין  שדין 

אסתר ומן הבית הזה...”.
וצירופי  מלאכים  שמות  השבעות,  לחשים, 
הקמעות  ארבע  הבית.  על  לשמירה  אותיות, 
כיתוב  עם  הבית,  צדי  בארבעת  לתליה  נועדו 

“מזרח”, “מערב”, “צפון” ו”דרום”.
13X13 ס”מ בקירוב. כתמים. 

פתיחה: $200

5. Four Parchment Amulets – 
Home Protection
Four parchment amulets for protecting 
the home.
Ink on parchment, cut in the shape of 
a square.
Incantations, oaths, names of angels 
and letter combinations for protecting 
the home. Four amulets designated 
for hanging on four sides of the house, 
with the inscriptions “East”, “West”, 
“North” and “South”.
Approximately 13X13cm. Stains.

Opening Price: $200

6. תליון קמע לשמירה
ראשית  המזרח,  ]ארצות  לשמירה.  קמע  תליון 

המאה ה-20[.
ברזל, חריטה עממית. 

שמות מלאכים והשבעות. 
לולאת  והלחמה.  חלודה  סימני  בקירוב.  ס”מ   5X5

התליה שבורה.

פתיחה: $300

6. Amulet Pendant for Protection
Amulet pendant for protection. 
[Oriental country, beginning of 20th 
century].
Metal, folk art engraving.
Names of angels and oaths.
Approximately 5X5cm. Rust and welding 
marks. Broken hanging loop.

Opening Price: $300

56
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7. דף בכתב-יד – תפילה לתיקון קרי – ראיויטש, תקע”ח
תפילה לתיקון קרי. דף גדול, לתלייה בבית הכנסת. ראיויטש )Rawitsch, מחוז פוזן, גרמניה / פולין(, שנת 

“וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם לפ”ק” ]תקע”ח 1818[. 
דיו על נייר עבה. 

דף גדול בכתב-יד, לתלייה בבית הכנסת. בראשו מובלטת תיבת “יהי” בהגדלה, במסגרת עגולה. מימינה 
זה”;  יהי רצון  ומשמאלה מפורטות העתים לקריאת התפילה: “בשבת כשמברכין את הח]ו[דש אומרים 
“יביט בשעה שהחזן אומר ומפני חטאינו אומרים יהי רצון זה” )תפילה זו נאמרת על פי המקובלים בבית 
הכנסת, בזמן ברכת החודש, ובימים נוראים וחגים בשעת מוסף(. תיבת “יהי”, ההנחיות הנ”ל וכן מסגרת 
הדף, כולן מעוטרות עיטורים עדינים דמויי ענפים. בתחתית הדף, במסגרת אֹוָבלית, מופיעים פרט השנה 

הנ”ל ושם הסופר: “כ]ו[ננו אצבע]ו[תי, שמואל בן החבר ישעי’ סופר סתם דק”ק ראיויטש”. 
49.5X36 ס”מ, מסגרת 77.5X63.5 ס”מ. מצב בינוני. נייר כהה. מספר אותיות מטושטשות. כתמים, קרעים ונזקים 

בשוליים, משוקמים שיקום מקצועי. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $4000

7. Handwritten Leaf – Prayer for “Tikun Keri” – Rawitsch, 1818
Prayer for “Tikun Keri”. Large leaf, for hanging in the Synagogue. Rawitsch, Posen 
region, Germany / Poland, 1818.
Ink on thick paper.
Large handwritten leaf, for hanging in the Synagogue. At the top, the word “Yehi” 
is enlarged inside a round frame. The times for reading the prayer are specified on 
the right and left of the leaf: “On Shabbat when the New Month is blessed say this 
prayer”; “Look at the time the ‘Chazan’ says ‘UMipnei Chata’enu’and say this prayer” 
(This prayer is said according to the “Mekubalim” in the Synagogue during “Birkat 
HaChodesh”, on “Yamim Nora’im” and festivals during the “Mussaf” prayer). The 
word “Yehi”, the instructions and the leaf ’s frame all have branch-like delicate deco-
rations. At the bottom of the leaf, in an oval frame, is the year and name of the scribe: 
“Shmuel ben HaChaver Yeshaya the scribe of the Rawitsch community”. 
36X49.5cm. frame 63.5X77.5cm. Fair condition. Dark paper. Several blurred letters. Stains, 
tears and damage to margins, professionally restored. Not examined out of frame. 

Opening Price: $4000

8. אושפיזין – כרזה צבעונית מאוירת בָיד - 
קישוט לסוכה – איטליה, המאה ה-19

]איטליה,  מאוירת.  צבעונית  כרזה  אושפיזין, 
המאה ה-19[.

צבע מים על קרטון. 
הזמנת  נוסח  נכתב  גדולות,  באותיות  במרכז, 
“לעול  הסוכות:  חג  של  שלישי  ביום  האושפיזין 
אברהם  ועמיה  קדישא  אבא  שלימא  יעקב  מרן 
יצחק משה אהרן יוסף ודוד” ]מעל הנוסח נכתב 
באותיות קטנות: “בליל ג’ וביום ג’ יאמר”[. סביב 
הנוסח מסגרת צבעונית מעוטרת ענפים ופרחים.

38X54 ס”מ. כתמים ובלאי.

פתיחה: $400

8. “Ushpizin” – Colored Hand-
Illustrated Poster – Sukkah 
Decoration – Italy, 19th Century
“Ushpizin”, colored hand-illustrated 
poster. [Italy, 19th century].
Watercolor on cardboard.
In the center, in large letters, is the 
invitation to the “Ushpizin” on the 
third day of “Sukkot”. [Written above 
the words in small letters: “Say on the 
third evening and on the third day”]. 
Surrounding the words is a colorful 
frame decorated with branches and 
flowers. 
38X54cm. Stains and wear.

Opening Price: $400
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10. דף מודפס עם ציורי הערים הקדושות – אלטונה, 1859 – על-פי רבי חיים אבולעפיה
אלטונה,  ישראל.  ארץ  ערי  את  המתארים  וטקסטים  ירושלים  של  ציורים  עם  גדולה,  בתבנית  בודד  דף 

תרי”ט ]1859[. 
בראש הדף נדפס הכיתוב “ספורא יחוסתא דצדיקיא קדישא דישראל ובמתיה שחם ]שכם[ ירושלים חברון 
צפת וטבאריא תוב”ב אכי”ר” ולצדו תרגום דומה באנגלית, גרמנית וצרפתית. בשוליים הימניים דמותו של 
משה רבנו ובשוליים השמאליים דמותו של אהרון הכהן. במרכז הדף ארבעה ציורים של העיר ירושלים 
ושני ציורים קטנים של קבר זכריה הנביא וקבר רחל. במרכז הדף נדפס טקסט המפרט את מיקומם של 
קברי הצדיקים הסמוכים לערים הקדושות. בתחתית הדף נדפסו הכיתוב “אם אשכחך ירושלים”, ציורי 
“יד אבשלום” )ציור זוג ידיים בעת ברכת כהנים( ו”הבאר של מרים” ומנורת “למנצח”. בשוליים התחתונים 
נדפס כיתוב המפרט את מקור הטקסט ומייחסו לרבי חיים בן יעקב אבולעפיה )הראשון( : “זאת הצורה 
נמצאת כתובה בכתיבת יד הרב הכולל שליחא דרחמנא כמהור”ר חיים אבולעאפייא הרב של ירושלים 
זצו”ל ונדפסה עכשיו על ידי... ר’ בנימין הכהן יהורם היושב במדרש של סונבל ז”ל אלטונא יע”א”. בצדו 

האחורי נוספו רישומים בכתב-יד )אחד מהם, מן המאה ה-19, בנושא גאולת ציון(. 
42X52.5 ס”מ. מצב בינוני-טוב. הדף עבר שטיפה ושיקום מקצועיים, אמנותיים. סימני-קיפול, קרעים בשוליים, 

נזקים וכתמים )כולם משוקמים(. קרע חסר בשוליים התחתונים )כ-12X4 ס”מ( – משוקם. 

פתיחה: $1500

10. Printed Leaf with Drawings of the Holy Cities – Altona, 1859 – 
According to Rabbi Chaim Abulafia
A single leaf in a large form with drawings of Jerusalem and texts describing the cities 
of Eretz Israel. Altona, 1859.
Written at the top of the leaf: “Account of the genealogy of the holy tzaddikim of 
Israel and its cities, Shechem, Jerusalem, Hebron and Safed”. Next to this inscription 
is a similar English, German and French translation. The figure of Moshe Rabbeinu 
is on the right margin and the figure of Aharon the Cohen is on the left margin. In 
the center of the leaf are four drawings of Jerusalem and two small drawings of the 
Tomb of Zecharya and the Tomb of Rachel. Printed in the center of the leaf is a text 
detailing the location of the graves of tzaddikim near the Holy Cities. Printed at the 
bottom of the leaf is the inscription “If I forget you Jerusalem”, drawings of “Yad 
Avshalom” (a drawing of two hands during Birkat Cohanim), Miriam’s Well and a 
“LaMenatzeach” menorah. Printed on the bottom margin is an inscription citing the 
source of the text and attributing it to Rabbi Chaim ben Ya’akov Abulafia (the first): 
“This form has been found written in the handwriting of Rabbi Chaim Abulafia, the 
Rabbi of Jerusalem and I, R’ Binyamin HaCohen Yehoram who sits in the medrash 
of Sonbol Altona has now printed it”. Added on the reverse side are handwritten 
inscriptions (one is from the 19th century, on the subject of the redemption of Zion).
42X52.5cm. Good-fair condition. The leaf has had professional, artisan rinsing and restora-
tion. Folding marks, tears to margins, damages and stains (all restored). Missing tear to 
lower margin (approximately 4X12cm.) – restored.

Opening Price: $1500

9. Prayer While Removing the 
Torah Scroll from the Ark – 
Handwritten Leaf – France
Handwritten leaf, with the prayer said 
while opening the Torah Ark. France, 
[beginning of 20th century].
Ink and gold and silver paint on thick 
paper.
The text is written in black lettering, 
surrounded by illustrations of the Two 
Tablets of Law, lions holding a Torah 
scroll, angels and Stars of David, in 
gold and silver paint. On the bottom is 
a handwritten dedication in French, in 
memory of one of the members of the 
Kahane family, with note of the date of 
his death (June 29, no year noted).
27.5X60cm. Fair-good condition. Many 
stains. Tears to margins. Few creases. 

Opening Price: $400

בכתב- דף   – תורה  ספר  להוצאת  תפלה   .9
יד – צרפת

“ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָארֹן”. דף בכתב-יד, עם נוסח התפלה 
צרפת,  הקודש.  ארון  פתיחת  בעת  הנאמרת 

]ראשית המאה ה-20[. 
דיו וצבעי זהב וכסף על נייר עבה. 

איורי  סביבו  שחורות,  באותיות  נכתב  הטקסט 
תורה,  ספר  אוחזים  אריות  הברית,  לוחות 
בחלקו  וכסף.  זהב  בצבעים  ומגני-דוד,  מלאכים 
התחתון הקדשה בכתב-יד בצרפתית, לזכר אחד 
יום  ציון  עם   ,)Kahane( כהנא  משפחת  מבני 

פטירתו )29 ביוני, ללא ציון שנה(. 
60X27.5 ס”מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים. קרעים 

בשוליים. מעט קמטים.

פתיחה: $400

9

14 | ינואר 2013



10

  15  |  דפי “מזרח”, “שיויתי”, ְּכתּוּבֹות וגרפיקה



ישראל  דפוס   – וליולדת  לבית  שמירה   .11
ב”ק – ירושלים, 1863

ב”ק[,  ישראל  ]דפוס  וליולדת.  לבית  שמירה 
ירושלים, שנת ר’ב’ ל’ה’ו’ש’י’ע’ ]תרכ”ג 1863[. 

קמע מודפס, שמירה לבית וליולדת. בשולי הדף, 
בצמוד למסגרת, נדפס הכיתוב “יהי רצון מלפניך 
הקדושים  למלאכיך  שתצוה  ישראל  אלהי  ה’ 
שישמרו הבית הזאת מכל מיני חולאים ומכאובים 
ויסורים ופגעים רעים המתרגשות לבא בעולם...”. 
ובו  מרובע  למעלות”,  “שיר  נוסח  הדף:  כולל  כן 
לא  “מכשפה  ושרה...”,  אברהם  וחוה,  “אדם 
דילה  כת  וכל  “לילית  מלאכים,  תחיה...”,שמות 
חוץ”, “אם אשכחך ירושלם...” וציור )חיתוך-עץ( 

של העיר ירושלים. 
28.5X20 ס”מ. מצב בינוני-טוב. קרעים, סימני קיפול 

וכתמים. הדף עבר שיקום. 
 87 הלוי מס’  גם ש’  88. ראה  הלוי, מס’  נדיר. ש’ 
ותקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0179368.

פתיחה: $1000

11. Protection for Home and 
Childbed – Israel Back Printing – 
Jerusalem, 1863
Amulet, protection for home and child-
bed. [Israel Back printing], Jerusalem, 
[1863].
Printed in leaf margins, near frame, 
is the inscription “May it be your will 
G-d the G-d of Israel that you shall 
command your holy angels to protect 
this house from all types of illnesses 
and pain and misfortunes that happen 
suddenly in the world…”. The leaf also 
has the “Shir LaMa’a lot”, a square with 
the names of “Adam and Eve, Avraham 
and Sarah…”, “Do not let a witch 
live…”, name of angels, “If I forget you 
Jerusalem…” and a drawing (woodcut) 
of the city of Jerusalem.
20X28.5cm. Fair-good condition. Tears, 
folding marks and stains. The leaf under-
went restoration. 
Rare. S. HaLevi no. 88. See also S. 
Halevi no. 87 and the Bibliography 
Institute CD Listing 0179368.

Opening Price: $1000
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12. “מזרח” / תפלת רבי ישמעאל כהן גדול 
– ירושלים, 1866

גדול.  כהן  ישמעאל  לרבי  נוראה  תפלה   / מזרח 
אברהם  ר’  הרב  של  החדש  “בדפוס  בודד,  דף 

רויטנבורג נ”י”, ירושלים, ]תרכ”ו 1866 בערך[. 
המערבי,  הכותל  ציורים:  נדפסו  הפינות  בארבע 
בראש  המכפלה.  ומערת  זכריה  קבר  רחל,  קבר 
הדף, במרכז: “מזרח – מצד זה רוח חיים”, מתחת 
נדפסה הכותרת “תפלה נוראה לרבי ישמעאל כהן 
אורה”.  “שער  הכיתוב  עם  מלבן  ותחתיה  גדול” 
בטורים  טורים:  בשלושה  נדפס  עצמו  הטקסט 
הימני והשמאלי נדפס נוסח תפילת רבי ישמעאל 
בבית  ויום  יום  בכל  האומרה  ש”כל  גדול,  כהן 
הכנסת או בבית ניצל מכל פגעים רעים ומסטרא 
שני  נדפסו  האמצעי  בטור  שבעולם...”,  אחרא 
קודם  לקראם  שיש  ע”ב(,  )ל”ד,  תהלים  מזמורי 
פעה”ק  “נדפס  הדף:  בתחתית  התפלה.  אמירת 
הזאת  הקדושה  התפלה  תובב”א;  ירושלם 
בנימין  רבי  ]מאת  בנימין  אמתחת  בס’  הובא]ה[ 
תע”ו  וילהרמסדורף  הכהן,  ליב  יהודה  בן  בינש 
1716[ ובראותי הדבר הזה אמרתי אך טוב להפיצו 
בכדי  אחד,  לוח  על  מחדש  ולהדפיסו  בישראל 
שיהי’ ביד כל אחד לקנותו ולתלותו בכותלי ביתו 
יצליח  יפנה  אשר  כל  ואל  אתו  ה’  ויהי  ולקראנה 
ותבוא עליו הברכה הנז”ל ]הנזכרת לעיל[, דברי 
משה  הזה,  היקר  הדבר  לאור[  ]המוציא  המ”ל 
בהרב ר’ אברהם בנימין זצ”ל ריבלין”. בית הדפוס 
של רבי אברהם רוטנברג פעל בירושלים בשנים 
תיארוך  תרל”ז-תרל”ח;  ובשנים  תרכ”ו-תרכ”ח 
התחתונים,  בשוליו  הכיתוב  עפ”י  נעשה  הדף 

“בדפוס החדש של הרב ר’ אברהם רויטנבורג”. 
בעיקר  קרעים,  בינוני-טוב.  מצב  ס”מ.   33.5X44
בשוליים העליונים ובקוי הקיפול, משוקמים שיקום 
 52.5X72.5 מקצועי. קמטים וכתמים. נתון במסגרת

ס”מ )לא נבדק מחוץ למסגרת(. 
מופיע  אינו  ביבליוגרפית,  ידוע  אינו  נדיר. 
שושנה  מאת  הראשונים”  ירושלים  ב”ספרי 
מפעל  בתקליטור  הנזכר  מה”מזרח”  ושונה  הלוי 
ומ”מזרחים”   0313739 רשומה  הביבליוגרפיה, 

אחרים שנדפסו בירושלים באותה תקופה. 

פתיחה: $1500
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12. “Mizrah” / Prayer of Rabbi Yishmael Cohen Gadol – Jerusalem, 1866
Mizrah / An Awesome prayer by Rabbi Yishmael Cohen Gadol. Single leaf, “From the 
new printing press of R’ Avraham Rotenberg”, Jerusalem, [c. 1866].
Printed on the four corners are drawings: The Western Wall, The Tomb of Rachel, The 
Tomb of Zecharya and “Ma’arat HaMachpela”. At the top of the leaf, in the center: 
“Mizrah – the spirit of life is from this direction”. Printed underneath is the title, An 
Awesome prayer by Rabbi Yishmael Cohen Gadol and under that is a rectangle with 
the inscription “Sha’ar Ora”. The text itself is printed in three columns: printed in the 
right and left column is the prayer of Rabbi Yishmael Cohen Gadol, “whoever says it 
every day in the Synagogue or at home is saved from all evil happenings…”, printed 
in the middle column are two chapters of Psalms (34, 72) to be read before recit-
ing the prayer. At the bottom of the leaf: “Printed in Yerushalem; this holy prayer is 
cited in the book Amtachat Binyamin [by Rabbi Binyamin Beinish ben Yehuda Leib 
HaCohen, Wilhermsdorf 1716] and after seeing it, I said that is something good to 
distribute throughout the Jewish people and to reprint it on a board. In this manner 
each person will be able to purchase it and hang it on the walls of his home and read 
it. And G-d will be with him and he will succeed wherever he endeavors and he will 
receive the blessing mentioned above. These are the words of the publisher of this 
dear item, Moshe ben Rabbi Avraham Binyamin Rivlin”. Rabbi Avraham Rotenberg’s 
printing press operated in Jerusalem from 1866-1868 and from 1877-1878; this leaf 
was dated according to the writing in its lower margins, “In the new printing press of 
Rabbi Avraham Rotenberg”.
33.5X44cm. Fair-good condition. Tears, primarily to upper margins and on folding lines, 
professionally restored. Creases and stains. Placed in a frame 52.5X72.5cm. Not examined 
out of the frame. 
Rare. Bibliographically unknown, does not appear in “Sifrei Yerushalayim 
HaRishonim” by Shoshana HaLevi and differs from the Mizrah mentioned in the 
Bibliography Institute CD Listing 0313739 and from other Mizrah items printed in 
Jerusalem in those times.

Opening Price: $1500

13. Home Protection Amulet – Moshe Mizrahi
Protection for the home, for all matters from the book “Raziel HaMalach”. Jerusalem, 
[c. 1920].
Color lithographic printing on paper.
In the center is a circular diagram, with a large illustration of the Temple Mount – 
Dome of the Rock, above the words “by Moshe ben Yitzchak Mizrahi”. Around is 
another circular diagram of 12 medals with illustrations of “Kivrei Avot” (Rachel’s 
tomb, “Ma’arat HaMachpela”, the graves of the kings of the house of David, Joseph’s 
tomb, tomb of “Shmuel HaNavi”, the tomb of “Rashbi”, etc.). On the corners are il-
lustrations of animals with a quote of the “mishnah” from Tractate “Avot”: “Be bold 
as a tiger and light as an eagle and run like a deer and be strong as a lion”. At the top 
and on the margins are combinations of verses and kabalistic names of angels, as well 
as the inscription “Ben Porat Yosef Ben Porat Alai Ayin…”.
44.5X57.5cm. in a frame 60.5X75.5cm. Few stains, slight folding marks. Not examined out 
of frame.

Opening Price: $1500

13. קמע להגנת הבית – משה מזרחי
שמירה לבית לכל דברים מספר רזיאל ה]מלאך[. ירושלים, ]1920 בקירוב[. 

הדפסה ליטוגרפית צבעונית על נייר. 
במרכז סכימה מעגלית, עם איור גדול של “מקום המקדש” – כיפת הסלע, מתחתיו “על ידי משה בן יצחק 
רחל,  )קבר  האבות  קברי  איורי  עם  מדליונים  תריסר  ובה  נוספת,  מעגלית  סכימה  מסביב,  הי”ו”.  מזרחי 
– איורי  ועוד(. בפינות  יוסף, קבר שמואל הנביא, קבר רשב”י,  מערת המכפלה, קבר מלכי בית דוד, קבר 
בעלי-חיים, עם ציטוט המשנה ממסכת אבות: “עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי”. בראשו ובשוליים 
בנות  עין  בן פרת עלי  יוסף  “בן פרת  גם הכיתוב  מופיעים שילובי פסוקים ושמות מלאכים קבליים, כמו 

צעדה עלי שור”. 
57.5X44.5 ס”מ, במסגרת 75.5X60.5 ס”מ. מעט כתמים, סימני-קיפול קלים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $1500

14. שני דפי “מזרח” גדולים עם מפת ארץ ישראל
1. “מנחת ירושלם ואהבת ציון אל תשכח לנצח, מנחת זכרון מאת כולל חבת ירושלם בארץ הקדושה. 
זהב. איורי הערים  נייר; הדפסת  ליטוגרפית על  ]שנות ה-20[. הדפסה  ירושלים,  ל. מונזון,  א.  דפוס אבן 
וכתמים  65X50 ס”מ. קרעים קלים  ישראל.  – מפת ארץ  ועיטורים שונים. במרכז  הקדושות, קברי האבות 

בשוליים.
2. “ירושלים – מזרח – Map of Palestine”. ]ארה”ב?[, תרצ”ז ]1937[. הדפסה ליטוגרפית על נייר. במרכז 
- מפת ארץ ישראל וסביבותיה. מסביב ציורי המקומות הקדושים, רשימת 22 מושבות ארץ ישראל ומקום 

לרשימת ימי-פטירה )יאהרצייט(. 56X43 ס”מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

14. Two Large “Mizrah” Leaves with a Map of Eretz Israel
1. “… A memorial gift from ‘Kollel Chibat Yerushalayim’ in the Holy Land”. Litho 
printed by A. L. Monsom, Jerusalem, [1920s]. Lithographic printing on paper; gold 
printing. Illustrations of the Holy Cities, the graves of our ancestors and various or-
namentations. In the center is a map of Eretz Israel. 10X65cm. Minor tears and stains 
to margins.
2. “Jerusalem – Mizrah – Map of Palestine”. [USA?], 1937. Lithographic printing on 
paper. In the center is a map of Eretz Israel and its surroundings. Around the map are 
drawings of the Holy Places, list of 22 settlements in Eretz Israel and place for writing 
“yahrtzeit” dates. 43X56cm. Good condition.

Opening Price: $200
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15. “בית הכנסת של אלכסנדריה” – דף גדול צבוע ביד – ניו-יורק, סוף המאה ה-19
”The First Synagogue of Alexanderie in Egypt“ ]בית הכנסת הראשון של אלכסנדריה אשר 

במצרים[, מאת Prof. J. S. Kolbe ]פרופ’ יהושע יוסף כלבו[. ניו-יורק, ]סוף המאה ה-19[.
הדפסה ליטוגרפית על נייר, צבועה ביד. 

במרכז הדף איור גדול “בית הכנסת של אלכסנדרין במצרים אינסייט” ]מבט מבפנים[; מימין “אויססייט” 
– מבט מבחוץ. בראש הדף – ארון הברית, לוחות הברית ושני אריות אוחזים כתר תורה. מסביב חמשה 
איורים של כלים ומונומנטים מבית המקדש וכן שלושה-עשר איורים המציגים סצינות תנ”כיות )מתוארים 
באנגלית וביידיש-דייטש(. ציור בית הכנסת של אלכסנדריה נעשה בידי יהושע יוסף ּכלּבו )1807-1920(. 
כלבו נולד בורשה או בבריסק ועסק כל ימיו בחקר בניין בית המקדש הראשון והשני. במסגרת מחקרו, 
ערך מסעות בערי אירופה ובספריות שונות. את מסקנות מחקרו, בליווי תרשימים מפורטים, הציג בספר 
“בנין אריאל” )על ספרו זה קיבל הסכמות מגדולי הרבנים במזרח ובמערב וכן הוציאו ביידיש(. את שנותיו 

האחרונות עשה בירושלים ובה נפטר. 
בשנת 1887 פרסם כלבו דף דומה, בשם “Bible Sceneries” ]סצינות תנ”כיות[, במרכזו מופיע איור של 

ְּפנים בית המקדש, הזהה לחלוטין לאיור בית הכנסת של אלכסנדריה, שלפנינו. ראה חומר מצורף. 
70.5X56.5 ס”מ. מסגרת 70X83.5 ס”מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים, חלקם חסרים )בעיקר בפינה הימנית התחתונה(. 

תיקונים בנייר-דבק. 

פתיחה: $300

15. Synagogue of Alexandria – Large Hand-Painted Leaf – New York, End of 
19th Century
The First Synagogue of Alexanderie in Egypt, by Prof. J. S. Kolbe. New York, [end of 
19th century].
Lithographic printing on paper, hand-painted.
In the center of the leaf is a large illustration of “the inside of the Synagogue in 
Alexandria, Egypt”; on the right is the “outside”. At the top of the leaf are the ark, 
the two Tablets of Law and two lions holding a Torah crown. Around the leaf are five 
illustrations of vessels and themes of the Temple and another 13 illustrations that 
portray Biblical scenes (described in English and Yiddish-Deitsch). The picture of 
the Synagogue of Alexandria was drawn by Yehoshua Yosef Kolbe (1807-1920). Kolbe 
was born in Warsaw or in Brisk and dedicated his life to the research of the First and 
Second Temples. For his research, he traveled to European cities and visited vari-
ous libraries. He presented the conclusions of his research, accompanied by detailed 
sketches, in his book “Binyan Ariel” (he received approbations from leading rabbis 
from the East and West on his book and published it in Yiddish as well). He spent the 
last years of his life in Jerusalem.
In 1887, Kolbe published a similar leaf, by the name “Bible Sceneries”, with an il-
lustration of the inside of the Temple in its center, totally identical to this illustration 
of the Synagogue in Alexandria. See attached material.
56.5X70.5cm. Frame 70X83.5cm. Fair-poor condition. Tears, some lacking (primarily the 
bottom right corner). Tape repairs.

Opening Price: $300
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16. “Purim” in the Synagogue – Hand-Painted Woodcut – France, 1750
15è Vue d’optique nouvelle, représentant les Juifs dans leur Sinagogue, Célébrants 
une de leurs Solemnités appelée le Purim. Hand-painted woodcut. Jacques-Gabriel 
Huquier; Henry Émile Vivarez. Paris, [c. 1750].
The woodcut portrays the Jews’ “Purim” celebrations in the Portuguese Synagogue in 
Amsterdam. Definite similarities can be found between this woodcut and the woodcut 
made by Bernard Picart in 1721, which depicts the celebration of the inauguration of 
the Portuguese Synagogue in Amsterdam. 
26X40cm. glued on a cardboard 30.5X44cm. Its bottom part including the description of the 
woodcut has been folded and glued on the reverse side of the cardboard. Few stains. Minor 
damages to the woodcut edges and two small holes. Damages to reverse side of cardboard. 

Opening Price: $300

16. חג פורים בבית הכנסת – תחריט צבוע ביד – צרפת, 1750
 15è Vue d’optique nouvelle, représentant les Juifs dans leur Sinagogue, Célébrants une
 Jacques-Gabriel Huquier; Henry .תחריט צבוע ביד .de leurs Solemnités appelée le Purim

Émile Vivarez. פריז, ]1750 בקירוב[. 
התחריט מתאר את חגיגות הפורים של היהודים בבית הכנסת הפורטוגזי באמשטרדם. ניתן למצוא קווי-
1721, המתאר את טקס  )Bernard Picart( משנת  פיקאר  ברנרד  תחריט מאת  לבין  בינו  ברורים  דמיון 

חנוכת בית הכנסת הפורטוגזי באמשטרדם. 
26X40 ס”מ, מודבק לקרטון 30.5X44 ס”מ. חלקו התחתון, הכולל את תיאור התחריט, קופל והודבק בצדו האחורי 

של הקרטון. מעט כתמים. נזקים קלים בשולי התחריט ושני נקבים קטנים. פגמים בצדו האחורי של הקרטון. 

 פתיחה: $300

17. Embroidery – Flora Avraham (Sassoon) – India, 1867
Embroidery, made by Flora Avraham. India, 1867.
Colored threads; net fabric.
Embroidery, made by Flora Avraham in her youth. The ornamentations: a squirrel and 
a deer, a crown and flowers, numerals and the letters of the Latin alphabet. Embroidered 
on the bottom is the inscription “Flora Avraham 1867”.
Flora Avraham (Sassoon) was born in India in 1856; in 1876, she married Shlomo 
David Sassoon. For a number of years after her husband’s death in 1894, Flora managed 
the family textile company in Bombay and in 1901 moved to England. Passed away in 
England in 1936.
39X50cm. in a 45X57cm. frame. Fair-good condition. Stains. Not examined out of the frame.
For additional details about Flora Avraham and the Sassoon family, see the article 
by John G. Rolland, “The Baghdad Community”, from “Indian Jewry – Bnei Israel, 
Kutchinim, Baghdadim” edited by Orpah Salpak (Israel Museum, Jerusalem, 1995), 
pp. 33-34.

Opening Price: $200

17. עבודת-רקמה – פלורה אברהם )ששון( – הודו, 1867
עבודת-רקמה, מעשה ידי פלורה אברהם. הודו, 1867.

חוטים צבעוניים; בד רשת. 
ופרחים,  כתר  ואייל,  סנאי  כוללים:  העיטורים  בילדותּה.  אברהם  פלורה  בידי  שנעשתה  עבודת-רקמה 

 .”Flora Abraham 1867“ בתחתית נרקם הכיתוב .ABC-מספרים ואותיות ה
נישאה לשלמה דוד ששון. במשך מספר  נולדה בהודו בשנת 1856; בשנת 1876  פלורה אברהם )ששון(, 
שנים, לאחר פטירת בעלה בשנת 1894, ניהלה פלורה את חברת הטקסטיל המשפחתית בבומביי, ובשנת 

1901 עברה לאנגליה. נפטרה באנגליה בשנת 1936. 
50X39 ס”מ, במסגרת 57X45 ס”מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

לפרטים נוספים אודות פלורה אברהם ומשפחת ששון, ראה מאמרו של ג’ואן ג’ רולנד, “עדת הבגדאדים”, 
ירושלים,  ישראל,  )מוזיאון  בגדאדים”, בעריכת ערפה סלפק  קוצ’ינים,  בני-ישראל,   – הודו  “יהודי  בתוך: 

1995(, עמ’ 33-34. 

פתיחה: $200
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18. “מזרח” – עבודת-רקמה
“מזרח”, עבודת-רקמה. מקום לא ידוע, ]ראשית המאה ה-20[.

חוטים שחורים וצהובים; בד רשת. 
בראשו מגן-דוד עם האות מ”ם, ראשית הפסוק “ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה’”, המופיע במרכז 

המזרח. מעוטר חמשה פרחים )כוכבים בעלי ששה חודים(.
38.5X33 ס”מ, מסגרת 50X44 ס”מ. כתמים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $1500

18. “Mizrah” – Embroidery 
“Mizrah”, embroidery. Origin unknown, [early 20th century].
Black and yellow threads; net fabric.
At the top is a “Magen David” with the letter “Mem”, the beginning of the verse 
“From the rising of the sun until the place it sets, G-d’s name is praised”, which ap-
pears in the center of the Mizrah. Adorned with five flowers (six-pointed stars). 
33X38.5cm. frame : 44X50cm. Stains. Not examined out of frame.

Opening Price: $1500
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19. “שיויתי” גדול מצויר ביד – ירושלים, 1927
שויתי ה’ לנגדי תמיד. ירושלים, תרפ”ז ]1927[. 

דיו וצבע על נייר. 
“שיויתי” בפורמט גדול, כתוב, מצויר וצבוע ביד, מעשה ידי “סינור בן ה”מ ראובן נ”ע, לכבוד ה”ה היקר 

חכם יהונתן הי”ו בן ה”מ חכם יוסף ז”ל”. 
עיטורים שונים בדגמים גיאומטריים וצמחיים, עיגולים עם מגני-דוד והמלה “ציון”, משולבים בטקסטים 
שונים: “בן פורת יוסף בן פורת עלי עין...”, עשרת הדברות )מופיעים פעמיים בראש ה”שיויתי”(, מנורת 
ביתך,  “ואני ברוב חסדך אבוא  ועוד. על-פי עיצוב הפסוק  )מובא במלואו(,  כ”ד  גדולה, תהלים  “למנצח” 
אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך” ופסוקים אחרים ועל-פי סימוני הצבע הלבנים, נראה כי מלאכת הכנת 

ה”שיויתי” לא נשלמה לחלוטין. 
75X59 ס”מ. מצב בינוני-גרוע. קמטים, כתמים וקרעים רבים. פיסה מלבנית חסרה בחלקו התחתון. 

פתיחה: $1000

19. Large Hand-Drawn “Shiviti” – Jerusalem, 1927
“Shiviti Hashem LeNegdi Tamid”. Jerusalem, 1927.
Ink and paint on paper.
“Shiviti” in large format, written, drawn and painted by hand, made by “Sinor ben 
Reuven, in honor of the Chacham Yehonatan ben Chacham Yosef”.
Various adornments in plant and geometric patterns, circles with Stars of David 
and the word “Zion”, integrated into various texts: “Ben porat Yosef ben porat alei 
ayin…”, the Ten Commandments (appear twice at the top of the “Shiviti”), a large 
“LaMenatzeach” menorah, Psalms 24 (quoted in full), etc. According to the design 
of the verse “And I, in your great kindness shall come to your House, and shall bow 
down to your Holy Temple with fear” and other verses, and according to the white 
color marks, it seems that the work on the “Shiviti” was not entirely completed.
59X75cm. Fair-poor condition. Creases, stains and many tears. A rectangular strip is miss-
ing at the bottom.

Opening Price: $1000

20. “מזרח” – לוח נחושת – אירופה
ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש ַעד-ְמבֹואֹו מֻהָּלל ֵׁשם ה’ – מזרח. ]אירופה – גרמניה?[, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

לוח נחושת צרוב וחרוט. 
גיאומטריים  בדגמים  מעוטר  גדול,  מגן-דוד  במרכזו  וצבי,  נשר  ציורי  בין  “מזרח”  הכיתוב  מופיע  בראשו 
ובפסוק “ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש ַעד-ְמבֹואֹו מֻהָּלל ֵׁשם ה’” )תהלים קיג, ג(, בחלקו התחתון מופיע הכיתוב “ירוׁשלים” 

בין ציורי “קבר רחל אמנו זיע”א” ו”עה”ק ציון וקברי מלכי בית דוד”. 
27X20 ס”מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

20. “Mizrah” – Copper Plate – Europe
Mizrah. [Europe – Germany?], [First half of 20th century].
Copper plate, etched and engraved.
At the top, the inscription “Mizrah” appears between drawings of an eagle and a deer, 
in the center is a large Star of David, decorated with geometric patterns and the verse 
“From the rising of the sun until the place where it sets, the name of G-d is praised” 
(Psalms 113, 3). On its bottom is the inscription Jerusalem between drawings of The 
“Tomb of Rachel and The Holy City of Zion and the tombs of the kings of the House 
of David”. 
20X27cm. Good condition.

Opening Price: $250
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21. מגזרת-נייר – “מזרח”
מצד זה רוח חיים - מזרח. מגזרת נייר. ארץ ישראל, המחצית השניה של המאה ה-20.

עיטורים שונים: לוחות הברית, אריות, מנורה, ציפורים ובעלי חיים שונים. 
41.5X34 ס”מ. מצב בינוני-טוב. מספר קרעים. כתמים. מודבק ללוח קרטון. 

פתיחה: $500

21. Papercut – “Mizrah”
From this side is the spirit of life – Mizrah. Papercut. Eretz Israel, second half of the 
20th century.
Various ornamentations: The Two Tablets of Law, lions, a menorah, birds and various 
animals. 
34X41.5cm. Fair-good condition. Several tears. Stains. Glued on cardboard.

Opening Price: $500
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23. חמש מגלות – מיקרוגרפיה מודפסת בפורמט גדול
חמש מגלות. עבודת מיקרוגרפיה מודפסת. ארץ ישראל, שנות ה-30.

ציור צפור גדולה נצבת על ענפי עץ, כנפיה פרושות לצדדים. הטקסט: חמש מגלות, באותיות רש”י. תחת 
הציור נדפס הכיתוב “פה כתובות כל ‘חמש המגלות’ בכתב רש”י צח ונקי אשר הקורא יוכל לקראו באופן 
קל, הכותב לוי ראבינאוויטש”. בשוליים התחתונים נמחקו פרטי ההדפסה המקוריים ונוסף עליהם כיתוב 

בדיו: “ירושלם תרצ”ו”. במספר מקומות נוספים “חוזקו” מילים מן ההדפסה בדיו חומה. 
33X42 ס”מ, גיליון נייר 46.5X64.5 ס”מ. מצב טוב. כתמים. קמטים בשוליים. 

פתיחה: $200

23. Five Megillot – Micrograph Printed in Large Format
Five Megillot. Printed micrographic work. Eretz Israel, 1930s.
Illustration of a large bird standing on a tree branch with outstretched wings. The 
text: Five Megillot, in Rashi script. Printed under the illustration: “Here are all the 
Five Megillot, written in pure and clean Rashi script which the reader can easily read, 
written by Levi Rabinowitz”. The details of the original printing have been erased 
from the bottom margin and on top of them “Jerusalem 1936” is written in ink. In 
several other places, printed words were “reinforced” in brown ink. 
33X42cm. paper sheet 46.5X64.5cm. Good condition. Stains. Creases to margins. 

Opening Price: $200

22. “שיויתי” – מיקרוגרפיה מודפסת – קהלת פאפא – הונגריה
“דע לפני מי אתה עומד” / “שויתי”, לתלייה בבית הכנסת. עבודת מיקרוגרפיה מודפסת מעשה ידי נחמיה 

מייזנר מפאפא )Pápa(, הונגריה. ארץ ישראל או הונגריה, ]שנות ה-30/40[. 
פקסימיליה של מיקרוגרפיה שנעשתה בהונגריה באוקטובר 1936. עיטורים גיאומטריים, מגני-דוד, מנורה 
בחלקו  ה’.  שם  של  שונות  וואריאציות  קבליים  אותיות  צירופי  קטעי-תפלה,  פסוקים,  הטקסט:  ואריות. 
התחתון: “כתבתי לזכרון לכבוד דודי, לאיש רודף צדקה וחסד, מו”ה יעקב אייזען, אני הק’ נחמי’ מייזנער 

מק”ק פאפא יע”א, תרצ”ז, תשרי יום כ”ח”. חלק מהעיטורים נצבעו ידנית.
63.5X49 ס”מ. מצב טוב. קרעים קלים ונקבים בשוליים. מעט כתמים. 

פתיחה: $400

22. “Shiviti” – Printed Micrograph – Pápa Community – Hungary
“Know before whom you stand” / “Shiviti”, for hanging in the Synagogue. Printed 
micrograph work made by Nechemya Meisner of Pápa, Hungary. Eretz Israel or 
Hungary, [ 1930s/40s]. 
Facsimile of micrograph made in Hungary in 1936. Geometric decorations, Stars of 
David, “menorah” and lions. Text: verses, prayer sections, kabalistic letter combina-
tions and variations of G-d’s name. On the bottom part: “I wrote this in memory of 
my uncle, a man who pursued charity and loving-kindness, Rabbi Ya’akov Eisen, 
Nechemya Meisner of Pápa, 5697, 28th of Tishrei”. Some of the decorations were 
hand-painted. 
49X63.5cm. Good condition. Minor tears and holes to margins. Few stains.

Opening Price: $400

  25  |  דפי “מזרח”, “שיויתי”, ְּכתּוּבֹות וגרפיקה



26 | ינואר 2013

2425



24. כתובה על קלף – סיינה )איטליה(, 1693
כתובה לנישואי החתן לוי בן יוסף אורויאיטי ]Orvieto[ עם הכלה שמחה בת מרדכי אורויאיטי. סיינה 

)Siena, איטליה(, ד’ כסלו תנ”ד ]2 בדצמבר 1693[.
דיו על קלף. 

בחלק  פרחוניים.  עיטורים  מקושטת  מסגרת  ויפק”.  טוב  מצא  אשה  “מצא  קליגרפיות  באותיות  כותרת 
להטביע את סמל  נהגו לעתים  )קרטושים(, בתוכן  צוירו מסגרות קטנות  והתחתון של המסגרת  העליון 

המשפחה.
חתומים כעדים: “אליעזר ב”ר שבתי ויטירבו”, ו”יעקב בכ”מ אברהם מונ--לטו--”.

46X41 ס”מ, מסגרת 68X64 ס”מ. מצב בינוני, כתמים וקפלים. קרע חסר בצד השמאלי-עליון, עם פגיעה במסגרת 
המצוירת ובטקסט, משוקם באופן מקצועי. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

 Ketubbah: Jewish marriage contracts of the Hebrew Union College Skirball ראה: 
Museum and Klau Library, Shalom Sabar )ניו-יורק, 1990(, עמ’ 162-163.

 Sotheby’s – important Judaica, New York, November 30, :נקנה במכירה פומבית בסות’ביס
2006. פריט 201.

פתיחה: $5000

24. Ketubah on Parchment – Siena (Italy), 1693
Ketubah on the marriage of Levi ben Yosef Orvieto with the bride Simcha bat 
Mordechai. Orvieto. Siena, (Italy), December 2, 1693.
Ink on parchment.
Title in calligraphic lettering “He who finds a wife finds good”. Frame with floral 
decorations. On the top and bottom of the frame are drawings of small frames (car-
touches), sometimes used for impressing family emblems. 
Witnesses signatures: “Eliezer ben R’ Shabtai Vitirbo” and “Ya’akov ben Avraham 
Mon—lato—”. 
41X46cm. frome 64X68cm. Fair condition, stains and folds. Missing tear on upper left side, 
with damage to frame drawing and to text, professionally restored. Not examined out of 
frame.
See: Ketubbah: Jewish marriage contracts of the Hebrew Union College Skirball 
Museum and Klau Library, Shalom Sabar (New York, 1990), pp. 162-163.
Provenance: Sotheby’s – important Judaica, New York, November 30, 2006. Item no. 
201.

Opening Price: $5000

25. כתובה מעוטרת על קלף – גיברלטר, תר”ג 1843
כתובה מעוטרת, לנישואי החתן מנחם ן’ דילאק עם הכלה איסטרילייא בן-זקן. גיבאלטאר ]גיברלטר[, ד’ 

אלול תר”ג ]30 באוגוסט 1843[. 
דיו וצבע על קלף. כתיבה ספרדית.

בראש הכתובה מופיעות תיבת “ברביעי” ו”בסימנא טבא ובמזלא יאייא ובשעת רצון”, באותיות מרובעות 
ובדיו זהובה. מסגרת מקושטת עיטורים צבעוניים: פרחים, כדים וכתר גדול, מצוירים ביד על-פי שבלונה 

)סטנסיל(. הסכומים נקובים במטבע ספרדי, “איספאנייא פזוס”. 
חתומים: החתן והעדים אפרים קונקי ויעקב דידיע ארדיט. 

64X59 ס”מ. מצב בינוני-טוב. קמטים וסימני-קיפול. כתמים. השוליים השמאליים חתוכים מעט. קרעים ונזקים 
משוקמים )שיקום ישן(, במספר מקומות, עם פגיעות בטקסט.

פתיחה: $2800

25. Decorated Ketubah on Parchment – Gibraltar, 1843
Decorated ketubah, on the marriage of the groom Menachem Ebn Dilak with the 
bride Estrella Ben-Zaken. Gibraltar, August 30, 1843.
Ink and paint on parchment. Sefardic writing.
At the top of the ketuba are the word “BaRivi’i” and “B’Simana Tava U’Vemazala 
U’Vishat Ratzon”, in square letters and gilded ink. Colored decorated frame: flowers, 
jugs and a large crown, hand-drawn with a stencil. The amounts are listed in Spanish 
currency, “Spanish pesos”. 
Signatures: The groom and witnesses Efraim Konki and Ya’akov Didia Ardit.
59X66cm. Fair-good condition. Creases and folding marks. Stains. Left margins slightly 
cutoff. Restored (old restoration) tears and damages in several places with damage to text.

Opening Price: $2800
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26. כתובה מצוירת – איספאהן, תרל”ד
יוסף. איספאהן  יצחק עם הכלה מרים בת  בן  לנישואי החתן משה  – כתובה  יאה  ובמזלא  בסימנא טבא 

)פרס(, תרל”ד ]1874[.
טווסים  ציפורים,  ולתקופה:  לאזור  אופיניים  ומוטיבים  קישוטים  עם  בצבעים,  מאוירת  גדולה,  כתובה 

ופרחים.
כדי להפגין את נאמנותם למדינה נהגו יהודי פרס לקשט את הכתובות בסמל השלטון הפרסי: דמות אריה 
שמאחוריו עולה שמש. בכתובה שלפנינו צוירו שני אריות, זה מול זה, לשם הסימטריה, כשמאחורי כל 

אחד שמש עם פרצוף אנושי.
69X65 ס”מ. נתונה במסגרת. מצב טוב-בינוני. לא נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $400

27. כתובה מאוירת על קלף – רומא, תרמ”ט
כתובה מעוטרת, לנישואי החתן ישעיה ציטוני עם הכלה קוסטאנצא קאסטילי. רומא, כ”א כסלו תרמ”ט 

]25 בנובמבר 1888[. 
דיו וצבע על קלף. כתיבה איטלקית מרובעת. 

בראש הכתובה מופיעה תיבת “באחד” במסגרת מעוטרת, מעליה הכיתוב “בסימנא טבא ובמזלא מעליא 
לחתנא ולכלתא דא מצא אשה מצא טוב ויפק וכו”. מסגרת מקושטת חצוצרה, פרחים, כד, קסדת חייל 
רומאי ומראה סירות בים. בחלקה התחתון איור של אגן נשען על חניתות ורגלי-עץ, מתוכו מיתמרים אש 

ועשן. 
חתומים: העדים מרדכי יעקב יוסף בן אברהם יצחק מקאפואה ושלמה יהודה בן אברהם יוסף פירוגיא.

67.5X48.5 ס”מ. סימני קיפול. קרעים קלים בשוליים. כתמים, בעיקר בשוליים. חלק מהאיורים נצבעו מחדש או 
שצבעם חּוזק. 

פתיחה: $3200

26. Illustrated Ketubah – Isfahan, 1874
“B’Simana Tava U’Vemazala Ya’e” – Ketubah on the occasion of the marriage of the 
groom Moshe ben Yitzchak with the bride Miriam bat Yosef. Isfahan (Persia), 1874.
A large Ketubah, color illustrations, with ornamentation and motifs characteristic of 
the region and the times: birds, peacocks and flowers.
To demonstrate their faithfulness to the country, Persian Jews used to adorn their 
ketubot with the emblem of the Persian rule: a lion in front of a rising sun. This 
Ketubah has two illustrations of lions, one opposite the other, for symmetry. Behind 
each lion is a sun with a human face.
65X69cm. Placed in a frame. Good-fair condition. Not examined out of frame.

Opening Price: $400

27. Illustrated Ketubah on Parchment – Rome, 1888
Decorated ketubah, on the marriage of Yeshaya Tzitoni with the bride Costantsa 
Castili. Rome, November 25, 1888.
Ink and paint on parchment. Square Italian writing.
At the top of ketubah is the word “B’Echad” in a decorative frame, under the inscrip-
tion “B’Simana tava u’vemazala ma’alya l’chatana u’l’kalat…”. The frame is decorated 
with a bugle, flowers, a jug, a helmet of a Roman soldier and boats in the sea. On the 
bottom is an illustration of a basin leaning on spears and wooden supports, emitting 
fire and smoke.
Signed: Witnesses Mordechai Ya’akov Yoseph ben Avraham Yitzchak of Kapua and 
Shlomo Yehuda ben Avraham Yosef Perugia.
48.5X67.5cm. Folding marks. Minor tears to margins. Stains, primarily to margins. Some of 
the illustrations were newly painted or their color was reinforced. 

Opening Price: $3200
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29. שטיח – תיאודור הרצל
)פונה לימין( ומגדל דוד. ]תוצרת מחלקת האריגה של בי”ס  שטיח עם דיוקנו של תיאודור הרצל 

אליאנס, ירושלים, ראשית שנות ה-20[.
60X106 ס”מ. מצב בינוני-טוב. מרבית האניצים חסרים. בצדו האחורי של חלקו העליון הודבקה יריעת-בד 

נוספת, לתלייה. 

פתיחה: $250

28. שטיח – הנציב העליון – ָּפָרס, 1922
שטיח “סיר הרברט סמואל”. ָּפָרס, תרפ”ב ]1922[. 

במרכז השטיח נראית דמותו של הנציב העליון הבריטי הראשון בארץ ישראל, סיר הרברט סמואל, 
הרברט  “סיר  הכיתוב:  מופיע  השטיח  בראש  “פקק”(.  )כובע  אנגלי  שעם  כובע  ברכיו  על  מחזיק 
סמואל”; בשוליים הימניים: “שנת תרפ”ב”; בשוליים השמאליים: כיתוב זהה, בערבית; בתחתית: 

“ציונית עראק משה”(. 
כפי הנראה, השטיח שלפנינו, הארוג אריגת-יד, נעשה כחיקוי לשטיחים שיוצרו במחלקת האריגה 
)ראה  הרצל  של  דיוקנאותיהם  הופיעו  עליהם  ה-20,  שנות  בראשית  בירושלים  אליאנס  בי”ס  של 

פריט הבא(, לורד בלפור, חיים ויצמן, מקס נורדאו והרברט סמואל. 
לציורו  כהשראה  ושימש  ארוך  אריה  הצייר  של  באוספו  מצוי  היה  תרפ”ח  משנת  דומה  שטיח 

החשוב “הנציב העליון” )1966, אוסף מוזיאון ישראל(. 
78X54 ס”מ. אניצים חסרים בחלקו העליון. מעט כתמים על האניצים בתחתית. שתי רצועות עור אורכיות 

תפורות בצדו האחורי. 

פתיחה: $1800

28. Carpet – The High Commissioner – Persia, 1922 
“Sir Herbert Samuel”, carpet. Persia, 1922.
In the center of the carpet is the figure of the first British High Commissioner 
in Eretz Israel, Sir Herbert Samuel, holding an English top hat on his knees. 
At the top of the tapestry is the inscription: “Sir Herbert Samuel”; on the right 
margin: 1922; on the left margin: identical inscription in Arabic; on the bottom: 
“Zionist Iraq Moshe”.
The artist Aryeh Aroch had a similar tapestry from 1928 in his collection, which 
served as an inspiration for his important drawing “The High Commissioner” 
(1966, Israel Museum Collection).
54X78cm. Upper part has missing fringes. Few stains on bottom fringes. Two length-
wise leather strips are sewn on reverse side.

Opening Price: $1800
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29. Carpet – Theodor Herzl
A carpet with the portrait of Theodor Herzl (facing right) and the Tower of David. 
[Produced by the weaving department of the Alliance School, Jerusalem, beginning 
of the 1920s].
60X160cm. Fair-good condition. Most of the fringes are missing. On the upper reverse side 
an additional fabric sheet was glued, for hanging.

Opening Price: $25030. Two Carpets Made by “Bezalel”
Two carpets made by the carpet department of “Bezalel”. Jerusalem, [between 1906 
and 1914].
Wool yarn tied onto a cotton warp (stamped: “Bezalel”).
Decorated with geometrical patterns.
The carpet department opened immediately at the time Bezalel was founded, in 
May 1906. In the beginning, Shmuel Ben-David, Avraham Bar-Adon and Ya’akov 
Kanterovitz headed the department. The carpets were also made as housecrafts in 
the workers’ shops. Wool and linen carpets were made in the Bezalel workshop until 
World War I; carpets made in this period have the “Bezalel” inscription.
39X67cm. 36.5X67cm. Good condition. Wear and minor damages.

Opening Price: $1000

30. שני שטיחים תוצרת “בצלאל”
שני שטיחים תוצרת מחלקת השטיחים של “בצלאל”. ירושלים, ]בין 1906 ל-1914[. 

חוטי צמר קשורים על ְׁשִתי של כותנה )חתומים: “בצלאל”(.
מעוטרים דגמים הנדסיים. 

מחלקת השטיחים נפתחה מיד עם ייסוד “בצלאל”, במאי 1906. בראשּה עמדו בתחילה שמואל בן-דוד, 
גם כמלאכת-בית בבתי הפועלות. שטיחי  נעשתה  ויעקב קנטרוביץ. עבודת השטיחים  אברהם בר-אדון 
צמר ומשי נעשו בבתי-המלאכה ב”בצלאל” עד תקופת מלחמת העולם הראשונה; על השטיחים שנוצרו 

בתקופה זו מופיעה הכתובת “בצלאל”.
67X39 ס”מ; 67X36.5 ס”מ. מצב טוב. בלאי ופגמים קלים. 

פתיחה: $1000
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31. שלמה המלך ובעלי-חיים – לוח אמייל צבעוני - ָּפָרס
שלמה המלך ובעלי-חיים. ָּפָרס, ]ראשית המאה ה-20[. 

לוח אמייל כתוב, מצויר וצבוע ביד. 
איור מרשים בצבעים עזים, שלמה המלך יושב על כסא מפואר ומוקף בעלי-חיים רבים. בראש 
הלוח נכתב הפסוק “צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו 

וביום שמחת לבו”; מסגרת מעוטרת פרחים וצפורים.
ואריאציה על סצנה המופיעה במהדורות מאוירות של האפוס הפרסי  כפי הנראה, הציור הנו 
המציגה  ה-16-17,  המאות  מן  פירדוסי(  המשורר  מאת   ,Shahnameh( “שאהנאמה”  הלאומי 

את שלמה המלך מוקף בעלי-חיים. 
23X15.5 ס”מ, מסגרת מפוארת 36X29 ס”מ. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $1000

31. King Solomon with Animals – Colored Enamel Board – Persia
King Solomon with animals. Persia, [beginning of 20th century].
Enamel board, written, drawn and colored by hand.
Impressive illustration in bold colors, King Solomon sitting on an elaborate 
throne surrounded by many animals. At the top of the board is the verse “Go 
out and see, Daughters of Zion, King Solomon with the crown his mother 
coronated him on his wedding day and on the day his heart rejoiced”; frame 
ornamented with flowers and birds. Apparently, the illustration is a variation 
of a scene which appeared in illustrated editions of the national Persian epos 
“Shahnemeh” (by the poet Ferdowsi) of the 16th-17th century which presents 
King Solomon surrounded by animals.
15.5X23cm. elaborate frame 29X36cm. Not examined out of the frame.

Opening Price: $1000
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32. עקידת יצחק – אריחי קרמיקה מאוירים 
–הולנד, המאה ה-18

תשעה אריחי קרמיקה מאוירים, המתארים את 
סיפור עקידת יצחק. הולנד ]אמצע המאה ה-18[.

אריחי קרמיקה מצוירים; לוח עץ.
בציור המתקבל מחיבור האריחים נראה אברהם 
מתכונן לעקוד את יצחק על גבי המזבח, ומעליו 

המלאך. 
האריחים מודבקים על לוח עץ 39X39 ס”מ )כל אריח 
בשולי  קלים  שברים  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ(.   13X13
האריחים  מן  בשניים  שריטות.  האריחים.  מרבית 

פגמים עם תיקוני צבע.

פתיחה: $4500

32. The Binding of Isaac 
– Illustrated Ceramic Tiles – 
Holland, 18th Century
Nine illustrated ceramic tiles portray-
ing the story of the binding of Isaac 
(“Akeidat Yitzchak”). Holland [mid 
18th century].
Illustrated ceramic tiles; wooden 
board.
The tiles joined together portray an 
illustration of Abraham preparing to 
bind Isaac on the altar with an angel 
above him.
The tiles are glued on a wooden board 
39X39cm. (each tile is 13X13cm). Good-
fair condition. Minor breaks to edges of 
most of the tiles. Scratches. Two tiles have 
damages with paint repairs.

Opening Price: $4500
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33. ציור “מעגל החיים” – הולנד, ראשית המאה ה-19
ציור “מעגל החיים”. הולנד, ]1800 בקירוב[. 

צבע שמן על עץ. 
במרכז הציור שני גרמי מדרגות סימטריים המתחברים לכדי יחידה אחת, במרכזם שער חסום על-ידי גדר 
נמוכה. על המדרגות נצבות תשע דמויות, על כל מדרגה מצוין גיל האדם הניצב עליה, מגיל עשר עד גיל 

תשעים, בקפיצות של עשר שנים, משמאל לימין.
הדמויות בצדו השמאלי של גרם המדרגות אומרות חיּות וחיּוניּות – גברים צעירים לבושים בגדים בגוני 

אדום וחּום, מגבעות מהודרות לראשיהם, אחד אוחז בידו חרב, השני נושא דגל, שלישי לבוש אדרת.
הדמות במרכז גרמי המדרגות וכן הדמויות בגרם הימני לבושות בגדים שחורים - הגברים על מדרגות אלה 
חובשים כובעים עגולים, גוום הולך ונכפף, זקנם הולך ומלבין. לפני גרם המדרגות השמאלי ניצבת אשה 

הרה; בתחתית גרם המדרגות הימני שוכב נפטר עטוף תכריכים.
עץ  במסגרת  וממוסגרים  לשני  אחד  המחוברים  לוחות-עץ  שלושה  על  מצויר  בינוני-טוב.  מצב  ס”מ.   81X54

מקורית. 

פתיחה: $1500

33. “Cycle of Life” Painting – Holland, Early 19th Century
“Cycle of Life” painting. Holland, [c. 1800].
Oil on wood.
In the center are two symmetrical staircases integrated into one unit, leading to a 
gate blocked by a low fence. Nine figures stand on the stairs, with their ages written 
on the stairs, from age ten until ninety, in intervals of ten years, from left to right.
The figures on the left side of the stairs are vivid and lively – young men dressed in 
red and brown garments, elaborate brim hats on their heads, one holding a dagger, 
the other a flag, the third wearing a cape.
The figures in the center of the staircases and the figures on the right side are dressed 
in black – men wearing round hats, their backs bent lower and lower, their beards 
turning whiter and whiter. In front of the left staircase stands a pregnant woman; at 
the bottom of the right staircase lies a dead person in shrouds.
81X54cm. Good-fair condition. Painted on three wooden boards connected one to another 
and framed in original wooden frame.

Opening Price: $1500
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34. דיוקן רבי צבי הירש אשכנזי – ה”חכם צבי” – ציור שמן
דיוקן רבי צבי הירש אשכנזי. ]אמצע המאה ה-20[. 

שמן על בד מוצמד לדיקט. חתום: Friedmann )פרידמן(.
רבי צבי הירש אשכנזי )1660-1718(. רב קהילות אה”ו )אלטונה, המבורג ואנדסבק(, רב קהילת האשכנזים 
רבי  בנו,  “חכם צבי”.  גם כרב בלבוב. בעל שו”ת  וכיהן  ופולין  באמסטרדם. עבר בקהילות רבות באשכנז 
יעקב עמדין - היעב”ץ, מספר בזכרונותיו, כי כשביקר אביו החכם צבי באנגליה, ציירו בחשאי את תמונתו 
בשמן, בצורה מדוייקת, עד כי בראותו הציור “נרתעתי לאחור כאילו עומד חי”. עוד הוא מספר כי מציור 

זה “נעשו... העתקות ונמכרות ביוקר...”.
37.5X30 ס”מ, במסגרת 48.5X41.5 ס”מ. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $200

34. Portrait of Rabbi Zvi Hirsh Ashkenasi – The “Chacham Zvi” – Oil 
Painting
Portrait of Rabbi Zvi Hirsh Ashkenasi. [Mid 20th century].
Oil on canvas mounted on plywood. Stamped: Freidmann.
Rabbi Zvi Hirsh Ashkenasi (1660-1718). Rabbi of Altona, Hamburg and Wandsbek 
communities, Rabbi of the Ashkenasi community of Amsterdam. Passed through 
many communities in Ashkenaz and Poland and served as Rabbi of Lvov. Author of 
the “Chacham Zvi” responsa. His son, Rabbi Ya’akov Emden – the “Ya’avetz”, relates 
in his memoirs that when his father, the “Chacham Zvi” visited England, his portrait 
was surreptitiously painted in oil, so exact that when he saw the painting “I reeled 
back as if he was standing here alive”. He further tells that from this painting “repli-
cas were made and sold for a high price…”. 
30X37cm. in frame 41.5X48.5cm. Not examined out of the frame.

Opening Price: $200
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35. זכריה פרנקל – פורטרט עם הקדשה בכתב-יד
ד”ר זכריה פרנקל – פורטרט. ]גרמניה, המאה ה-19[.

 Ober Rabiner der Israelitischen Gemeinde zu“ הכיתוב:  עם  ליטוגרפית,  בהדפסה  איור 
Dresden” ]= רב הקהילה היהודית בדרזדן[.

 .)Dr. Z. Frankel( וחתימת ידו של פרנקל )עם הקדשה בכתב ידו )בגרמנית
התנועה  ואבי  ישראל”  “חכמת  תנועת  מראשי  פראג,  יליד  רב-משכיל   ,)1801-1875( פרנקל  זכריה  ד”ר 
וראשי  ממייסדי  סקסוניה.  מדינת  של  ראשי  וכרב  דרזדן  העיר  כרב   1836 משנת  כיהן  הקונסרבטיבית. 

הסמינר התיאולוגי היהודי בברסלאו, ומחבר “דרכי המשנה” וספרים נוספים.
23X24 ס”מ בקירוב, נתון בפספרטו 19X31 ס”מ. קרעים וכתמים. 

פתיחה: $300

35. Zecharya Frankel – Portrait with a Handwritten Dedication
Dr. Zecharya Frankel – portrait. [Germany, 19th century].
Lithographic printed illustration, with the inscription: “Ober Rabiner der 
Israelitischen Gemeinde zu Dresden” [Rabbi of the Jewish congregation of Dresden].
Handwritten dedication (in German) and Dr. Z. Frankel’s signature.
Dr. Zecharya Frankel (1801-1875), Rabbi of the Enlightenment Movement, native of 
Prague, a leader of the “Chochmat Israel” movement and founder of the conservative 
movement. From 1836, served as Rabbi of the city of Dresden and as Chief Rabbi of 
the Saxonia State. One of the founders and heads of the Jewish Theological Seminary 
in Breslau, and author of “Darchei Hamishna” and other books. 
Approximately 23X24cm. placed in pass-partout 19X21cm. Tears and stains.

Opening Price: $300
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36. רבי יצחק אלחנן ספקטור – איור ליטוגרפי גדול
רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה. איור גדול בדפוס ליטוגרפי צבעוני. נדפס בגרמניה.

רבי יצחק אלחנן לבוש בגלימת רב גרמני. כיתוב מודפס בתחתית: “הגאון הגדול מרן יצחק אלחנן זצ”ל” 
 .”Rabbiner J. E. Spector, Kowno“

39X51 ס”מ. מצב טוב-בינוני, מספר קרעים גסים.

פתיחה: $300

36. Rabbi Yitzchak Elchanan Spector – Large Lithographic Illustration 
Rabbi Yitzchak Elchanan Spector of Kovno. Large illustration in colored lithographic 
printing. Printed in Germany. 
Rabbi Yitzchak Elchanan is wearing the gown of a German rabbi. Printed caption 
on bottom: “The Great Gaon Maran Yitzchak Elchanon” and “Rabbiner J. E. Spector, 
Kowno”.
39X51cm. Good-fair condition, several coarse tears.

Opening Price: $300
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37. שריפת בית-הכנסת ברחוב טלומצקה – ורשה – ציור שמן
ספר תורה מוצל מבית הכנסת הבוער ברחוב טלומצקה. פולין, ]אמצע המאה ה-20[. 

שמן על בד מוצמד לדיקט.
העולה   )Tlomacka( טלומצקה  הכנסת  מבית  הוצל  אשר  תורה,  ספר  אוחז  יהודי  דמות  מציג  הציור 
/ בית הכנסת ברחוב טלומצקה תוכנן בידי האדריכל לאונרדו  “בית הכנסת הגדול של ורשה”  בלהבות. 
גטו  מרד  דיכוי  בתום   ,1943 בשנת  מקומות-ישיבה.   1100 והכיל   1878 בשנת  נחנך   ,)Marconi( מרקוני 
ורשה, הורה מפקד ה-SS המחוזי לפוצץ את בית הכנסת בפיצוץ-ראווה, שתמונותיו נשלחו למפקדתו של 

היינריך הימלר בברלין, כאות לחיסול החיים היהודיים בורשה. 
49.5X68.5 ס”מ. מספר פגמים. 

פתיחה: $500

37. Burning of the Synagogue on Tlomacka Street – Warsaw – Oil Painting
A Torah scroll rescued from the burning Synagogue on Tlomacka Street. Poland, 
[mid 20th century]. Oil on canvas mounted on plywood.
The painting shows the figure of a Jew holding a Torah scroll, rescued from the 
Tlomacka Synagogue rising in flames. “Beit HaKnesset HaGadol of Warsaw” / The 
Synagogue on Tlomacka Street was planned by the Architect Leonardo Marconi and 
was inaugurated in 1878 with 1100 seats. In 1943, at the end of the suppression of the 
Warsaw Ghetto Uprising, the District SS officer ordered flaunting the bombing of 
the Synagogue, and its photographs were sent to Heinrich Himmler’s headquarter in 
Berlin as a sign that the Jewish life in Warsaw was extinguished.
49.5X68.5cm. Several damages.

Opening Price: $500

38. דיוקן רב – ציור מיניאטורי על ָּבֶקִליט
דיוקן רב. ציור צבעוני על ָּבֶקִליט. ]גרמניה, ראשית המאה ה-20[. 

.)?( N. Scheich :בקליט צבוע; מסגרת זכוכית ונחושת, משובצת שנהב. חתום
ציור מיניאטורי על פיסת בקליט אליפטית. 

8.5X6.5 ס”מ, מסגרת 14.5X12.5 ס”מ.

פתיחה: $300

38. Portrait of a Rabbi – Miniature Drawing on Bakelite
Portrait of a Rabbi. Colored drawing on Bakelite. [Germany, beginning of 20th 
century].
Colored Bakelite; glass and copper frame, embedded with ivory. Stamped: N. Scheich 
(?). Miniature drawing on an elliptic piece of Bakelite.
6.5X8.5cm. frame 12.5X14.5cm.

Opening Price: $300
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)Wizna( הסמוכה לביאליסטוק בשנת 1890. התחנך חינוך דתי  בויזנה  נולד  )יעקובוביץ’(  יעקבי  אליהו 
והשתלם  אוטודידקטית  כללית  השכלה  רכש   ,)Eišiškės( איישישוק  וכולל  ראדין  ובישיבות  בחדר 
בבתי- העברית  בשפה  מהוראה  התפרנס  שמונה-עשרה  מגיל  ובאודסה.  בווארשה  לאמנות  באקדמיה 
ספר ובישיבות בורשה, אוקראינה, אודסה ובארצות-הברית. עסק באמנות הציור והפיסול והציג מספר 
בטכניקת  העשויות  המקוריות,  מעבודותיו  בעיקר  וארצות-הברית,  ורשה  רומניה,  באודסה,  תערוכות 
ַּתַעְמָלן-אומן  בתור  הבולשביקים  על-ידי  גויס   1917 אוקטובר  במהפכת  ופרחים.  עלים  )קולאז’(  ק  ֶהְדבֵּ
ביצירת דיוקנאות של לנין, טרוצקי, ומנהיגים אחרים בני התקופה. בשנת 1921, בתקופת מלחמת האזרחים 
ברוסיה, נתמנה למנהל מחלקת האמנות בתיאטרון של הצבא האדום באודסה. בשנת 1923 ברח מרוסיה 
לרומניה, ובעזרת ידיד השיג רישיון כניסה לארצות-הברית. התיישב בניו-יורק והורה עברית בבית-הספר 
כי  המספר  יעקבי,  של  מדבריו  מביא  תדהר  דוד  שנה.  כ-30  במשך   ”East Side Hebrew Institute“
“כשעמד בגן הפרחים הגדול בקיוב, והזין את עיניו בשלל הצבעים של הפרחים, צף רעיון במוחו: מדוע 
ידי אדם,  לא להשתמש בצבעי הפרחים, לצורך מבע אמנות: לשם מה כל אותם צבעים כימיים, מעשי 
כשהטבע העניק בנדיבות כזו עושר ססגוני? תקיף קדחת היצירה הסתער הצעיר יעקבי וביקש להגשים 
את התיאוריה האמנותית שלו הלכה למעשה. הציור הראשון שצייר באמצעות פרחים ועלים, היה הסופר 

הרוסי טולסטוי”. “האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו” מאת דוד תדהר )כרך 19, עמ’ 5631(.

Eliyahu Ya’akobi [Ya’akobovitz] was born in 1890 in Wizna near Bialistok. Had a 
religious education in a “cheder”, Radin Yeshiva and Kollel Eišiškės. Possessed au-
todidactic general education and continued his studies in the Academy of Art in 
Warsaw and Odessa. From the age of 18 he earned his livelihood teaching Hebrew in 
schools and “yeshivot” in Warsaw, Ukraine, Odessa and the USA. Engaged in the arts 
of drawing and sculpture, his works were exibited several times in Odessa, Romania, 
Warsaw and the USA, particularly his original works made with a collage technique 
of leaves and flowers. During the revolution of October 1917, the Bolsheviks recruited 
him as an artist-propagandist to create portraits of Lenin, Trotsky and other leaders. 
In 1921, during the Russian civil war, he was appointed as Art Department manager 
of the Red Army Theater in Odessa. In 1923 he fled Russia to Romania and with a 
friend’s assistance succeeded in attaining an entry-permit to the USA. He settled in 
New York and taught Hebrew in the East Side Hebrew Institute for 30 years. David 
Tidhar cited Ya’akobi who told the following: “When I stood in the large flower 
garden of Kiev, and feasted my eyes on the flowers’ display of colors, an idea popped 
into my head. Why not use the flower colors for artistic expression. Why do we need 
all those man-made chemical colors when nature provides such a wealth of gorgeous 
shades? With creative passion, Ya’akobi was eager to apply his artistic theory. His first 
drawing with flowers and leaves was the Russian author Tolstoy.” Encyclopedia of the 
Founders and Builders of Israel by David Tidhar (Vol. 19, p. 5631). 
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ק )קולאז’( עלים ופרחים – דיוקן הסופר מארק טווין - מעשה ידי אליהו יעקבי, 1922 39. ֶהְדבֵּ
דיוקן הסופר )סמיואל לנגהורן קלמנס( מארק טוויין, מעשה ידי אליהו יעֹקבי. ]אודסה[, תרפ”ב ]1922[. 

תרפ”ב”  יעֹקבי,  “אליהו  חתום:  נחושת.  דלתות  עם  וזכוכית,  עץ  מסגרת  ופרחים;  עלים  )קולאז’(  ק  ֶהְדבֵּ
)מאחור(.

31.5X19.5 ס”מ, מסגרת מקורית 46.5X30.5 ס”מ. שבר בזכוכית )מאחור(. 

פתיחה: $850

39. Collage of Leaves and Flowers – Mark Twain’s Portrait – Made by 
Eliyahu Ya’akobi
Portrait of the author (Samuel Langhorne Clemens) Mark Twain, made by Eliyahu 
Ya’akobi.
[Odessa], 1922.
Collage of leaves and flowers; wood and glass frame, copper doors. Stamped: “Eliyahu 
Ya’akobi, 5682” (on the reverse).
19.5 X31.5cm. original frame: 30.5X46.5cm. Break to glass (on the reverse).

Opening Price: $850

ק )קולאז’( עלים ופרחים – דיוקן הסופר לב טולסטוי – מעשה ידי אליהו יעקבי 40. ֶהְדֵבּ
דיוקן הסופר לב ניקולייביץ’ טולסטוי, מעשה ידי אליהו יעֹקבי. ]אודסה, 1922 בקירוב[. 

ק )קולאז’( עלים ופרחים; מסגרת עץ וזכוכית, עם דלתות נחושת. חתום: “יעֹקבי” )מאחור(. ֶהְדֵבּ
למיטב ידיעתנו, זו היא עבודתו הראשונה של אליהו יעקבי. 

22X15 ס”מ, מסגרת מקורית 38.5X26 ס”מ. 

פתיחה: $850

40. Collage of Leaves and Flowers – Portrait of the Author Leo Tolstoy – 
Made by Eliyahu Ya’akobi
Portrait of author Leo Nikolayevich Tolstoy, made by Eliyahu Ya’akobi. [Odessa, c. 
1922].
Collage of leaves and flowers; glass and wooden frame, copper doors. Stamped: 
“Yaakobi” (on the reverse).
To the best of our knowledge, this is Eliyahu Ya’akobi’s first work.
15X22cm. original frame 26X38.5cm.

Opening Price: $850
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41. משפחת רוטשילד – אילן יוחסין מפואר, 1828
]אילן   Stammbaum der Frenherrlichen Familie – Mayer Amschel von Rothschild

המשפחה המוערכת – )משפחת( מאיר אמשל רוטשילד[. גרמניה, 1828.
 Amschel( משה רוטשילד )אילן יוחסין מפואר, בראשו מופיעים אבי המשפחה ומייסדה, אמשל )אנשל
Moses Rothschild יליד אוקטובר 1754( ורעייתו )ילידת יוני 1755( ומיד אחריהם, ילדיהם: מאיר אמשל, 
משה אמשל, קלמן אמשל ובתם, הנשואה לבן למשפחת גולדשמידט. בני משפחת רוטשילד האחרונים 
המיוצגים באילן זה, הם ילידי שנות ה-20 של המאה ה-19 )האחרון יליד 1829(, וביניהם אדולף קרל פון 
רוטשילד, גוסטב דה רוטשילד, נתנאל דה רוטשילד וליונל דה רוטשילד. האילן נדפס על נייר עבה ואיכותי, 
צבוע ביד בגוני צהוב, כתום וסגול, עם עיטורים מוזהבים. 101X62 ס”מ. מצב טוב, נייר לבן ונקי. מעט כתמים. 

קרעים וקמטים קלים בשוליים. מגולגל.

פתיחה: $500

41. Rothschild Family – Finely Decorated Family Tree, 1828
Stammbaum der Frenherrlichen Familie – Mayer Amschel von Rothschild [Family 
tree of the esteemed family of Mayer Amschel von Rothschild]. Germany, 1828. 
Elaborate family tree, at top are the Family-father and founder, Amschel (Anschel) 
Moses Rothschild (born October 1745), his wife (born June 1755) followed by their 
children: Mayer Amschel, Moses Amschel, Kalman Amschel and their daughter 
who was married to a son of the Goldschmidt family. The last Rothschilds who are 
recorded in this tree were born in the 1820’s (the youngest was born in 1829), amongst 
them are Adolf Carl von Rothschild, Gustav de Rothschild, Nethanel de Rothschild 
and Lyonel de Rothschild.
The family tree was printed on heavy good-quality paper, hand-painted in shades of 
yellow, orange and purple, with golden adornments. 62X101cm. Good condition, white 
and clean paper. Few stains. Tears and minor creases to margins. Rolled.

Opening Price: $500

4142

42. אילן-יוחסין ענק – כתב-יד – משפחת אפולנט
אילן יוחסין ענק, של משפחת אפולנט – Apolant. ]ארץ ישראל, שנות ה-30[. 

דיו על נייר. 
גיליון נייר ענק, עליו שורטט אילן היוחסין של משפחת אפולנט. הרישום כולל פירוט של השמות והערים 
בהן התגוררו בני המשפחה, משנת 1650 ועד שנת 1935. מאות שנים התגוררו בני המשפחה במרכז אירופה 
)פרוסיה; פראג, ברלין, ליסא, פוזן(, אך לקראת המאה ה-20, עזבו חלקם לארה”ב ולארץ ישראל. שמות-

וילדמן, פרידברג,  נוספים שנזכרים באילן היוחסין, בקשרי-נישואין עם משפחת אפולנט: סגל,  משפחה 
ֶמֶמְלְסדורף, ורטהיים, ברנשטיין, ברנדט, אדלר, שלזינגר, מאייר, רוזנבאום, ליכטנשטיין, פרידלנדר, ועוד. 

מצורף: אלבום תצלומים של תינוק, בנם של ד”ר האנס-אלכסנדר ואלן )לבית סגל( אפולנט. 
366X110 ס”מ. מצב בינוני-טוב. השוליים הימניים מודבקים על נייר, לחיזוק. קרעים וקמטים, בעיקר בשוליים 

הימניים. 

פתיחה: $500

42. A Large Handwritten Family Tree – Apolant Family
A Large family tree, of the Apolant family. [Eretz Israel, 1930s]. Ink on paper.
A large paper sheet, with a sketch of the Apolant family’s genealogy. The sketch in-
cludes details of names and cities where the family members lived from 1650-1935. 
For hundreds of years they lived in Central Europe (Prussia, Prague, Berlin, Leszno, 
Posen), but toward the 20th century, some of them moved to the USA and to Eretz 
Israel. Other last names of people who married into the Apolant family mentioned 
in the genealogy are Segal, Vildman, Freidberg, Memelsdorf, Wertheim, Bernstein, 
Brandett, Adler, Schlesinger, Meyer, Rosenbaum, Lichtenstein, Friedlander, etc. 
Attached is a photograph album of a baby, son of Dr. Hans-Alexander Wallen (from 
the Segal family) Apolant. 
110X366cm. Fair-good condition. The right margins are glued on paper, for reinforcement. 
Tears and creases, primarily to the right margins. 

Opening Price: $500
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44. A sheet on the Subject of the Passover Seder – Georgia
A large sheet for hanging on a wall, on the subject of the Seder night and Passover. 
Georgia, [second half of 20th century].
Ink on Bristol.
Large sheet, mostly written in Kartuli (Georgian). At the top is the title “Passover 
Seder”; in the center an illustration of “Aggada [!] Seder dish” surrounded by expla-
nations of the Seder dish; on the right margins, the 14 Seder symbols are written in 
Hebrew and Kartuli, accompanied by explanations in Kartuli.
61X85.5cm. Good-fair condition. Tears to margins. Stains. Moisture damages. Tears re-
paired with tape. Rolled.

Opening Price: $250

44. לוח-לימוד בנושא סדר פסח – גאורגיה
לוח גדול לתלייה על הקיר, בנושא ליל הסדר וחג הפסח. גאורגיה, ]המחצית השניה של המאה ה-20[. 

דיו על נייר בריסטול. 
קערת  “סדר  איור  במרכזו  לפסח”;  “סדר  כותרת  בראשו  )גאורגית(.  בּכארתּולי  כתוב  רובו  גדול,  לוח 
הסדר  סימני  ארבעה-עשר  נכתבו  הימניים  בשוליים  הסדר;  ליל  קערת  על  הסברים  וסביבו  האגדה]![” 

בעברית ובּכארתּולי, מלווים הסברים בּכארתּולי. 
61X85.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בשוליים. כתמים. פגעי-רטיבות. קרעים מודבקים בנייר-דבק. מגולגל. 

פתיחה: $250

43. Ketubah – Papercut
Ketubah. Eretz Israel, [late 20th century].
Papercut.
Ketubah, papercut designed by the artist Ardyn Halter (born in England). Signed by 
the artist and numbered, 22/100.
38X53cm. frame: 51X66cm. Good condition. Stains on passé-partout.

Opening Price: $200

43. כתובה – מגזרת נייר
כתובה. ארץ ישראל, ]סוף המאה ה-20[.

מגזרת נייר. 
כתובה, מגזרת נייר בעיצוב האמן Ardyn Halter )יליד אנגליה(. חתומה בידי האמן וממוספרת, 22/100. 

53X38 ס”מ, מסגרת 66X51 ס”מ. מצב טוב. כתמים על הפספרטו. 

פתיחה: $200
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45. עטרה לקיטל
עטרה לקיטל)?(. ]גליציה, המאות ה-19-20[. 

רקמת חוטי כסף; בטנת כותנה מיוצבת בקרטון. 
במרכזּה שני אריות חורצים לשון, ביניהם עציץ עם פרח. 

אורך: 41 ס”מ, רוחב: 12 ס”מ. 
ראה: אוצרות גנוזים, אוספי אמנות יהודית מגליציה מהמוזיאון לאתנוגרפיה ולאומנויות בלבוב )הוצאת 
בית התפוצות, תל-אביב, 1994(, פריטים 166-171, שם  מסווגות  עטרות  בגודל  דומה  כעטרות  לקיטל 

)ועל עטרות מדופנות ומיוצבות בקרטון, נכתב שם, כי מסתבר ששמשו כעטרות לקיטל(.

פתיחה: $200

45. “Atara” for Kittel
“Atara” (ornamentation) for kittel (?). [Galicia, 19th-20th century].
Silver-thread embroidery; cotton lining reinforced by cardboard.
In the center are two lions with tongues thrust forward, flanking a flowerpot. 
Length: 41cm. width: 12cm.
See: Hidden Treasures, Collection of Jewish Art from Galicia from the Museum of 
Ethnographies and Art in Lvov (published by “Beit Hatfutsot” - Diaspora Museum, 
Tel-Aviv. 1994), Items 166-171, where “atarot” of similar size are classified as “atarot” 
for kittels (and “atarot” with panels and reinforced by cardboard, as those which were 
probably used as atarot for a kittel). 

Opening Price: $200

פריטי בד וַמְלּבּוִׁשים
Fabric items and Garments

45

46. קמע רקום לתינוק – מזרח אירופה
קמע רקום לתינוק. ]מזרח אירופה, המאה ה-19[.

בד משי כחול עם רקמה צבעונית. 
כנראה, שימש לכיסוי תינוק בעריסה. במרכז הבד איורי דגים נגד עין הרע, עם כיתוב רקום: ב’פ’י’ ב’פ’ע’ע’ 
]=בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. לחש ידוע כסגולה לשמירה[. כיתוב נוסף רקום בעיגול: “שלאף מאיין 
קינד זאיי גיזינט” ]ביידיש: נומה בני, היה בריא[. את הכיתובים והאיורים תוחמת רקמה אמנותית צבעונית: 

ענפים, עלים ופרחים.
47X55 ס”מ. בלאי קל. 

פתיחה: $3800

46. Embroidered Amulet for a Baby – Eastern Europe
Embroidered amulet for a baby. [Eastern Europe, 19th century].
Blue silk fabric with colored embroidery. Used for covering a baby in a cradle. In the 
center are illustrations of fish against “ayin hara”, with embroidered acronym of the 
verse “Ben Porat Yosef Ben Porat alei ayin”. [A well-known “segula” for protection]. 
Another circular embroidered inscription: “Shlaf mein kind zei gezunt” [Yiddish for: 
Sleep my child, be healthy]. The inscriptions and illustrations are bordered by colored 
artistic embroidery: branches, leaves and flowers. 
47X55cm. Slight wear.

Opening Price: $3800
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47. כיסוי מצות רקום לליל הסדר – אנגליה
כיסוי למצות לליל הסדר. ]אנגליה, ראשית המאה ה-20[.

בד רקום, עבודת-רקמה צבעונית איכותית, סיומת אניצים )“פרנזים”(. 
קיפול דמוי מניפה, בין הקפלים הונחו שלוש מצות הסדר. איורים רקומים: מגן דוד עם כיתוב “של פסח”, 
ופרחים,  ומסגרת עלים  “ברוך אתה... אשר קדשנו במצותיו... על אכילת מצה”  כיתוב:  שולחן סדר, עם 

ואיורי הבנים: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. דמויות הבנים עוצבו בהשראת הגדת אמשטרדם.
אורך: 150 ס”מ. רוחב: 37 ס”מ. כתמים. 

פתיחה: $400

47. Embroidered Matzah Cover for Passover Seder – England
Matzah cover for the Passover Seder night. [England, beginning of 20th century].
Embroidered fabric, quality colored embroidery work, fringes.
Fan-like folding, between the folds the three Seder matzos were placed. Embroidered 
illustrations: Star of David with inscription “Shel Pesach”, Seder table inscribed with 
the blessing made before eating a matzah and framed with leaves and flowers, and 
illustrations of the four sons: the wise, the wicked, the simple and he who does not 
know how to ask. The design of the sons was inspired by the Amsterdam Haggada.
Height: 150cm. Width: 37cm. Stains.

Opening Price: $400
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49. Six Linen Torah Binders 
– France
Six Wimpels (linen Torah binders). 
France (Apparently, Alsace), 1924-1963.
Paint on fabric.
Six linen Torah binders, with letters 
and illustrations drawn and painted 
by hand. Some have the name of the 
baby in Latin letters as well. One 
binder has a French flag. • Ya’akov 
Brish ben Yitzchak, born… first day of 
Rosh Chodesh Elul 1924”. “Madil ben 
Shmuel, born… 25th of Tevet 1953”. • 
“Michael ben Eliyahu Klein, born… 
first day of Rosh Chodesh Adar 1954”. 
• “Refael ben R’ Eliezer, born… 27th of 
Tevet 1962”. • “Yitzchak ben Moshe, 
born… 18th MarCheshvan 1963”.

Opening Price: $600

49. ששה וימפלים - צרפת
ששה וימפלים. צרפת )כנראה, אלזס(, תרפ”ד עד 

תשכ”ג. 
צבע על בד.

מצוירים  ואיורים  אותיות  עם  וימפלים,  ששה 
גם  התינוק  שם  מופיע  בחלקם  ביד.  וצבועים 
דגל  מופיע  הוימפלים  באחד  לטיניות.  באותיות 
דר”ח  א’  נולד...  יצחק,  בן  בריש  “יעקב   • צרפת. 
כ”ה  נולד...  בן שמואל,  • “מאדיל  אלול תרפ”ד”. 
טבת תשי”ג”. • “מיכאל בן אליהו קליין, נולד... א’ 
של ר”ח אדר תשט”ו”. • “רפאל בן מוה”ר אליעזר, 
נולד... ביום כ”ז טבת תשכ”ב”. • “יצחק בן משה, 

נולד... י”ח מרחשון תשכ”ג”. 

פתיחה: $600

48. Challah Cover
Challah cover. [Eastern Europe?], 20th 
century.
Fabric; paint. 
The first two verses of Kiddush are writ-
ten in the center of the cover flanked 
by drawings of flowers, a challah and 
candlesticks.
43X52.5cm. Good condition. Stains and 
folding marks. 

Opening Price: $200

48. כיסוי לחלה
כיסוי לחלה. ]מזרח אירופה?[, המאה ה-20. 

בד; צבע.
בקר  ויהי  ערב  “ויהי  הכיתוב  מופיע  הבד  במרכז 
צבאם”.  וכל  והארץ  השמים  ויכלו  השישי,  יום 

לצדו מופיעים ציורי פרחים, חלה ופמוטות. 
52.5X43 ס”מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול. 

פתיחה: $200

48

  45  |  פריטי בד וַמְלּבּוִׁשים

49



46 | ינואר 2013

50



50. לבוש תינוק לטקס “פדיון הבן” – עיראק
לבוש תינוק לטקס “פדיון הבן” או לברית מילה. עיראק, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

אריג כותנה ובד משי; רקמת חוטי מתכת כסופים; תחרה. 
סט בדים מפואר, לתינוק. כנראה, לטקס פדיון הבן. הסט כולל: שתי מפות / שמיכות; מעיל; כובע. 

ומעוטרים  גבוהה  באיכות  עשויים  שלפנינו  הבד  פריטי  ארבעת  תחרה.  מעוטרים  והכובע  המפות  שולי 
רקמת חוטי-מתכת כסופים בדגמים צמחיים וגיאומטריים. 

מפות 56X56 ס”מ, 78X78 ס”מ; מעיל 43 ס”מ; כובע 13 ס”מ בקירוב. כתמים.

פתיחה: $4000

50. Baby’s Attire for Pidyon HaBen Ceremony – Iraq
Baby’s attire for Pidyon HaBen ceremony or for Brit Milah. Iraq, [first half of 20th 
century]. 
Cotton and silk fabrics; metal silvery embroidery threads; lace.
Fancy cloth set for a baby. Apparently, for Pidyon HaBen ceremony. The set is com-
posed of two tablecloths / covers; coat; hat.
The tablecloths and hat are bordered with lace. These four objects are high-quality 
items decorated with silvery metal threads in plant and geometric patterns. 
Tablecloths: 56X56cm. 78X78cm; coat: 43cm. hat: approximately 13cm. Stains.

Opening Price: $4000
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51. כיסוי ראש ומעיל – לבוש אשה תימניה
 כיסוי ראש לאשה. תימן, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[.  .1

עיטורי כסף, פיליגרן, מוזהבים; מטבעות כסף מוזהבים; בד; אבני-חן; עטורים שונים.
 Maria Theresa( ”צדו האחורי של כיסוי הראש מעוטר שלוש שורות מטבעות-כסף “מריה תרזה טאלר
thaler( מצופים זהב; צד המטבעות הפונה כלפי חוץ הנו הצד בו מופיע הנשר הקיסרי הדו-ראשי, כמקובל 
בפריטי-לבוש תימניים מהתקופה. חלקו העליון מקושט עיטורי כסף מוזהבים בעבודת פיליגרן, משובצים 
אבני-חן. משני צדי הכיסוי משתשלים עטורי פיליגרן מוזהבים בצורת סלים, משובצים אבני-חן. גובה: 60 

ס”מ. 
2. מעיל לאשה. תימן, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

בד; רקמה. 
מעיל ארוך, צווארונו עשוי בד קטיפה ורוד. מעוטר רצועות ורקמת חוטים בצבע כסף. גובה: 140 ס”מ. 

מצורפים מספר פריטי-לבוש תימניים נוספים, שנעשו במחצית השניה של המאה ה-20. 

פתיחה: $2000

51. A Headdress and a Coat – Attire of a Yemenite Woman
1. Woman’s headdress. Yemen, [first half of 20th century].
Silver adornments, filigree, gilded; gilded silver coins; fabric; gems; various 
ornamentation.
The reverse side is adorned with three rows of gilded silver coins - “Maria Theresa 
thaler”; the side of the coin has the two-headed imperial eagle facing outward, as is 
customary in Yemenite items of clothing from that time. The upper part is adorned 
with gilded silver filigree ornamentation, set with gems. On both sides of the cover-
ing are gilded filigree adornments shaped like baskets, set with gems. Height; 60cm.
2. Woman’s coat. Yemen, [first half of 20th century].
Fabric; embroidery.
Long coat, pink velour collar. Decorated with silver-colored strips and embroidery. 
Height: 140cm. 
Attached are a number of additional Yemenite items of attire, made in the second half 
of the 20th century.

Opening Price: $2000
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52. פרוכת גדולה ומפוארת – אוסטרו-הונגריה, תרכ”ד – משפחת פרנקל
פרוכת לארון קודש. פרשבורג, תרכ”ד ]1864[. 

אריג מעוטר בדי קטיפה כחולים וחומים; רקמת חוטי כסף; עיטורי-מתכת שונים.
פרוכת גדולה ומפוארת. בראשה כתר גדול, תחתיו מופיע הכיתוב “כ”ת” ]כתר תורה[ במסגרת מסוגננת. 
במרכז הפרוכת נרקם בחוטי כסף, על בד קטיפה כחול בצורה אליפטית, הכיתוב: “זאת נדב / לכבוד המקום 
נ”י  / ולכבוד היום הדין הקדוש והנורא / הקצין והמרומם הר”ר שמואל ליב פראנקל  ב”ה לכבוד התורה 
/ ואמו  / לזכרון אבותיו היקרים אשר בעדן מנוחתם / הלא המה אביו הנכבד והמפואר הר”ר וואלף ז”ל 
הנכבדה והמפוארה מרת רוחמה ע”ה / עם זוגתו הגבירה אשת חיל מרת גיטל תחי’ / בת הקצין המנוח הר”ר 
ליב וויענער ע”ה / ואמה הכבודה והצנועה מרת הענדל תי’ / ולזכרון שלום נשמת אבי אמה המפורסם / 
צדיק ונשגב כבוד שמו תהלתו שהי’ ]שהיה[ כמה שני’ ]שנים[ / דיין בקהלתנו, הרב מהו’ שלום פירד זצ”ל 
/ בשנת תרכ”ד לפ”ק”. הכיתוב מופיע בתוך מסגרת מרובעת גדולה, עם עטורים מרשימים, רקומים בחוטי 
כסף בדגמים צמחיים וגיאומטריים, ובשילוב עיטורי בד ומתכת נוספים. בשנת תרס”ה חודשה הפרוכת, 
כפי שמעידה הכתובת בחלקה התחתון: “נתחדש / ע”י בניהם הקצינים / ר’ וואלף, ר’ חיים בער ור’ עזריאל 

/ שנת תרס”ה לפ”ק. חלקה העליון מעוטר תריסר מגני-דוד וחלקה התחתון אחד-עשר מגני-דוד. 
הרב רבי שלום פריד ]פיורדא[, הנזכר כסבּה “המפורסם צדיק ונשגב כבוד שמו תהלתו” של מרת גיטל 
פראנקל, הוא רבי משה שלום סג”ל פרענקל, שהיה דיין בפרשבורג )נזכר בתשובות החתם סופר “והרב 
יששכר  “הילד  גם  נזכר  החת”ס,  של  הנימולים  בפנקס  לי...”(;  הראה  ק”ק  דפה  דיין  פיורדא  שלום  מו”ה 
המכונה בערמאן בן כ”ה ליב ווינר חתן הרבני מה’ שלו’ פיורדא נ”י” )ראה: אישים בתשובות חתם סופר, 

עמ’ שז-שח(.
248X138 ס”מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בבד הבהיר. מרבית עבודות הרקמה במצב טוב. הבד בצדה האחורי 

חודש. 

פתיחה: $25,000

52. Large Elaborate “Parochet” – Austro-Hungary, 1864 – Frankel Family
“Parochet” (Torah ark curtain). Pressburg, 1864.
Fabric decorated with blue and brown velour; silver embroidery; various metal 
ornamentations.
Large elaborate “parochet”. At the top is a large crown, under which is inscribed the 
Hebrew initials of a Torah crown in a stylish frame. In the center of the “parochet”, 
embroidered with silver thread on blue velvet is an oval inscription: “This was donated 
/ In honor of G-d and in honor of his Torah / And in honor of the holy and awesome 
Day of Judgement / The lofty R’ Shmuel Leib Frankel / In memory of his dear ances-
tors who rest in Eden / His honored and praiseworthy father R’ Wolf / and his hon-
ored and praiseworthy mother Ms. Ruchama / With his wife Woman of Valor Ms. 
Gittel / daughter of the deceased R’ Leib Weiner / And her honored modest mother 
Ms. Hendel / And for everlasting memory of her renowned maternal grandfather / 
Tzaddik and exalted, his name is honored and his glory, who served for some years 
/ Dayan in our community, Rabbi Shalom Fried / in 1864”. The inscription appears 
inside a large square frame with impressive decorations, embroidered in silver threads 
in plant and geometric patterns combined with other fabric and metal decorations. 
In 1905, the “parochet” was renewed, as written on the bottom: “Renewed / by their 
children / R’ Wolf, R’ Chaim and R’ Ezriel / 1905. The top is decorated with 12 Stars of 
David and the bottom with 11 Stars of David. 
Rabbi Shalom Fried [Fiorda], mentioned as Ms. Gittel Frankel’s grandfather 
“Renowned tzaddik and exalted his name is honored and his glory”, is Rabbi Moshe 
Shalom Segal Frankel, who was dayan in Pressburg (mentioned in the Chatam Sofer 
responsa “And Rabbi Shalom Fiorda Dayan here in our community showed me…”); 
also mentioned in the notebook recording those circumcised by the Chatam Sofer, 
“The boy Yissachar called Berman son of Leib Weiner son-in-law of Rabbi Shalom 
Fiorda” (see: persons in the Chatam Sofer responsa, pp. 307-308). 
138X248cm. Good condition. Stains. Tears to light-colored fabric. Most of the embroidery 
is in good condition. The fabric on the reverse side has been renewed.

Opening Price: $25,000
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53. פרוכת וכפורת לשבת – גרמניה, 1830
פרוכת וכפורת לארון קודש. ]מרכז אירופה, כנראה גרמניה[, ]כ”ה אב[ תק”ץ ]אוגוסט 1830[. 

פרוכת וכפורת עשויות קטיפה, מעוטרות רקמת חוטי זהב וכסף, עיטורי כתר תורה וזר ענפים. על הפרוכת 
נרקם הכיתוב “ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם, אילת אהבים ויעלת חן, נדבו נשי חיל מעדתינו בפ’ 
]בפרשת[ עקב, תק”צ לפ”ק”. כתובת ההקדשה, “בפרשת ֵעֶקב”, מסייעת לתארך את הזמן המדויק בו נתנו 
הפרוכת והכפורת לבית הכנסת, בשבת פרשת עקב, יום כ”ה אב תק”ץ. הביטוי “נשי חיל”, אפשר כי מרמז 
לקיומה של אגודת-נשים בקרב הקהלה היהודית, או שמשמש כביטוי כללי לנשות הקהלה. על הכפורת 

נרקם הכיתוב “ויתן את הכפרת על האר]ו[ן מלמעלה”. 
פרוכת 112X54 ס”מ, כפורת 156X32 ס”מ. מצב בינוני-טוב. קרעים ופגמים שונים בבד הקטיפה. מצורפות שתי 

רצועות-בד מנותקות. 

פתיחה: $1000

53. “Parochet” and “Kaporet” for Shabbat – Germany, 1830
“Parochet” (Torah ark curtain) and “kaporet”. (Central Europe, apparently 
Germany], [August 1830].
Velvet “parochet” and “kaporet”, adorned with gold and silver embroidery, a Torah 
crown and a bouquet of branches. Embroidered on the “parochet”: “Keep the Shabbat 
because it is holy to you… donated by the women of valor of our community on 
‘Parshat Ekev’, 1830”. The dedication on “Parshat Ekev” helps to determine the exact 
date of the donation of the “parochet” and “kaporet” to the synagogue, on “Parshat 
Ekev”, August 1830. The expression “Women of valor” possibly hints to the existence 
of the Jewish community’s women’s association or alternatively to the community 
women in general. Embroidered on the “kaporet” is the verse “And he placed the 
‘kaporet’ on the ark from above”.
“Parochet” 54X112cm, “kaporet” 32X156cm. Fair-good condition. Tears and various dam-
ages to the velvet fabric. Enclosed are two detached fabric straps.

Opening Price: $1000
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54. פרוכת לארון קודש – משפחת ורטהיים מפּולדה
פרוכת לארון קודש. פולדא )פולדה – Fulda, מדינת הסן, גרמניה(, 1928. 

פרוכת עשויה בד קטיפה בצבע בורדו, מעוטרת רקמת חוטי זהב וכסף, עמודים עם אשכולות ענבים, זוג 
אריות וכתר. במרכזה רקומה כתובת-הקדשה משנת 1928, מאת אברהם ולאה ורטהיים: “לזכרון מהור”ר 
אברהם בן מהור”ר נפתלי ווערטהיים פו”מ ]פרנס ומנהיג[ דק”ק פולדא ואשתו מ’ לאה בת מהור”ר אליהו 

רפאל ז”ל תרפ”ח לפ”ק”. 
210X120 ס”מ. מצב כללי טוב. שלשה קרעים גסים בחלקה העליון. כתמים, בעיקר בצדה האחורי. 

פתיחה: $600
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54. “Parochet” – Wertheim Family 
of Fulda
“Parochet” (Torah ark curtain). Fulda, 
(Hessen, Germany), 1928.
Velvet bordeaux fabric “Parochet”, 
decorated with gold and silver embroi-
dery, pillars with clusters of grape, a 
pair of lions and a crown. A dedication 
is embroidered in its center, donated in 
1928 by Avraham and Leah Wertheim: 
“In memory of my father Avraham ben 
Naftali Wertheim Fulda community 
leader and his wife Leah bat Eliyahu 
Refael 1928”.
120X210cm. Overall good condition. 
Three coarse tears to top. Stains, primarily 
on reverse side.

Opening Price: $600

55. תיק לספר תורה – עיראק
תיק לספר תורה )ספרדי(. עיראק, ]ִמְפֶנה המאות 

ה-19-20[. 
מוטבעות  גזורות,  כסף  פח  לוחיות  מחופה  עץ 

ומרוקעות; בד; עיטורים על קלף.
כסף  לוחיות  מחופה  החיצוני  חלקו  קלף.  ללא 
ובצורות  פרחים  בדגמי  מעוטרות  דקות, 
על  חקוקות  הדברות  ובעשרת  גיאומטריות, 
כתובת-הקדשה:  העליון  בחלקו  הברית.  לוחות 
יונתן כ”ץ  “זה ס”ת לעילוי דבורה אשתי בת מו’ 
---וף   --- ר’  בן  הי”ו  אשר  ע”ה  המקדיש  נ”ע, 
פעמונים  לתליית  ווים  העליון  בקצהו  נ”ע”. 
הפנימי  בחלקו  רימונים.  לתליית  ומסמרי-פלדה 
שתי פיסות קלף משולשות, מוגנות בזכוכית, עם 
הנראה,  )כפי  ופסוקים  פרחים  עם  כדים  עטורי 

נלקחו מס”ת אחר(. 
גובה: 94 ס”מ, קוטר: 28 ס”מ. מצב בינוני. כיפופים, 

מסמרים חסרים, פגמים.

פתיחה: $4500

55. Torah Scroll Case – Iraq
Torah scroll case (Sephardic). Iraq, 
[late 19th - early 20th century]. 
Wood covered with cut silver tin plates, 
impressed and hammered; fabric; 
decorations on parchment. 
Without torah scroll. The outside 
is covered with thin silver plates 
decorated with floral patterns and 
geometric shapes, and with the Ten 
Commandments etched on the Tablets 
of Law. On the upper part is a dedica-
tion: “This Sefer Torah is in memory 
of my wife Devora bat Yonatan Katz, 
donated by Asher ben R--- ---of”. At 
the top are hooks for hanging bells and 
steel nails for hanging “rimonim”. In 
the inside are two triangular strips of 
parchment, protected by glass, with 
decorations of jugs with flowers and 
with verses (apparently, taken from 
another Torah Scroll).
Height: 94cm. diameter: 28cm. Fair condi-
tion. Bends, missing nails, damages.

Opening Price: $4500
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56. תיק לספר תורה – מצרים
תיק לספר תורה )ספרדי(. מצרים, ]ראשית המאה ה-20[. 
עץ, שיבוץ עץ, שנהב וצדף; לוחיות כסף גזורות וחרוטות. 

ופיסות שנהב,  וורוד  לבן  בגוני  זעירות של צדף  פיסות  כולו  ללא קלף. חלקו החיצוני של התיק משובץ 
בדגמים הנדסיים ובצורת מגני-דוד )מלאכת שיבוץ האופיינית לאזור סוריה(. בחיבור דלתות התיק, במרכז, 
מוסמרה לוחית כסף עגולה עם כתובת הקדשה חרוטה: “זכרה השם להם לטובה, מאת האדון אליאהו 

ווהבה ואשתו אלגרה ווהבה אלדיה. זה הספר והתיק תחת רשותם לטלטלו לאזה ]![ מקום שירצו”. 
חלקו הפנימי מעוטר ארבעה פסים רוחביים, עליהם נכתבו הפסוקים “תורת ה’ תמימה משיבת נפש עדות 
ה’ נאמנה מחכימת פתי” ו”פקודי ה’ ישרים משמחי לב מצות ה’ ברה מאירת עינים”, ארבעתם עשויים 

מלאכת שיבוץ עדינה ואיכותית של שנהב, עץ וצדף. בחלקו הפנימי שני עצי חיים. 
אף על פי שמלאכת השיבוץ המעטרת את התיק מקורה בסוריה, מסתבר כי מקורו של התיק במצרים 

דוקא, ורומז לכך שם משפחתם של בני הזוג אליהו ואלגרה והבה. 
גובה: 56 ס”מ, קוטר: 32.5 ס”מ. מצב בינוני-טוב. עיטורים חסרים. נקבי תולעים. פיסות צדף ושנהב חסרות או 

שבורות. 

פתיחה: $2000
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56. Torah Scroll Case – Egypt
Torah scroll case (Sephardic). Egypt, [beginning of 20th century].
Wood, inlayed with wood, ivory and shell; cut and engraved silver plates.
Without torah scroll. The outside of the case is completely inlayed with tiny pieces of 
shell in shades of white and pink and bits of ivory in geometrical patterns and in the 
shape of Stars of David (inlaying work, characteristic of the Syrian region). Nailed 
at the center, where the case doors connect, a round silver plate with an engraved 
dedication: “Hashem remembered them for the good, by Mr. Eliyahu Wahaba and 
his wife Allegra Wahaba Alledya. This book and case belongs to them and they are 
entitled to move it to wherever they wish”.
The inside is adorned with four transverse strips, with four verses from Psalms 
Chapter 19, all four made with delicate high-quality inlay of ivory, wood and shell. 
Two “atzei chaim” are inside.
Although the inlay adorning the case originated in Syria, probably the case originates 
from Egypt as insinuated by the last name of the couple Eliyahu and Allegra Wahaba.
Height: 56cm. diameter: 32.5cm. Fair-good condition. Missing adornments. Worn holes. 
Missing or broken bits of shell and ivory.

Opening Price: $2000

57. ארון קודש מיניאטורי – פולין
ארון קודש מיניאטורי. ]פולין, שנות ה-30[.

עץ מגולף; צבע זהב; עיטורי מתכת מוזהבים.
ארון קודש מיניאטורי, לאחסון ספר תורה מיניאטורי. חזיתו מעוטרת פיתוחים מרשימים בסגנון מזרח 

אירופי, עיטורי עלים ופרחים.
גובה: 59 ס”מ, רוחב: 42 ס”מ, אורך: 16 ס”מ. מצב כללי טוב. שני עיטורי-מתכת חסרים על הדלתות. פגמים 

ושברים קלים בעץ. גב מחודש.

פתיחה: $5000

57. Miniature Torah Ark – Poland
Miniature Torah Ark. [Poland, 1930s].
Carved wood; gold paint; gilded metal ornamentation.
Miniature Torah Ark, for storing a miniature Torah scroll. The front is adorned with 
impressive engravings in Eastern European style, leaf and floral ornamentation.
Height: 59cm. width: 42cm. length: 16cm. Overall good condition. Two metal adornments 
are missing on the doors. Damages and minor breaks to wood. Renewed back. 

Opening Price: $5000
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58. שולחן עץ לשימוש בבית הכנסת – הודו 
שולחן עץ. הודו, ]המאה ה-20[. 

עץ מנוסר וצבוע; עטורים מודבקים.
ומעוטר  ירוק  בצבע  צבוע  מרובע,  עץ  שולחן 
דוגמאות פרחים, מנורה גדולה, כיתוב “ה’ אחד” 
מופיע  העליונים  הדוד  במגני  מגני-דוד.  וארבעה 
מופיעה  התחתונים  הדוד  במגני  “ציון”;  הכיתוב 
האות “פ”. חלק מהעיטורים צוירו על העץ ממש 

וחלקם מודבקים.
כפי הנראה, בשולחן נעשה שימוש בבית הכנסת. 
בחלקו  תורה.  ספר  להנחת  שימש  כי  ייתכן, 

התחתון רישום מאוחר: “כלכתא”. 
גובה: 36.5 ס”מ, רוחב ואורך: 44 ס”מ.

פתיחה: $1800

58. Wooden Table for Synagogue 
– India
Wooden table. India, [20th century].
Sawn painted wood; glued decorations.
Square wooden table, painted green 
and decorated with flowers, a large 
“menorah”, inscription “G-d is One” 
and four Stars of David. The word 
“Zion” appears inside the upper Stars 
of David; in the lower Stars is the letter 
“Peh”. Some of the decorations were 
drawn on the wood itself and some are 
glued. 
Ostensibly, the table was used in the 
Synagogue. Possibly, the Torah scroll 
was placed on it. On the bottom part is 
a later inscription: “Calcutta”.
Height: 36.5cm. width and length: 44cm.

Opening Price: $1800

59. שלושה כיסויי מזוזה – ג’טה דל מזוזה 
– מרוקו

שלושה כיסויי מזוזה - “ג’טה דל מזוזה”. ]מרוקו[.
קטיפה ובד על קרטון בצורת מגן, רקמה אמנותית 
מהכיסויים  אחד  כל  בראש  וכסף.  זהב  חוטי  של 
הבית  בעלת  שם  ומתחתיו  “ש-די”,  השם  רקום 
]“חנא מלכא”, חפציבה אדאהן”, “חפציבה טובי”[. 
עיטורים בדגמים פרחוניים, ודגמי ציפורים ]לסמל 
שלום הבית[. בשניים מן הכיסויים סיומת אניצים 

]פרנזים[ מוזהבת.
3 כיסויים, 25-27 ס”מ. מצב משתנה.

על  שהונח  מפואר  כיסוי   – מזוזה”  דל  “ג’טה 
מתשמישי  אחד  היה  הבית,  בפתח  המזוזה  בית 
לפי  במרוקו.  היהודי  בבית  החשובים  הקדושה 
המנהג, האישה היא המביאה אותו לביתה, ושמה 

היה נרקם על הכיסוי.

פתיחה: $200

59. Three Mezuzah Covers – “Jeta 
Del Mezuzah” – Morocco
Three mezuzah covers – “Jeta Del 
Mezuzah”. [Morocco].
Velvet and fabric on cardboard shaped 
like a shield, artistic embroidery of 
gold and silver threads. At the top 
of each cover the name “Shin, Dalet, 
Yud” is embroidered above the name 
of the proprietress [“Chana Malka”, 
“Chefziba Adahan”, “Chefziba Tovi”]. 
Ornamented with floral patterns and 
bird patterns [symbolic of domestic 
peace]. Two covers have golden fringes. 
3 covers, 25.27cm. Varied condition.
“Jeta Del Mezuzah” – fancy cover placed 
on the mezuzah case at the entrance to a 
home, one of the important ritual Jewish 
objects of a Jewish home in Morocco. 
The custom is that the woman brings 
it to her home, with her name embroi-
dered on the cover. 

Opening Price: $200
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60. תיקים לטלית – מרוקו
שני תיקים לטלית לנער בר-מצוה )“סכארה דציצית”(. מרוקו, ראשית המאה ה-20. 

לוחות כסף גזורים, מנוסרים וחרוטים; עץ; בד קטיפה כחול. 
 על הלוח הקדמי מופיע שם הנער: “ע”ה ]עבד ה’[ שלמה בר חביב אסולין הי”ו” לצד עיטורי ציפורים,  .1
ענפים, עלים ומגני-דוד. על הלוח האחורי: “כבד את אביך ואת אמך”, “ישמח אביך ותגל יול]ד[תך”, “בן 

נחמד ונעים”, “מגן דוד” ו”אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני”. 
ן’ הרוש הי”ו” לצד עיטורי ענפים  יונה   על הלוח הקדמי מופיע שם הנער: “ע”ה ]עבד ה’[ מיכאל בר  .2
ועלים, מגני-דוד ועטורים גיאומטריים. בצדו האחורי לוח מרכזי דמוי פרח וארבעה לוחות פינתיים קטנים. 

גובה: 20 ס”מ, רוחב: 26 ס”מ, אורך: 6.5 ס”מ. 

פתיחה: $400

60. Tallit Bags – Morocco 
Two tallit (prayer shawl) bags for a bar-mitzvah boy (“sachara d’tzitzit”). Morocco, 
beginning of 20th century. 
Silver plates, cut, sawn and engraved; wood; blue velvet fabric.
1. On the front plate is the name of the boy: “E.H. (Eved Hashem) Shlomo bar Chaviv 
Asulin” flanked by ornamentation of birds, branches, leaves and Stars of David. On 
the back plate: “Honor your father and your mother”, “Your father will be happy and 
your mother will rejoice”, “Nice and pleasant son”, “Magen David” and “If I forget 
you Jerusalem, my right hand will be forgotten”.
2. On the front plate is the name of the boy: “E.H. Michael bar Yonah Ebn Harush” 
flanked by ornamentation of branches, leaves, Stars of David and geometrical adorn-
ments. On the back is a central flower-like plate with four small corner plates.
Height: 20cm. width: 26cm, length: 6.5cm.

Opening Price: $400

61. תיק קטיפה לטלית – ארגון “השלשלת” לשארית הפליטה בהולנד
תיק לטלית. ]הולנד, שנות הארבעים או החמישים של המאה ה-20[.

קטיפה אדומה, עם רקמת סמל מגן-דוד וכיתוב: “מזכרת השלשלת רוטרדם”. 
תנועת הנוער התורנית-חלוצית “השלשלת”, הוקמה עבור הנוער היהודי בהולנד אחרי השואה, במטרה 
לטפח את ערכי היהדות והמסורת בקרב ילדי שארית-הפליטה, בהם יתומים רבים שהוסתרו בבתי נוצרים 
עבור  שהיה  “השלשלת”,  בשם  לנוער  ירחון  הוציאה  התנועה  יהודי.  חינוך  קיבלו  ולא  השואה  בתקופת 
ילדים רבים המקור הראשון של דברי תורה שהגיע אליהם לאחר שהות ארוכה בבתי גויים. ראה חומר 

מצורף. • מצורף גליון “השלשלת”, מס’ 3. אמשטרדם, פסח תשי”ט ]1959[.
גודל התיק: 38X32 ס”מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

61. Velvet Tallit Bag – “Hashalshelet” Organization for “She’erit HaPleita” 
in Holland
Tallit (Prayer shawl) bag. [Holland, 1940s or 50s].
Red velvet, with embroidered Star of David and inscription: “Souvenir of 
Hashalshelet Rotterdam”. 
The Religious Youth Movement “Hashalshelet” was founded for Jewish youth in 
Holland after the Holocaust. Its goal was to cultivate values of Judaism and tradition 
in the midst of “She’erit HaPleita” children. This included many orphans hidden in 
Christian homes during the Holocaust who never received any Jewish education. The 
movement published a monthly journal for youth named “Hashalshelet”. For many 
children this journal was the first source of Torah thoughts they encountered after 
living for long periods in non-Jewish homes. See attached material. • Attached is an 
issue of “Hashalshelet”, no. 3. Amsterdam, Pesach 1959.
Size: 32X38cm. Good condition.

Opening Price: $250
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רימונים, “ידיים” וכתרים לספר תורה; בׂשמים
Torah Finials, Torah Pointers and Torah Crowns; Spice Containers
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אפגניסטן,   – תורה  לספר  רימונים  זוג   .62
המאה ה-18

רימונים לספר תורה. ]אפגניסטן? – מרכז אסיה[, 
המאה ה-18. 

כסף )מוזהב(, פיליגרן; עבודת הטבעה וחריטה. 
מכל רימון משתלשלות ארבע שרשראות, בסופן 
שש  עשויים  הקנים  פעמונים.  דמויות  כדוריות 
מעוטרות  ושלוש  חלקות  מהן  שלוש  צלעות, 

חוטי-כסף )פיליגרן(. 
גובה: 19 ס”מ. כיפופים. שרשראות חסרות. כנראה, 

חסרים עיטור בחודם. 

פתיחה: $4500

63. זוג רימונים לספר תורה – צפון אפריקה
רימונים לספר תורה. ]צפון אפריקה, סוף המאה 

ה-19[. 
כסף )מוזהב בחלקו(, מנוסר, חרוט וטבוע.

באחת   – )קרטוש(  מסגרת  חרוטה  קנה  כל  על 
חלקה.  נותרה  והשניה  דוד”  “מגן  הכיתוב  נחרט 
כל רימון מעוטר בהיקפו בשש ציפורים ובשישה 
“חלונות” המנוסרים בשתי שורות, בכל חלון תלוי 
תורה  כתר  דמוי  עיטור  רימון  כל  בראש  פעמון. 
פעמונים,  תלויים  בקצותיהם  אנקולים,  וארבעה 

וצפור נוספת. 
גובה: 33 ס”מ. 

פתיחה: $2000

63. A Pair of Torah Finials 
(Rimonim) – North Africa
Torah finials. [North Africa, end of 
19th century].
Silver (partly gilded), sawn, engraved 
and impressed.
A frame (cartouche) is engraved on 
each stem. The inscription “Magen 
David” is engraved on one and the 
other is blank. The perimeter of each 
finial is adorned by six birds and with 
six sawn “windows” in two rows. In 
each window, a bell is hanging. At the 
top of each finial is a crown-like orna-
mentation and four hooks with bells 
hanging at their tips and another bird.
Height: 33cm.

Opening Price: $2000

62. A Pair of Torah Finials 
(Rimonim) – Afghanistan, 18th 
Century
Torah Finials (Rimonim). [Afghanistan? 
– Central Asia], 18th century.
Silver (gilded), filigree; impressed and 
engraved.
Four chains descend from each Torah 
finials, ending in bell-like marbles. Six-
sided branches, three sides are smooth 
and three are adorned with silver 
threads (filigree).
Height: 19cm. Bends. Lacking chains. 
Apparently, decorations at their tips are 
missing. 

Opening Price: $4500

64. זוג רימונים לספר תורה – אלג’יר
המאה  ראשית  אלג’יר,  תורה.  לספר  רימונים  זוג 

ה-20. 
כסף מנוסר וחרוט, מוזהב בחלקו. 

על ידיות הרימונים נחרט הכיתוב “ע”ה ]עבד ה’[ 
מסעוד אביטבול הי”ו”. כל רימון מעוטר בתריסר 

פעמונים.
גובה: 35 ס”מ. עיטור קטן חסר. 

פתיחה: $2500

64. A Pair of Torah Finials 
(Rimonim) – Algeria
A pair of Torah finials (Rimonim). 
Algeria, beginning of 20th century.
Sawn and engraved silver, partially 
gilded.
Engraved on the handles is the inscrip-
tion “Servant of G-d Masoud Avitbul”. 
Each finial is adorned with 12 bells.
Height: 35cm. One small ornamentation 
is missing. 

Opening Price: $2500
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65. זוג רימונים לספר תורה – צפון אפריקה
רימונים לספר תורה. מרוקו או תוניסיה, המאה 

ה-20.
כסף )לא חתום( מנוסר וחרוט. 

בראש כל רימון – מגן דוד. על ידית אחד הרימונים 
נחרט השם “מרים כהן”. 

גובה: 25 ס”מ. שלושה פעמונים חסרים. 

פתיחה: $300

65. A Pair of Torah Finials 
(Rimonim) – North Africa
Torah finials (Rimonim). Morocco or 
Tunisia, 20th century.
Silver (unstamped) sawn and engraved.
A Star of David tops each finial. 
Engraved on the handle of one finial is 
the name “Miriam Cohen”.
Height: 25cm. Three bells are missing.

Opening Price: $300

66. זוג רימונים לספר תורה – הודו / עיראק
סוף  עיראק,  או  הודו  תורה.  לספר  רימונים  זוג 

המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20. 
כסף, חרוט. 

הרימונים  אחד  על  עיראקי.  בסגנון  רימונים 
“נדבה לביה”כ שערי  נחרטה הקדשה, שלשונה: 
זיע”א”.  שבזי  שלום  הר”ר  נשמת  לעלוי  תפלה 
למיטב ידיעתנו, מקורם של רימונים אלה בהודו. 
בקרב  בשימוש  והיו  בעיראק  נעשו  הנראה,  כפי 

חברי הקהילה היהודית העיראקית של הודו. 
גובה: 18 ס”מ. שש שרשראות חסרות. 

פתיחה: $1000

66. A Pair of Torah Finials 
(Rimonim) – India / Iraq
A pair of Torah Finials (Rimonim). 
India or Iraq, late 19th century or early 
20th century.
Silver, engraved.
Engraved on one finial is a dedication: 
“Donation to Beit Knesset Sha’arei 
Tefilla in memory of Rabbi Shalom 
Shabazi”. To the best of our knowledge, 
the Torah finials originated in India. 
Apparently, they were made in Iraq 
and were used by members of the Iraqi 
Jewish community of India.
Height: 18cm. Six chains missing.

Opening Price: $1000

60 | ינואר 2013

65

66



67. רימון לספר תורה – עיראק
רימון בודד לספר תורה. ]עיראק, ראשית המאה 

ה-20[.
כסף )לא חתום(. 

ענבלים.  ובסופן  משתלשלות  שרשראות  חמש 
תרע”א:  משנת  חרוטה,  כתובת-הקדשה 
אברהם  אליהו  הז’]קן[  המ’]נוח[  “למנו’]חת[ 
נ”ע  צלחה  בת  רחל  הזקנה  ולמנו’]חת[  תווינה 
בספרות  )התאריך   .”5671 כסליו   25 נפ’]טרה[ 

ערביות(. 
גובה: 19 ס”מ. כיפופים. 

פתיחה: $300

67. Torah Finial (Rimon) – Iraq
A single Torah finial (Rimon). [Iraq, 
early 20th century]. 
Silver (unstamped).
Five hanging chains ending with 
uvulas. Engraved dedication from 
1911, “For the resting of the deceased 
Eliyahu Avraham Tavina and the rest-
ing of Rachel bat Zelacha died 25 Kislev 
5671”. (The date is in Arabic numerals).
Height: 19cm. Bends.

Opening Price: $300

68. זוג רימונים לספר תורה – וינה
זוג רימונים לספר תורה. וינה, ]סוף המאה ה-19 

או ראשית המאה ה-20[.
כסף )חתומים בבסיס(. עבודת חריטה וניסור. 

שתי שורות פעמונים סביב כל רימון. 
גובה: 30 ס”מ. מספר כיפופים.

פתיחה: $2400

68. A Pair of Torah Finials 
(Rimonim) – Vienna
A pair of Torah finials (Rimonim). 
Vienna, [end of 19th century or begin-
ning of 20th century].
Silver (stamped on base). Engraving 
and sawing work.
Two rows of bells surrounding each 
finial.
Height: 30cm. Several bends. 

Opening Price: $2400
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69. זוג רימונים לספר תורה – לבוב, המאה ה-19
רימונים לספר תורה. לבוב, המאה ה-19.

כסף מנוסר וטבוע. חתום )מספר פעמים(: “DF”, סמל Diana’s Head עם הספרה 3 והאות F )המייצגת 
את העיר לבוב(. 

הקנים מחופים משני קצותיהם בעיטורים בצורת עלים, הקצה העליון בעל צורה כדורית פחוסה. הרימונים 
עשויים שתי דיסקיות מסוגננות, במרכזן עובר מוט. מעוטרים ששה אריות מרשימים, האוחזים בדיסקית 
העליונה בכפותיהם הקדמיות, ובתחתונה - בכפותיהם האחוריות. בראש הרימונים עיטור נוסף – אריות 

אוחזים בלוחות-הברית, על הלוחות מונח מגן-דוד. 
גובה: 22.5 ס”מ. 

פתיחה: $4000

69. A Pair of Torah Finials – Lvov, 19th Century
Torah finials. Lvov, 19th century.
Sawn impressed silver. Stamped (several times): “DF”, emblem of Diana’s Head with 
the numeral 3 and the letter F (representing the city of Lvov).
Both ends of the stems are covered with leaf-shaped ornamentation; the upmost end 
is shaped like a flattened marble. The finials are made of two styled disks with a pole 
passing through their centers. They are decorated with six impressive lions holding 
the uppermost disk in their front paws and the bottom disk in their back paws. At the 
top of finials is another decoration – lions holding the Tablets of Law, on the Tablets 
is a Star of David.
Height: 22.5cm.

Opening Price: $4000
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70. זוג רימונים לספר תורה – ארצות-הברית
רימונים לספר תורה. ארצות-הברית, ִמְפֶנה המאות ה-19-20. 

כסף רקוע, חרוט, מוזהב בחלקו. חתום: ”BC”, “84”, “1890“ וחותמות כסף רוסיות מזויפות. 
העליון  חלקם  פעמונים.  שורות  שתי  פעמונים.  במקורן  האוחזות  ובציפורים  צמחיים  בדגמים  מעוטרים 

דמוי כתר, בראשו ציפור.
ה-19.  המאה  מסוף  החל  ופולין  אוקראינה  ברוסיה,  שיוצרו  לרימונים  בצורתם  דומים  אלה  רימונים 
גושפנקאות הכסף הרוסיות המופיעות על הקנים – מזויפות: המהגרים שהגיעו ממזרח אירופה לארה”ב, 
לא הכירו את חותמות ה”סטרלינג” שטבעו צורפים אמריקניים ואנגליים על כלים מעין אלה, ועל כן היססו 
לקנותם. על-מנת לרכוש את אמון הלקוחות ממוצא מזרח אירופי, נהגו יצרנים אמריקניים להוסיף לכלים 
רימונים לספרי תורה  רימונים, מבחר   50“ נוספים, ראה:  רוסיות מזויפות. לפרטים  גושפנקאות  יהודיים 
כנסת  בית  ליהדות,  המוזיאון  תל-אביב,  באוניברסיטת  תערוכה  )קטלוג  אירופית”  משפחה  של  מאוסף 
 Crowning Glory, Silver Torah“ וכן   ;49 עמ’   ,)1998 צימבליסטה,  ע”ש  היהדות  למורשת  ומרכז 
 ,)1996 ניו-יורק,  היהודי,  המוזיאון  )הוצאת   ”Ornaments of the Jewish Museum, New York

פריטים 355-359. 
גובה: 40 ס”מ. אחד הרימונים חסר עיטור בראשו. פעמונים חסרים. 

פתיחה: $2500

70. A Pair of Torah Finials (Rimonim) – USA
Torah Finials. USA, late 19th - early 20th century. 
Hammered, engraved, partially gilded silver. Stamped: “BC”, “84”, “1890” and forged 
Russian silver stamps.
Decorated with plant patterns and birds holding bells in their beaks. Two rows of 
bells. The tops of the Torah finials are crown-like, topped by a bird.
The shape of these Torah finials is similar to those created in Russia, Ukraine and 
Poland beginning at the end of the 19th century. The Russian silver seals on the 
branches are forged. Immigrants who arrived to the USA from Eastern Europe did 
not recognize the “Sterling” stamps that American and English jewelers impressed 
on such utensils and therefore hesitated to buy them. American manufacturers who 
wished to acquire the faith of the customers from Eastern Europe used to add forged 
Russian seals to Jewish utensils. For further details, see: “50 ‘rimonim’, selection of 
‘rimonim’ for Torah scrolls from the collection of a European family” (catalogue of 
exhibit in Tel-Aviv University, Museum of Judaica, Synagogue and Center for Jewish 
Heritage named after Zimbalista, 1998), p. 49; and “Crowning Glory, Silver Torah 
Ornaments of the Jewish Museum, New York” (published by the Jewish Museum, 
New York, 1996), Items 355-359.
Height: 40cm. One Torah finial is lacking a decoration at the top. Lacking bells. 

Opening Price: $2500
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71. שני זוגות רימונים לספר תורה – תימן
שני זוגות רימונים לספר תורה. תימן, המאה ה-20. 

פליז יצוק, מנוסר ומכופף. 
גובה: 25.5-26 ס”מ; 27 ס”מ. 

פתיחה: $300

71. Two Pairs of Torah Finials 
(Rimonim) – Yemen
Two pairs of Torah finials (Rimonim). 
Yemen, 20th century. 
Cast brass, sawn and bent. 
Height: 25.5-26cm; 27cm.

Opening Price: $300

ן 72. זוג רימונים לספר תורה - ַעֶדּ
המאה  תימן,  דרום  ן,  ]ַעֶדּ תורה.  לספר  רימונים 

ה-20[. 
כסף רקוע, מגורגר )גרגרי כסף(. 

מכל רימון משתלשלות ארבע-עשרה שרשראות 
נוספת  שורת-מתלים  פעמונים;  ובסופן  כסף 

72. A Pair of Torah Finials 
(Rimonim) – Aden
Torah finials. [Aden, South Yemen, 
20th century].
Hammered, granulated silver. 
Descending from each finial are 14 
silver chains with bells at their ends; 
another row of hangers for four bells. 
At their top is a sawn decoration from 
which six more bells are hanging. 
Height; 29cm. Missing bells.

Opening Price: $700

73. וזאת אשר ללוים – טס כסף – אירופה, 
המאה ה-18

טס כסף לתליה. ]אירופה[, תקנ”ז ]1797[.
כסף. עבודת ניסור, הבלטה וחריטה. 

ללוים,  אשר  “וזאת  חרוטה:  הקדשה  כתובת 
וחנוכה תקנ”ז לפ”ק”, עם  נתחדש שבת החודש 

איור כד לנטילת ידיים ושני ענפים. 
שימש כנראה לתליה על כיור או ספל לנטילת ידי 
הכוהנים בבית הכנסת. בגב הטס שלוש לולאות 
ושתים  נמצאת  אחת  שרשרת  לשרשראות. 

חסרות.
10 ס”מ. רוחב מירבי: 7.5 ס”מ. 

פתיחה: $3500

73. “V’zot Asher LaLevi’im” – 
Silver Plate – Europe, 18th Century
Silver plate for hanging. [Europe], 1797.
Silver. Sawing, relief and engraving art.
Engraved dedication: “V’zot Asher 
LaLevi’im, was newly used Shabbat 
HaChodesh and Chanukah 1797”, and 
illustration of a jug for hand washing 
and two branches. Apparently, used for 
hanging on the sink or on the cup for 
washing the hands of the “cohanim” 
in the synagogue. On the reverse side 
of the plate are three loops for chains. 
One chain exists and two are missing.
10cm. Maximum width: 7.5cm.

Opening Price: $3500

לארבעה פעמונים. בחלקם העליון עיטור מנוסר, 
ממנו משתלשלים שישה פעמונים נוספים.

גובה: 29 ס”מ. פעמונים חסרים. 

פתיחה: $700
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כסף-  – בעבודת-יד  תורה  לספר  טס   .74
פיליגרן – אברהם צדוק

טס לספר תורה, מעשה ידי הצורף אברהם צדוק. 
ירושלים, ]ראשית שנות ה-60 של המאה ה-20[. 

כסף, פיליגרן; שיבוץ אבני טורקיז. 
וכנראה  איכותית,  פיליגרן  מלאכת  עבודת-יד, 
הלוח  במרכז  ייחודית.   – האמן(  משפחת  )עפ”י 
תריסר לוחיות-כסף קטנות עם סמלי שנים-עשר 
השבטים ושמותיהם. השוליים מעוטרים בליטות 
טורקיז.  אבני  משובצות  בקצותיהן  קמורות, 

שרשרת לתלייה, עשויה כסף.
לארץ  עלו  ומשפחתו  צדוק  אברהם  הצורף 
בשכונת  והתיישבו   ,1949 בשנת  תימן,  מצנעא, 
הקימה   1950 בשנת  בירושלים.  ישראל”  “בית 
שנות  ובמהלך  לצורפות  בית-מלאכה  המשפחה 
– חנויות  ה-60 פתחה חנות בירושלים, ובהמשך 

נוספות. 
גילעת,  יעל  ד”ר  של  מאמרה  ראה  נוסף,  למידע 
חייהם  סיפור  בישראל,  תימן  יוצאי  “צורפים 
בא”י  עצמאים  מלאכה  בעלי  של  ואומנותם 

ובראשית ימיה של המדינה” )מצורף(. 
אורך: 26.5 ס”מ, רוחב: 16.5 ס”מ.

פתיחה: $1500

74. Torah Shield – Handmade 
Silver Filigree – Avraham Tzadok
Torah shield, handmade by the re-
nowned Yemenite silversmith Avraham 
Tzadok. Jerusalem, [early 1960s].
Silver filigree; set with turquoise stones.
Impressive, high quality and possibly 
unique (according to the artisan’s 
family) silver filigree work. The center 
of the shield is decorated with 12 small 
silver plates depicting the symbols of 
the 12 tribes of Israel and their names. 
The edges decorated with convex pro-
trusions, set with turquoise stones at 
their tips. A silver chain for hanging.
The famed silversmith Avraham 
Tzadok and his family immigrated to 
Israel from Sana, Yemen, in 1949 and 
settled in the Beit Israel neighborhood 
of Jerusalem. In 1950, the family estab-
lished a jewelry and silversmith work-
shop. During the 1960s, they opened a 
store in Jerusalem that was eventually 
followed by more stores. 
For further information, see the article 
by Yael Gilat, “Yemenite jewelers in 
Israel, the story of their lives and the 
craft of the independent craftsmen in 
Eretz Israel and in the early years of the 
State” (attached).
Length 26.5cm, width 16.5cm.

Opening Price: $1500
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75. יד לספר תורה – וינה
]וינה, המחצית הראשונה של  “יד” לספר תורה. 

המאה ה-20[.
כסף )חתום(, יצוק וחרוט. 

אורך: 32 ס”מ. 
וינה:  ב”דֹורֹוֵתיאּום”,  פומבית  במכירה  נקנה 
 Auktion “Silber”, 11.5.2009, Palais

Dorotheum, Wien. פריט מס’ 430.

פתיחה: $1300

75. Torah Pointer – Vienna
Torah Pointer. [Vienna, first half of 
20th century].
Silver (stamped), cast and engraved.
Length: 32cm.
Provanance: Auktion “Silber”, 
11.5.2009, Palais Dorotheum, Wien. 
Lot no. 430. 

Opening Price: $1300

76. יד לספר תורה – אוסטרו-הונגריה
כנראה  ]אוסטרו-הונגריה,  תורה.  לספר  “יד” 

ֶּפְׁשט, המאה ה-19[. 
כסף )חתום(, יצוק וחרוט. 

אורך: 24 ס”מ. שרשרת מקורית.

פתיחה: $750

77. יד לספר תורה – אירופה
“יד” לספר תורה. ]אירופה, ראשית המאה ה-20[. 

ברונזה יצוקה; מצופה כסף.
עלים  גליליים,  עיטורים  מתומן.  עליון  מפרק 

ופרחים. 
אורך: 22.5 ס”מ. 

פתיחה: $180

76. Torah Pointer 
– Austro-Hungary
Torah Pointer. [Austro-Hungary, ap-
parently Pest, 19th century].
Silver (stamped), cast and engraved.
Length: 24cm. Original chain.

Opening Price: $750

77. Torah Pointer – Europe
Torah Pointer. [Europe, beginning of 
20th century].
Cast bronze; silver-plated. 
Octagon upper part. Cylindrical 
adornments, leaves and flowers.
Length: 22.5cm.

Opening Price: $180
78. Collection of Torah Pointers – 
Ivory and Silver
Five Torah pointers. [Europe].
Carved ivory and silver. Two pointers 
of carved ivory, and three with silver 
at the head. Various designs: Ivory 
handle carved as a bouquet, plated with 
beaten silver in floral patterns; handle 
with carved flower, leaves and a Star of 
David; etc.
Some have chains for hanging.
5 items, varied size. 
Provanance: Auktion “Silber”, 
11.5.2009, Palais Dorotheum, Wien. 
Lot no. 429. 

Opening Price: $2500

78. אוסף “ידיים” לספר תורה – שנהב וכסף
חמש “ידים” לספר תורה. ]אירופה[.

מגולף,  משנהב  “ידים”  שתי  וכסף.  מגולף  שנהב 
ושלוש עם שילוב כסף בראש ה”יד”. 

עיצובים שונים: ידית שנהב מגולפת כזר פרחים 
עם ציפוי כסף מרוקע בדגמים פרחוניים; ידית עם 

גילוף פרח, עלים וסמל מגן דוד; ועוד.
בחלקן שרשראות לתליה. 

חמשה פריטים, גודל משתנה.
וינה:  ב”דֹורֹוֵתיאּום”,  פומבית  במכירה  נקנה 
 Auktion “Silber”, 11.5.2009, Palais

Dorotheum, Wien. פריט מס’ 429.

פתיחה: $2500

detail from item 75 פרט מתוך פריט 

detail from item 78 פרט מתוך פריט 

detail from item 76 פרט מתוך פריט 
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79. כתר לספר תורה – וינה – אמצע המאה 
ה-19

ה-19,  המאה  אמצע  וינה,  תורה.  לספר  כתר 
כנראה 1846. 

 “T.&Co.” ;“18-6” :כסף מוטבע וחרוט )חתום
 .)Triesch & Co. חותמת היצרן –

כתר גדול, מעוטר דוגמאות פרחים ועלים. סביב 
 / מלכות  “כתר  הכיתוב  נחרט  התחתון  חלקו 
כתר שם טוב / כתר תורה / כתר כהונה”. בראשו 
עיטור גדול בצורת פרחים. שתי שורות פעמונים; 

במרכזו פעמון גדול מצופה זהב. 
פעמונים  ס”מ.   27 מירבי:  רוחב  ס”מ,   45 גובה: 

אחדים משוחזרים. 
וינה,  ב”דֹורֹוֵתיאּום”,  פומבית  במכירה  נקנה 

9.11.2009. פריט מס’ 153.

פתיחה: $12,800

79. Torah Crown – Vienna – Mid 
19th Century
Torah crown. Vienna, mid 19th cen-
tury, apparently 1846.
Impressed engraved silver (stamped: 
“18-6”; “ T.&Co.” – manufacturer’s 
stamp Triesch & Co.).
Large crown, ornamented with floral 
and leaf patterns. The following in-
scriptions are engraved around the 
bottom: “Keter Malchut / Keter Shem 
Tov / Keter Torah / Keter Kehuna”. At 
the top is a large flower-shaped adorn-
ment. Two rows of bells; in the center is 
a large gilded bell.
Height: 45cm. maximal width: 27cm. A 
few bells have been reconstructed.
Provanance: Palais Dorotheum, Wien, 
9.11.2009. Lot no. 153.

Opening Price: $12,800

80. כתר לספר תורה – וינה
כתר לספר תורה. וינה, ]המאה ה-19/20[. 

היצרן  שם  )חתום.  וחרוט  מוטבע  מוזהב,  כסף 
.)ES - Eduard Steiner :בראשי-תיבות

בראשו  פנימית.  אחת  פעמונים,  שורות  שתי 
פעמון נוסף. 

25 ס”מ. שני פעמונים  רוחב מירבי:  35 ס”מ,  גובה: 
חסרים. 

וינה:  ב”דֹורֹוֵתיאּום”,  פומבית  במכירה  נקנה 
 Auktion “Silber”, 11.5.2009, Palais

Dorotheum, Wien. פריט מס’ 418.

פתיחה: $8000

80. Torah Crown – Vienna
Torah crown. Vienna, [19th/20th 
century].
Gilded silver, impressed and engraved 
(stamped. Initials of manufacturer’s 
name: ES - Eduard Steiner).
Two rows of bells, one inside the other. 
At the top is another bell.
Height: 35cm. maximal width: 25cm. Two 
lacking bells.
Provanance: Auktion “Silber”, 
11.5.2009, Palais Dorotheum, Wien. 
Lot no. 418. 

Opening Price: $8000

81. כתר לספר תורה
המאה  ]אירופה,  אשכנזי.  תורה  לספר  כתר 

ה-19?[.
פח כסף מנוסר ומוטבע. 

גובה: 25 ס”מ, קוטר מירבי: 26.5 ס”מ. ללא פעמונים.

פתיחה: $500

81. Torah Crown
Torah crown [Europe, 19th century?].
Sawn and impressed silver-tin.
Height: 25cm. maximal diameter: 26.5cm. 
Without bells.

Opening Price: $500
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82. הדס לבשמים בצורת דג - זהב
הדס לבשמים בצורת דג. ]אירופה, ִמְפֶנה המאות 

ה-19-20[. 
ומנוסר;  חרוט  טבוע,  יותר(  )או  קראט   18 זהב 

שיבוץ אבן-חן.
ראש הדג מחובר בציר. עם פתיחתו נראה הכיתוב 

“בשמים” בחיבור בין ראש הדג לגופו. 
אורך: 12 ס”מ, רוחב: 3 ס”מ. משקל: 29 גרם.

פתיחה: $2000

82. A Fish-Shaped Spice Container 
- Gold
A fish-shaped spice container. [Europe, 
late 19th - early 20th century].
Gold 18 karat (or more) engraved, 
etched and sawn; set with gems.
The fish head is connected with hinges. 
When opened, the inscription “spices” 
appears where the head of the fish is 
connected to its body.
Length: 12cm. width: 3cm. Weight: 29 gr.

Opening Price: $2000
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83. הדס לבשמים בצורת דג - כסף
הדס לבשמים בצורת דג. ]מרכז אירופה, כנראה 

גרמניה, ִמְפֶנה המאות ה-19-20[. 
כסף חרוט )חתום: “12”(. 

ראש הדג ופיו מחוברים בציר, כך שמתאפשרים 
שני ִמְפָּתִחים המשמשים לאחסון בשמים: אחד 

בין ראש הדג לגופו ואחד בפיו. 
אורך: 9.5 ס”מ, רוחב: 3 ס”מ. 

פתיחה: $400

84. מגדל לבשמים – רוסיה
ראשית  או  ה-19  ]המאה  רוסיה  לבשמים.  מגדל 

המאה ה-20[.
כסף )חתום(, פיליגרן. 

פעמוני  ארבעה  המגדל  בפינות  וסוגר.  דלת  עם 
לדגלים  יתדות  ענבל(.  ללא  מהם  )אחד  כסף 

)חסרים(.
גובה: 26 ס”מ. כיפופים. 

פתיחה: $500

83. A Fish-Shaped Spice Container 
- Silver
A fish-shaped spice container. [Central 
Europe, apparently Germany, late 19th 
- early 20th century].
Engraved silver (stamped: “12”).
The head of the fish and its mouth are 
connected with hinges so that two 
openings can be used for storing spices: 
one between the fish’s head and its 
body and one inside its mouth.
Length: 9.5cm. width: 3cm.

Opening Price: $400

84. Spice Tower – Russia
Spice Tower. Russia [19th century or 
beginning of 20th century].
Silver (stamped), filigree.
With a door and a latch. Four silver 
bells on tower corners (one is missing 
the uvula. Pegs for flags (missing).
Height: 26cm. Bends.

Opening Price: $500
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מנורות לבית הכנסת, חנוכיות ופמוטות
Synagogue Lamps, Chanukah Lamps and Candlesticks 

“הכוכב היהודי”   – מנורת שבת לתליה   .85
– גרמניה

או  ה-18  המאה  ]גרמניה,  לתליה.  שבת  מנורת 
ה-19[.

פליז יצוק. 
שמונה  פרחים.  דמויי  קישוטים  עם  נברשת 
בצורת  מעוצבים  ופתילות,  שמן  למילוי  בזיכים 
לניקוז  נוספת  קערית  תלויה  הכוכב  תחת  כוכב. 
]ניתן  משונן  מסור  דמוי  ארוך,  קולב  עם  השמן. 

לקיצור או להארכה[, עליו נתלתה המנורה. 
בכינוי  נודע  המנורה  שבמרכז  הבזיכים  כוכב 
מסוג  נברשות  )“יּוֶדנשֶטְרן”(.  היהודי”  “הכוכב 
בגרמניה  יהודיים  בבתים  נפוצו  לה  ודומות  זה 

והוקדשו להדלקת נרות השבת. 
גובה מירבי )עם קולב התליה(: 120 ס”מ. 

פתיחה: $1000

85. Hanging Shabbat Lamp – “The 
Jewish Star” – Germany
Hanging Shabbat lamp. [Germany, 
18th or 19th century].
Cast brass.
Lamp with flower-like ornamentation. 
Eight cornets for filling with oil and 
wicks, star-shaped design. Under the 
star, another bowl is hanging for drain-
ing the oil. Has a long rack shaped like a 
sharp saw [can be shortened or length-
ened], upon which the lamp hung.
The star arrangement of cornets in the 
center of the lamp was known by the name 
of “The Jewish Star” (“Yudeshtern”). Such 
lamps were common in Jewish homes in 
Germany dedicated for lighting Shabbat 
candles. 
Maximum height (with hanging rack): 
120cm.

Opening Price: $1000

86. מנורת חג ומועד – הודו
מנורת חג ומועד לבית הכנסת. הודו, ]סוף המאה 

ה-19[. 
פליז מכופף ומנוסר, מתלה ברזל. 

שלושה-עשר  עם  קומות,  שתי  בעלת  מנורה 
עשויות  כוסיות-שמן  לתליית  עגולים  חללים 

זכוכית. 
בהודו  ובבתי-הכנסת  היהודים  בבתי  רוב,  על-פי 
שימשו מנורות בעלות שבע כוסות שמן. מנורה 
שימשו  אשר  למנורות  דוגמה  הנה  שלפנינו  זו 
הכוללות  מיוחדים,  ואירועים  מועדים  חג,  בימי 
שלוש-עשרה  להנחת  ומקום  קומות  שתי 

כוסיות-שמן. 
גובה: 73 ס”מ, קוטר: 46 ס”מ. בלאי וחלודה. 

קוצ’ינים,  בני-ישראל,   – הודו  “יהודי  ראה: 
)מוזיאון  סלפק  ערפה  בעריכת  בגדאדים”, 

ישראל, ירושלים, 1995(, עמ’ 84.

פתיחה: $1000

86. Lamp for Festivals and Special 
Occasions – India
A synagogue Lamp for festivals and 
special occasions. India, [end of 19th 
century].
Bent and sawn brass, metal hook.
Two tier lamp, with 13 round spaces 
for hanging glass oil-cups. This lamp 
is an example of lamps which were 
used during festivals and special occa-
sions with two tiers and a place for 13 
oil-cups. 
Height: 73cm. diameter: 46cm. Wear and 
rust.
See: “Jews of India – B’nei Israel, 
Kutchinim, Baghdadim”, edited 
by Orpah Salfek (Israel Museum, 
Jerusalem, 1995), p. 84. 

Opening Price: $1000
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87. נברשת כסף לבית הכנסת – תוניס
נברשת בית כנסת. ]תוניס, ראשית המאה ה-20[.

וניסור.  חריטה  יציקה,  עבודת  חתום(.  )לא  כסף 
)מעוטרת בחריטה( עם טבעת תליה,  כיפת כסף 
וחישוק  שרשראות  ארבע  משתלשלות  ממנה 

דמוי כתר, בו הניחו כוס הדלקה.
פראגי  רבי  נשמת  “לעילוי  הקדשה:  כתובת  עם 
יגן עלינו אמן, כן יהי רצון[.  זיע”א כי”ר” ]=זכותו 
פראג’י  רבי  להגאון  כנראה  מתייחסת  ההקדשה 
ורבה הראשי  דין  בית  )תרי”ד-תרס”ג( אב  עלוש 

של ג’רבה.
גובה: 47 ס”מ. קוטר הבסיס: 11 ס”מ. 

פתיחה: $1800

87. Silver Synagogue Chandelier 
– Tunisia
A Chandelier for a Synagogue. [Tunisia, 
beginning of 20th century].
Silver (unstamped). Cast, engraved 
and sawn. Silver dome (with engraved 
decoration) with ring for hanging, from 
which four chains and a crown-like hoop 
for holding the lighting-cup descend. 
Dedication: “In memory of Rabbi 
Faraji”. The dedication apparently refers 
to Rabbi Faraji Alush (1854-1903) “Av 
Beit Din” and Chief Rabbi of Djerba. 
Height: 47cm. Diameter of base: 11cm. 

Opening Price: $1800

88. מנורת זכרון לבית הכנסת - מרוקו
]מרוקו,  הכנסת.  בבית  לתלייה  זכרון  מנורת 

ראשית המאה ה-20[. 
פליז טבוע, חרוט ומנוסר; זכוכית.

עטורים  עם  ח’מסה,  בצורת  העליון  חלקּה 
חרוטים. 

גובה: 88 ס”מ. כלי הזכוכית אינו מקורי. 

פתיחה: $500

88. Memorial Synagogue Lamp 
– Morocco
Memorial Synagogue Lamp. [Morocco, 
beginning of 20th century].
Impressed brass, engraved and sawn; 
glass.
The top is shaped like a Hamsa, with 
engraved decorations.
Height: 88cm. Non-original glass utensils

Opening Price: $500
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89. מנורה לתלייה בבית-כנסת – מעשה ידי 
הצורף יעקב מזרחי )צורף( – ירושלים

]שנות  ירושלים,  הכנסת.  בבית  לתלייה  מנורה 
ה-30-40[. 

כסף; עיטורי מתכת )מצופים כסף(. 
העליונה  הקומה  קומות.  שתי  בעלת  מנורה 
עשויה תשע צלעות, על החישוק נחרט הכיתוב: 
צעדה”;  בנות  עיין,  עלי  פורת  בן  יוסף,  פורת  “בן 
כוללת תשעה מתלים נשלפים המיועדים להנחת 
וכוללים  מוגבהים  מהם  שלושה  שמן,  כוסיות 
)מצופים כסף(.  איילים  בצורת  נשלפים  עיטורים 
כוס  להנחת  מיועדת  התחתונה,  השניה,  הקומה 

שמן גדולה. 
יליד  )צורף(,  מזרחי  יעקב  בידי  נעשתה  המנורה 
 )1880 או   1878( בירושלים  כפיים”  “יגיע  שכונת 
“מחנה  בשכונת  לצורפות  בית-מלאכה  בעל 

יהודה”; נפטר בשנת 1955. 
חומר  ראה  ס”מ.   42 מירבי:  רוחב  ס”מ,   113 גובה: 

מצורף. 

פתיחה: $400

89. Hanging Synagogue Lamp – 
Made by the Silversmith Ya’akov 
Mizrahi – Jerusalem 
Lamp for hanging in the Synagogue. 
Jerusalem, [1930s-40s].
Silver; metal adornments 
(silver-plated). 
Two-tier lamp. The upper tier is a 
nonagon. Engraved on the hoop is 
the inscription: “Ben Porat Yosef, Ben 
Porat alei ayin…”; has nine detachable 
hangers for placing oil-cups. Three are 
elevated and have removable orna-
mentations in the shape of deer (silver-
plated). The second tier, the bottom, is 
designated for placing a large oil cup.
The lamp was made by Ya’akov Mizrahi 
(Tzoref), born in the “Yigi’a Kapayim” 
neighborhood of Jerusalem (1878 or 
1880), owner of a jewelry workshop in 
the “Machane Yehuda” neighborhood, 
died in 1955. 
Height: 113cm. maximum width: 42cm. 
See attached material.

Opening Price: $400

90. חנוכית פליז – הולנד, המאה ה-18/19
חנוכיה. ]הולנד, המאה ה-18 או ה-19[.

פליז ופח פליז. 
עבודה עממית אופיינית של ריקוע, חריטה וגזירה. במרכז הדופן כד שמן ואשכול ענבים.

גובה: 31 ס”מ. רוחב: 25 ס”מ. 

פתיחה: $6000

90. Brass Chanukah Lamp – Holland, 18th/19th Century
Chanukah lamp. [Holland, 18th of 19th century].
Brass and tin-brass.
Typical folk art hammering, engraving and cutting work. In the center of the panel is 
an oil jug and cluster of grapes.
Height: 31cm. Width: 25cm.

Opening Price: $6000

91. Chanukah Lamp – Italy, 18th Century
Chanukah lamp. Italy, [18th century, or earlier].
Cast brass.
Chanukah lamp, early Italian style. In the center of the back panel is an angel with 
a crown on its head standing on a jug, spreading its wings which support the cover 
of the jug, holding branches from which pillars are winding. At the right and left are 
two angels with spread-out wings (holding jugs placed on masks) blowing “shofars”. 
At the top of the central jug, two figures are sitting that face outward, their feet are on 
the pillars and they are holding the angels’ wings.
Height: 19cm. width: 22.5cm. length: 5.5cm. No “shamash”.
See: Narkis, “Chanuka Menorahs” Plate XI, Item 31; ibid, p. 18. 

Opening Price: $2500

91. חנוכיה – איטליה, המאה ה-18
חנוכיה. איטליה, ]המאה ה-18, או קודם לכן[. 

פליז יצוק.
חנוכיה בסגנון איטלקי מוקדם. במרכז הדופן האחורית מלאך חבוש כתר ניצב על בסיס כד, פורש כנפיים 
שבהן נתמך מכסה הכד, אוחז בשריגים, מהם מתפתלים עמודים. מימין ומשמאל – שני מלאכים פרושי-
כנפיים )אוחזים כדים המּונחים על מֵסכֹות( תוקעים בשופרות. על ראש הכד המרכזי יושבות שתי דמויות 

הפונות החוצה, רגליהם על גבי העמודים והם אוחזים בכנפי המלאכים. 
גובה: 19 ס”מ, רוחב: 22.5 ס”מ, אורך: 5.5 ס”מ. ללא שמש. 

ראה: נרקיס, “מנורת החנוכה”, לוח XI, פריט 31; שם, עמ’ 18. 

פתיחה: $2500
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92. חנוכית פיוטר – גרמניה, המאה ה-19
חנוכיה. ]גרמניה, המאה ה-19[.

פיוטר )חתום(. 
קשתיים,  חלונות  לשני  מנוסר  גב  אדריכלי.  דגם 
רגליות  על  ניצבת  עגולים.  פתחים  ומעליהם 

המעוצבות כטופרי ציפור אוחזות בכדור.
גובה: 20 ס”מ. רוחב: 19 ס”מ. חסר בזיך שמש נשלף. 

כיפופים.

פתיחה: $2000

93. חנוכיה – מזרח אירופה, המאה ה-18
חנוכיה. מזרח אירופה, המאה ה-18. 

פליז יצוק. 
דופן אחורית בצורת משענת אליפטית של ספה, 
פמוטות  שני  בחזיתּה  אור.  להחזרת  בליטות  עם 
על-פני  קבועה  לנרות  הבזיכים  שורת  )ַׁשָּמִׁשים(. 
דיסקיות  העשויות  הצד,  לדפנות  המחובר  גשר 

בולטות, מהן מתנשאים הַׁשָּמִׁשים. 
גובה: 23 ס”מ, רוחב: 27.5 ס”מ, אורך: 9.5 ס”מ. 

 ,XXXIV לוח  החנוכה”,  “מנורת  נרקיס,  ראה: 
פריט 94. 

פתיחה: $1200

92. Pewter Chanukah Lamp – 
Germany, 19th Century
Chanukah Lamp. [Germany, 19th 
century]. 
Pewter (stamped).
Architectural model. Back sawn into 
two arched windows below round 
openings. Stands on supports designed 
like bird claws clutching a ball. 
Height: 20cm. Width: 19cm. Missing de-
tachable “shamash”. Bends.

Opening Price: $2000

93. Chanukah Lamp – Eastern 
Europe, 18th Century
Chanukah Lamp. Eastern Europe, 18th 
century. 
Cast brass.
The back panel is in the shape of an ellip-
tic backrest of a couch with protrusions 
for reflecting the light. At the front are 
two candleholders (“shamashim”). The 
row of cornets for the candles is set on 
a bridge which is connected to the side 
panels made of protruding discs upon 
which the “shamashim” are mounted. 
Height: 23cm. width: 27.5cm. length: 
9.5cm.
See: Narkis, “Chanuka Menorah”, Plate 
XXXIV, Item 94.

Opening Price: $1200
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94. חנוכיה עם צפור בראשּה – פולין
חנוכיה. פולין, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[. 

פליז יצוק. 
דופן אחורית מסורגת. בראש דפנות הצד - שני 
קבועה  הבזיכים  שורת  )ַׁשָּמִׁשים(.  פמוטות 
בראשה  האחורית.  לדופן  המחובר  גשר  על-פני 

מוברג עיטור גדול בצורת ציפור. 
גובה: 19 ס”מ, רוחב: 23 ס”מ, אורך: 5.5 ס”מ. 

פתיחה: $400

94. A Chanukah Lamp with a Bird 
at the Top – Poland
Chanukah lamp. Poland, [late 19th - 
early 20th century].
Cast brass.
Grating for back panel. At the top of 
the side panel are two candleholders 
(“shamashim”). The row of cornets is 
set upon a bridge connected to the back 
panel. Screwed at the top is a large or-
nament in the shape of a bird. 
Height: 19cm. width: 23cm. length: 5.5cm. 

Opening Price: $400

95. חנוכית כסף - פולין, המאה ה-19
חנוכיה, תוצרת Fabecki. ורשה – פולין, 1889.

הבלטה  עבודת  חותמות(,  במספר  )חתום  כסף 
וחריטה.

אוחזים  צבאים  שני  האחורית  הדופן  בראש 
בכתר תורה, במרכזה אגרטל פרחים ופירות וזוג 
עצי  שני  הדופן  בקדמת  ממנו.  המנקר  ציפורים 
נשלף  בזיך  ציפורים.  ועליהם  )מוברגים(  תמר 

לשמש.
גובה: 23 ס”מ. רוחב: 23 ס”מ. )חולית מתכת נוספת 

לכד, חסר(.

פתיחה: $1500

95. Silver Chanukah Lamp – 
Poland, 19th Century
Chanukah Lamp manufactured by 
Fabecki. Warsaw, Poland, 1889.
Silver (has several stamps), embossed 
and engraved.
At top of panel are two deer holding a 
Torah crown; in center, flower and fruit 
bowl with two birds pecking from it. 
At front of panel are birds on two palm 
trees (screwed). Removable cornet for a 
“shamash”.
Height: 23cm. Width: 23cm. (Additional 
metal component for the jug is missing).

Opening Price: $1500

96. חנוכיה – וינה
המאה  של  הראשונה  המחצית  ]וינה,  חנוכיה. 

ה-20[.
כסף )חתום: Argentor Wien(, מוזהב בחלקו. 

סגנון פולני, אריות אוחזות בלוחות הברית, כתר 
תורה וקישוטים פרחוניים. 

גובה: 25 ס”מ. בזיך חסר.

פתיחה: $300

96. Chanukah Lamp – Vienna
Chanukah Lamp. [Vienna, first half of 
20th century].
Silver (stamped: Argentor Wien), par-
tially gilded.
Polish style, lions grasping Tablets 
of Law, Torah crown and floral 
decorations.
Height: 25cm. Missing oil-font.

Opening Price: $300
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97. חנוכית טווס – אוסטרו-הונגריה
]אוסטרו-הונגריה?  אוסטרית.  טווס  חנוכיית 

המאה ה-19?[.
.).w.n.f 1124 :פח פליז מוכסף )חתום

ניסור  בעבודת  דופן  מאחוריו  לבזיכים,  בסיס 
תורה  כתר  בראשו  תפאורה,  שער  של  וריקוע 
ניצב  הבזיכים  שורת  מאחורי  אריות.  זוג  ולצדו 
את  ומשלימות  מתרוממות  שנוצותיו  טווס 
הדופן. בצידי החנוכיה דגם ציפור על נדנדה, וכד 

)נשלפים(.
נשבר  התורה  כתר  ס”מ.   28 רוחב:  ס”מ.   28 גובה: 

ועבר שיקום בהלחמה. 

פתיחה: $800

97. Peacock Chanukah Lamp 
– Austro-Hungary
Austrian peacock Chanukah Lamp. 
[Austro-Hungary? 19th century?].
Silver-plate tin-brass (stamped w.n.f. 
1124).
Base for cornets in front of a panel with 
sawing and hammering work of a deco-
rative gate, topped with a Torah crown 
and flanked by a pair of lions. Behind 
the row of cornets stands a silver pea-
cock whose feathers rise and complete 
the panel. 
On the side is a model of a bird on a 
swing and a jug (removable).
Height: 28cm. Width: 28cm. The Torah 
crown is broken and has been restored by 
welding.

Opening Price: $800

98. חנוכיה – פולין, המאה ה-19
חנוכיה. פולין, ]המאה ה-19[.

 Fraget w ,פח פליז מוכסף )חתום, חותמות יצרן
 .)Warszawie - glaw

בסיס יצוק בעל רגלים, עליו כוסיות )עם בזיכים 
ריקוע,  בעבודת  עיטורים  הדופן  על  נשלפים(. 
מנורת  דגם  במרכז  והברגה.  הדבקה  ניסור, 
כתר  בעצי-דקל,  אוחזים  אריות  זוג  המקדש, 
וכד  השמש  נר  המנורה  בצדי  גפן.  ועלי  תורה, 

לשמן )נשלפים(.
גובה: 30 ס”מ. רוחב: 27 ס”מ. 

פתיחה: $800

98. Chanukah Lamp – Poland, 19th 
Century
Chanukah Lamp. Poland, [19th 
century].
Silver-plate tin-brass (stamped, manu-
facturer’s stamps, Fraget w Warszawie 
– glaw).
Cast base with legs, upon which are 
small cups (with removable cornets). 
On the panel are ornamentations of 
hammering, sawing, gluing and screw-
ing work. In the center is a model of 
the Temple menorah, a pair of lions 
holding palm trees, a Torah crown and 
grapevine leaves. At the side of the me-
norah are the “shamash” and a jug for 
oil (removable).
Height: 30cm. Width: 27cm.

Opening Price: $800
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99. חנוכיה – צפון אפריקה
חנוכיה. ]צפון אפריקה, ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

פליז. עבודת יציקה, קידוח וחריטה. 
בדופן האחורית קשתות ארכיטקטוניות, מעליהן 
ובראשו  השמש  בזיך  נקבע  שבו  מפותח  קולב 
כשערים  מעוצבות  הצד  דפנות  “חמסה”.  סמל 
כל  בראש  בחריטה(.  עיטורים  )עם  אדריכליים 

דופן צורת תרנגולת.
רוחב: 21 ס”מ. גובה מירבי: 24 ס”מ. 

ד”ר  מאת  החנוכה”  במנורת  “אדריכלות  ראה: 
ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 
1971(, פריט 23. וכן ראה קטלוג “אוסף פויכטונגר 
– מסורת ואמנות יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר 
פריט   ,)1971 ירושלים,  ישראל,  מוזיאון  )הוצאת 

 .382

פתיחה: $600

99. Chanukah Lamp – North 
Africa
Chanukah lamp, [North Africa, late 
19th - early 20th century].
Brass. Crafted with casting, drilling 
and engraving.
On back panel are architectural arcs. 
Above them is openwork to which the 
“shamash” is attached and with the 
“Chamsa” symbol at top. The side panels 
are designed like architectural gates 
(with engraved decorations). At the top 
of each panel is the form of a hen.
Width: 21cm. Maximum height: 24cm.
See: “Architecture of Chanukah 
Menorahs” by Dr. Yeshayahu Shachar 
(published by the Israel Museum, 
Jerusalem, 1971), Item 23. And the 
catalogue “Jewish Tradition in Art – 
The Feuchtwanger Collection” by Dr. 
Yeshayahu Shachar (published by the 
Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 
382. 

Opening Price: $600

100. חנוכיה – צפון אפריקה
או  תוניסיה  )אלג’יר,  אפריקה  צפון  חנוכיה. 

מרוקו(, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.
פח פליז מנוסר, מרוקע וחרוט.

ושלוש  צמחיים  דגמים  עטורי  עם  אחורית  דופן 
נוסרה  המרכזית  בבליטה  קמורות,  בליטות 
צורת מגן-דוד. בתחתית הדופן האחורית שבעה 
הצד.  בדפנות  נוספים”  “חלונות  שני  “חלונות”; 
)הולחמה  במגש  מונחת  צבוטים  בזיכים  שורת 

לדופן האחורית(. 
גובה: 24 ס”מ, רוחב: 21 ס”מ, אורך: 5.5 ס”מ. השמש 

הולחם לדופן האחורית, סמוך לדופן הצד הימנית.

פתיחה: $300

100. Chanukah Lamp – North 
Africa
Chanukah lamp. North Africa (Algeria, 
Tunis or Morocco), [late 19th - early 
20th century].
Tin brass, sawn, hammered and 
engraved. 
The back panel is adorned with plant 
patterns and three convex protrusions. 
On the center protrusion is a “Magen 
David”. At the bottom of the back panel 
are seven “windows”; the side panels 
have two more “windows”. A row of 
pinched oil-fonts are place on the tray 
(welded on to the back panel).
Height: 24cm. width: 21cm. length: 5.5cm. 
The “shamash” is welded on to the back 
panel, near the right panel.

Opening Price: $300

101. Chanukah Lamp – Morocco, 
19th Century
Chanukah lamp. [Morocco, 19th 
century].
Tin brass, hammered, etched and sawn.
Back panel features hammered deco-
rated star. Pinched cornets.
Width: 21cm. Maximum height: 26cm. 
Detached “shamash”.

Opening Price: $200

101. חנוכיה – מרוקו, המאה ה-19
חנוכיה. ]מרוקו, המאה ה-19[.

פח פליז, עבודת ריקוע, חקיקה וניסור.
מקושט.  כוכב  בריקוע  מעוטרת  אחורית  דופן 

בזיכים צבוטים. 
השמש  בזיך  ס”מ.   26 מירבי:  גובה  ס”מ.   21 רוחב: 

מנותק.

פתיחה: $200
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102. Moroccan Chanukah Lamp – 
Star of David
Chanukah lamp. Morocco, [late 19th - 
early 20th century].
Tin copper; lead. 
Base of Chanukah lamp partially cast 
and covered with tin copper. The back 
and side panels are made of lead-cov-
ered tin copper. Engraved at center of 
back panel is a large Star of David with 
another deeper ornament in its center. 
Height: 14.5cm, width: 20cm.

Opening Price: $200

102. חנוכיה מרוקאית – מגן דוד
חנוכיה. מרוקו, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

פח נחושת; עופרת. 
בסיס החנוכיה יצוק ומחופה פח נחושת בחלקו. 
הדופן האחורית ודפנות הצד עשויים פח נחושת 
נחרט  האחורית  הדופן  במרכז  עופרת.  ומחופים 

מגן דוד גדול ובמרכזו עיטור נוסף, עמוק יותר. 
גובה: 14.5 ס”מ, רוחב: 20 ס”מ. 

פתיחה: $200

103. חנוכיית אבן, המאה ה-19
מרוקו,  או  תימן(  )סגנון  ישראל  ארץ  חנוכיה. 

]המאה ה-19[. 
אבן גיר מחוטבת. 

שקערוריות- שורת  בחזית  אבן-גיר.   חנוכית  .1
בזיכים. דופן אחורית מאסיבית. בראשה, במרכז, 
בזיך הַׁשָּמׁש. גובה: 16 ס”מ, רוחב: 20.5 ס”מ, אורך: 

10 ס”מ. סדקים, שברים מודבקים.
חלקּה  לפנינו  שבורה.  אבן-גיר   חנוכית  .2
אבן  עשויה  מעניינת,  חנוכיה  של  השמאלי 
ַׁשָּמׁש,  בזיכים,  חמשה  כוללת  ושטוחה.  מלבנית 
עיטור מגן-דוד ושרידי עיטור נוסף. 14.5X13 ס”מ 

בקירוב, גובה: 2.5 ס”מ. 

פתיחה: $1200

103. Stone Chanukah Lamp, 19th 
Century
Chanukah lamp. Eretz Israel (Yemenite 
style) or Morocco, [19th century].
Sculpted limestone.
1. Limestone Chanukah lamp. At the 
front is a row of cornet indentations. 
Massive back panel. At top center, the 
“shamash”. Height: 16cm. width: 20.5cm. 
length: 10cm. Cracks, glued breaks.
2. Broken limestone Chanukah lamp. 
This is the left part of an interest-
ing Chanukah lamp made of a flat 
rectangular stone. Has five cornets, 
a “shamash”, decorated by a Star of 
David and the remnants of another 
decoration.
Approximately 13X14.5cm. height: 2.5cm.

Opening Price: $1200
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104. Chanukah Lamp – Damascus 
Work
Chanukah lamp. Eretz Israel, [second 
half of 20th century].
Brass embedded with copper and silver 
(Damascus work); engraving.
Back panel features a pair of lions, 
flowers and a menorah. Under them is 
the inscription “Who perform miracles 
for our forefathers in those days at 
this time”. Under the inscription is a 
row of circles embedded with Stars of 
David with the words “If I forget you 
Jerusalem I (!) shall forget my right 
hand” inscribed inside them. On 
its edges is the blessing for kindling 
Chanukah candles. At the top of the 
back panel are adornments and a 
(blank) plate for engraving the owner’s 
name. Rectangular base, with a row of 
(detachable) oil-fonts ending with the 
“shamash” (detachable). At the front 
of the base is the inscription “These 
candles we kindle for the miracles”. 
Hook for hanging on back. 
Height: 31cm. width: 31.5cm. length: 4cm. 
(Damage to decoration at top?).

Opening Price: $2300

104. חנוכיה – מלאכת-דמשק
של  השניה  ]המחצית  ישראל,  ארץ  חנוכיה. 

המאה ה-20[. 
דמשק(;  )מלאכת  וכסף  נחושת  משובץ  פליז 

חריטה. 
פרחים  אריות,  זוג  עיטורי  האחורית  הדופן  על 
נסים  “שעשה  הכיתוב  מופיע  תחתיהם  ומנורה. 
לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה” ותחתיו שורת 
מופיע  בתוכם  מגני-דוד,  משובצים  עיגולים 
ימיני”.   ]![ אשכח  ירושלם  אשכחך  “אם  הכיתוב 
אלהינו  ה’  אתה  “ברוך  הכיתוב  מופיע  בשוליה 
מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק 
עיטורים  האחורית  הדופן  בראש  חנוּכה”.  נר 
בסיס  הבעלים.  שם  לחריטת  )חלקה(  ולוחית 
ובקצהו  )נשלפת(  בזיכים  שורת  בתוכו  מלבני, 
הכיתוב  מופיע  הבסיס  בחזית  )נשלף(.  שמש   –
“הנרות הללו אנחנו מדליקין על הנסים”. וו תליה 

בצדה האחורי. 
גובה: 31 ס”מ, רוחב: 31.5 ס”מ, אורך: 4 ס”מ. )פגם 

בעיטור בראשּה?(.

פתיחה: $2300

105. חנוכיה זקופה מעץ זית – ארץ ישראל, 
שנות ה-30

חנוכיה זקופה. ארץ ישראל, שנות ה-30.
מעמוד  נשלפות  הקנים  זרועות  מגולף.  זית  עץ 

הבסיס.
חנוכיה זהה נמצאת באוסף מוזיאון ישראל )מס’ 

 .)B07.2165; 118/970
גובה: 33 ס”מ. רוחב: 43 ס”מ. מצב טוב. עם כוסיות 

מתכת תואמות.

פתיחה: $500

105. Upright Olivewood Chanukah 
Lamp – Eretz Israel, 1930s
Upright Chanukah lamp. Eretz Israel, 
1930s.
Carved olivewood. The branches are 
removable from base stem.
An identical Chanukah lamp is found 
in the Israel Museum collection (no. 
118/970; B07.2165).
Height: 33cm. Width: 43cm. Good condi-
tion. With small matching metal cups.

Opening Price: $500
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106. חנוכיה – עבודה עממית
חנוכיה. ארץ ישראל, ]סוף שנות ה-30[. 
פליז מוכסף, עבודת ניסור; חוטי-מתכת.

שימוש  נעשה  האחורית  בדופן  עממית.  עבודה 
והשמש  הבזיכים  שורת  מפיות.  במחזיק  משני 

מחוברים בהברגה, בשלושה מוטות קטנים. 
גובה: 14.5 ס”מ, רוחב: 16 ס”מ, אורך: 6 ס”מ.

פגמים קלים, עיטורים חסרים בדופן האחורית. 

פתיחה: $350

“מדינת   – עממית  בעבודה  חנוכיה   .107
ישראל”

ראשית  או  ה-40  שנות  ]סוף  ירושלים,  חנוכיה. 
שנות ה-50[. 

פח פליז מנוסר, חרוט ומרוקע; בזיכי נחושת. 
נחרט  ָּמׁש,  הּׁשַ צדי  משני  האחורית,  הדופן  על 
הכיתוב  נחרטו  כן  ישראל”.  “מדינת  הכיתוב 
ועל  הנסים  על  מדליקים,  אנו  הללו  “הנרות 
מגני- דמויי  מרוקעים  עיטורים  ושני  הנפלאות” 
דוד, בתוכם מופיעה המלה “ציון”. מפאת גודלה, 
אולי  הציבורי,  במרחב  שימשה  כי  לשער  יש 
בבית-כנסת. גובה: 8.5 ס”מ, רוחב: 50 ס”מ, אורך: 

10 ס”מ. 

פתיחה: $400

106. Chanukah Lamp – Folk Art
Chanukah Lamp. Eretz Israel, [end of 
1930s].
Silver-plated brass, sawn; Metal strings.
Folk art. Back panel has secondary use 
as napkin-holder. The row of cornets 
and the “shamash” are connected by 
screwing three small bars. 
Height: 14.5cm. width: 16cm. length: 6cm.
Minor damages, missing adornments to 
back panel.

Opening Price: $350

107. Folk Art Chanukah Lamp – 
State of Israel
Chanukah lamp. Jerusalem, [late 1940s 
or early 1950s].
Sawn tin brass, engraved and beaten; 
copper oil-fonts.
Engraved on back panel, flanking 
the “shamash” is the inscription “The 
State of Israel”. Also engraved: “These 
candles we kindle for the miracles and 
wonders” and two beaten ornaments 
like Stars of David, with the word Zion 
inside. Due to its size, we assume that 
the menorah was used in a public area, 
perhaps a synagogue. 
Height: 8.5cm. width: 50cm. length: 10cm.

Opening Price: $400
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108. חנוכיה תוצרת “פלבל”
מוריס  בעיצוב  “פלבל”,  חברת  תוצרת  חנוכיה 

אשקלון. ארץ ישראל, 1948 בקירוב. 
 Pal-Bell Co. LTD.“ :פליז יצוק ומנוסר. חתום

 .”Made in Eretz Israel
דופן אחורית עשויה שני ענפי זית עדינים. שמונה 
בזיכים דמויי מנורות-חרס מסודרים בצורת חצי-

סהר, שמש זהה. במרכזה ניצב כד כבד בצורת כד 
שמן.

ומעצב  פסל   –  )1913-2003( אשקלון  מוריס 
לדעת  נחשב,  אשקלון  הונגריה.  יליד  תעשייתי 
רבים, כאבי התנועה הישראלית לעיצוב אמנותי. 
11 ס”מ. מצב  22 ס”מ, אורך:  20 ס”מ, רוחב:  גובה: 
טוב. שבר בחיבור בין הכד לבסיסו )באזור ההברגה(. 

פתיחה: $200

108. Chanukah Lamp Produced by 
“Pal-Bell”
Chanukah menorah produced by “Pal-
Bell”, designed by Maurice Ascalon. 
Eretz Israel, c. 1948.
Cut cast brass. Stamped: “Pal-Bell Co. 
LTD. Made in Eretz Israel”.
Back panel made of two delicate olive 
branches. Eight cornets shaped like 
clay lamps are arranged in a half-moon 
shape, identical “shamash”. In the 
center stands a heavy jug in the shape 
of a jug of oil. 
Maurice Ascalon (1913-2003) -  
Hungarian born sculptor and indus-
trial designer. Ascalon is considered 
by many to be the leader of the Israeli 
movement for artistic design. 
Height: 20cm, width: 22cm, length: 11cm. 
Good condition. A break exists where the 
jug is connected to the base (in the area of 
the screwing).

Opening Price: $200

אריות  דוגמת   – ברונזה  חנוכית   .109
– ירושלים

חנוכית ברונזה. ירושלים, ]שנות ה-50[. 
 ”Made in Israel “ירושלם  בחותמת  חתומה 

והאות M בין שני צריחים. 
גובה: 15 ס”מ, רוחב: 34.5 ס”מ, אורך: 6 ס”מ. 

פתיחה: $250

109. Bronze Chanukah Lamp – 
Lions – Jerusalem
Bronze Chanukah lamp. Jerusalem, 
[early 1950s].
Stamped: “Jerusalem, Made in Israel”, 
and the letter M between two towers.
Height: 15cm, width: 34.5cm. length: 6cm.

Opening Price: $250

110. Chanukah Lamp Made in 
Japan
Upright Chanukah lamp. Japan, [mid 
20th century].
Cast brass; lathe work. Stamped: 
“Japan”.
Flower-shaped base. Central shaft with 
four arched branches, hooked at their 

110. חנוכיה תוצרת ַיָּפן
חנוכיה זקופה. יפן, ]אמצע המאה ה-20[. 

 .”Japan“ :פליז יצוק; עבודת מחרטה. חתום
נשלחות  ממנו  מרכזי,  עמוד  פרח.  בצורת  בסיס 
בקצותיהן.  מאונקלות  קשתיות,  זרועות  ארבע 
השמש  בזיך.  מוברג  קשת  כל  של  קצותיה  בשני 

בראש העמוד המרכזי. 
לא נודע לנו באיזו תקופה בדיוק נוצרה חנוכיה זו 

ביפן, ומה היו נסיבות יצירתה.
 13 הבסיס:  קוטר  ס”מ,   36.5 רוחב:  ס”מ,   25 גובה: 

ס”מ. 

פתיחה: $600

end. An oil-cup is screwed at the two 
ends of each arch. The “shamash” is at 
the top of the central shaft. We do not 
know exactly when this lamp was made 
in Japan and under what circumstances 
it was created.
Height: 25cm. width: 36.5cm. diameter of 
base: 13cm.

Opening Price: $600
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111. חנוכיה – ניו-יורק
חנוכיה זקופה, תוצרת .M. Wolozin, Inc. ניו-

יורק, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 
בתחתית  חתום  חריטה.  כסף;  מצופה  מתכת 

בחותמת היצרן.
על  “ציון”;  המלה  חרוטה  עליו  מגן-דוד,  במרכזו 

ראשו – הַׁשָּמׁש. 
גובה: 35 ס”מ, רוחב: 30.5 ס”מ, קוטר הבסיס: 13.5 

ס”מ. 

פתיחה: $250

111. Chanukah Lamp – New York
Upright Chanukah lamp, manufac-
tured by M. Wolozin, Inc. New York, 
[first half of 20th century].
Silver-plated metal; engraved. 
Manufacturer’s stamp on bottom. 
In the center is a “Magen-David”, above 
which the word “Zion” is engraved; on 
the top is the “shamash”.
Height: 35cm. width: 30.5cm. diameter of 
base: 13.5cm.

Opening Price: $250

112. Artistic Plaster Chanukah 
Lamp – David Kaplan – USA – 
Numbered Copy
Chanukah lamp, made by David 
Kaplan. USA, 1969.
Cast plaster, painted black. Stamped: 
“Kaplan, 1969” and numbered 206/500.
Eight figures, behind every figure is a 
place for placing candles (On the right 
is a family: father, mother and three 
children; on the left are workers). In 
the front is another taller figure (appar-
ently, of Moses), for the “shamash”.
Height: 21cm. width: 42cm. length: 12cm. 
Good condition. Minor damages.

Opening Price: $200

 - קפלן  דוד   – אמנותית  גבס  חנוכית   .112
ארה”ב – עותק ממוספר

הברית,  ארצות  קפלן.  דוד  ידי  מעשה  חנוכיה, 
 .1969

 ”Kaplan 1969“ :גבס יצוק, צבוע שחור. חתום
וממוספר 206/500.

שמונה דמויות, מאחורי כל דמות מקום להצבת 
אם  אב,  משפחה:  מתוארת  )מימין  הנרות 
פועלים(.  מתוארים  משמאל  ילדים;  ושלושה 
מלפנים נצבת דמות נוספת, גבוהה יותר )כנראה, 

דמותו של משה(, להצבת השמש. 
12 ס”מ. מצב  42 ס”מ, אורך:  רוחב:  21 ס”מ,  גובה: 

טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $200

113. Ceramic Chanukah Lamp – 
Eliezer Weisshof
Chanukah lamp, made by Eliezer 
Weisshof (born 1938). Eretz Israel, 
[second half of 20th century].
Glazed clay. Stamped: “A. Weisshof”.
The back panel has two lions holding 
the Two Tablets of law, a Torah crown 
and under them a pomegranate.
Rectangular base with place for placing 
the candles and the “shamash”, at the 

113. חנוכית קרמיקה - אליעזר ויסהוף
ארץ   .)1938 )נ.  ויסהוף  אליעזר  תוצרת  חנוכיה, 

ישראל, ]המחצית השניה של המאה ה-20[. 
חמר מזוגג. חתום: “א. ויסהוף”. 

בלוחות- אוחזים  אריות  שני  עם  אחורית  דופן 
הברית, כתר-תורה ומתחת – רימון. בסיס מלבני 
זוג  בחזיתו  והשמש,  הנרות  להנחת  מקום  עם 

ציפורים. בצדה האחורי מובלט מגן-דוד.
בזיך  ס”מ.   7 אורך:  ס”מ,   28 רוחב:  ס”מ,   23 גובה: 

פליז חסר )במקום השמש(. 

פתיחה: $200

front is a pair of birds. Embossed on the 
back side is a “Magen-David”.
Height: 23cm. width: 28cm. length: 7cm. 
Brass oil-font missing (in the place of the 
“shamash”).

Opening Price: $200
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114. זוג פמוטות כסף – מינסק, המאה ה-19
מינסק,   .B. Shkarlat תוצרת  פמוטות,  זוג 

]המאה ה-19[. 
טבוע  חותמות(,  בשתי  חתום  פמוט  )כל  כסף 

וחרוט. 
מעוטרים  רגליים.  שלוש  על  נצב  פמוט  כל 

אשכולות, עלי-גפן ופרחים. 
גובה: 30.5 ס”מ.

פתיחה: $1200

115. זוג פמוטות כסף – פולין, המאה ה-19
 – J. A. Goldman. ורשה  זוג פמוטות, תוצרת 

פולין, 1880. 
הבלטה  עבודת  חותמות(,  במספר  )חתום  כסף 

וחריטה. 
בסיס מרובע.
גובה: 36 ס”מ. 

פתיחה: $1000

114. A Pair of Silver Candlesticks – 
Minsk, 19th Century
A Pair of candlesticks, manufactured 
by B. Shkarlat, Minsk, [19th century].
Silver (each candlestick has two 
stamps), impressed and engraved.
Each candlestick stands on three sup-
ports. Decorated with grape clusters, 
leaves and flowers.
Height: 30.5cm.

Opening Price: $1200

115. A Pair of Silver Candlesticks – 
Poland, 19th Century
A Pair of candlesticks, manufactured 
by J. A. Goldman Warsaw, Poland, 
1880.
Silver (has several stamps), embossed 
and engraved.
Square base.
Height: 36cm 

Opening Price: $1000
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אריות  עטורי  עם  פמוטות  זוג   .116
ומגני-דוד

זוג פמוטות לַׁשָּבת. מזרח אירופה )כנראה, פולין(, 
]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

פליז יצוק וטבוע. 
אריות  בדוגמאות  מעוטרים  רחב.  מרובע  בסיס 

ומגני-דוד.
גובה: 33 ס”מ, בסיס 13X13 ס”מ.

פתיחה: $200

אירופה,  מרכז   – קנים  שבעה  מנורת   .117
המאה ה-19

המאה  אירופה?[,  ]מרכז  קנים.  שבעה  מנורת 
ה-19. 

פליז יצוק. 
דוד  מגן  עם  כדורי  עיטור  בקצהו  מרכזי,  עמוד 
)אינו מקורי(. משני צדי העמוד נשלחות זרועות 
ידיים  כפות  דמויות  חוליות  בתוך  המּוָנחֹות 
מוברגות,  העליונות  הזרועות  )שתי  קפּוצֹות 
הברגה(.  ללא  מּוָנחות,  הנותרות  הזרועות  ארבע 

הזרוע השביעית מזדקרת כלפי החזית. 
 38.5 רוחב:  בראש(,  העיטור  )ללא  ס”מ   45 גובה: 

ס”מ, קוטר הבסיס: 14 ס”מ. 

פתיחה: $250

116. A Pair of Candlesticks 
Adorned with Lions and Stars of 
David
A pair of Shabbat candlesticks. Eastern 
Europe (apparently, Poland), [first half 
of 20th century].
Cast impressed brass.
Wide square base. Adorned with lions 
and Stars of David.
Height: 33cm. base 13X13cm.

Opening Price: $200

117. Seven-Branched Menorah – 
Central Europe, 19th Century
Seven-Branched menorah. [Central 
Europe?], 19th century.
Cast brass.
Central shaft, decorated with a ball 
with a “Magen David” at its top (non-
original). On the two sides of the shaft 
are branches placed inside bands that 
look like closed hands (the two upper 
branches are screwed; the four others 
are inserted without screws). The sev-
enth branch rises towards the front.
Height: 45cm (without decoration at top), 
width: 38.5cm. diameter of base: 14cm.

Opening Price: $250
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118. מנורת שבעה קנים לבית כנסת – פולין
המאות  ]ִמְפֶנה  פולין,  קנים.  שבעה  מנורת 

ה-19-20[. 
פליז יצוק וחרוט. 

 19 הבסיס:  קוטר  ס”מ,   63 רוחב:  ס”מ,   71.5 גובה: 
ס”מ. 

פתיחה: $300

118. Seven-Branched Synagogue 
Menorah – Poland
Seven-branched menorah. Poland, 
[late 19th - early 20th century].
Cast and engraved brass.
Height: 71.5cm. width: 63cm. diameter of 
base: 19cm

Opening Price: $300

119. פמוטות לשבת – שלשה וחמשה קנים 
– פולין וארה”ב

 פמוט לשבת, לחמשה נרות. פליז יצוק וחרוט.  .1
פולין, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

יצוק  פליז  נרות.  לשלושה  לשבת,  2. פמוט 
וחרוט. פולין, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

יצוק  פליז  נרות.  לשלושה  לשבת,   פמוט  .3
מעוטר  ה-19-20[.  המאות  ]ִמְפֶנה  פולין,  וחרוט. 

זוג אריות. 
4. שני פמוטות לשבת, לשלושה נרות. פליז יצוק 
]ראשית  ניו-יורק,   .”NY Brass“ חתום:  וחרוט. 
המאה ה-20[. על כל פמוט זוג אריות, חיקוי סגנון 

הפמוטות הפולניים. 

גובה: 28.5 ס”מ עד 36.5 ס”מ. 

פתיחה: $300

119. Shabbat Candlesticks – Three 
and Five Branches – Poland and 
the USA
1. Shabbat candlestick, for five can-
dles. Cast and engraved brass. Poland, 
[late 19th - early 20th century].
2. Shabbat candlestick, for three can-
dles. Cast and engraved brass. Poland, 
[late 19th - early 20th century].
3. Shabbat candlestick, for three 
candles. Cast and engraved brass. 
Poland, [late 19th - early 20th century]. 
Decorated with a pair of lions.
4. Two Shabbat candlesticks, for three 
candles. Cast and engraved brass. 
Stamped: “NY Brass”. New York, 
[beginning of 20th century]. On each 
candlestick is a pair of lions, imitation 
of Polish-style candlesticks. 
Height: 28.5cm. up to 36.5cm.

Opening Price: $300
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120. פמוט לשבת לחמשה נרות – פולין
פמוט לשבת לחמשה נרות. פולין, ]ִמְפֶנה המאות 

ה-19-20[. 
פליז יצוק וחרוט. 

על  איילות,  זוג  בצורת  עיטור  על  ניצבים  הקנים 
נר  “להדליק  הכיתוב  נחרט  הצדדים,  משני  גופן, 

של שּבת”.
 14.5 הבסיס:  קוטר  ס”מ,   37 רוחב:  ס”מ,   44 גובה: 

ס”מ. 

פתיחה: $300

120. Shabbat Candlestick for Five 
Candles – Poland
Shabbat candlestick for five candles. 
Poland, [late 19th - early 20th century].
Cast engraved brass.
The branches stand on a decoration in 
the shape of a pair of deer. Engraved on 
their bodies, on both sides, is the bless-
ing for kindling “Shabbat” candles. 
Height: 44cm. width: 37cm. diameter of 
base: 14.5cm.

Opening Price: $300
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פסח
Passover

121. סל למצות – פולין, סוף המאה ה-19
סל למצות. ]פולין, סוף המאה ה-19[.

ובד, מחופה רקמת חוטי כותנה, בצבעים  קרטון 
לבן ואדום. 

כתובת רקומה: “שבעת ימים מצות תאכלו”. 
גובה: 13.5 ס”מ. קוטר: 30 ס”מ. כתמים ובלאי.

)מספר  ישראל  במוזיאון  מוצג  דומה  פריט 
.)B50.02.1788 ; 158/007

פתיחה: $3000

121. Matzah Basket – Poland, Late 
19th Century
Matzah Basket. [Poland, late 19th 
century].
Cardboard and fabric, covered with 
embroidery of white and red cotton 
threads. 
Embroidered inscription: “Seven days 
eat matzos”.
Height:  13.5cm.  Circumference:  30cm. 
Stains and wear.
A similar item is exhibited in the 
Israel Museum (Number 158/007; 
B50.02.1788).

Opening Price: $3000
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122. קערית לפסח – גרמניה, המאה ה-19
קערית לפסח. דרום גרמניה, ]המאה ה-19[. 

חרס מזוגג.
קערית עם זיגוג לבנבן ועיטורים בצבע כחול. במרכז מצויר מעגל ובתוכו המלה “פסח” בגוון שחור-סגול, 

סביבו עיטור סכמטי בצורת זר. בשוליים ועל השפה שלושה פסים כחולים. 
קוטר: 20 ס”מ, גובה: 4.3 ס”מ. סדקים בזיגוג. פגמים בשפה. 

ראה: קטלוג “אוסף פויכטונגר, מסורת ואמנות יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון ישראל, 
ירושלים, 1971(, פריט 469. 

פתיחה: $250

123. קערת פסח עשויה פיוטר – גרמניה, המאה ה-18
קערת פסח, תוצרת ג’וזף ַזְמּפֹוִני )Zamponi(. קובלנץ )Koblenz(, גרמניה, המאה ה-18. 

פיוטר יצוק וחרוט. חתום: “Zamponi Ioseph In Coblenz” )מאחור, שלוש פעמים(.
במרכז הצלחת, בתוך כוכב בעל שמונה חודים, נחרטו ציור דמיוני של ֶׂשה מונח על המזבח והכיתוב “קרבן 
פסח”, מסביב עיטורים שונים של פרחים ודגמים גיאומטריים. בשולי הצלחת נחרטו ארבעה-עשר סימני 
הסדר, איורי “מצה”, “מרור” ו”זרועה” )זרוע(, וכתובת-הקדשה, שלשונה: “שייך להקצ]י[ן ּכ”ה ליּב ואשתה 

]ואשתו[ מ’ הינּכה ש’ ]שתחיה[ בשנת ת”ק--”. 
 Zinnmarken aus לא נודעו לנו פרטים אודות יצרן ְּכֵלי הפיוטר ג’וזף ַזְמּפֹוִני מקובלנץ, אולם בקטלוג
Dagmar Stará )הוצאת Battenberg, אוגסבורג, 1992; מס’ 578(, נזכר יצרן פיוטר  aller Welt מאת 
Joseph Andreas Zamponi II, שחי בין השנים 1792-1837, ואפשר כי מדובר בבנו של זמפוני  בשם 
)הראשון(. השערה זו עולה בקנה אחד גם עם ההקדשה המתוארכת לשנת ת”ק 1740, שכן, גם אם שובש 
פרט השנה, מסתבר כי הקערה יוצרה ונחרטה במחצית השניה של המאה ה-18. חלק מהמלים העבריות 

נחרטו עם שגיאות. 
קוטר: 35.5 ס”מ. פגמים קלים, סדק בשוליים.

פתיחה: $1000

122. Passover Dish – Germany, 19th Century
Passover dish. Southern Germany, [19th century].
Glazed earthenware.
Dish with whitish glaze and blue ornamentation. Painted in the center is a circle 
around the word “Pesach” in a shade of black-purple, surrounded by a schematic 
decoration in the shape of a bouquet. The edges and the rim have three blue stripes.
Circumference: 20cm. height: 4.3cm. Cracks to glaze. Damages to rim.
See: “Jewish Tradition in Art, The Feuchtwanger Collection of Judaica”, by Dr. 
Yeshayahu Shachar (published by The Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 469.

Opening Price: $250

123. Pewter Passover Seder Plate – Germany, 18th Century
Passover Seder plate, manufactured by Joseph Zamponi. Koblenz, Germany, 18th 
century.
Cast engraved pewter. Stamped: “Zamponi Joseph In Coblenz” (three times on the 
back).
In the center of the plate, engraved inside an eight-pointed star is an imaginative 
illustration of a lamb on an altar with the inscription “Passover sacrifice” surrounded 
by various ornamentations of floral and geometric patterns. Engraved on the edges of 
the plate are the 14 “simanim” of the Seder, illustrations of matzah, bitter herbs and 
a shank-bone with a dedication “Belongs to Officer C.H. Leib and his wife Ms. Hinka 
in the year 17—”.
We do not know any details of a manufacturer of pewter vessels named Joseph 
Zamponi of Koblenz, but in the catalogue Zinnmarken aus aller Welt by Dagmar 
Stará (published by Battenberg, Augsburg, 1992; no. 578), a pewter manufacturer by 
the name of Joseph Andreas Zamponi II is mentioned. He lived between the years 
1792-1837 and perhaps he is the son of Zamponi (the First). This assumption also 
agrees with the dedication dated 1740, since even if the exact year is unclear, probably 
the dish was manufactured and engraved in the second half of the 18th century. Some 
of the engraved Hebrew words have mistakes. 
Circumference: 35.5cm. Minor damages, crack to edge.

Opening Price: $1000
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משה   – פיוטר  עשויה  פסח  קערת   .124
בתיבה – גרמניה

קערת פסח. גרמניה, ]סוף המאה ה-19 או ראשית 
המאה ה-20[. 

פיוטר יצוק וחרוט. 
משה  מציאת  סצנת  מתוארת  הקערה  במרכז 
והנוף  )הדמויות  פרעה  בת  על-ידי  )בתיבה( 
בשולי  מובהק(.  אירופאי  מרכז  בסגנון   - מסביב 
קולנו...  את  ה’  “וישמע  הכיתוב  נחרט  הקערה 
ויזכר  נאקתם  את  אלהים  וישמע  שנאמר  כמה 

אלהים” )מתוך ההגדה(. 
קוטר: 32 ס”מ. מעט כיפופים. 

פתיחה: $400

124. Pewter Passover Seder Plate – 
Moses in the Basket – Germany
Passover Seder plate. Germany, [end 
of 19th century or beginning of 20th 
century].
Cast engraved pewter.
Illustrated in the center of the plate is 
the scene where Pharaoh’s daughter 
finds Moses (in the basket). (The figures 
and the landscape have clear Central 
European characteristics). Engraved 
on the edges of the plate: “And G-d 
heard our voices… as written, ‘And 
G-d heard their cries and G-d remem-
bered’” (from the Haggada). 
Circumference: 32cm. Few bends.

Opening Price: $400
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125. קערת פסח – פורצלן – צ’כוסלובקיה
חברת  תוצרת  פורצלן,  עשויה  פסח  קערת 
]ראשית  צ’כוסלובקיה,   ,Schlaggenwald

המאה ה-20[. 
הסימנים  פנינה.  גלזורת  עם  אובאלית  קערה 

נכתבו בכתב-יד, באותיות זהובות.
אורך: 22.5 ס”מ, רוחב: 30.5 ס”מ. 

פתיחה: $180

125. Passover Seder Plate – 
Porcelain – Czechoslovakia
Porcelain Seder plate, produced 
by the Schlaggenwald Company, 
Czechoslovakia, [beginning of 20th 
century].
Oval plate with natural pearl glaze. 
Handwritten symbols in gilt lettering. 
Length: 22.5cm, width: 30.5cm.

Opening Price: $180

126. קערת פסח – פורצלן – קרלסבד
 Paul תוצרת  פורצלן,  עשויה  פסח  קערת 

Küchler, קרלסבד, ]שנות ה-20-30[. 
פנינה.  וגלזורת  מוזהבים  עיטורים  עם  קערה 
זהובות.  באותיות  בכתב-יד,  נכתבו  הסימנים 

.”Karlsbad“ במרכזה מגן-דוד עם הכיתוב
קוטר: 26.5 ס”מ. 

פתיחה: $180

הדפסה   – קרמיקה   – פסח  קערת   .127
צבעונית

קערת פסח עשויה קרמיקה. ללא ציון שם יצרן, 
]המאה ה-20[. 

על הצלחת נדפס איור צבעוני בו מופיעים סימני 
מאמצע  גרמניות  סדר  קערות  בסגנון  הסדר, 

המאה ה-19. 
קוטר: 24.5 ס”מ.

פתיחה: $180

126. Passover Seder Plate – 
Porcelain – Karlsbad
Porcelain Passover Seder plate, pro-
duced by Paul Küchler, Karlsbad, 
[1920s-30s].
Dish has gilt and natural pearl glaze 
decorations. The symbols were hand-
written in gilt lettering. In the center 
is a Star of David with the inscription 
“Karlsbad”.
Circumference: 26.5cm.

Opening Price: $180

127. Passover Seder Plate – 
Ceramic – Colored Printing
Ceramic Passover Seder plate. No note 
of producer, [20th century]. 
A color illustration is printed on the 
plate with the Seder symbols, similar 
to German Seder dishes styled in the 
middle of the 19th century.
Circumference: 24.5cm.

Opening Price: $180

128. Passover Seder Plate – France 
/ Shabbat Plate – Germany
1. Passover porcelain Seder plate, 
produced by Haviland & Co., Limoges, 
France, [20th century]. The Seder sym-
bols are handwritten, in gilt lettering. 
Circumference: 21cm.
2. Ceramic Shabbat plate, produced 
by Bareuther Waldsassen, Bavaria, 
Germany, [20th century]. Printed 
on the plate is the Hebrew inscrip-
tion “In honor of Shabbat kodesh”. 
Circumference: 26cm.

Opening Price: $200

שבת  צלחת   / צרפת   - פסח  קערת   .128
– גרמניה

חברת  תוצרת  פורצלן,  עשויה  פסח   קערת  .1
)Limoges(, צרפת,  ִלימֹוז’   ,Haviland & Co.
בכתב-יד,  נכתבו  הסימנים  ה-20[.  ]המאה 

באותיות זהובות. קוטר: 21 ס”מ. 
חברת  תוצרת  קרמיקה,  עשויה  שבת  2. צלחת 
גרמניה,  בוואריה,   ,Bareuther Waldsassen
עברי  כיתוב  נדפס  הצלחת  על  ה-20[.  ]המאה 

“לכבוד שבת קדש”. קוטר: 26 ס”מ. 

פתיחה: $200
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129. צלחת סדר – מרוקו
צלחת סדר )ִציִנָיה ִדיִפיַסח – “מגש פסח”(. מרוקו, ]1953[. 

נחושת מרוקעת וחרוטה. 
במרכז הצלחת מופיעים עיטורים שונים: יונים אוחזות מעטפות-דואר, פרחים, מגני-דוד עם המלה “ציון”, 
“ג’  ודגלי מדינת ישראל; בראשה מופיע הכיתוב  ל]ו[ח]ו[ת”  כתר תורה, לוחות הברית עם הכיתוב “שני 
מצות” ובתחתית “חזית קיערה”; בשוליים מופיע הכיתוב “מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, לשנה 
הקערה  סימני   .]1953[ תשי”ג  שנת   -  ”5713“ הצלחת:  הכנת  תאריך  ומצוין  חורין”  בני  בירושלים,  הבאה 

מסודרים לפי שיטת האר”י. 
קוטר: 48.5 ס”מ. 

ראה: “ממרוקו לשלומי, שרידיה של תרבות חומרית”, מאת ידידה כלפון-סטילמן )החברה למחקר מדעי 
שימושי – אוניברסיטת חיפה, 1982(, תמונה מס’ 23. 

פתיחה: $450

129. Passover Seder Plate – Morocco
Passover Seder plate (“Tzinia DiPisach” – “Passover Tray”). Morocco, [1953].
Beaten and engraved copper.
Features various adornments in center of dish: doves holding postage envelopes, 
flowers, Stars of David with the word Zion, a Torah crown, Tablets of Law with the 
inscription “Two Tablets” and flags of the State of Israel. “Three matzot” is inscribed 
at the top, at the bottom “Chazit Kiara”; and on the edges “Mo’adim Le’Simcha, 
Chagim U’Zmanim Le’Sasson, Next Year in Jerusalem, Free People” and the year 
the dish was produced: 5713 – 1953. The dish symbols are arranged according to the 
custom of the Ari.
Diameter : 48.5cm.
See: “From Morocco to Shlomi, Remnants of a Material Culture”, by Yedida 
Calphon-Stillman (The Society of Research of Useful Science – Haifa University, 
1982), Photograph no. 23.

Opening Price: $450
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דוד  ומגן  הלל  פסוקי   – נחושת  מגש   .130
– פרס

מגש. ]פרס, המאה ה-20[.
נחושת חרוטה, מוכספת )חתום בחתימת האמן 

בפרסית(. 
ומתפילת  הלל  ממזמורי  בפסוקים  כולו  חרוט 
מלא  פינו  ב”ואילו  )מתחיל  חי”  כל  “נשמת 
נתונים  מגן-דוד  סמלי  המגש  צדי  בשני  שירה”(. 
ו”מגן  “ציון”  המילים:  ובתוכם  עגולה  במסגרת 

דוד”(. 
לנו.  התברר  לא  המגש  של  המדויק  תפקידו 
מאחר  הסדר,  ליל  שולחן  לעיטור  ושימש  ייתכן 
מנוסח  כחלק  נאמרים  בו  שנחרטו  והפסוקים 

ההגדה. 
רוחב: 39.5 ס”מ. 

פתיחה: $150

130. Copper Tray – Verses of 
“Hallel” and a Star of David 
– Persia
Tray. [Persia, 20th century].
Engraved copper, silver-plated (has 
artist’s stamp in Persian).
Overall engravings with verses from 
Hallel and from the prayer “Nishmat 
Kol Chai” (beginning with “And if our 
mouths were filled with song”). On 
both sides of the tray are Stars of David 
within a round frame with the words 
“Zion” and “Magen David” inside 
them).
The exact purpose of the tray is not 
clear. Possibly, it was used for decorat-
ing the Seder table since the verses en-
graved are said as part of the “haggada”. 
Width: 39.5cm.

Opening Price: $150

131. צלחת אמאיל למצות – ישראל
צלחת למצות. ]ישראל, אמצע המאה ה-20[.

רגליות. מתכת מצופה אמאיל  צלחת עם שלוש 
בצבע חום, עם עיטורים בצבע לבן: ענפי זית, מגן 

דוד וכיתוב: “מצה זו”.
סימני  האמאיל,  בציפוי  פגמים  ס”מ.   31 קוטר: 

חלודה בפגימות.

פתיחה: $300

131. Enamel Matzah Plate – Israel
Matzah Plate. [Israel, mid 20th 
century].
A plate with three legs. Brown enamel-
covered metal, with white ornamenta-
tion: olive branches, Star of David and 
inscription: “This matza”.
Circumference: 31cm. Damage to enamel 
cover, rust marks in damaged places. 

Opening Price: $300

132. צלחת עץ עם סימני הסדר
צלחת עץ לפסח. ]מרכז אירופה?[, ]המאה ה-20[. 
בכתב-יד,  הסדר  סימני  נכתבו  הצלחת  על 
מגן- צויר  במרכזּה  ואדומות.  שחורות  באותיות 
נשתנה  ו”מה  “פסח”  הכיתוב  ובתוכו  כסוף  דוד 

הלילה הזה מכל הלילות”. 
שרידי  כתמים.  ומעט  בעץ  סדק  ס”מ.   27.5 קוטר: 

תוית-נייר מודבקים בצדה האחורי. 

פתיחה: $180

132. Wooden Plate with Seder 
Symbols
A wooden plate for Passover. [Central 
Europe?], [20th century].
Handwritten on the plate are the Seder 
symbols, in black and red lettering. A 
silver Star of David was drawn in the 
center with the inscriptions” Pesach” 
and “Why is this night different from 
all other nights?” (“Ma Nishtana”). 
Circumference: 27.5cm. Crack to wood 
and few stains. Paper label remnants on 
reverse side. 

Opening Price: $180
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133. קערת ליל הסדר מעץ – ארצות הברית
קערת ליל הסדר. ]ארצות הברית?, המאה ה-20[.

לוחות עץ מודבקים, עבודת ניסור. 
בראש הקערה כיתוב: “שבעת ימים תאכל מצות 
כתר.  צורת  קישוטים,  ליי”,  חג  השביעי  וביום 
שקעים להנחת סימני הסדר, עם כיתובים: “זרוע”, 

“ביצה”, “מרור”, “חרוסת” “כרפס”, “חזרת”. 
בצדה השני של הקערה כתובת הקדשה בעבודת 
ניסור: “מנחה לבן דודי יעקב דעוויס מאת שמעון 
העץ  לוחות  בין  דוד.  מגן  וסמל  טייטעלבוים”, 

הודבק בד כחלחל כרקע לאותיות.
קוטר: 26 ס”מ. 

פתיחה: $800

133. Wooden Passover Seder Plate 
– USA
Passover Seder dish. [USA?, 20th 
century].
Glued wooden sheets, sawn.
Inscribed at top of dish: “Seven days 
you shall eat Matzot and the Seventh 
Day is a festival to G-d”, adornments, 
crown-shaped. Indentations for placing 
the Seder symbols, with inscriptions: 
“Zero’a” (Shankbone), “Beitzah” (Egg), 
“Maror” (Bitter Herbs), “Charoset”, 
“Karpas”, “Chazeret”. 
On reverse side of the plate is a sawn 
dedication: “Gift to my cousin Ya’akov 
Davis from Shlomo Teitelbaum”, and a 
Star of David. A bluish fabric was glued 
between the wooden sheets as back-
ground for the letters.
Diameter: 26cm.

Opening Price: $800

134. “פדות נפשנו” – לוח עץ לחג הפסח
]מקום  הפסח.  לחג  קישוטי  לוח  נפשנו”,  “פדות 

לא ידוע, אמצע המאה ה-20[. 
עץ מגולף. 

המלים  מובלטות  בה  עממית,  עבודת-גילוף 
עיטורים  מובלטים  כן  ו”פסח”.  נפשנו”  “פדות 
עליו  ושופר,  פסח  קערת  כוסות,  ארבע  שונים: 
הימניים  בשוליים  חרותנו”.  “זמן  המלים  גולפו 
ומלים  מרור”  פרך,  “קשה,  המלים  מופיעות 

נוספות. 
ללוחמי  המעצר  ממחנות  באחד  ונוצר  יתכן 

המחתרות בזמן המנדט הבריטי.
44.5X29 ס”מ. 

פתיחה: $300

134. “P’dut Nafsheinu” – Wooden 
Board for Passover
“P’dut Nafsheinu” (Redemption of Our 
Souls), decorative board for Passover. 
[Place unknown, mid 20th century]. 
Carved wood.
Folk art carving, with the words 
“P’dut Nafsheinu” and “Pesach” em-
bossed. Other various adornments 
embossed: four cups, Pesach Seder 
dish and shofar, above which the 
words “Z’man Cheruteinu” (Time of 
Our Redemption) are carved. On right 
margin are the words “difficult, hard 
labor, bitter herbs” and other words. 
Possibly made in one of the internment 
camps for underground fighters during 
the British Mandate.
29X44.5cm.

Opening Price: $300
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135. זוג גביעי-קידוש עם צלחות - עשויים זהב
זוג גביעים לקידוש, עם צלחות, תוצרת “הצורפים”. ארץ ישראל, ]המחצית השניה של המאה ה-20[. 

.”Hazorfim“, ”k14“ :זהב 14 קראט, טבוע ומנוסר. חתום
הגביעים והצלחות מעוטרים בדגמי פרחים, עלים וענפים תואמים. בין הגביע לבסיסו נּוסר הכיתוב “בורא 

פרי הגפן” באותיות מרובעות נאות. 
12.5 ס”מ. משקל כולל:  12.5 ס”מ, צלחת בקוטר  11.5 ס”מ; גביע בגובה  11.5 ס”מ, צלחת בקוטר  גביע בגובה 

437.5 גרם. 

פתיחה: $25,000

135. A Pair of Kiddush Goblets with Plates – Made of Gold
A pair of Kiddush goblets, with plates, made by Hazorfim. Eretz Israel, [second half 
of 20th century].
14 karat gold, impressed and sawn. Stamped: “Hazorfim” and “14k”.
The goblets and plates are adorned with floral patterns, leaves and matching branch-
es. Sawn in the area between the goblet and its base is the inscription “Boreh Pri 
HaGeffen” in handsome square letters.
Goblet 11.5cm. high, plate’s diameter 11.5cm; goblet 12.5cm. high, plate’s diameter 12.5cm. 
Total weight; 437.5 gr.

Opening Price: $25,000

136. גביע קידוש לחתן – גרמניה, המאה ה-19
גביע קידוש לחתן, תוצרת מפעל הפורצלן .Carl Tielsch & Co. גרמניה, המאה ה-19. 

.H. 082 חתום ביד ; C.T. :פורצלן, צביעה ידנית. חתום
כיתוב באותיות זהב: “קֹול ָחָתן”, עיטורים זהובים )דגמי צמחים ודגמים גיאומטריים( מצוירים ביד. 

גובה: 9.5 ס”מ, קוטר השפה: 11 ס”מ, קוטר הבסיס: 6 ס”מ, רוחב מקסימלי )כולל הידית(: 13 ס”מ. מצב טוב. חלק 
מעיטורי הזהב דהו. סדק בידית. שבר זעיר בבסיס. 

פתיחה: $500

136. Kiddush Goblet for a Groom – Germany, 19th Century
Kiddush goblet for a groom, produced by the porcelain factory Carl Tielsch & Co. 
Germany, 19th century.
Porcelain, hand-painted. Stamped: C.T.; hand-stamped 082 H.
Gilt lettered inscription: “Kol Chatan”, hand-painted gilt ornamentation (plant and 
geometric patterns).
Height: 9.5cm, rim circumference: 11cm, base circumference: 6cm, maximum width (in-
cluding handle): 13cm. Good condition. Some of the gilt ornamentation is faded. Handle is 
cracked. Base has a tiny break.

Opening Price: $500

detail from item 135 136 פרט מתוך פריט
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137. גביע פיוטר – מזרח אירופה
גביע. ]מזרח אירופה[.

פיוטר. חתום )בסמל האימפריה הרוסית(. 
את  מניף  כהן  איורי  עם  עממית.  חריטה  עבודת 
ידיו ודמות תיש, וכיתובים: “ברכת כהנים” ו”זבח 

ה”.
גובה: 13 ס”מ. קוטר: 7.5 ס”מ.

פתיחה: $200

137. Pewter Goblet – Eastern 
Europe
Goblet. [Eastern Europe].
Pewter. Stamped (with the emblem of 
the Russian empire).
Folk art engraving. With illustrations 
of a “cohen” raising his hands and the 
form of a goat, and inscriptions “Birkat 
Cohanim” and “Zevach Hashem”.
Height: 13cm. Circumference: 7.5cm.

Opening Price: $200

138. גביע כסף – פרס / הודו
גביע כסף לקידוש. ]פרס או הודו[. 

עבודת  בערבית(.  יצרן  חותמות  )חתום.  כסף 
חריטה פרסית. 

כיתוב לאורך שולי הגביע: “ברוך אתה יי אלהינו 
הגביע  בדפנות  הגפן”.  פרי  בורא  העולם  מלך 
“ציון”  המילה  )עם  דוד  מגן  וסמלי  מנורה  צורת 
עיטורים  עם  ד’ו’ד’(,  מ’ג’ן’  והאותיות:  במרכזם, 

גיאומטריים צפופים.
גובה: 9 ס”מ. קוטר: 6.5 ס”מ. 

פתיחה: $250

138. Silver Goblet – Persia / India
Silver “Kiddush” goblet. [Persia or 
India].
Silver (stamped. Arabic manufacturers 
stamp). Persian engraving work.
The blessing on wine is inscribed along 
the goblet’s edges.
On the goblet sides is the form of a 
menorah and Stars of David (with the 
word “Zion” in their center, and the 
Hebrew letters of “Magen David”), with 
dense geometrical ornamentation.
Height: 9cm. Circumference: 6.5cm.

Opening Price: $250

139. גביע כסף לקידוש – מתנת האדמו”ר 
רבי יוחנן טברסקי מטאלנא

גביע לקידוש.
כסף )חתום(, רקוע וחרוט. 

]=”דרשה  “דג  עממית:  בחריטה  הקדשה 
געשענק”[ להר’ יוסף הכהן מונק לכלולותיו עב”ד 

תחי’ מאת יוחנן טברסקי מטאלנא”.
)תרס”ו- מטולנא  טברסקי  יוחנן  רבי  האדמו”ר 

רבי  בן  צג-צד(,  עמ’  ב’,  לחסידות  אנצ’  תשנ”ט, 
דוד טברסקי מטולנא, שושלת צ’רנוביל. בשנות 
הברית,  לארצות  אביו  בעקבות  יצא  העשרים 
במונטריאול.  כאדמו”ר  כיהן  נישואיו  ולאחר 
יהודים  להצלת  רבות  פעל  השואה  בתקופת 
מעמק הבכא. לאחר השואה עלה לישראל והקים 

את בית מדרשו בשכונת בית וגן שבירושלים.
גובה: 8 ס”מ.

פתיחה: $200
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139. Silver Kiddush Goblet – Gift 
from Rebbe Yochanan Twersky of 
Tolna
Kiddush goblet.
Silver (stamped), beaten and engraved.
Folk art, engraved dedication: “D.G. 
(“Drasha Geshenk”) to Rabbi Yosef 
HaCohen Munk on the occasion of 
his marriage by Yochanan Twersky of 
Tolna”. 
Rebbe Yochanan Twersky of Tolna 
(1906-1999, Encyclopedia L’Chassidut 
Vol. B, pp. 93-94), son of Rabbi David 
Twersky of Tolna, Chernobyl dynasty. 
In the 1920s, followed his father to 
the US and after his marriage served 
as rebbe in Montreal. During the 
Holocaust, was very active in rescuing 
Jews. After the Holocaust, immigrated 
to Israel and established his “Beit 
Midrash” in the Bayit Vegan neighbor-
hood of Jerusalem.
Height: 8cm.

Opening Price: $200

סופר,  חתם  חוג   – לקידוש  גביע   .140
תל-אביב

גביע לקידוש. ]ארץ ישראל, המאה ה-20[.
כסף )חתום(. 

ר’]חוב[ גאולה  חריטת הקדשה: “חוג ח”ס ת”א, 
כגביע  כנראה  שימש  באיאיזן”.  נדבת  ל”ב, 
בתל  סופר  חתם  חוג  של  הכנסת  בבית  לקידוש 

אביב.
גובה: 7 ס”מ. קוטר: 6 ס”מ. כיפופים.

פתיחה: $180

140. Kiddush Goblet – “Chug 
Chatam Sofer”, Tel Aviv
Kiddush goblet. [Eretz Israel, 20th 
century].
Silver (stamped).
Engraved dedication: “Chug Chatam 
Sofer Tel Aviv, 32 Geula Street, do-
nated by Bai’ison”. Apparently, served 
as a goblet for Kiddush in the “Chug 
Chatam Sofer” Synagogue in Tel Aviv.
Height: 7cm. Diameter: 6cm. Bends.

Opening Price: $180

141. שני גביעי כסף עם חריטה
שני גביעים לקידוש. ]רומניה, שנות העשרים של 

המאה ה-20[.
כסף )חתום(. 

במסגרת  חרוטות  כתובות  הגביעים  בשני 
סיון   – ו”רבקה  תרפ”ה”  שבט   – “לאה  אמנותית: 

תרפ”ח”. 
גובה: 6.5 ס”מ. קוטר: 5 ס”מ.

פתיחה: $300

141. Two Engraved Silver Goblets 
Two Kiddush goblets. [Romania, 
1920s].
Silver (stamped).
Both goblets have engraved inscrip-
tions in artistic frames: “Leah – Shevat 
1925” and “Rivka – Sivan 1928”.
Height: 6.5cm. Circumference: 5cm.

Opening Price: $300
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ברכה   – אפגניסטן   – כסף  קערית   .142
לראש השנה

קערית לשתיית ָאָרק. אפגניסטן, שנות ה-60 של 
המאה ה-20. 

כסף חרוט. 
אפגניסטן  יהודי  בקרב  שימשה  קטנה,  קערית 
לשתיית ארק, בשמחות ובחגים. בחלקה הפנימי 
מבנים  בעלי-חיים,  עיטורי  מגן-דוד,  נחרטו 
ירושלים,  בשמחת  רבות  לשנים  “תזכו  והכיתוב 
אהרון בן יאודא יצ”ו נ”ע”. סמוך לשפת הקערית, 
והשנה  צמחיים,  בדגמים  עיטורים  נחרטו 

“תשכ”ג” ]1963[. 
בד  בשקיק  נתונה  ס”מ.   8.7 קוטר:  ס”מ.   2.5 גובה: 

פרחוני. 

פתיחה: $400

142. Silver Bowl – Afghanistan – 
Blessing for the New Year
A Bowl for drinking arak (liquor). 
Afghanistan, 1960s.
Engraved silver.
Small bowl, used by Afghanistan Jews 
for drinking arak, at celebrations or 
festivals. Engraved on its inner side 
are Stars of David, animal decorations, 
structures and the inscription “You 
shall merit many years of Jerusalem’s 
joy, Aharon ben Ye’uda”. Near the 
bowl’s rim are engraved decorations 
in floral patterns, and the year “5723” 
(1963).
Height: 2.5cm. Diameter: 8.7cm. Placed in 
floral fabric bag.

Opening Price: $400

143. ששה גביעים לקידוש
]סוף  ]ארצות-הברית?[,  לקידוש.  גביעים  ששה 

המאה ה-19, המאה ה-20[.
כסף )כולם חתומים, למעט אחד(; חריטה.

ארבעה מהם ניצבים על רגל. על שלושה גביעים 
חרוטים עיטורי מגן-דוד. על אחד הגביעים נחרט 
השם “אשר ב”ר מנחם”; על אחר ראשי התיבות 

 .”RSG“
לא נתברר לנו לחלוטין, האם כל הגביעים מוצאם 

מארצות-הברית, או שמא חלקם רוסיים. 

פתיחה: $400

143. Six Kiddush Goblets
Six Kiddush goblets. [USA?], [end of 
19th century, 20th century].
Silver (all stamped, except one); 
engraving.
Four have stems. Three are decorated 
with engraved Stars of David. Engraved 
on one goblet is the name “Asher ben 
R’ Menachem”; on one are the initials 
“RSG”.
We are not certain if all the goblets 
were manufactured in the USA or if 
perhaps, some are from Russia.

Opening Price: $400
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גביעים   / לקידוש  גביעים  ששה   .144
מיניאטוריים

]סוף  ]ארצות-הברית?[,  קידוש.  גביעי  ששה 
המאה ה-19[. 

חותמות(;  במספר  לעתים  חתומים,  )כולם  כסף 
חריטה. 

קטנים  שניים  רגל.  על  ניצבים  מהם  ארבעה 
דגמי  פשוטות,  חריטות  נושאים  כולם  במיוחד. 

צמחים וצורות בתים. 
חותמות  נושאים  מהגביעים  שחלק  אף-על-פי 
בארצות-הברית.  יוצרו  כי  נראה  רוסיות,  כסף 
למידע נוסף אודות חותמות כסף רוסיות מזויפות 

בארה”ב, ראה פריט 70. 

פתיחה: $300

144. Six Kiddush Goblets / 
Miniature Goblets
Six Kiddush goblets. [USA?], [end of 
19th century].
Silver (all have stamps, some have sev-
eral stamps); engraved.
Four have stems. Two are especially 
small. All have simple engravings, 
plant patterns and forms of houses.
Although some of the goblets have 
Russian silver stamps, it seems that 
they were manufactured in the USA. 
For further details about forged 
Russian silver stamps in the USA, see 
Item 70.

Opening Price: $300

145. גביעי-קידוש קבליים “נהרות גן-עדן” 
עשויים כסף

עשויים  גן-עדן”  “נהרות  גביעי-קידוש  חמשה 
כסף )כולם חתומים(. ארץ ישראל, אמצע המאה 

ה-20. 
פישון,  הנהרות  שמות  נחרטו  הגביעים  כל  על 
שונים,  וצירופי-אותיות  וחידקל,  פרת  גיחון, 
לזיווג,  כסגולה  הרש”ש  קבלת  עפ”י  המשמשים 

פרנסה, ופריון.

פתיחה: $300

145. Silver Kabalistic Kiddush 
Goblets - “Naharot Gan-Eden”
Five “Naharot Gan-Eden” Kiddush 
goblets made of silver (all stamped). 
Eretz Israel, mid 20th century.
Engraved on all the goblets are the 
names of the rivers Pishon, Gichon, 
Prat (Euphrates) and Chidekel, and 
various letter combinations, used ac-
cording to the kabala of the Rashash 
as a “segula” for finding a mate, liveli-
hood, and fertility.

Opening Price: $300
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חפצים שונים
Various Objects

146. ביצת ָיֵען מעוטרת – “חד גדיא”
 .          .M. Panker ביצת יען מעוטרת, מעשה ידי ,”One a little kid“ / ”חד גדיא“

על היקף הביצה צוירה בצבעים עזים עלילת הפיוט “חד גדיא” ודמויותיו מתוארות באיכות, עם ַמָּבִעים 
עזים: אב אוחז בידו חבל המחובר לגדי, חתול, כלב, מקל, אש, מים, שור, שוחט, מלאך המוות והקב”ה. 

מסביב, מקושטת הביצה בעיטורי פרחים ודגמים גיאומטריים, בצבעי זהב, כחול ואדום. 
גובה: 17 ס”מ. נצבת על ַּכן. 

פתיחה: $1200

1993

146. Decorated Ostrich Egg – Chad Gadya
Chad Gadya / “One a little kid”, decorated ostrich egg, made by M. Panker.
1993.
The piyut Chad Gadya is drawn on the egg’s circumference in bold colors and its 
characters are well portrayed with prominent expressions: a father holding a rope 
connected to the kid, a cat, a dog, a stick, fire, water, an ox, a slaughterer, the Angel of 
Death and G-d. The egg is decorated all around with floral and geometrical patterns, 
painted in gold, blue and red.
Height: 17cm. Stands on a base.

Opening Price: $1200
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147. מגילת אסתר עם נרתיק כסף – הבלקן, המאה ה-19
מגילת אסתר עם נרתיק. ]ארצות הבלקן, המאה ה-19[.

כסף )לא חתום(, יצוק, רקוע וחרוט. 
עיטורים פרחוניים ודגמים גיאומטריים. בראש הנרתיק קישוט פרח נאה, בתחתיתו ידית גלילה.

עם המגילה המקורית. כתיבת סופר נאה על קלף. מגילת “המלך” ]רוב העמודות נפתחות במילה: “המלך”[. 
בראש כל עמוד, מעל המילה “המלך”, עיטור ענף עם עלים. 

כפי הנראה, המגילה כשרה לקריאה.
גובה: 27 ס”מ. קוטר: 4 ס”מ. רוחב הקלף: 9 ס”מ. כתמים בקלף.

פתיחה: $6000

147. “Megillat Esther” with a Silver Case – Balkan, 19th Century
“Megillat Esther” with a case. [Balkan countries, 19th century].
Silver (unstamped), cast, hammered and engraved.
Floral decorations and geometric patterns. At the top of the case is an ornamentation 
of an attractive flower, at its bottom is a handle for rolling the scroll.
With original scroll. Fine scribal writing on parchment. A “HaMelech” scroll [most 
of the columns begin with the word “HaMelech”]. At the top of each column, above 
the word “HaMelech”, is an adornment of a branch with leaves.
Apparently, the “megillah” is kosher for fulfilling the mitzvah of reading the 
“megillah”.
Height: 27cm. Diameter: 4cm. Width of parchment: 9cm. Stains to parchment.

Opening Price: $6000
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148. מגלת אסתר מעוטרת - על קלף - איטליה
מגלת אסתר מעוטרת.] איטליה[, ]המאה ה-19, או קודם לכן[. 

דיו וצבע על קלף; ידית עץ; נרתיק עור. 
מגלת אסתר מעוטרת, כתובה על-גבי ארבע יריעות קלף. הטקסט מוקף מסגרת אדומה. בשולי יריעות 
נכתבה  האחרונה  היריעה  עזים.  בצבעים  מרשימים,  ותותים  פרחים  עיטורי  צוירו  הטורים  ובין  הקלף 
באותיות דקות יותר על קלף מעט שונה, אך נראה כי נכתבה ועוטרה באותה תקופה בה נכתבו ועוטרו 

היריעות האחרות. 
מגלה: 25 ס”מ, ידית עץ: 44 ס”מ )עם שבר(, נרתיק עור: 36 ס”מ )אינו מקורי(. 

פתיחה: $1000

148. Decorated “Megillat Esther” on Parchment – Italy
Decorated “Megillat Esther”. [Italy], [19th century, or earlier].
Ink and paint on parchment; wooden handle; leather case.
Decorated “Megillat Esther”, written on four parchment sheets. The text is framed 
in red. In the margins of the parchment sheets and between columns are impressive 
drawings of flowers and strawberries in bold colors. The last sheet has thinner letters 
on slightly different parchment, but it seems to have been written and decorated at 
the same time that the other sheets were written and decorated.
Megillah: 25cm. wooden handle: 44cm. (with break), leather case: 36cm. (non-original).

Opening Price: $1000
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149. חֹוָתם שיש ואבן – “ירושלם”
]המאה  ירושלים,  שעווה.  להטבעת  חֹוָתם 

ה-18/19[.
אבן קרנליאן )קרניאול( חקוקה; ידית פליז ושיש 

ירקרק. 
המלה  להטבעת  קטום-פינות.  מרובע  חֹוָתם 
וציורים  כוכב  ירושלים”,  “צלב  סמל  “ירושלם”, 

סכמתיים של כיפת הסלע וכנסיית הקבר )?(. 
גובה: 6 ס”מ. 

פתיחה: $700

149. Marble and Stone Seal 
– “Yerushalem”
A seal for making an impression in 
wax. Jerusalem, [18th/19th century].
Etched Carnelian; brass handle and 
green marble.
Square seal with trimmed corners. For 
impressing the word “Yerushalem”, the 
emblem of the “Jerusalem Cross”, a 
star and schematic illustrations of the 
Dome of the Rock and the Church of 
the Holy Sepulcher (?). 
Height: 6cm.

Opening Price: $700

151. A Seal with the Pisces Zodiac 
Symbol
A seal for making an impression 
in wax. [Central Europe, 18th/19th 
century].
Cast brass. Rounded-square base, 
handle with a hole for hanging.
In the center of the seal is the pisces 
zodiac symbol, under the acronym 
 above the inscription are four) ”זכייז“
dots and under it is one dot). The fish 
are flanked by the letters N and S. 
Height: 3.5cm.

Opening Price: $700

151. חֹוָתם עם סמל מזל דגים
המאה  אירופה,  ]מרכז  שעווה.  להטבעת  חֹוָתם 

ה-18/19[. 
נקב  עם  ידית  מרובע-עגלגל,  בסיס  פליז.  יציקת 

לתלייה.
הכיתוב  מעליו  דגים,  מזל  סמל  החותם  במרכז 
ומתחתיו  נקודות  ארבע  הכיתוב  )מעל  “”זכייז” 

.N-ו S נקודה אחת(. משני צדי הדגים האותיות
גובה: 3.5 ס”מ. 

פתיחה: $700

150. Bell-Shaped Seal with an 
Anchor Emblem
A seal for making an impression in 
wax.
Cast brass. Round base and bell-like 
handle. Shape of anchor in center 
of seal [perhaps the owner’s family 
emblem]. On both sides of the anchor 
are the letters F and S. Hebrew inscrip-
tion: “Shimiee bar Chaim Aryeh”.
Height: 2.5cm. 

Opening Price: $400

150. חֹוָתם בצורת פעמון עם סמל עוגן
חֹוָתם להטבעת שעווה.

פעמון.  דמוית  וידית  עגול  בסיס  פליז.  יציקת 
משפחתי  סמל  ]אולי  עוגן  צורת  החותם  במרכז 
 S האותיות  העוגן  צדי  משני  החותם[.  בעל  של 

ו-F. עם כיתוב בעברית: “שמעי בר חיים אריה”.
גובה: 2.5 ס”מ.

פתיחה: $400

152. קופסה לאתרוג
או  ה-19  המאה  סוף  ]אירופה,  לאתרוג.  קופסה 

ראשית המאה ה-20[.
כסף )חתום(. 

ניצבת על רגל, עם מכסה נשלף. קישוטים חרוטים 
לכם  “ולקחתם  הכיתוב:  עם  פרחוניים,  בדגמים 

פרי עץ הדר”. 
גובה: 21 ס”מ. קוטר מירבי: 8.5 ס”מ. כיפופים.

פתיחה: $500

152. Ethrog Container
Ethrog Container. [Europe, end of 19th 
century of beginning of 20th century].
Silver (stamped).
Stands on support, with removable 
cover. Engraved adornments in floral 
patterns, with inscription: “Take for 
you a fruit of the citrus tree”.
Height: 21cm. Maximum diameter: 8.5cm. 
Bends. 

Opening Price: $500
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153. קערת כסף ל”מים אחרונים” – גרמניה
קערה ל”מים אחרונים”, תוצרת J. D. Schleissner & Söhne, ָהָנאּו )Hanau(, גרמניה, ]1910 בקירוב[.

כסף יצוק וטבוע )חתום: אשכול ענבים, כתר מעל האותיות .R. C, קו מזוגזג(.
ידית  יפרנסנו בכבוד”. מצדה החיצוני מזדקרת  והכיתוב “הרחמן הוא  על הקערה נטבעו עיטורי פרחים 

לתליית קנקן קטן )הקנקן חסר( – מעוצבת בצורת יצור ימי )עם קשקשים( האוחז בפיו סוסון-ים. 
מבחינת סגנונּה, קערה זו הנה ֶהְעֵּתק )רפליקה( של קערה מן המאה ה-17, שיוצרה לשימושם של יהודי 

גרמניה. כלים מסוג זה, תוצרת גרמניה, מראשית המאה ה-20, אינם מצויים.
גובה )כולל המתלה(: 16 ס”מ, קוטר: 13.5 ס”מ.

פתיחה: $3000

153. Silver Bowl for “Mayim Achronim” – Germany
Bowl for “Mayim Achronim”, manufactured by J. D. Schleissner & Söhne, Hanau, 
Germany, [c. 1910].
Cast impressed silver (stamped with a cluster of grapes, a crown above the letters R. 
C. zigzag line).
Impressed on the bowl are floral adornments and the inscription “May the Merciful 
One support us with honor”. Protruding from the outer side is a handle for hanging a 
small jug (the jug is missing) – designed in the shape of a water creature (with scales) 
holding a seahorse in its mouth.
This bowl’s style is a replica of a bowl from the 17th century, manufactured for the 
use of German Jews. Such utensils, manufactured in Germany, from the beginning 
of the 20th century are scarce.
Height: (including hanger): 16cm. diameter; 13.5cm.

Opening Price: $3000

from item 153 מתוך פריט 
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154. A Jug and a Bowl for “Mayim Achronim” - Egypt
A jug and a bowl for “mayim achronim”. Egypt, first half of 20th century. 
Silver (stamped, Egypt). Jug with handle and matching bowl.
Height of jug: 4.5cm. Circumference of bowl: approximately 10cm.

Opening Price: $450

154. כד וקערה למים אחרונים – מצרים
כד וקערה למים אחרונים. מצרים, המחצית הראשונה של המאה ה-20.

כסף )חתום, מצרים(. כד עם ידית וקערה תואמת.
גובה הכד: 4.5 ס”מ. קוטר הקערה: כ-10 ס”מ. 

פתיחה: $450

155. קופסת כסף לתפילין של ראש
קופסה לתפילין של ראש. ]מזרח אירופה?[.

כסף )חתום(, עבודת חריטה. עיטור בצדדים בדוגמת משבצות. כיתוב בגג הקופסה: “של ראש”. ריפוד 
פנימי בצבע חום.

גובה: 5 ס”מ. אורך מירבי: 7.5 ס”מ. רוחב: 5.5 ס”מ.

פתיחה: $500

155. Silver Head-Tefillin Box
Head-tefillin Box. [Eastern Europe?].
Silver (stamped), engraving work. Adorned with checkered pattern on sides. Written 
on top of box: “Shel Rosh”. Lined with brown fabric.
Height: 5cm. Maximum length: 7.5cm. Width: 5.5.cm. 

Opening Price: $500
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156. קופסת נחושת מעוטרת בסיפורי התנ”ך – הולנד, המאה ה-17
קופסה לטבק. ]הולנד[, 1694.

נחושת, עבודת חריטה. 
עם איורים מסיפורי התנ”ך. על מכסה הקופסה: בת פרעה עם משה ביאור. בצידי הקופסה: ספינתו של 
יונה ודג גדול; איורי כלי המקדש. בתחתית הקופסה: משה מכה בסלע. לצד האיורים - תיאורים ופסוקים 

בהולנדית. עם שילוב עיטורים בדגמי פרחים ומשבצות.
אורך: 17 ס”מ. רוחב: 5.5 ס”מ. גובה: 3 ס”מ בקירוב. 

פתיחה: $4000

156. Copper Box Adorned with Bible Stories – Holland, 17th Century
Tobacco box. [Holland], 1694.
Copper, engraving work.
With illustrations of Bible stories. On the cover: Pharaoh’s daughter with Moshe 
at the river. On the sides: Yonah’s ship and a large fish, illustrations of the Temple 
vessels. On the bottom: Moshe striking the rock. The illustrations are flanked by 
descriptions and verses in Dutch. Adorned with floral and checkered patterns. 
Length: 17cm. Width: 5.5cm. Height: approximately 3cm.

Opening Price: $4000from item 156 מתוך פריט 
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157. שתי קערות פיוטר - גרמניה, המאה ה-19
1. קערה, שי לחתן. ]גרמניה[, ]המחצית הראשונה של המאה ה-19[. פיוטר יצוק וחרוט. חתום מאחור. 
בשולי הקערה נחרטה כתובת-הקדשה לחתונה: “מ”ט ]מזל טוב[ – ד”ד ]דורון דרשה[ מהחברא דרך ישרה, 
תיקון  הנראה,  כפי   – ש’  האות  נחרטה  “פליינער”  המלה  מעל  פליינער”.  יצחק  החתן  לפ”ק,  תר”ה  שנת 

לשגיאה בחריטת שם המשפחה, ואפשר כי השם הוא פליישנער או פליישער. 
קוטר: 29 ס”מ, גובה: 3.5 ס”מ.

פעמים מספר  מאחור  חתום  וחרוט.  יצוק  פיוטר  ה-19?[.  המאה  ]גרמניה,   קערה.  .2
)”Fein Englisch Block“(. בשולי הקערה נחרטו עיטורים פשוטים והאותיות “לב-”. 

קוטר: 28 ס”מ, גובה: 4.5 ס”מ. 

פתיחה: $200

157. Two Pewter Bowls – Germany, 19th Century
1. Bowl, gift for a groom. [Germany], [first half of 19th century]. Cast engraved 
pewter. Stamped on underside. Wedding gift dedication engraved on the edges: 
“Mazal tov… 1845, the bridegroom Yitchak Fleiner”. Above the word “Fleiner” the 
letter “shin” is engraved, apparently to correct an error in the engraving of the last 
name, possibly Fleishner or Fleisher.
Diameter: 29cm. height: 3.5cm.
2. Bowl. [Germany, 19th century?]. Cast engraved pewter. Stamped several times 
on underside (“Fein Englisch Block”). Engraved on the edges are simple adornments 
and the letters “Lamed” and “Bet”. 
Diameter: 28cm. height: 4.5cm.

Opening Price: $200

158. קופת-צדקה עם יד מּוֶׁשֶטת - בוהמיה
קופת-צדקה עם יד מּוֶׁשֶטת. ]כנראה, בוהמיה, ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

ברזל יצוק; פח פליז; פליז מנוסר וטבוע. 
קופה מלבנית לאיסוף צדקה. המכסה מחופה פח-פליז, בארבע פינותיו מופיע הכיתוב “מתן בסתר יכפה 
הכיתוב  מופיע  היד  כף  במרכז  מּוֶׁשֶטת.  יד  כלפי-מעלה  מזדקרת  המכסה  ממרכז  יד(.  כא,  )משלי  אף” 

“צדקה” ומעליו חריץ להכנסת מטבעות. 
רוחב: 20 ס”מ, אורך: 14 ס”מ, גובה )כולל היד(: 25.5 ס”מ. 

פתיחה: $4000

158. Charity Box with an Outstretched Hand – Bohemia
Charity box with an outstretched hand. [Apparently, Bohemia, late 19th - early 20th 
century].
Cast metal; tin-brass; sawn and impressed brass.
Rectangular box for collecting charity. The cover is lined with tin-brass, inscribed on 
its four corners is the verse “A gift in secret pacifies anger” (Proverbs 21, 14). Rising 
from the center of the cover is an outstretched hand. The inscription “Tzedaka” ap-
pears in the center of the hand and above it is a slot for inserting coins.
Width: 20cm. length: 14cm. height (including hand): 25.5cm.

Opening Price: $4000
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159. כיור נחושת לנטילת ידים בבית הכנסת – מזרח אירופה, המאה ה-19
מיכל מים ואגן לנטילת ידים. ]מזרח אירופה, המאה ה-19[.

נחושת, עבודת ריקוע וחקיקה. מיכל מים לתליה על קיר, ואגן לאיסוף המים שנתלה תחתיו.
המיכל מעוצב כפעמון, עם מכסה נשלף למילוי המיכל, ובתחתיתו שני ברזים עשויים פליז. עליו חקוקה 

הכתובת “על נטילת ידים” וצורת ידי כהנים. על האגן נחקקו ראשי התיבות “ח”ק” ]חברא קדישא[.
זה בכניסה לבית הכנסת, לשימוש המתפללים כהכנה  נהגו לתלות מתקן מסוג  בקהילות מזרח אירופה 

לתפילה ולשימוש הכהנים לפני נשיאת כפים.
גובה המיכל: 28 ס”מ. רוחב מירבי: 31 ס”מ. גובה האגן: 20 ס”מ. רוחב: 35 ס”מ.

פתיחה: $2500

159. Copper Washbasin for Ritual Hand-Washing in the Synagogue – 
Eastern Europe, 19th Century
Water container and basin for washing hands. [Eastern Europe, 19th century].
Copper, hammering and etching. Water container for hanging on a wall, with basin 
hung underneath for collecting the water.
The container is designed like a bell, with a removable cover for filling. At the bottom 
are two brass faucets. Etched on the container are “Al Netilat Yadayim” and the shape 
of “Cohanim’s” hands. The acronym C.K. [“Chevra Kadisha”] is etched on the basin. 
In Eastern European communities, it was customary to hang such a device at the 
entrance to the Synagogue for ritual hand-washing as preparation for prayer and for 
“Cohanim” before blessing the congregation.
Height of container: 28cm. Maximum width: 31cm. Height of basin: 20cm. Width: 35cm.

Opening Price: $2500
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160. כלי לנטילת ידים עם צורת דג – מזרח 
אירופה, המאה ה-19

כלי לנטילת ידים. ]מזרח-אירופה, המאה ה-19[.
מחוברות  נחושת  ידיות  שתי  יצוקה,  נחושת 

לדופן הכלי במסמרות. 
)נראית  דג  צורת  של  ריקוע  עבודת   - בתחתית 
מפנים הכלי ומחוצה לו(. מוטיב הדג בכלי נטילת 
וכפי  מזרח-אירופה,  יהודי  בקרב  ידוע  ידיים 
או  מזיקים  מפני  לשמירה  כסמל  שימש  הנראה 

שדים שעל פי המסורת נמצאים בקרבת מים.
גובה: 15.5 ס”מ. קוטר: 14 ס”מ.

פתיחה: $400

160. Vessel for Ritual Hand-
Washing with the Form of a Fish 
– Eastern Europe, 19th Century
Vessel for ritual hand washing. [Eastern 
Europe, 19th century].
Cast copper, two copper handles at-
tached to the side of the vessel with 
rivets.
Beaten work of a form of a fish on 
bottom (can be seen from inside and 
outside of vessel). Fish motifs on a 
vessel for hand washing are a known 
custom among Eastern European Jews. 
Apparently, it was a symbol of protec-
tion from evil spirits and demons 
which according to tradition exist near 
water.
Height: 15.5cm. Circumference: 14cm.

Opening Price: $400

אירופה,  מזרח   – ידים  לנטילת  כלי   .161
המאה ה-19

כלי לנטילת ידים. ]מזרח-אירופה, המאה ה-19[.
מחוברות  נחושת  ידיות  שתי  יצוקה,  נחושת 

לדופן הכלי במסמרות. 
גובה: 15.5 ס”מ, קוטר: 12.5 ס”מ. 

פתיחה: $180

161. Utensil for Hand-Washing – 
Eastern Europe, 19th Century
Utensil for hand-washing. [Eastern 
Europe, 19th century].
Cast copper, two copper handles nailed 
to the utensil.
Height: 15.5cm. diameter: 12.5cm.

Opening Price: $180

162. Teacher and Student – 
Wooden Sculpture – Vilnius
Teacher and student. Wooden sculp-
ture made by the artist A. Kresin, 
Vilnius, [first half of 20th century].
Carved wood. Stamped; “A. Kresin” 
and “Wilno”.
Quality carving work.
Height; 17cm, width: 28cm, length: 18cm.

Opening Price: $300

162. מורה ותלמיד – פסל עץ – וילנה
 A. האמן  ידי  מעשה  עץ  פסל  ותלמיד.  מורה 
וילנה, ]המחצית הראשונה של המאה   ,Kresin

ה-20[. 
 .”Wilno”ו ”A. Kresin“ :עץ מגולף. חתום

עז  מבע  בעלי  פנים  איכותית,  עבודת-גילוף 
)מלמד(  רב  בין  אינטימית  סצינת-לימוד  במהלך 

ותלמידו. 
גובה: 17 ס”מ, רוחב: 28 ס”מ, אורך: 18 ס”מ. 

פתיחה: $300
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163. מנורת שבת עשויה אבן – תימן – צורת מגן-דוד
מנורת שבת עשויה אבן. תימן, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

אבן גיר אפורה, מחוטבת וחרוטה.
מנורת שבת בצורת מגן-דוד. על צלעותיה החיצוניות נחרטו עיטורים בדגמים פרחוניים.

רוחב מירבי: 15.5 ס”מ, גובה: 4 ס”מ. מעט שברים. אחד החודים משוחזר. 

פתיחה: $1000

163. Stone Shabbat Lamp – Yemen – Shaped like a Star of David
Stone Shabbat lamp. Yemen, [late 19th - early 20th century].
Gray limestone, sculptured and engraved.
Shabbat lamp in the shape of a Star of David. Engraved on its outer sides are decora-
tions in floral patterns.
Maximal width: 15.5cm. height: 4cm. Few breaks. One restored point.

Opening Price: $1000

164. פגיון תימני – כסף-פיליגרן
פגיון. תימן, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[. 

נדן וניצב עשויים כסף, פיליגרן; להב מתכת. 
נדן וניצב )ידית( מעוטרים עיטורי-כסף איכותיים, מעשה-ידי צורף יהודי. 

אורך הפגיון: 32.5 ס”מ. גודל כללי של הנדן והניצב: 35X20 ס”מ. 
ראה: מלאכת-האמנות של יהודי תימן, מאת מ’ נרקיס )הוצאת אגודת ידידי בית הנכות הלאומי בצלאל, 

ירושלים, 1941(, עמ’ 23; לוח א’ תמונה 2. 

פתיחה: $600

164. Yemenite Dagger – Filigree Silver
Dagger. Yemen, [end of 19th of beginning of 20th century].
Silver sheath and hilt, filigree; metal blade.
Sheath and hilt (handle) decorated with high-quality silver adornments, made by a 
Jewish silversmith.
Length of dagger: 32.5cm. Overall size of sheath and hilt: 20X35cm.
See: The artcraft of the Yemenite Jews by M. Narkiss (published by the Association 
of the Friends of the “Bezalel” National Academy of Art, Jerusalem 1941), p. 23; Plate 
1, Photograph 2.

Opening Price: $600
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165. חגורה תימנית – כסף-פיליגרן
חגורה לאשה. תימן, ]סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20[. 

כסף, פיליגרן; בד. 
חגורה מעוטרת עיטורי-כסף איכותיים, מעשה-ידי צורף יהודי. 

אורך: 85 ס”מ. 

פתיחה: $700

165. Yemenite Belt – Filigree Silver
Woman’s belt. Yemen, [end of 19th century, beginning of 20th century]. 
Silver, filigree; fabric.
Belt with high-quality silver decorations, made by a Jewish silversmith.
Length: 85cm.

Opening Price: $700
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166. ֲעָנק-קמע תימני – כסף-פיליגרן
ֲעָנק-קמע. תימן, ]סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20[.

כסף, פיליגרן; חרוזי כסף; חוטי בד. 
חמשה לוחות מלבניים וטרפזיים גדולים. בצדם האחורי חריטות קבליות שונות: “בן פורת יוסף בן פורת 

עלי עין בנות צעדה עלי שור”, שם בעלת הענק – “רחל בת מרים”, שמות-מלאכים וצירופי שמות.
אורך: 52 ס”מ.

פתיחה: $500

167. תכשיטים תימניים
שלושה-עשר תכשיטים. תימן / ארץ ישראל, ]המאה ה-20[. 

כסף, פיליגרן. חלקם חתומים.
תשעה צמידים; שני ענקים עם נרתיקים לקמעות; נרתיק מלבני לקמע; עיטור לנרתיק קמע. 

פתיחה: $850

166. Yemenite Amulet-Pendant – Filigree-Silver
Amulet-pendant. Yemen,[End of 19th, beginning of 20th century].
Silver, filigree; silver beads; fabric threads.
Five large rectangular and trapezoid plates. On their reverse side are various kaba-
listic engravings: “Ben Porat Yosef Ben Porat alai ayin…” , name of pendant’s owner 
“Rachel bat Miriam”, names of angels and Names combinations.
Length: 52cm.

Opening Price: $500

167. Yemenite Jewelry
13 pieces of jewelry. Yemen / Eretz Israel, [20th century].
Silver, filigree. Some are stamped.
Nine bracelets; two necklaces with amulet cases; rectangular amulet case; decoration 
for amulet case.

Opening Price: $850
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168. מכתשות ברונזה עם חריטות קבליות - בגדד
שלוש מכתשות ברונזה, עם ידית כתישה )“ֵעלי”(. בגדד.

כיתובים קבליים בחריטה עממית על גבי המכתשות, חרוטים בסיבוב: שם בן מ”ב, תפילת “אנא בכח”, 
פסוקים ולחשים ]“לחש לעין הרע, פרנסה טובה”[. איורים סגוליים: מנורה, שופר, מאזניים, דגים. על אחת 

המכתשות נוסח תפילת הדרך ופסוק לשמירה “בן פורת יוסף...”. 
בכל המכתשות חרוט שם הנותן: “הרב ששון ברזני”, באחת המכתשות הקדשה: “מתנה ליעקב בן מרים, 

הרב ששון ברזני, ארביל בגדד, שנת תרג”ס 1903”. בידית הכתישה כיתוב דומה.
גובה: 12-13.5 ס”מ. קוטר: 12.5 ס”מ. אורך העלי: 23 ס”מ. 

פתיחה: $2000

168. Bronze Mortars with Kabalistic Engravings – Baghdad
Three bronze mortars, with a pestle. Baghdad. 
Kabalistic inscriptions, folk art engraving on mortars, circularly engraved: Name of 
42 (letters), the prayer “Ana B’koach”, verses and incantations [against “ayin hara”, 
for good livelihood]. Illustrations for “segulot”: menorah, shofar, scale, fish. On one 
of the mortars is “Tefillat HaDerech” (prayer for the road) and a verse for protection 
“Ben Porat Yosef…”.
The name of the giver is engraved on all the mortars, “Rabbi Sasson Barzani”. One 
mortar has a dedication, “Gift to Ya’akov ben Miriam, Rabbi Sasson Barzani, Arbiel 
Baghdad, 1903”. A similar inscription is on the pestle.
Height: 12-13.5cm. Circumference: 12.5cm. Length of pestle: 23cm.

Opening Price: $2000
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169. ערכת כלי מילה
ערכת כלים לברית מילה. ]המאה ה-20[.

חלקם  שונות.  מתכות  למוהל.  רפואיים  כלים   13
 .)Leiter, Rostfrei( חתומים בחותמות יצרנים

נתונים בנרתיק מקורי )עור ובטנת בד(. 
גודל משתנה. בלאי בנרתיק.

פתיחה: $600

169. Set of Utensils for “Brit 
Milah”
Set of utensils for “Brit Milah” (circum-
cision). [20th century].
13 medical utensils for a “Mohel”. 
Various metals. Some are stamped by 
manufacturer (Leiter, Rostfrei).
Placed in original case (leather with 
fabric lining). 
Varied size. Wear to case.

Opening Price: $600

הסמכה   – ומשחזת  שחיטה  סכין   .170
לשוחטת – איטליה

סכין שחיטה, עם משחזת. ]המאה ה-20[.
המשחזת  תואם.  עור  בנרתיק  נתונה  הסכין 

מודבקת ללוח עם ידית מעץ מגולף.
• מצורף אישור שחיטה לגב’ ג’רמאנה סיניגליה, 
בתו של הרב קארלו, הבקיאה בהלכות שחיטה. 
האישור תקף רק כשיתעורר “צורך בלעדי דחוף 
לבשר” ובתנאי שאין במקום שוחט זכר. בחתימת 
 .1931 פירנצה,  הרטום.  שמואל  אליה  הרב 
איטלקית )תרגום מצורף(. מודפס במכונת כתיבה 

וחתום ביד.
אורך הסכין: 28 ס”מ.

פתיחה: $400

170. “Shechita” Knife and 
Sharpener – Ordination of a 
Female “Shochetet” – Italy
“Shechita” knife, with sharpener. [20th 
century].
The knife is placed in a matching leath-
er case. The sharpener is attached to a 
board with a handle of carved wood. 
• Attached is a certification for “shechi-
ta” to Ms. Germana Siniglia, daughter 
of Rabbi Carlo, who is expert in the laws 
of “shechita”. The certification is valid 
only if an “urgent exclusive need for 
meat” arises and in the condition that 
no male “shochet” is available. Signed 
by Rabbi Elia Shmuel Hartom. Firenze, 
1931. Italian (translation enclosed). 
Typewritten and signed by hand.

Opening Price: $400
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171. כסא אליהו / פדיון הבן
כסא אליהו. ארץ ישראל, ]המאה ה-20[. 

עץ; פליז מנוסר, חרוט וטבוע. 
כסא בעל שני מושבים ומשענת. על המשענת לוחית פליז, עליה נחרטו והוטבעו עיטורי פרחים והכיתוב 

“ברית אברהם”. על המושב הצדדי לוחית עם הכיתוב “פדיון הבן”. 
גובה: 85 ס”מ, רוחב: 100 ס”מ, אורך: 39 ס”מ. 

פתיחה: $2000

171. “Kiseh Eliyahu” (Elijah’s Chair) / “Pidyon HaBen”
“Kiseh Eliyahu” (Elijah’s Chair). Eretz Israel, [20th century].
Wood; sawn, engraved, impressed brass.
Two-seated chair with backrest. On the backrest is a brass plate with engravings and 
impressions of floral decorations and the inscription “Brit Avraham”. On the side seat 
is a plate with the inscription “Pidyon HaBen”.
Height: 85cm. width: 100cm. length: 39cm.

Opening Price: $2000

172. נעל חליצה
נעל עור, עשויה ככל דיניה ודקדוקיה, לקיום מצוות חליצה. ]אמצע המאה ה-20[.

בדיני “מנעל חליצה” נאמרו דינים רבים בתלמוד ובפוסקים. ]לסיכום דיני הנעל ראה: אנצי’ תלמודית, כרך 
טו, עמ’ תשכב-תשנב[. נציין לדוגמא מספר פרטים הלכתיים הניכרים בנעל שלפנינו: נעל שתפרה בפשתן 
]ולכן  מעור  עשויים  יהיו  ושרוכיה  הנעל  תפירות  כל  שגם  צריכים  הראשונים  רוב  ולדעת  בו  חולצין  אין 
עושים לולאות עור הרכוסות על קרסים מעור[. המנעל צריך להיות מהודק לרגל ולא “מרופט” ]כלומר, 
שיהא תפוס היטב על הרגל ולא נשלף בקלות[ ולכן מוסיפים לו רצועות קשירה. המנעל עצמו צריך להיות 
מעור שחור ורצועות הקשירה מעור לבן. המנעל צריך להיות עשוי כצורת רגל ימין ]כדי שלא יטעו לחלוץ 

רגל שמאל[. ועוד דינים רבים המבוארים בשלחן ערוך ובספרי הפוסקים.
צריך שיהא לבית-הדין “נעל חליצה” והוא אחד מ”כלי הדיינין” הנזכרים במסכת סנהדרין ]דף ז’ עמ’ ב’[. 
המנעל צריך שיהא שייך ליבם ובית הדין מקנים לו את המנעל ב”מתנה על מנת להחזיר”. למעשה, נדיר 

למצוא “נעל חליצה”, מכיון שמעטים המה בתי-הדין העוסקים בחליצות, שדיניהן רבים וסבוכים.
המסורת ההלכתית של עשיית “נעל חליצה”, מספקת מקור היסטורי אותנטי, המשמר את מבנה הנעליים 

כפי שנעשו ונתפרו בתקופת המשנה ואף קודם לכן.
גודל מירבי 30 ס”מ. גובה כ-23 ס”מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

  117  |  חפצים שונים

171

172



173. תיבה מפוארת עם סמל משפחת ששון
תיבת-תכשיטים, עם סמל משפחת ששון. ]אנגליה, המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

עץ מחופה עור; ידיות ועיטורי פליז )מוזהב(; בד.
ֶל ֶב ת )מונוגרמה( של האות  תיבה מאסיבית ומפוארת דמוית מזוודה, לאחסון תכשיטים. על המכסּה ִמְשׁ
המזוודה  ידיות  והמכסה,  הקופסה  פינות  המשלבת,  הנודעת.  ששון  משפחת  שם  את  המייצגת   –  S
)המתקפלות ומשתלבות בגופּה( וחור המנעול עשויים פליז מוזהב. ְּפנים המזוודה מחופה בד איכותי בצבע 

סגול ַעז. עם המפתח המקורי. 
גובה: 16 ס”מ, רוחב: 29.5 ס”מ, אורך: 29.5 ס”מ. מצב טוב. נזקים קלים. 

פתיחה: $200

172. “Chalitzah” Shoe
Leather shoe made in accordance with Jewish law for performing “Mitzvat Chalitzah” 
[removal of shoe under Levirate law]. [Mid 20th century].
The Talmud and “Poskim” [adjudicative literature] contain many laws pertaining to a 
“Chalitzah” shoe. [For summary of laws of shoe see: Talmudic Encyclopedia, volume 
15, pp. 722-752]. We will note, for instance, several Halachic details pertaining to 
this shoe: a shoe stitched with linen cannot be used for “Chalitzah” and according 
to majority of “Rishonim” all the shoe’s stitches and laces must be made of leather 
[therefore, buttonholes and hooks are made of leather]. Shoe must fit foot tightly and 
not be tattered [i. e., it must wrap the foot well and not be easily removed]; therefore 
tying straps are added. The shoe itself must be made of black leather and tying straps 
of white leather. Shoe should be crafted to fit right foot [to prevent mistakenly remov-
ing shoe from left foot]. Many other pertinent laws are stated in “Shulchan Aruch” 
and in “Poskim”.
Each “Beit Din” must own a “Chalitzah” shoe and it is one of the objects which 
“Dayanim” must possess as mentioned in tractate “Sanhendrin” [7B]. Shoe must 
belong to brother of deceased childless husband and “Beit Din” grants him the shoe 
as a gift which he later returns. In fact, a “Chalitzah” shoe is rare, since very few 
“Batei Din” deal with “Chalitzah” whose laws are numerous and complex.
The Halachic tradition of craftsmanship of a “Chalitzah” shoe provides an authentic 
historical source of preserving the structure of shoes as crafted and stitched during 
period of the “Mishna” and earlier.
Maximal size: 30cm. Height: approx. 23cm. Very good condition.

Opening Price: $200

173. Elaborate Box with the Sassoon Family Insignia
Jewelry box, with the Sassoon family insignia. [England, first half of the 20th century].
Leather-covered wood; brass (gilded) handles and adornments; fabric.
Massive elaborate box designed like a valise, for storing jewelry. On the cover is a 
monogram of the letter S – representing the famous Sassoon family. The monogram, 
box corners and cover, valise handles (which fold and fit into the sides of the box) and 
the lock hole are made of gilded brass. The inside of the box is lined with high-quality 
bright purple fabric. Has original key.
Height: 16cm. width: 29.5cm. length: 29.5cm. Good condition. Minor damages.

Opening Price: $200

174. מסכת-ברונזה – הגנה מפני לילית – שמירה לילד וליולדת
מסכת ברונזה. ]איטליה? המאה ה-20[. 

ברונזה יצוקה וחקוקה; מוזהבת בחלקה. 
מסכה בסגנון “קומדיה דל’ארטה”. מעל העיניים, נחקק הכיתוב “חוה ראשונה” ו”לילית”. צורת המסכה 
מזכירה את צורתם של המלאכים סנוי סנסנוי וסמנגלף, המגנים על היולדת ועל תינוקּה מפני לילית, כפי 
זו כקמע לשמירה.  ובאיורים שונים. כפי הנראה, שימשה מסכה  “רזיאל המלאך”  שהיא מופיעה בספר 

חתימת האמן מטושטשת.
אורך: 18.5 ס”מ, גובה: 8.5 ס”מ. 

פתיחה: $1000
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174. Bronze Mask – Protection from Lilith – Protection for a Child and a 
Mother after Giving Birth  
Bronze mask. [Italy? 20th century].
Cast etched bronze; partially gilded.
A Mask in the style of the “Comeddia dell-Arte”. Etched above the eyes is the in-
scription “First Eve” and “Lilith”. The shape of the mask is reminiscent of the angels 
Sanoi, Sansanoi and Samengelof who protect the newborn infants and their mothers 
from Lilith, as appears in the book “Raziel HaMalach” and in various illustrations. 
Apparently, this mask was used as an amulet for protection. The artist’s signature is 
blurred.
Length: 18.5cm. height: 8.5cm.

Opening Price: $1000
175. Hammer – Hebrew and Persian Engraving
Hammer. [Place unknown, 20th century].
Cast engraved steel, wooden handle.
Engraved on one side of the hammer head is the verse: “Are not all my words as fire 
speaks G-d and as a hammer that shatters rock”. Mirror writing with vowels. On 
reverse side is a Persian inscription in Arabic lettering, apparently the translation of 
the verse (also mirror writing).
Height: 25cm. Width: 7cm.

Opening Price: $1800

175. פטיש – חריטה בעברית ופרסית
פטיש. ]מקום לא ידוע, המאה ה-20[.

פלדה יצוקה וחרוטה, ידית עץ. 
בצדו האחד של ראש הפטיש נחרט הפסוק: “הלוא כל דברי כאש נאום ה’ וכפטיש יפוצץ סלע”. מנוקד 
וכתוב בכתב ראי. בצדו השני כיתוב בפרסית באותיות ערביות, כנראה תרגומו של הפסוק )אף הוא בכתב 

ראי(.
גובה: 25 ס”מ. רוחב: 7 ס”מ. 

פתיחה: $1800
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176. צלחת קריסטל בוהמית – בית הכנסת של דרזדן
צלחת קריסטל בוהמית. בוהמיה )הרפובליקה הצ’כית(, ]ראשית המאה ה-20[. 

קריסטל בוהמי, גוון אדום. 
ששה  של  עדינות  חריטות  עם  קשתות,  תריסר  בצורת  השוליים  גימור  פרחים.  עיטורי  הצלחת  במרכז 
 ,)Semper Synagogue( אחד העיטורים מציג את בית הכנסת של דרזדן .)Dresden( מבנים בעיר דרזדן

שנבנה בשנים 1838-1840 בידי גוטפריד ֶסְמֶּפר ונהרס בליל הבדולח. 
קוטר: 22.5 ס”מ, גובה: 3 ס”מ. 

פתיחה: $800

177. שעון שולחני עברי – מופעל באמצעות מטבעות – גרמניה
שעון שולחני מופעל באמצעות מטבעות, עם לוח-מחוגים עברי. גרמניה, אמצע המאה ה-20. 

.”Made in Germany“ :תיבת עץ; זכוכית; לוחיות מתכת ופליז. חתום בצדו האחורי
במרכז לוח המחוגים איור דמיוני של ירושלים. בצדו האחורי חריץ להכנסת מטבעות, לצדו נחרט הכיתוב 

“את השעון רק אחר הכנסת המטבע יש לכונן”. השעון משמש גם כשעון מעורר. המנגנון תקין. 
גובה: 14.5 ס”מ, רוחב: 21.5 ס”מ, אורך: 6.5 ס”מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

176. Bohemian Crystal Plate – Dresden Synagogue
Bohemian crystal plate. Bohemia (Czech Republic), [beginning of 20th century.
Bohemian crystal, red hue.
In the center of the dish are floral decorations. The edges are finished in the shape of 
12 arches with delicate engravings of six structures in the city of Dresden. One of the 
decorations portrays the Synagogue in Dresden (Semper Synagogue), which was built 
in 1838-1840 by Gottfried Semper and was destroyed on “Kristallnacht”. 
Diameter: 22.5cm. height: 3cm.

Opening Price: $800

177. Hebrew Table Clock – Coin-operated – Germany
Coin-operated table clock, with Hebrew face. Germany, middle of 20th century.
Wooden box; glass; metal and brass plates. Stamped on reverse side: “Made in 
Germany”.
In the middle of the face is an imaginary illustration of Jerusalem. On the reverse 
side is a slot for inserting coins, engraved beside it is the following inscription: “Wind 
the clock only after you have inserted a coin”. The clock is also an alarm clock. The 
mechanism is in order.
Height: 14.5cm, width: 21.5cm, length: 6.5cm. Good condition.

Opening Price: $250
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179. Five Graggers
• Four Purim graggers (noisemak-
ers), various sizes. [Beginning of 20th 
century]. Carved wood. Hammer-like 
graggers.
• Gragger. [USA, beginning of 
20th century]. Round metal con-
tainer [painted] with wooden handle. 
Colored printing of illustrations and 
inscriptions “Happy Purim” in Hebrew 
and English, by Bartons Chocolate 
Company. 
5 graggers. Varied size.

Opening Price: $500

179. חמשה רעשנים
שונים.  בגדלים  לפורים,  רעשנים   ארבעה  •
רעשנים  מגולף.  עץ  העשרים[.  המאה  ]ראשית 

מטיפוס “פטיש”.
 רעשן. ]ארה”ב, ראשית המאה העשרים[. מיכל  •
וידית עץ. עם הדפס צבעוני  מתכת עגול ]צבוע[ 
 Happy”של איורים וכיתובים “חג פורים שמח” ו

.Bartons מחברת השוקולד ,”Purim
5 רעשנים. גודל משתנה.

פתיחה: $500

178. Silver Goblet with an 
Engraved Dedication – “Chevra 
Kadisha”– Germany
Goblet with engraved dedication, sou-
venir from the annual convention of the 
“Chevra Kadisha” (Beerdigungsverein) 
in the Bingen am Rhein community, 
Germany, [c. 1920s].
Silver (stamped), engraving.
Engraved on the goblet is a dedi-
cation: “Zum Andenken an Jhre 
thätige Mitgliedschaft gewidmet vom 
Beerdigungsverein Bingen a/Rh” as 
well as the names of 16 of the “Chevra 
Kadisha” members that participated in 
the convention. 
Height: 17.5cm. circumference: 9-9.5cm. 
Good condition. Stains.

Opening Price: $600

 – חרוטה  הקדשה  עם  גביע-כסף   .178
“חברה קדישא” – גרמניה

גביע עם הקדשה חרוטה, מזכרת מהכינוס השנתי 
 )Beerdigungsverein( קדישא”  “חברה  של 
 ,)Bingen am Rhein( ריין  אם  ִּביְנֶגן  בקהלת 

גרמניה, ]שנות ה-20 בקירוב[. 
כסף )חתום(, חריטה. 

שלשונה:  הקדשה  נחרטו  הגביע  על 
 Zum Andenken an Jhre thätige“
 Mitgliedschaft gewidmet vom
וכן   ”Beerdigungsverein Bingen a/Rh
קדישא”  “חברה  מאנשי  ששה-עשר  שמות 

שהשתתפו בכינוס. 
גובה: 17.5 ס”מ, קוטר: 9-9.5 ס”מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $600
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180. קופסת עץ זית עם דיוקן תיאודור הרצל – “בצלאל”
קופסת עץ עם דיוקנו של תיאודור הרצל ומגני-דוד. תוצרת “בצלאל”, ירושלים, 1908 בקירוב. 

עץ זית; שיבוץ עץ, שנהב וצדף. חתום: “בצלאל ירושלם”. 
משובץ  במרכזו  הפנינה(,  )אם  צדף  עשויים  מגני-דוד  ארבעה  משובצים  קצותיו  בארבע  משופע.  מכסה 
מדליון עם דיוקנו של תיאודור הרצל, עשוי שיבוץ של עץ, שנהב וצדף. בחזית הקופסה משובץ מגן-דוד 
הקופסה  פנים  חור-מנעול.  במרכזו  ירושלם”;  “בצלאל  והכיתוב  זית  ענפי  נחרטו  עליו  צדף,  עשוי  נוסף 

מחולק לשבעה תאים.
גובה: 15-11.5 ס”מ, רוחב: 21.5 ס”מ, אורך: 12 ס”מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

181. קופסת-תכשיטים תוצרת “בצלאל”
קופסת תכשיטים תוצרת “בצלאל”. ירושלים, 1911 בקירוב.

פליז; שנהב. חתום בתחתית: “בצלאל ירושלם”.
קופסת-תכשיטים עגולה, נצבת על ארבע כדוריות פליז. לפתיחת הקופסה משמשת ידית שנהב בצורת 
פרח, שחוטבה במחלקה לעיצוב שנהב ב”בצלאל” )אשר נוהלה בידי מאיר גור-אריה משנת 1911( או בבתי-

המלאכה העצמאיים של מורי “בצלאל” משה מורו ומרדכי אבניאלי. פנים הקופסה מדופן עץ. 
גובה: 4.5 ס”מ, קוטר: 8 ס”מ. מצב טוב. רוחב הפרח: 2.2 ס”מ. פגמים ושבר קל בשוליו. 

ראה: “בצלאל” של שץ, רשימה קטלוגית של החפצים בתערוכה )ירושלים, 1982(, פריט 277. 

פתיחה: $1800

180. An Olive Tree Box with the Portrait of Theodor Herzl – “Bezalel”
A wooden box with the portrait of Theodor Herzl and Stars of David. Produced by 
“Bezalel”, Jerusalem, c. 1908. 
Olive wood; embedded wood, ivory and shell. Stamped: “Bezalel Yerushalem”.
Slanted cover. Four Stars of David made of shell (mother-of-pearl) are embedded 
in its four corners. Embedded in the center is a medal with the portrait of Theodor 
Herzl, made of embedded wood, ivory and shell. Another Star of David made of shell 
is embedded on the front of the box, upon which olive branches and the inscription 
“Bezalel Yerushalem” are engraved; in the center is a keyhole. The inside of the box is 
divided into seven compartments. 
Height: 11.5-15cm, width: 21.5cm, length: 12cm. Good condition.

Opening Price: $300

181. Jewelry Box Produced by “Bezalel”
Jewelry box produced by “Bezalel”. Jerusalem, c. 1911.
Brass; ivory. Stamped on bottom: “Bezalel Yerushalem”. 
A round jewelry box, on four brass marbles with an ivory handle in the shape of 
a flower for opening the box. The handle was carved in the Department of Ivory 
carving in “Bezalel” (from 1911, managed by Meir Gur-Aryeh) or in the independent 
workshops of “Bezalel” teachers Moshe Moro and Mordechai Avnieli. The inside of 
the box is wood-paneled. 
Height: 4.5cm, circumference: 8cm. Good condition. Width of flower: 2.2.cm. Damages and 
small break to rims. 
See: “Bezalel” by Schatz, 1906-1929, exhibition catalogue (Israel Museum, 1982), 
Item 277.

Opening Price: $1800

בצלאל
Bezalel

“ישראליאנה”
“Israeliana”
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182. Box Produced by “Bezalel”, 1912 – Etching
Box produced by “Bezalel”. Jerusalem, 1912.
Etched brass; wood. Signed: “Bezalel Academy of Art Yerushalem”. dated.
The cover is decorated with a pair of lions holding a seven-branched menorah, two 
trees and various plant and geometric patterns. A verse from Psalms (Chapter 122, 
6) appears on the frame rims. The inside of the box is wood-paneled. The etching 
department (Batik) on metal opened in the “Bezalel” Academy in 1912 headed by 
Reuven Lifshitz.
Height: 4.5cm, width: 18.5cm, length: 10.5cm. Good condition.

Opening Price: $3500

182. קופסה תוצרת “בצלאל”, 1912 – עבודת צריבה
קופסה תוצרת “בצלאל”. ירושלים, תרע”ב ]1912[. 

פליז צרוב; עץ. חתום: “בית מדרש לאמנות בצלאל ירושלם” ומתוארך.
וגיאומטריים  צמחיים  ודגמים  עצים  זוג  קנים,  שבעה  עם  מנורה  אוחזים  אריות  בצמד  מעוטר  המכסה 
שלוה  בחילך  שלום  יהי  אוהביך,  ישליו  ירושלם  שלום  “שאלו  הכיתוב  מופיע  המסגרת  בשולי  שונים. 
ב”בצלאל”  נפתחה  מתכת  על  )באטיק(  הצריבה  מחלקת  עץ.  לוחות  מדופן  הקופסה  פנים  בארמנותיך”. 

בשנת 1912 ובראשה עמד ראובן ליפשיץ. 
גובה: 4.5 ס”מ, רוחב: 18.5 ס”מ, אורך: 10.5 ס”מ. מצב טוב. 

פתיחה: $3500
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183. Silver Case for “Megillat Esther” – “Bezalel”
A case for “Megillat Esther”, “Bezalel”. Jerusalem, [early 20th century].
Silver, filigree. Stamped: “Bezalel Jerusalem”, (on clasp); parchment; ink.
“Megillat Esther” written on two parchment sheets, rolled inside a high-quality silver 
case, manufactured by “Bezalel”.
Length: 18.5cm.
See: “Bezalel” by Schatz, 1906-1929, exhibition catalogue (Israel Museum, 1982), 
Items 717-721.

Opening Price: $5000
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183. נרתיק כסף למגלת אסתר – “בצלאל”
נרתיק למגלת אסתר, תוצרת “בצלאל”. ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[. 

כסף, פיליגרן. חתום: “בצלאל ירושלם” )על הסגר(; קלף; דיו.
מגלת אסתר כתובה על-גבי שתי יריעות-קלף, גלולה בתוך נרתיק כסף איכותי, תוצרת “בצלאל”. 

אורך: 18.5 ס”מ. 
ראה: “בצלאל” של שץ, רשימה קטלוגית של החפצים בתערוכה )ירושלים, 1982(, פריטים 717-721. 

פתיחה: $5000



184. נרתיק כסף למגלת אסתר – “בצלאל”
נרתיק למגלת אסתר, תוצרת “בצלאל”. ירושלים, 

]ראשית המאה ה-20[. 
)על הסגר(; קלף;  כסף, פיליגרן. חתום: “בצלאל” 

דיו. 
קלף  יריעות  ארבע  על-גבי  כתובה  אסתר  מגלת 
דקות, גלולה בתוך נרתיק כסף מיניאטורי איכותי, 

תוצרת “בצלאל”. 
הראשונה  הקלף  ויריעת  הסוגר  ס”מ.   13.5 אורך: 

)יריעה קטנה, חלקה( מנותקים. 
של  קטלוגית  רשימה  שץ,  של  “בצלאל”  ראה: 

החפצים בתערוכה )ירושלים, 1982(, פריט 718.

פתיחה: $1000

184. Silver Case for “Megillat 
Esther” – “Bezalel”
A case for a “Megillat Esther”, manu-
factured by “Bezalel”. Jerusalem, [be-
ginning of 20th century].
Silver, filigree. Stamped: Bezalel (on 
clasp); parchment, ink.
“Megillat Esther” written on four thin 
parchment sheets, rolled into a high-
quality miniature silver case, manufac-
tured by “Bezalel”.
Height: 13.5cm. the clasp and the first 
sheet of parchment (small sheet, partially) 
detached. 
See: “Bezalel” by Schatz, 1906-1929, 
exhibition catalogue (Israel Museum, 
1982), Item 718.

Opening Price: $1000

185. ידית לעט תוצרת “בצלאל”
]ראשית  ירושלים,  “בצלאל”.  תוצרת  לעט,  ידית 

המאה ה-20[. 
כסף, פיליגרן. חתום: “בצלאל” )על הנוצה(. 

אורך: 20 ס”מ. 
של  קטלוגית  רשימה  שץ,  של  “בצלאל”  ראה: 

החפצים בתערוכה )ירושלים, 1982(, פריט 739. 

פתיחה: $850

185. Pen Handle Manufactured by 
“Bezalel”
Pen handle, manufactured by “Bezalel”. 
Jerusalem, [beginning of 20th century].
Silver, filigree. Stamped: “Bezalel” (on 
feather).
Length: 20cm.
See: “Bezalel” by Schatz, 1906-1929, 
exhibition catalogue (Israel Museum, 
1982), Item 739.

Opening Price: $850

תוצרת  מכתבים  וסכין  לעט  ידית   .186
“בצלאל”

תוצרת  מתברג,  וסכין-מכתבים  לעץ  ידית 
“בצלאל”. ירושלים, ]1909 בקירוב[. 

כסף, פיליגרן. חתום: “בצלאל ירושלם” על הסכין. 
אורך: 16 ס”מ. 

של  קטלוגית  רשימה  שץ,  של  “בצלאל”  ראה: 
החפצים בתערוכה )ירושלים, 1982(, פריט 741. 

פתיחה: $600

186. Pen Handle and Paper Knife 
Manufactured by “Bezalel”
A pen handle with a concealed paper-
knife, manufactured by “Bezalel”. 
Jerusalem, [c. 1909].
Silver, filigree. Knife is stamped: 
“Bezalel Yerushalem”. 
Length: 16cm. 
See: “Bezalel” by Schatz, 1906-1929, 
exhibition catalogue (Israel Museum, 
1982), Item 741.

Opening Price: $600
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 / סוכר  לקוביות  ֶמְלָקַחִים  שלשה   .187
פיליגרן  – עבודות  מיניאטורי  בושם  בקבוק 

ארצישראליות
זוגות מלקחיים לקוביות סוכר, תוצרת   שני  .1-2
“בצלאל,  חתום:  אחד  )פיליגרן(.  כסף  “בצלאל”. 
ירושלם”, השני חתום “בצלאל”. ראה: “בצלאל” 
של שץ, רשימה קטלוגית של החפצים בתערוכה 

)ירושלים, 1982(, פריט 745. 
 מלקחיים לקוביות סוכר. ארץ ישראל, ראשית  .3

המאה ה-20. כסף )פיליגרן(. 
 בקבוק בושם מיניאטורי. ארץ ישראל, ראשית  .4
אבני-חן  שיבוץ  )פיליגרן(,  כסף  ה-20.  המאה 

כחולות. 

פתיחה: $400

187. Three Sugar Tongs / Miniature 
Perfume Bottle – Eretz Israel 
Filigree Work
1-2. Two pairs of sugar tongs, pro-
duced by “Bezalel”. Silver (filigree). One 
is stamped: “Bezalel Jerusalem”, the 
other signed “Bezalel”. See: “Bezalel” 
by Schatz, 1906-1929, exhibition cata-
logue (Israel Museum, 1982), Item 745.
3. Sugar tongs. Eretz Israel, beginning 
of 20th century. Silver (filigree).
4. Miniature perfume bottle. Eretz 
Israel, beginning of 20th century. Silver 
(filigree), embedded with blue gems.

Opening Price: $400

188. סביבון – משה מורו – “בצלאל”, 1929
סביבון תוצרת משה מורו, “בצלאל”, ]1929[.

 Bezalel ברונזה יצוקה. חתום: “בצלאל ירושלם
 .”Jerusalem

בחלקו העליון מובלט הכיתוב “נס גדול היה שם”.
גובה: 6 ס”מ, רוחב: 3 ס”מ, אורך: 3 ס”מ. 

פתיחה: $300

188. Chanukah Dreidel – Moshe 
Murro – “Bezalel”, 1929
Chanukah dreidel (Spin-top) produced 
by Moshe Murro, “Bezalel”, [1929].
Cast bronze. Stamped: Bezalel 
Yerushalem.
Prominent writing on upper part: “A 
Great Miracle has Happened There”.
Height: 6cm, width: 3cm, length: 3cm.

Opening Price: $300
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ועץ  גמלים  חריטת  עם  תרמיל-פגז   .189
תמר – עבודת “בצלאל”

תמר.  ועץ  גמלים  אורחת  עטורי  עם  תרמיל-פגז 
ארץ ישראל, לאחר מלחמת העולם הראשונה.

פליז חרוט. 
תרמיל-פגז עם חריטה מדויקת ומרשימה, עטורי 
אף- “שמואל”.  חתום:  תמר.  ועץ  גמלים  אורחת 
על-פי שהעיטורים מזכירים בסגנונם את עבודות 
אמני  של  מלאכתם  וידועה  מהתקופה  “בצלאל” 
“בצלאל” בעיטור תרמילי-פגזים באותה תקופה, 
לא הצלחנו לזהות את האמן שעיטר תרמיל-פגז 

זה. 
קוטר: 17 ס”מ, גובה: 11.5 ס”מ. מצב טוב. בתחתית 

 .”Aug 1915“ :התרמיל מופיעים פרטי ייצורו

פתיחה: $500

189. Shell Case with Engraved 
Camels and a Date Palm – 
“Bezalel” Craft
Shell case decorated with a caravan of 
camels and a date palm. Eretz Israel, 
after World War I.
Engraved brass. 
Shell-case decorated with precise im-
pressive engravings of camels and a 
date palm. Signed: “Shmuel”. Although 
the style of the decorations is remi-
niscent of shell-case decorations by 
“Bezalel” artists at that time, we have 
not succeeded in identifying the artist 
who decorated this shell-case.
Diameter: 17cm, height: 11.5cm.Good 
condition. Signed on the bottom: “Aug 
1915”

Opening Price: $500

190. לוח נחושת – “איש תחת גפנו” – “בצלאל”
איש תחת גפנו ותחת תאנתו, לוח נחושת, תוצרת “בצלאל”. ירושלים, ]שנות ה-20, או מעט קודם לכן[.

נחושת רקועה; מסגרת עץ. חתום במסגרת הפנימית: “ירושלם בצלאל”, “Made in Palestine” ומתואר.
39.5X10.5 ס”מ, מסגרת עץ 50X21 ס”מ. 

פתיחה: $1000

190. Copper Plate – “Man Under his Grapevine” – “Bezalel”
Man under his grapevine and under his fig tree, copper plate, produced by “Bezalel”. 
Jerusalem, [1920s, or somewhat earlier]. 
Hammered copper; wooden frame. Stamped on inner frame: “Jerusalem Bezalel”, 
“Made in Palestine” and described.
10.5X39.5cm. wooden frame 21X50cm.

Opening Price: $1000
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191. לוח נחושת – בית-כנסת – “בצלאל”
קריאת התורה בבית הכנסת, לוח נחושת, תוצרת 
ירושלים, ]שנות ה-20, או מעט קודם  “בצלאל”. 

לכן[. 
נחושת רקועה; מסגרת עץ. חתום בשולי הלוח: 

“בצלאל ירושלם”.
בצדה האחורי של המסגרת, שרידי תוית-ניר עם 
סמל “בצלאל” )ראה קטלוג “קדם” מס’ 24, פריט 

.)252
43X14.5 ס”מ, מסגרת עץ 50.5X20 ס”מ. 

פתיחה: $2000

191. Copper Plate – Synagogue 
– “Bezalel”
Reading of the Torah in the Synagogue, 
copper plate, produced by “Bezalel”. 
Jerusalem, [1920s, or somewhat earlier]. 
Hammered copper; wooden frame. 
Stamped on plate edges: “Bezalel 
Yerushalem”.
On the back of the frame, remnants of a 
paper label with the “Bezalel” emblem 
(see “Kedem” catalogue no. 24, Item 
252). 
14.5X43cm. wooden frame 20X50.5cm.

Opening Price: $2000

192. שני לוחות ברונזה – בוריס שץ
1. “תקע בשופר גדול לחרותנו”, מאת בוריס שץ. 

ברונזה יצוקה. 5.8X6.7 ס”מ. 
יצוקה  ברונזה  שץ.  בוריס  מאת  2. “סבתא”, 

ומוכספת. 7X4.5 ס”מ. 

פתיחה: $350

192. Two Bronze Plates – Boris 
Schatz
1. “Blow a large shofar for our lib-
erty”, by Boris Schatz. Cast bronze. 
5.8X6.7cm. 
2. “Grandmother” by Boris Schatz. 
Cast silver-plated bronze. 4.5X7cm.

Opening Price: $350

193. חצות – לוח ברונזה – בוריס שץ
חצות, לוח ברונזה. בוריס שץ, ירושלים.

אדם  דמות  במרכז  “חצות”.  חרוט  הלוח  בראש 
מתפלל, עם ספר ונר. בתחתית נחרט “פרשה ציון 

בידיה אין מנחם לה!” )איכה א, יז(.
נתון בקופסא מקורית תואמת, עם בטנת קטיפה. 
על מכסה הקופסה סמלו של “פרופ’ בוריס שץ” 
מודבקת  הקופסה  בתחתית  מוזהבת.  בהטבעה 

תוית-נייר של בצלאל. 
פגמים  בקירוב,  ס”מ   8X9 בקופסה  ס”מ.   7X7

בקופסה.

פתיחה: $250
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193. “Chatzot” – Bronze Plate – 
Boris Schatz
“Chatzot” (midnight), bronze plate. 
Boris Schatz, Jerusalem.
Engraved on the top of the plate is the 
word “Chatzot” (midnight). In the center 
is the form of a man praying with a book 
and candle. Engraved on the bottom is 
the verse “Zion spread its arms, no one 
comforts it” (Eichah, 1, 17).
Placed in its original matching box, 
velvet lining. Impressed on the lid is 
the emblem of “Prof. Boris Schatz”. A 
“Bezalel” paper lable is attached to the 
bottom of the box.
7X7cm. In a box approximately 8X9cm. 
damages to box.

Opening Price: $250

194. ירמיה – לוח ברונזה – בוריס שץ
ירמיה, לוח ברונזה. בוריס שץ, ירושלים.

במרכז הלוח דמות אדם הכותב מגילה. בתחתית 
יתן ראשי מים  “ מי  זעיר:  ובכתב  “ירמיה”  חרוט 
חללי  את  ולילה  יומם  ואבכה  דמעה  מקור  ועיני 

בת עמי” )ירמיהו ח, כג(.
משי  בטנת  עם  תואמת,  מקורית  בקופסה  נתון 
)בטנת הקטיפה חסרה(, וסמלו האישי של “פרופ’ 
תוית- מודבקת  הקופסה  בתחתית  שץ”.  בוריס 

נייר של בצלאל.
פגמים  בקירוב,  ס”מ   8X9 בקופסה  ס”מ.   7X5

בקופסה.

פתיחה: $250

195. תבליט לזכר טרומפלדור – בוריס שץ 
שץ,  בוריס  טרומפלדור.  יוסף  לזכר  תבליט 

ירושלים.
שץ  בוריס  חותמת  ומוכספת.  יצוקה  ברוזנה 
טרומפלדור,  דיוקן  עם  ו”ירושלם”.  במונוגרמה 
וכיתובים: “לזכר יוסף טרומפלדור ז”ל, מת מות-
קדושים בתל חי י”ב אדר תר”ף”. עם איור אריה 

בחזית. 
נתון בקופסה מקורית. 

4X7 ס”מ בקירוב. קופסה 9X8 ס”מ בקירוב, פגמים 
בקופסה.

פתיחה: $250

194. Jeremiah – Bronze Plate – 
Boris Schatz
Jeremiah, bronze plate. Boris Schatz, 
Jerusalem.
In the center is a man writing a scroll. 
“Jeremiah” is engraved on the bottom 
and in tiny letters “Who will let that 
my head shall be water and my eyes 
a source of tears and I shall cry day 
and night over the dead of my people” 
(Jeremiah, 8, 23).
Placed in its original matching box, 
silk lining (the velvet lining is missing), 
with the personal emblem of “Prof. 
Boris Schatz”. A “Bezalel” paper lable is 
attached to the bottom of the box.
5X7cm. In a box approximately 8X9cm, 
damages to box. 

Opening Price: $250

195. A Relief in Memory of 
Trumpeldor – Boris Schatz
A Relief sculpture in memory of Joseph 
Trumpeldor. Boris Schatz, Jerusalem.
Cast, silver-plated bronze. Stamped 
with a monogram of Boris Schatz 
and the word “Yerushalem”. Portrait 
of Trumpeldor and inscription: “In 
memory of Joseph Trumpeldor, who 
died a holy death in Tel Chai 12th of 
Adar, 1920”. With an illustration of a 
lion at the front.
With original box. 
Approximately 4X7cm. Box approximately 
8X9cm, damages to box.

Opening Price: $250

detail from items 193,194 פרט מתוך פריטים 
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196. לוחיות-נחושת מרוקעות – זאב רבן
שבע לוחיות נחושת מרוקעות, מעוצבות על-ידי 

זאב רבן. 
סצנות מההגדה של פסח )שלוש לוחיות(; רבקה 
נושאת כד על ראשה; רבקה משקה את אליעזר 
קבר  המערבי;  בכותל  מתפללים  אברהם;  עבד 
לוחיות- של  תצלומים  שמונה  מצורפים:  רחל. 

נחושת מעשה ידי רבן. 
גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

שנות  בראשית  ירושלים.  “דבל”,  גלריה  מקור: 
תערוכות  שתי  “דבל”  בגלריה  נערכו  ה-80 
ציורים ומתווי עבודות-עיצוב של רבן )מן השנים 
קום  מאז  הראשונה  הפעם  זו  היתה   .)1915-1940
לתערוכה  רבן  של  יצירתו  זכתה  בה  המדינה, 

רטרוספקטיבית מקיפה. 

פתיחה: $250

תוצרת  מפוארת  כסף  בכריכת  תנ”ך   .197
“בצלאל”

מפוארת  בכריכה  וכתובים,  נביאים  תורה  ספר 
תוצרת “בצלאל”. לונדון, תרע”ו )!( 1919. 

אבני-חן.  שיבוץ  חריטה;  וצריבה;  פיליגרן  כסף, 
חיתוך דפים מוזהב. חתום: “בצלאל ירושלם”. 

נביאים  “תורה  המלים  נצרבו  הקדמית  בכריכה 
רימון.  עץ  ענפי  בצורת  ועיטורים  וכתובים” 
בחלקה התחתון עיטור כתר תורה ולוחות הברית 
נצרבו  השדרה  על  אריות.  זוג  בידי  נתמכים 
הכיתוב “תנ”כ” ועיטורים שונים: גפנים, שופרות 
האחורית  הכריכה  על  ארכיטקטוניים.  ועמודים 
השבטים,  שנים-עשר  של  סמליהם  נצרבו 
עם  ומדליון  מגני-דוד  בצורת  צפופים  עיטורים 

הכיתוב “בצלאל ירושלם”. 
גובה: 13 ס”מ, רוחב: 8.5 ס”מ, עובי: 3 ס”מ.

פתיחה: $700

196. Beaten Copper Plates – Ze’ev 
Raban
Seven beaten copper plates, designed 
by Ze’ev Raban.
Scenes from the Passover Haggada 
(three plates); Rivka carrying a pitcher 
on her head; Rivka offering water to 
Avraham’s servant; praying at the 
Western Wall; The Tomb of Rachel. 
Attached are eight photographs of 
copper plates made by Raban.
Varied size, fair-good condition.
Provenance: Debel Gallery, Jerusalem. 
At the beginning of the 1980s, Debel 
Gallery curated two exhibitions with 
paintings and drafts made by Ze’ev 
Raban (between 1915-1940). It was 
the first comprehensive retrospective 
exhibition of Raban’s work since the 
establishment of the state of Israel.

Opening Price: $250

197. Bible with an Elaborate Silver 
Binding Made by “Bezalel”
Bible, with an elaborate binding made 
by “Bezalel”. London, 1919.
Silver, filigree and etching; engraving; 
set with gems. Gilded leaf cutting. 
Stamped: “Bezalel Jerusalem”.
Etched on the front cover are the words 
“Torah Nevi’im V’Ketuvim” and ad-
ecoration in the shape of pomegranate 
tree branches. The bottom is decorated 
with a Torah crown and Tablets of 
Law held in the paws of a pair of lions. 
Etched on the spine are the acronym 
“Tanach” and various decorations: 
grape vines, shofars and architectural 
pillars. Etched on the back cover are 
the insignias of the 12 tribes, closely 
etched Stars of David and a medal in-
scribed “Bezalel Jerusalem”.
Height: 13cm. width: 8.5cm. thickness: 
3cm.

Opening Price: $700

עור  כריכת   –  1925 לונדון,   - סדור   .198
מורו,  משה  בעיצוב  נחושת  ותבליט 

“בצלאל” 
לאנגלית.  תרגום  עם  השנה,  כל  תפלות  סדור, 

לונדון, 1925.
כריכת עור בהירה ועליה לוח נחושת, עם תבליט 
“ע”י  ]כיתוב:  המערבי  הכותל  ליד  יהודי  דמות 
מורו.  משה  האמן  בעיצוב  המערבי”[,  הכתל 
הכריכה  בגב   .)1919 ירושלם  מורו,  מ.  )חתום: 

לוחית “בצלאל ירושלם”. 
16 ס”מ בקירוב. מצב טוב. פגמים בכריכה.

פתיחה: $300

198. “Siddur” – London, 1925 
– Leather Binding and Copper 
Relief Designed by Moshe Murro, 
“Bezalel”
“Siddur”, year round prayers, with 
English translation. London, 1925.
Light-colored leather binding with a 
copper plate, with a relief sculpture of 
a Jew near the Western Wall [caption: 
“Next to the Western Wall”]. Designed 
by Moshe Murro. (Stamped: M. Murro, 
Yerushalem 1919). On the back cover is 
a plate inscribed “Bezalel Yerushalem”. 
Approximately 16cm. Good condition. 
Rubbing on binding.

Opening Price: $300
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199. תנ”ך בכריכת כסף מפוארת – הקדשה לשחקן היהודי-אוסטרי פריץ קורטנר
תנ”ך )הוצאת סיני, תל-אביב, שנות ה-50( בכריכה מפוארת, עם הקדשה. 

כסף )חתום Israel 925(, פיליגרן וצריבה; חריטה; אבן-חן ומדליון משובצים. האבזם חתום גם: “ירושלם 
ישראל”; חיתוך דפים מוזהב.

בכריכה הקדמית נצרבו המלה “תנ”כ” ועיטורים בצורת אשכולות ענבים ועץ רימון, במרכזה “חלון” ובו 
עבודת-פיליגרן, שיבוץ אבן-חן ירוקה ומדליון עם תבליט של משה אוחז בלוחות הברית. על השדרה נצרבו 
ארכיטקטוניים  ודגמים  ומנורות-זכרון  מנורה  גפנים,  שונים:  ועיטורים  כתובים”  נביאים  “תורה  הכיתוב 
וגיאומטריים. על הכריכה האחורית נצרבו סמליהם של שנים-עשר השבטים. במרכזּה ובחלקּה התחתון 
נחרטה ההקדשה “לידידנו פריץ קורטנר, מהבימה, 12.5.58”. השחקן פריץ קורטנר )1892-1970( אשר נולד 
הנאצים  עליית  עם  מפורסם.  תיאטרון  ובמאי  קולנוע  שחקן  היה   –  Fritz Nathan Kohn בשם  בוינה 
לשלטון בשנת 1933, היגר לארה”ב. בשנת 1949 שב לגרמניה ונפטר במינכן. גובה: 17 ס”מ, רוחב: 11 ס”מ, 

עובי: 5.5 ס”מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

199. Bible with Elaborate Silver Binding - Dedication to the Jewish-Austrian 
Actor Fritz Kortner
Bible (published by Sinai, Tel Aviv, 1950s) with an elaborate binding, with a dedication.
Silver (stamped: Israel 925), filigree and etching; engraving; embedded gems and 
medal. The clasp is stamped “Jerusalem Israel”; gilt leaf cutting.
Etched into the front cover is the word “Tanach” and ornamentations in the shape 
of grape clusters and a pomegranate tree. In the center is a “window” with filigree 
work, an embedded green gem and a medal with an embossment of Moshe Rabbeinu 
holding the Tablets of Law. Etched into the spine are the inscription “Torah Nevi’im 
Ketuvim” and various ornamentations: grape vines, a menorah and memory lamps 
and architectural and geometric patterns. Etched on the back cover are symbols 
of the 12 tribes. A dedication is etched in the bottom center “To our friend Fritz 
Kortner, from Habima, 12.5.58”. The actor Fritz Kortner (1892-1970), born in Vienna 
as Fritz Nathan Kohn, was a famous cinema actor and theater director. With the rise 
of the Nazi rule in 1933, he immigrated to the U.S. In 1949, he returned to Germany 
and died in Munich.
Height: 17cm, width: 11cm, thickness: 5.5cm. Good condition.

Opening Price: $1000
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200. מנורה תוצרת “בצלאל” – מלאכת-דמשק
מנורת חמשה קנים תוצרת “בצלאל”. ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[. 

מספר  ומוטבע  )בבסיס(  ירושלם”  “בצלאל  חתום:  חריטה.  דמשק(;  )מלאכת  וכסף  נחושת  משובץ  פליז 
סידורי. 

מעוצבות  זרועות  וארבע  גבוה  מרכזי  עמוד  איכותית.  במלאכת-דמשק  מעוטרת  קנים,  חמשה  מנורת 
בצורת דגים. 

גובה: 41 ס”מ, רוחב: 31 ס”מ. הברגת אחת הזרועות רופפת. 

פתיחה: $5000

200. Menorah Produced by “Bezalel” – Damascus work
Five-branched menorah produced by “Bezalel”. Jerusalem, [early 20th century].
Brass embedded with copper and silver (Damascus work); engraved. Stamped 
“Bezalel yerushalem” (on base) and impressed with a serial number.
Five-branched menorah, ornamented with quality Damascus work. High center 
stem and four arms designed in the form of a fish.
Height: 41cm, width: 31cm. The screwing of one branch is loose.

Opening Price: $5000
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201. חנוכיית כסף, “בצלאל” ירושלים – מתנת הוקרה למנהל הג’וינט מרבני 
“ועד הישיבות”

חנוכית קנים זקופה. “בצלאל” ירושלים, שנות החמישים.
כתובת  חן.  אבני  שיבוץ  פיליגרן,  ירושלם”(,  “בצלאל  וחותמת  כסף  )חותמות  כסף 
הקדשה בבסיס החנוכיה: “שי הוקרה אומרת יקר וכבוד תפארת והוד למר שמואל 

פסמן הי”ו ח”י טבת תשי”ח מאת מפעל התורה למען הישיבות בישראל”.
הג’וינט, במסיבה שנערכה  החנוכיה הוענקה למר שמואל פסמן, המנהל הכללי של 
לכבודו בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות, ביניהם: רבי זלמן סורוצקין, רבי יחזקאל 
אברמסקי, רבי אליעזר יהודה פינקל ועוד. ראה חומר מצורף וצילום בו נראית בימת 

הכבוד ועליה חנוכיה זו.
גובה: 37 ס”מ. רוחב מירבי: 32 ס”מ. 

פתיחה: $2500

201. Silver Chanukah Lamp, “Bezalel” Jerusalem – Gift of 
Appreciation to the Chairman of the Joint from the Rabbis of 
“Va’ad HaYeshivot”
An upright branched Chanukah lamp. “Bezalel” Jerusalem, 1950s.
Silver (silver stamps and stamp of Bezalel Jerusalem), filigree, em-
bedded with gems. Dedication written on menorah base: “A gift of 
appreciation to express honor, glory and splendor to Mr. Shmuel 
Pesman, 18th of Tevet 1958 by The Torah Institute for Yeshivot in 
Israel”.
The Chanukah lamp was given to Mr. Shmuel Pesman, the General 
Chairman of the Joint at a party in his honor with the participation 
of rabbis and Heads of Yeshivot. Among them were Rabbi Zalman 
Sorotzkin, Rabbi Yechezkel Avramsky, Rabbi Eliezer Yehuda Finkel 
and others. See attached material and photograph of the honorary 
platform with this lamp. 
Height: 37cm. Maximum width: 32cm.

Opening Price: $2500
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202. שתי חנוכיות מעוצבות על-ידי זאב רבן
 חנוכיה תוצרת “בצלאל” )קבוצת שרא”ר(, 1920 בקירוב. פליז רקוע, מוטבע ומנוסר; פח פליז, מצופה  .1
הם”  קדש  הללו  “הנרות  הכיתוב  עם  ולוחיות  מנורה  אריות,  זוג  מוצמדים  האחורית  הדופן  אל  כסף. 

ו”ירושלם”. חסרה לוחית מוטבעת “בצלאל”. שמש מנותק. ללא רגליים. קורוזיה ופגמים. 
2. חנוכיה תוצרת “צל ציון”, 1950 בקירוב. פליז יצוק. דופן מעוטרת בעץ תמר, זוג איילות ושני שופרות 

עמוסים פירות. שמש חסר. 

פתיחה: $800

203. חנוכיה תוצרת “בצלאל”
חנוכיה בעיצוב זאב רבן, תוצרת “בצלאל” )קבוצת שרא”ר(. ירושלים, 1920 בקירוב.

פליז רקוע, הטבעה. מצופה כסף. 
על הדופן האחורית שני אריות מכונפים אוחזים במנורה, מעליהם מופיע הכיתוב “הנרות הללו קדש הם” 
ו”בצלאל ירושלם”. במרכזה מופיע הכיתוב “על הנסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן 

הזה”. גובה: 27 ס”מ, רוחב: 25 ס”מ, אורך: 5 ס”מ. נצבת על ארבע רגליים )אחת הרגליים חסרה(. שמש חסר. 

פתיחה: $500

202. Two Chanukah Lamps Designed by Ze’ev Raban
1. Chanukah lamp produced by “Bezalel” (Sharar Group), c. 1920. Beaten brass, 
engraved and cut; brass tin, silver-plated. Attached to the back panel is a pair of lions, 
a menorah and plates with the inscription “Hanerot hallalu kodesh hem” (these 
lights are holy) and “Yerushalem”. A plate etched with the name “Bezalel” is missing. 
Detached ”shamash“. Has no legs. Corrosion and damages.
2. Chanukah lamp produced by “Zel Zion”, c. 1950. Cast brass. Panel decorated with 
a palm tree, two deer and two ram-horns laden with fruit. Missing ”shamash“.

Opening Price: $800

203. Chanukah Lamp Produced by “Bezalel”
Chanukah lamp designed by Ze’ev Raban, produced by “Bezalel” (Sharar Group). 
Jerusalem, c. 1920.
Beaten brass, impression. Silver-plated.
On the back panel are two winged lions holding the menorah. Above them are the 
inscriptions “These candles are holy” and “Bezalel Yerushalem”. In the center is the 
inscription “For the miracles and the wonders that you have performed for our fore-
fathers in those days at this time”. Height: 27cm, width: 25cm, length: 5cm. Stands on 
four legs (one leg is missing). “Shamash” is missing.

Opening Price: $500
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קרמיקה ארצישראלית, קרמיקה ארמנית
Israeli Ceramics, Armenian Ceramics

חוה )אוה( סמואל )1989-1904( ערכה את היכרותה הראשונה עם תחום הקרמיקה בהיותה בת 19, לאחר 
שסיימה לימודי ציור וגרפיקה בבית הספר “פולקוונג” )Folkwang-Schule( באסן )Essen(, גרמניה. בשהותה 
ללמוד  ההחלטה  בה  וגמלה  ה”באוהאוס”  לרעיונות  התוודעה   ,)Worpswede( וורפסוודה  האמנים  בכפר 
 )Margarethenhöhe( ”קרמיקה. את ההתמחות בקרמיקה עשתה בבית המלאכה לקרמיקה “מרגרטנהוה
בבית הספר לאמנות מעשית בשטוטגרט. כאשר  1931 למדה  ובשנת   )Lammert( וויל לאמארט  בראשות 
מיד  בגרמניה.  קראמית  והתמחות  לימוד  של  שנים   8 מאחוריה  היו  כבר   1932 בשנת  ארצה  סמואל  עלתה 
עם הגיעה לארץ, פתחה בירושלים, בחצר בית הספר “אליאנס” שברחוב יפו, ביחד עם המהנדס י. רייך, את 
של  פסלונים  סמואל  יצרה  בו  המלאכה,  לבית  קראה  “היוצר”,  החדש.  ביישוב  לקרמיקה  הראשון  הסטודיו 
ב-1933 הצטרפה אל  וכיו”ב. כבר  יהודים עם שטריימלך, ערבים עם כאפיות, תימנים  ירושלמיים:  טיפוסים 
חוה סמואל פאולה אהרונסון, שעלתה מגרמניה באותה שנה. והעידה אהרונסון: “ביוני 1933 עליתי ארצה 
והצטרפתי לבית המלאכה של חוה בד בבת עם עזיבתו של מר רייך. הכל היה פרימיטיבי. מים לא היו. סחבנו 
מים... מבור מי גשמים בחצר, בפחי נפט ריקים. התנור עבד על סולר. קומפרסור לא היה ובמקומו השתמשנו 
בלחץ אדי מים שהורתחו על גבי פרימוס גדול...”. כבר באותם ימים ירושלמיים מוקדמים רקמו חוה סמואל 
ופאולה אהרונסון את חלום הקמתו של איגוד בתי מלאכה, שתכליתו פיתוח סגנון ישראלי מקורי. היה זה עוד 
קודם להקמת “בצלאל החדש”, ובתוכנית הקואופרטיב נרשמו שמותיהם של יהודה וולפרט וריס – הצורפים, 
אדית סמואל – יוצרת הבובות, רודולף אהרונסון – בעל בית דפוס אמנותי, אריך גלאס – הצייר והגרפיקאי, 

וכן – צמד קרמיקאיות. קואופרטיב ייקי למהדרין. למותר לציין, שהתוכנית לא יצאה אל הפועל.
בשנת 1934 ייסדה חוה סמואל ביחד עם פאולה אהרונסון את בית המלאכה, “כד וספל” בראשון-לציון. היה 
זה בעת שהותה של סמואל בקיבוץ אפיקים, כאשר אהרונסון החלה בונה בראשון-לציון בית מלאכה לצד 
דירת המגורים )בבית דו-משפחתי( בה התגוררה. עד מהרה, הצטרפה סמואל. “כד וספל” פעל עד שנת 1979 
הוצגו תחילה בבית  בית המלאכה  הייתה חוה סמואל המנהלת הבלעדית(. עבודות   1978-1948 )בין השנים 
פרטי בשכונת רחביה שבירושלים )“מכרו כמעט הכל”, תעיד סמואל( וב- 1944 בתערוכה בגלריה – “קבינט 

האמנויות”, למען הדיוק – “שלוסר”, ירושלים.
חוה סמואל גישרה ביצירתה בין היותה ציירת להיות קדרית. ב-1940 עדיין הציגה כציירת במוזיאון תל-אביב, 
הגם שכבר הספיקה להתקין פסלי קרמיקה בבריכת הדגים של מועדון עולי גרמניה בראשון-לציון. אך, ב-1946 
זכתה בפרס ראשון לאמנות שימושית מטעם בית הנכות הלאומי “בצלאל”, ירושלים, וב-1948 קבעה תבליט 
“ויצ”ו” ועבודתה הקראמית הוצגה  מזלות קראמי בקולנוע “קסם” בתל-אביב. ב- 1952 זכתה בפרס מטעם 

בבית הנכות “בצלאל”.
התייחסותה של חוה סמואל לקדרות היא מנקודת המוצא של ציירת ופסלת, גם אם הציור תופס רק חלק 
קטן מהכלי. זהו ציור דקורטיבי, ספונטאני, אך מאופק, שנושאיו נחלקים בעיקר לדימויי טבע )פרחים וחיות 
מהסביבה(, דמויות מזרחיות ונושאים תנ”כיים. סגנונה הוגדר על ידי אורי בושביץ בקטלוג מוזיאון “הארץ” 
ב- 1967: “סגולתה של חוה סמואל הקדרית בכך שאינה נרתעת מן הקישוט הצבעוני. לפי שהיא ציירת וקדרית 
כאחת, היא נמנית עם המועטים בארץ, במשך שנים הייתה היחידה, שלא הדירה מאמנותה את השימוש 
בעיטורים ובזיגוג. ולא מפני שיצירותיה היו לוקות בלי קסם הצבע ובלי חן העיטורים, אלא מפני שמעולם לא 

חסרה את כוח הדמיון ואת חדוות המשחק היוצרת”.

גדעון עפרת, “ראשית הקרמיקה הישראלית 1932-1962”. מוזיאון הרצליה לאמנות, 1991. 

Eva Samuel (1904-1989) made her first acquaintance with the field of ceramics at the age 
of 19, after finishing art and graphics studies in the Folkwang-Schule in Essen, Germany. 
While staying at the Artists Village in Worpswede, she discovered the Bauhaus ideas and 
decided to study ceramics. She did her apprenticeship in ceramics at the Margarethenhöhe 
ceramic workshop headed by Will Lammert and in 1931 studied in the Stuttgart School of 
Art. When Samuel immigrated to Eretz Israel in 1932, she already had eight years of ceramic 
study and internship in Germany behind her. Immediately upon her arrival in Eretz Israel, 
she and Y. Reich opened a studio of ceramics – the first of its kind in the New Yishuv –in 
the courtyard of the Alliance School on Jaffa Street, Jerusalem. In her workshop, which she 
named “HaYotzer”, Samuel created figurines of Jerusalemite characters: Jews with shtreimels 
(fur hats), Arabs with kaffiyahs, Yemenites, etc. In 1933, Paula Aharonson who immigrated 
from Germany in that same year, joined Eva Samuel. Aharonson recounts, “In June 1933, 
I immigrated to Eretz Israel and joined Eva’s workshop at the time Mr. Reich was leaving. 
Everything was primitive; we did not even have water. We carried water… from a rainwater 
pit in the courtyard in empty kerosene cans. The oven was heated by diesel fuel. We lacked 
a compressor and used pressure from the steam of water boiled on a large Primus stove …”. 
Samuel and Paula Aharonson dreamed of establishing a union of workshops designed to 
develop an original Israeli style. This was yet before the establishment of the “New Bezalel”. 
The following names were listed in the cooperative plan: Yehuda Wolpert and Ris – silver-
smiths, Edith Samuel – doll maker, Rudolph Aharonson – owner of an art printing press, 
Erich Glass – artist and graphic artist, and a pair of ceramic artists. A cooperative composed 
entirely of Jews of German descent. Evidently, the plan did not come to fruition. 
In 1934, Eva Samuel and Paula Aharonson established the workshop “Kad VaSefel” in 
Rishon LeZion. At the time Aharonson began building a workshop adjacent to her living 
quarters in Rishon LeZion, Samuel was staying at Kibbutz Afikim. After a while, she joined 
Aharonson. “Kad VaSefel” operated until 1979 (between 1948 -1978 Eva Samuel was the 
sole manager). The works crafted in the workshop were first exhibited in a private house in 
the Rehavia neighborhood in Jerusalem (“Almost everything was sold”, Samuel related) and 
in 1944, at a gallery exhibition, “Arts Cabinet” – “Shlosser”, Jerusalem. In her creations, Eva 
Samuel managed to bridge between her artistry and her pottery. In 1940, she was still pre-
sented as an artist in the Tel-Aviv Museum, although she already set up ceramic sculptures 
in the fishpond of the Club for German Immigrants in Rishon LeZion. But in 1946, she won 
first prize for useful art on behalf of the national “Bezalel” Academy of Art in Jerusalem 
and in 1948, she put up a relief of ceramic constellations in the “Kessem” theater house 
in Tel-Aviv. In 1952, she won the Wizo prize and her ceramic crafts were exhibited in the 
“Bezalel” Academy of Art. 
Eva Samuel related to pottery from the starting point of an artist and a sculptor, even if 
the artwork was just a small part of the vessel. Her drawings were decorative, spontaneous 
but restrained, whose subjects were divided among nature likenesses (flowers and animals 
from her environment), Oriental figures and Biblical subjects. Her style was defined by Uri 
Boshwitz in the catalogue of the “Ha’Aretz” Museum in 1967: “Eva Samuel’s specialty as a 
potter was that she did not withdraw from colorful decorations. Since she was an artist as 
well as a potter, she was amongst the few in Israel, and for many years - the only one, whose 
art included use of decorations and glazing. This was not due to the fact that her creations 
were incomplete without the charm of color and the beauty of the decorations, but because 
she never lacked the imagination and joy of the creative person’s play”. 

Gideon Ofrat, “The Beginning of Israeli Ceramics 1932-1962”. Herzliya Museum of Art, 
1992. 
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204. פסל – ַּדָּיג – חוה סמואל 
פסל, ַּדָּיג אוחז ברשת. תוצרת חוה סמואל, בית המלאכה “כד וספל”, ראשון לציון.

חמר צבוע ומזוגג. חתום: “ראשון לציון, Eva Samuel” וסמל סדנת הקרמיקה “כד וספל”.
גובה: 25 ס”מ. 

פתיחה: $400

204. Sculpture – Fisherman – Eva Samuel
Sculpture, fisherman holding a net. Produced by Eva Samuel, “Kad VaSefel” work-
shop, Rishon LeZion. 
Painted and glazed clay. Stamped: “Rishon LeZion, Eva Samuel” and the emblem of 
the “Kad VaSefel” ceramic workshop.
Height: 25cm.

Opening Price: $400
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חוה   – מזרחיות  דמויות   – פסלון   .205
סמואל

חוה  תוצרת  מזרחיות.  דמויות  שתי  פסלון, 
סמואל, בית המלאכה “כד וספל”, ראשון לציון.

לציון,  ראשון  ס.,  “ח.  חתום:  ומזוגג.  צבוע  חמר 
.”Eva Samuel

גובה: 13 ס”מ. 

פתיחה: $300

205. Figurine – Oriental 
Characters – Eva Samuel
Figurine, two Oriental characters. 
Produced by Eva (Chava) Samuel, “Kad 
VaSefel” workshop, Rishon LeZion.
Painted glazed clay. Stamped: “C. S., 
Rishon LeZion, Eva Samuel”.
Height; 13cm.

Opening Price: $300

206. Sculpture – Three Women 
Playing Musical Instruments – Eva 
Samuel
Sculpture, three women, playing the 
drum, mandolin and flute. Produced 
by Eva Samuel, “Kad VaSefel” work-
shop, Rishon LeZion.
Painted glazed clay. Stamped:” Rishon 
LeZion, Eva Samuel” and the emblem 
of the “Kad VaSefel” ceramic workshop.
Height: 18.5 cm. The neck of the mandolin 
is broken and missing.

Opening Price: $400

206. פסל – שלוש ַנָּגִניֹות – חוה סמואל
פסל, שלוש נשים, מנגנות בתוף, מנדולינה וחליל. 
וספל”,  “כד  המלאכה  בית  סמואל,  חוה  תוצרת 

ראשון לציון.
 Eva לציון,  “ראשון  חתום:  ומזוגג.  צבוע  חמר 

Samuel” וסמל סדנת הקרמיקה “כד וספל”.
גובה: 18.5 ס”מ. צוואר המנדולינה שבור וחסר. 

פתיחה: $400

207. אריח מעוטר – חוה סמואל
אריח מעוטר דמויות נשים )רוכלות(. תוצרת חוה 

סמואל, בית המלאכה “כד וספל”, ראשון לציון.
לציון,  ראשון  ס.,  “ח.  חתום:  ומזוגג.  צבוע  חמר 

 .”Eva Samuel
12.5X12.5 ס”מ. בראשו חור לתלייה.

פתיחה: $200

207. Decorated Tile – Eva Samuel
Tile decorated with figures of women. 
Produced by Eva (Chava) Samuel, “Kad 
VaSefel” workshop, Rishon LeZion.
Painted glazed clay. Stamped: “C. S., 
Rishon LeZion, Eva Samuel”.
12.5X12.5 cm. At top, hole for hanging.

Opening Price: $200

חוה   - ערבי  ריקוד   – מעוטר  אריח   .208
סמואל

ריקוד.  בשעת  ערביות  דמויות  מעוטר  אריח 
וספל”,  “כד  המלאכה  בית  סמואל,  חוה  תוצרת 

ראשון לציון.
 Eva לציון,  “ראשון  חתום:  ומזוגג.  צבוע  חמר 

Samuel” וסמל סדנת הקרמיקה “כד וספל”.
בצדו  פגמים  לתלייה.  חור  בראשו  ס”מ.   17.5X17.5

האחורי. 

פתיחה: $300

208. Decorated Tile – Arab Dance 
– Eva Samuel
Tile decorated with the figures of 
dancing Arab women. Produced by 
Eva Samuel, “Kad VaSefel” workshop, 
Rishon LeZion.
Painted glazed clay. Stamped: “Rishon 
LeZion, Eva Samuel” and the emblem 
of the ceramic workshop “Kad VaSefel”.
17.5X17.5cm. At top, hole for hanging. 
Damages on reverse side.

Opening Price: $300
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209. כד – חוה סמואל
בית  סמואל,  חוה  תוצרת  צרה.  פיה  בעל  כד 

המלאכה “כד וספל”, ראשון לציון.
וסמל  לציון”  “ראשון  חתום:  ומזוגג.  צבוע  חמר 

סדנת הקרמיקה “כד וספל”.
נזקים  ס”מ.   7.5 הבסיס:  קוטר  ס”מ,   21 גובה: 

מזעריים בבסיסו. 

פתיחה: $250

209. Jug – Eva Samuel
Jug with narrow spout. Produced by 
Eva Samuel, “Kad VaSefel” workshop, 
Rishon LeZion.
Painted glazed clay. Stamped: “Rishon 
LeZion” and the emblem of the “Kad 
VaSefel” ceramic workshop.
Height: 21cm. diameter of base: 7.5cm. 
Tiny damages to base.

Opening Price: $250

210. Jug – Eva Samuel
Jug, decorated with fish illustra-
tions. Produced by Eva Samuel, “Kad 
VaSefel” workshop, Rishon LeZion. 
Painted glazed clay. Stamped: “Rishon 
LeZion” and the emblem of the ceramic 
workshop “Kad VaSefel”. 
Height: 15cm. diameter of base: 7.5cm. 
Tiny damages to base.

Opening Price: $200

210. כד – חוה סמואל
כד, מעוטר איורי דגים. תוצרת חוה סמואל, בית 

המלאכה “כד וספל”, ראשון לציון.
וסמל  לציון”  “ראשון  חתום:  ומזוגג.  צבוע  חמר 

סדנת הקרמיקה “כד וספל”. 
נזקים  ס”מ.   7.5 הבסיס:  קוטר  ס”מ,   15 גובה: 

מזעריים בבסיסו. 

פתיחה: $200

211. כד עם ידית – חוה סמואל
כד עם ידית, מעוטר דמויות. תוצרת חוה סמואל, 

בית המלאכה “כד וספל”, ראשון לציון.
ומזוגג בחלקו. חתום: “ראשון לציון”  חמר צבוע 

וסמל סדנת הקרמיקה “כד וספל”. 
גובה: 19.5 ס”מ. 

פתיחה: $300

211. Jug with a Handle – Eva 
Samuel
Jug with a handle, decorated with fig-
ures. Produced by Eva Samuel, “Kad 
VaSefel” workshop, Rishon LeZion.
Painted, partially glazed clay. Stamped: 
“Rishon LeZion” and the emblem of 
the “Kad VaSefel” ceramic workshop.
Height: 19.5cm.

Opening Price: $300

212. קערה גדולה – חוה סמואל
תוצרת  פרחים.  עיטורי  במרכזה  גדולה,  קערה 
ראשון  וספל”,  “כד  המלאכה  בית  סמואל,  חוה 

לציון.
וספל,  “כד  חתום:  ומזוגג.  מצויר  צבוע,  חמר 

Palestine” וסמל סדנת הקרמיקה “כד וספל”.
קוטר: 31.5 ס”מ. 

פתיחה: $350

212. Large Bowl – Eva Samuel
Large bowl, with floral decorations at 
its center. Produced by Eva Samuel, 
“Kad VaSefel” workshop, Rishon 
LeZion.
Painted, illustrated and glazed clay. 
Stamped: “Kad VaSefel, Palestine” 
and the emblem of the “Kad VaSefel” 
ceramic workshop.
Diameter: 31.5cm.

Opening Price: $350
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במחלקה  לימודיהם  בתקופת  הכירו   )1903-1972( להמן  ורודי   )1902-1998( גרוסמן  הדוויג  הזוג  בני 
לקרמיקה ולפיסול בבית הספר לאמנות ולאומנות של עיריית ברלין, בסוף שנות ה-20. עוד בגרמניה עסקה 
גרוסמן בקרמיקה אמנותית, יצרה קשרים עם קרמיקאים אחרים, הציגה בתערוכות ומכרה מיצירותיה. 
בסוף שנת 1932 התקשרה עם מספר קרמיקאים יהודיים בגרמניה ותכננה את עבודתם המשותפת בארץ 
ואף פנתה לעזרת הסוכנות היהודית לשם הקמת מפעל קרמיקה אמנותית בחיפה. בסוף שנת  ישראל, 

1933 עלו בני הזוג לארץ. 
מיד עם הגיעם, החלה גרוסמן תרה בסביבות חיפה ובעמק יזרעאל אחר חומרי גלם למלאכת הקראמיקה, 
תוך שנעזרה בגיאולוג ד”ר ליינגרט. על סמך ממצאיהם, קיבלה גרוסמן ב-1934 מהקרן הקיימת לישראל 
חלקת אדמה בבת-גלים שבמפרץ חיפה, בעוד ה”טכניון” הֹוִעיד חלל להקמת בית מלאכה ניסויי ומעבדה 
לבדיקת חומרים, הרכב תערובות וצבעים. כאן הונחו היסודות למפעל “קדר”, בו הותקן )על ידי רודי להמן( 
תנור פרימיטיבי המוסק בעצים. זמן-מה התגוררו בני הזוג בקיבוץ יגור ועסקו בייצור עציצי חרס בשיתוף 
חברת “סולל בונה”. לאחר שיווק של כ-50,000 עציצים, עזב הזוג גרוסמן-להמן את הקיבוץ והמפעל סגר 

שעריו תוך זמן קצר.
בשנת 1937 עברו בני הזוג לירושלים וייסדו במרכז העיר סטודיו לקראמיקה אמנותית ולפיסול. בחצרם, 
תחת עץ זית עתיק, בנו גרוסמן ולהמן תנור מוסק בעצים והחלו בתהליך יצירת קדרות )ובעיקר, מערכות 

כלי אוכל(, ולימים, גם פסלים של טיפוסים ירושלמיים. 
במהלך מלחמת העולם השנייה התבקשה הדוויג גרוסמן על ידי ד”ר א. לנדסברגר, כימאית קראמיקה, 
מנהלת המחלקה הגיאולוגית בסוכנות היהודית, לבדוק שימושים אפשריים בחומרים מאיזורים שונים 
בארץ ובעבר הירדן. במשך כל אותה תקופה, המשיכה גרוסמן ביצירתה, ובביתה נפגשו תדיר קרמיקאים 
לזכותה  לזקוף  גרוסמן  הייתה  יכולה  כבר  עתה  וניסיון.  דעות  והחליפו  וערבים(  ארמנים  )יהודים,  שונים 
קבוצה נכבדה של תלמידים שהתמחו אצלה בסטודיו. שנים מאוחר יותר, בשנת 1959, עם מעברם של בני 
 ,)1957-1953( והוראה בעין-הוד  יצירה  גם ארבע שנים של  גרוסמן-להמן לגבעתיים, כשמאחוריהם  הזוג 
התרחב מאד גרעין התלמידים של הדוויג גרוסמן, ובאמצעותם הטביעה עמוקות את אישיותה היוצרת 

על חלק נכבד מהיצירה הקראמית בארץ. 
לייחסה  שניתן  זו  האחת,  בישראל:  שונות  קרמיות  מגמות  שתי  אפוא  התבהרו   50 ה-  שנות  בראשית 
עם  בגלזורות  המיומנת,  בטכניקה  אופיינה  ליבס,  ומירה  אהרונסון  פאולה  סמואל,  חוה  של  ליצירתן 
עיטורים דקורטיביים הנוטים לפולקלוריות אוריינטלית ועולצת. כאן, ההתייחסות לצורה הייתה משנית, 
באשר צורות הכלים האירופיים היו נתונות. המגמה האחרת מומשה בעיקר על ידי הדוויג גרוסמן )ורודי 
להמן(: כאן הושם דגש צורני באמצעות הטיפול במהות האובייקט, תוך שלילת פולקלוריות חיצונית ותוך 
חיפוש אחר חומרים מקומיים וכינון היצירה הקרמית על צורות ים תיכוניות קדומות יותר ופחות ועל תנאי 
הנוף והאקלים היבש. מקרקע זו )תרתי משמע( צמחה התנגדותה של גרוסמן לזיגוגים ועיטורים, לטובת 
האבניים.  תנועת  של  מעגליים-טבעתיים  בסימנים  והסתפקות  וב”יובשו”,  האדמה  בגווני  הכלי  הותרת 
מהנוף והאקלים היבש צמח גם סוד התערובת המיוחדת של הדוויג גרוסמן, הוא חימר-מוצא המעורב 

בלבנים טחונות באחוזים משתנים. 

גדעון עפרת, “ראשית הקרמיקה הישראלית 1932-1962”. מוזיאון הרצליה לאמנות, 1991. 

Hedwig Grossmann (1902-1998) and Rudi Lehman (1903-1972) met while study-
ing in the Ceramics and Sculpture Department of the Berlin Municipal School of Art 
at the end of the 1920s. 
While still in Germany, Grossmann crafted artistic ceramics, formed connections 
with a number of Jewish ceramic artists in Germany and planned their joint work in 
Eretz Israel. She even turned to the Jewish Agency to build a ceramic art industry in 
Haifa. At the end of 1933, the couple immigrated to Eretz Israel.
Immediately after their arrival, Grossmann began to search around Haifa and the 
Jezreel Valley for raw materials for ceramic craft with the help of the geologist Dr. 
Leingart. JNF took an interest in their findings and in 1934, granted Grossmann a 
plot of land in Bat Galim, situated in the Haifa bay, and the Technion allocated space 
for building an experimental workshop and laboratory for investigating materials, 
mixture components and colors. This was the foundation of the “Kedar” production 
plant where a primitive oven heated by wood was installed (by Rudi Lehman). For a 
while, the pair lived in Kibbutz Yagur and produce clay planters in conjunction with 
the “Solel Boneh” Company. After marketing some 50,000 planters, the Grossmann-
Lehman couple left the Kibbutz. The production plant closed its gates soon after.
In 1937, the couple moved to Jerusalem and established a studio for ceramic art 
and sculpture in the city center. In their courtyard, under an ancient olive tree, 
Grossmann and Lehman built an oven heated by wood and began the process of 
producing pottery (primarily tableware), and eventually figurines of Jerusalemite 
characters as well. 
During World War II, Dr. A. Landsberger, a ceramic chemist, Manager of the 
Geological Department of the Jewish Agency, asked Hedwig Grossmann to investi-
gate possible uses of material originating in various areas of Israel and Jordan. During 
that time, Grossmann continued her production and frequently met various ceramic 
artists (Jews, Armenians and Arabs) in her home, where they exchanged opinions 
and experiences. At this point, Grossmann already had a sizable group of students 
who did their internship in her studio. Years later, in 1959, when the Grossmann-
Lehman couple moved to Givatayim after four years of production and teaching 
in Ein-Hod (1957-1953), Hedwig Grossmann’s original student nucleus expanded 
greatly and through them, her creative personality made a strong impression on a 
large part of the ceramic creations in Israel.
In the beginning of the 1950s, two different ceramic trends surfaced in Israel: one of 
them can be attributed to the creations of Eva Samuel, Paula Aharonson and Mira 
Libes, which were characterized by the skilled technique, glazes with decorative 
ornamentation which lean towards oriental and joyful folklore. Here, the attitude 
towards shape was secondary in comparison to the manner in which European 
vessels were shaped. The other trend was primarily realized by Hedwig Grossmann 
(and Rudi Lehman). In her crafts, the shape was stressed by treating the essence of 
the object while negating external folklore. She sought local materials and based her 
ceramic creations on earlier Mediterranean shapes and on the conditions of the land-
scape and dry climate. These were the grounds that bred Grossmann’s opposition to 
glazing and decorations in favor of leaving the vessel in earthen shades and drying 

it and being satisfied with the round ring marks left by the potter’s wheel. Hedwig 
Grossmann’s secret special mixture – Motza clay mixed with various percentages of 
ground brick – also grew from the landscape and dry climate. 
Gideon Efrat, “Beginning of Israeli Ceramics 1932-1962”. Herzliya Museum of Art, 
1991. 
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213. אריח מעוטר – מפעל “קדר” – הדוויג 
גרוסמן ורודי להמן

בבית  אבניים  על  עובד  ַקָּדר  איור  מעוטר,  אריח 
מלאכתו. בצדו הימני העליון סמל מפעל “קדר”. 
הזוג  בני  של  מייסודם  “קדר”,  מפעל  תוצרת 

הדוויג גרוסמן ורודי להמן. 
חמר מצויר ומזוגג. 

14.5X14.5 ס”מ. 

פתיחה: $150

213. Decorated Tile – “Kadar” 
Factory – Hedwig Grossmann and 
Rudi Lehman
Decorated tile, illustration of a potter 
working on his pottery wheel in his 
workshop. On the upper right side is 
the emblem of the “Kadar” factory. 
Produced by “Kadar” factory, founded 
by the couple Hedwig Grossmann and 
Rudi Lehman.
Illustrated glazed clay.
14.5X14.5cm.

Opening Price: $150

217. אגרטל גדול – הדוויג גרוסמן
אגרטל גדול. תוצרת הדוויג גרוסמן.
חמר צבוע, לא מזוגג. חתום: “ה”ג”.

נזקים  ס”מ.   12.5 השפה:  קוטר  ס”מ,   23 גובה: 
מזעריים בבסיסו.

פתיחה: $300

217. Large Vase – Hedwig 
Grossmann
Large vase. Produced by Hedwig 
Grossmann.
Painted unglazed clay. Stamped: “H. G.”.
Height: 23cm. diameter of rim: 12.5cm. 
Tiny damages to base.

Opening Price: $300

216. קומקום תה – הדוויג גרוסמן
קומקום תה. תוצרת הדוויג גרוסמן.
חמר צבוע, לא מזוגג. חתום: “ה”ג”.

נזקים  ס”מ.   8.5 הבסיס:  קוטר  ס”מ,   20 רוחב: 
מזעריים בבסיסו. חסר מכסה.

פתיחה: $200

216. Tea Kettle – Hedwig 
Grossmann
Tea kettle. Produced by Hedwig 
Grossmann.
Painted clay, unglazed. Stamped: “H. G.”
Width: 20cm, diameter of base: 8.5cm. 
Tiny damages to base. Missing cover.

Opening Price: $200

215. קערה – הדוויג גרוסמן
קערה. תוצרת הדוויג גרוסמן. 

חמר צבוע, לא מזוגג. חתום: “ה”ג”.
גובה: 9.5 ס”מ, קוטר: 12 ס”מ. 

פתיחה: $200

215. Bowl – Hedwig Grossmann
Bowl. Produced by Hedwig Grossmann.
Painted clay, unglazed. Stamped: “H. G.”
Height: 9.5cm. diameter: 12cm.

Opening Price: $200

214. כד – הדוויג גרוסמן
כד דקורטיבי קטן, בעל פיה ארוכה וצרה. תוצרת 

הדוויג גרוסמן.
חמר צבוע, לא מזוגג. חתום: “ה”ג”.

גובה: 12.5 ס”מ. נזקים מזעריים בשפתו.

פתיחה: $150

214. Jug – Hedwig Grossmann
Small decorative jug, with long 
narrow spout. Produced by Hedwig 
Grossmann.
Painted unglazed clay. Stamped: “H. G.”
Height: 12.5 cm. Tiny damages to rim.

Opening Price: $150
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218. פסל / בקבוק יין - ִאיֶרן ועזריאל אברט
ראשה  על  יושבת.  מזרחית,  אשה  דמות  פסל, 
 )Irene( אירן  תוצרת  משא.  להנחת  בסיס 

ועזריאל אברט )Awret(, צפת.
.”Awret“ :חמר צבוע ומזוגג. חתום

גוף הפסל משמש כבקבוק יין והבסיס על ראשה 
משמש כפקק.

גובה: 19.5 ס”מ. נזקים בתחתית. 

פתיחה: $200

219. כד בירה – ִאיֶרן ועזריאל אברט – צפת
אירן  תוצרת  רוקדות.  דמויות  מעוטר  בירה,  כד 
]שנות  צפת,   .)Awret( אברט  ועזריאל   )Irene(

ה-50[. 
חמר צבוע ומזוגג. חתום: “אברט צפת”. 

אירן אברט לבית שפיקר )Spicker, ילידת ברלין 
הכירו   )1910 לודז’  )יליד  אברט  ועזריאל   )1921
במכלן )מאלין / Mechelen / Malines(, בלגיה, 
שהשניים  שעה  השנייה,  העולם  מלחמת  בזמן 
האמנים”  ב”סדנת  הגרמנים  בשירות  הועסקו 
בעיר.  שהוקם  המעבר  במחנה   )Malerstube(
ביתם  וקבעו את   1949 השניים עלו לארץ בשנת 

ואת בית-מלאכתם בצפת.
גובה: 14 ס”מ. קוטר הבסיס: 10 ס”מ.

פתיחה: $150

218. Sculpture / Wine Bottle – 
Irene and Azriel Awret
Sculpture, figure of an Oriental woman, 
sitting. One her head is a base for car-
rying a burden. Produced by Irene and 
Azriel Awret, Safed.
Painted glazed clay. Stamped: “Awret”.
The body of the sculpture serves as a 
wine bottle and the base on the wom-
an’s head is a stopper.
Height: 19.5cm. Damages to bottom. 

Opening Price: $200

219. Beer Jug – Irene and Azriel 
Awret – Safed 
Beer jug, decorated with dancing 
figures. Produced by Irene and Azriel 
Awret. Safed [1950s].
Painted glazed clay. Stamped; “Awret 
Safed”.
Irene Awret (maiden name Spicker, 
born in Berlin in 1921) and Azriel Awret 
(born in Lodz 1910) met in Mechelen 
(Malines), Belgium during World War 
II when both were employed by the 
Germans in the “Artist Workshop” 
(Malerstube) in the internment camp 
established in that city. The couple im-
migrated to Israel in 1949 and settled 
their home and workshop in Safed. 
Height: 14cm. Diameter of base: 10cm.

Opening Price: $150
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ארצישראליים  כלי-קרמיקה  ֶסט   .220
בסגנון אר-דקו

ֶסט כלי-קרמיקה. ארץ ישראל, ]שנות ה-40[. 
 ”Made in Palestine“ :חמר צבוע ומזוגג. חתום

)שניים חתומים גם בחותמת-יצרן מטושטשת(. 
כתום  בגוונים  אר-דקו,  בסגנון  מרשים  כלים  סט 

וכחול-טורקיז. 
שש  חסר(;  אחד  )ספל  ספלים  חמישה  כולל:  הסט 
 14.5 בקוטר  צלחות  שש  ס”מ;   16.5 בקוטר  צלחות 
לסוכר;  כלי  ס”מ;   27.5 בקוטר  שטוחה  קערה  ס”מ; 

קנקנן לחלב; קומקום תה גדול. 

פתיחה: $500

221. אוקרינות קרמיקה – דיויד מוריס / ג’ין 
מאיר

שלוש אוקרינות עשויות ֵחָמר:
דיויד  ידי האמן  פיל, מעשה  בצורת   אוקרינה  .1

מוריס )נ. 1936(. חתום.
2. אוקרינה בצורת עכבר, מעשה ידי האמנית ג’ין 

מאיר )1925-2000(. חתום. 
האמנית  ידי  מעשה  קיפוד,  בצורת   אוקרינה  .3

ג’ין מאיר )1925-2000(. חתום. 

גובה ממוצע: 10 ס”מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

220. Eretz Israel Ceramic 
Tableware Set - Art Deco Style
Ceramic tableware set. Eretz Israel, 
[1940s].
Painted glazed clay. Stamped: “Made in 
Palestine” (two have blurred manufac-
turer’s stamp as well).
Impressive tableware set in Art 
Deco style, in shades of orange and 
blue-turquoise.
The set has: five cups (one missing cup); 
six plates, 16.5cm. in diameter; six plates, 
14.5cm. in diameter; flat bowl, 27.5cm. in 
diameter; sugar bowl; milk jug; large tea 
kettle.

Opening Price: $500

221. Ceramic Ocarinas – David 
Morris / Jane Meir
Three clay ocarinas:
1. An ocarina in the form of an ele-
phant, made by the artist David Morris 
(born 1936). Stamped.
2. An ocarina in the form of a mouse, 
made by Jane Meir (1925-2000). 
Stamped.
3. An ocarina in the form of a por-
cupine, made by the artist Jane Meir 
(1925-2000). Stamped.
Average height: 10cm. Good condition.

Opening Price: $300
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222. אריח קרמיקה ממבנה כיפת הסלע, המאה ה-16
אריח קרמיקה בצבעים כחול ולבן, בזיגוג כבד. טורקיה ]איזניק İznik[, המאה ה-16. 

אריח קרמיקה אשר שימש כקישוט סמוך לאחת הגומחות בחזית מבנה כפת הסלע, על הר הבית.
שבוצעו  שיפוצים  במסגרת  הכיפה  במבנה  ששובצו  הטורקיים  הקרמיקה  מאריחי  אחד  הנו  זה  אריח 
הפסיפסים  החלפת  ה-16.  המאה  של  ה-30  בשנות  )“המפואר”(  הראשון  סולימאן  הסולטן  בפקודת 
הביזנטיים אשר ציפו את חלקו החיצוני של המבנה באריחי הקרמיקה הטורקיים דוגמת זה שלפנינו, היתה 
בידי  מן השינויים הארכיטקטוניים הבודדים שנעשו במבנה הכיפה, מאז הוקם בסוף המאה השביעית 

הח’ליף עבד אל-ַמִלּכ. 
על אריחי הקרמיקה של הסולטן סולימאן המפואר כותב דן ירדני במאמר העוסק בתעשיית הקרמיקה 
בעיר איזניק, שהתפרסם במגזין “מסע אחר” )גליון 88, נובמבר 2009(: “הזמן נתן את אותותיו גם באריחים 
אלה, ורובם הוחלפו באחרים במהלך 400 השנים האחרונות. על אף מאמצי האמנים שיצרו את האריחים 
שנותרו  המפואר,  סולימאן  של  מתקופתו  לאריחים  וביופיים  באיכותם  מתקרבים  אינם  אלה  החדשים, 
במקבצים קטנים במקומות פגיעים פחות למזג האוויר; מתחת לקשתות הסוככות על הפתחים למבנה 
הקטן  במוזיאון  מוצגים  מקוריים  אריחים  )כמה  שלידו  השלשלת  כיפת  של  הפנימי  ובחלל  הסלע  כיפת 
יוצרו בארץ.  לא  שבמתחם הר הבית(. האריחים הנפלאים שהתקינו האדריכלים של סולימאן המפואר 
הם הובאו לירושלים, במאמצים לוגיסטיים כבירים, מהעיר איזניק )İznik(, השוכנת כ-100 קילומטרים 

מדרום-מזרח לאיסטנבול”.
אברהם  פרופ’  מאוסף  האריח  של  מקורו  כי  המעידה  נייר,  תוית  מודבקת  האריח  של  האחורי  בצדו 
המנדט  בתקופת  בארץ  שחיו  הביניים  ימי  עתיקות  אספני  ומבכירי  לארכיאולוגיה  מומחה  ולרשטינר, 

הבריטי ובמדינת ישראל.
)עורך: מיכאל אבי-יונה, הוצאת המכון להוצאה לאור בישראל בע”מ,  “ירושלים”  מצורף עותק מהספר 
ירושלים, 1960(, בו מופיע תצלום קיר מכיפת הסלע המקושט אריחי קרמיקה טורקיים וביניהם אריחים 
הזהים לאריח שלפנינו, בטרם הוחלפו במרוצת שמונים השנים האחרונות. כן מצורף תצלום של האריח, 

כפי שהוצג בביתו של פרופ’ ולרשטינר. 
מידות האריח: בחלקו העליון 19X19.4 ס”מ, בחלקו התחתון 18.5X18.6 ס”מ, עוביו 2 ס”מ. שברים רבים בשולי 

האריח וסדקים בזיגוגו. חורי-יתדות בארבע צלעותיו. 

פתיחה: $3000

222. A Ceramic Tile from the Structure of the Dome of the Rock, 16th 
Century
A blue and white ceramic tile, heavily glazed. Turkey [Iznik], 16th century. The ce-
ramic tile was an adornment near one of the alcoves at the front of the structure of 
the Dome of the Rock, on the Temple Mount.
This tile is one of the Turkish ceramic tiles that were embedded in the structure of 
the Dome during renovations done at the command of Sultan Suleiman the First 
(“The Magnificent”) during the 1530s. Since Caliph Abd Al-Malik had constructed 
the dome at the end of the seventh century, one of the only architectural changes per-
formed on the structure of the Dome was the replacement of the Byzantine mosaic 
which had originally covered the external part of the structure. Sultan Suleiman the 
First replaced the old mosaic with Turkish ceramic tiles such as this one. 
In an article written by Dan Yardeni dealing with the ceramic industry in the city 
of Iznik, he writes about the ceramic tiles of Suleiman the Magnificent. The article 
was publicized in the magazine “Masa Acher” (Issue 88, November 2009): “Wear and 
tear of passing time can be seen also in these tiles, and most have been replaced by 
others during the last 400 years. In spite of the efforts of the artisans who produced 
the new tiles, they cannot compare to the quality and beauty of the tiles from the time 
of Suleiman the Magnificent. Those tiles remain in small clusters in places that were 
less exposed to the weather; under the arches that cover the entrances to the Dome 
of the Rock and in the inner space of the adjacent Dome of the Chain (some of the 
original tiles are exhibited in the small museum in the area of the Temple Mount). 
The marvelous tiles installed by the architects of Suleiman the Magnificent were not 
produced locally. They were brought to Jerusalem, with tremendous logistic efforts, 
from the city of Iznik, which is located about 100 kilometers south-east of Istanbul.”
Glued on the reverse side of the tile is a paper label testifying that this tile originated 
from the collection of Prof. Avraham Velersteiner, an archeological expert and a 
senior collector of antiques of the Middle Ages who lived in Eretz Israel during the 
time of the British Mandate and in the State of Israel.
Attached is a copy from the book “Jerusalem” (Edited by Michael Avi-Yonah, pub-
lished by The Institute of Publications in Israel Ltd. Jerusalem, 1960), with a wall pho-
tograph of the Dome of the Rock ornamented with Turkish ceramic tiles including 
tiles identical to these tiles, before they were replaced during the past 80 years. Also 
enclosed is a photograph of the tile, as exhibited in the house of Prof. Velersteiner. 
Measurements: The upper part is 19X19.4cm, the lower part is 18.5X18.6cm. its width is 
2cm. Many breaks to the tile edges and cracks in its glaze. Peg holes on its four sides.

Opening Price: $3000
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224. ארבעה אריחי קרמיקה ארמנית
שנות  ]סוף  ארמנית,  קרמיקה  אריחי  ארבעה 

ה-40 או ראשית שנות ה-50[. 
בחתימת  מאחור  חתומים  ומזוגג.  צבוע  חמר 

.”Jerusalem-Jordan”האמן ו
כל  במרכז  שונים.  פרחוניים  דגמים  מעוטרים 
וסהלן”,  “אהלן  “אללה”,  בערבית:  כיתוב  אריח 

“סבלנות”, “סלאם עליכום”. 
בכתב-יד  מתוארים  לתלייה.  אנקולים  ס”מ.   15X15

בצדם האחורי. 

פתיחה: $300

224. Four Armenian Ceramic Tiles
Four Armenian ceramic tiles, [end of 
1940s or beginning of 1950s].
Glazed painted clay. Artist stamp and 
“Jerusalem-Jordan” stamped on back. 
Adorned with various floral patterns. 
In the center of each tile is an Arabic 
inscription: “Alla”, “Salam Alaykum”, 
“Patience”, “Ahalan Wa Sahalan”.
15X15cm. Hooks for hanging. Hand-
written description on reverse side.

Opening Price: $300

דוד   – ארמנית  קרמיקה   – צלחת   .223
אוהנסיאן

צלחת, קרמיקה ארמנית, תוצרת הסדנה של דוד 
אוהנסיאן. ירושלים, ]שנות ה-30-40[. 

.Palestine :חמר צבוע ומזוגג. חתום מאחור
קוטר: 21 ס”מ. פגמים קלים בשוליים. 

פתיחה: $300

223. Plate – Armenian Ceramic – 
David Ohannessian
Plate, Armenian ceramic, produced in 
the workshop of David Ohannessian. 
Jerusalem, [1930s-40s].
Painted glazed clay. Stamped on back: 
Palestine.
Diameter: 21cm. Minor damages to edges.

Opening Price: $300
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225. אסימוני “מקוה ישראל” - ֶסט שלם
ארבעה אסימוני פליז. הונפקו בבית הספר “מקוה ישראל” לשימוש התלמידים והעובדים, 1885 או 1886.

על האסימונים אין ציון לשם המטבע )כנראה, על-מנת להמנע מהפרת החוק הטורקי. יש לשער כי ערכם ננקב 
בפיאסטרים או במטליקים(. בצדם האחד מצוין ערכם ומסביב הכיתוב “MIKWEH ISRAEL” ובצדם 

השני מופיעות האותיות “AIU – Alliance Israélite Universelle   )ארגון “כל ישראל חברים” – כי”ח(. 
אסימונים בערכים 1 )שני אסימונים(, ½ ו-¼. לא נטבעו אסימונים בערכים נוספים.

ראה: קטלוג “אוסף פויכטונגר, מסורת ואמנות יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון ישראל, 
ירושלים, 1971(, פריט 741ב.

פתיחה: $700

225. “Mikveh Israel” Tokens – Complete Set
Four brass tokens. Issued by the “Mikveh Israel” School for the use of students and 
employees, 1885 or 1886.
The tokens have no note of the name of the currency (apparently, to refrain from 
breaching Turkish law. We can assume that their value was quoted in piasters or met-
liks). On the one side is their value surrounded by the inscription “Mikweh Israel” 
and on the other side are the letters “AIU” Alliance Israélite Universelle.
The tokens have the values of 1 (two tokens), ½ and ¼. Tokens of other values were 
not minted. 
See: “Jewish Tradition in Art, the Feuchtwanger Collection” by Dr. Yeshayahu 
Shachar (published by the Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 741b.

Opening Price: $700

אסימונים, מטבעות ומדליות
Tokens, Coins and Medals

226. אסימוני “זכרון יעקב” – ֶסט שלם
שלושה אסימוני פליז, לשימוש אנשי המושבה זכרון יעקב. הוטבעו בפריז בשנת 1885. 

האסימונים היו בשימוש אנשי המושבה, אך השימוש בהם עבר גם לערביי הכפרים הסמוכים אשר סחרו 
עם היהודים. בצדם האחד מצוין ערכם וסביבו הכיתוב “Zichron Jacob” ובצדם השני הכיתוב “זכרון 
בערכים  אסימונים  נטבעו  לא  מטליק(.  או  פיאסטר  האם  ידוע  )לא  ו-¼   ½  ,1 בערכים  אסימונים  יעקב”. 

נוספים. 
ראה: קטלוג “אוסף פויכטונגר, מסורת ואמנות יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון ישראל, 

ירושלים, 1971(, פריט 741א.

פתיחה: $800

  ”
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227. אסימון “פתח תקוה”
אסימון עופרת. נטבע בפתח-תקוה, ]סוף המאה 

ה-19[. 
בלבד,  אחד  בצד  נטבעו  תקוה”  “פתח  אסימוני 
תקוה[  ]פתח  “פ”ת”  האותיות  עליהם  מופיעות 

והספרה 2. 

פתיחה: $200

227. “Petach Tikva” Token
Lead token. Minted in Petach Tikva, 
[end of 19th century].
“Petach Tikva” tokens are minted only 
on one side, inscribed with the letters 
“P. T.” [“Petach Tikva”] and the nu-
meral 2. 

Opening Price: $200

228. אסימוני הטמפלרים
ניקל.  מצופה  ואבץ  פליז  אסימוני  אחד-עשר 
נטבעו, כנראה, במטבעה המלכותית בוורטמברג, 
 ,)Wartemberg, Stuttgart( שטוטגרט 
במרכזי  הטמפלרית  הקהלה  חברי  לשימוש 
היישוב שלה, בארץ ישראל. הילכו במחזור החל 
ועד סוף מלחמת העולם הראשונה   1880 משנת 

 .)1917(
השני  ובצדם  ערכם,  מצוין  האחד  בצדם 
הישוב  רעיון  את  המייצגת  מחרשה,  מופיעה 
הכיתוב  מופיע  מסביב  החקלאי-תעשייתי, 
“הקופה   –  ”Centralcasse des Tempels“
המרכזית של המקדש”. שבעה אסימונים שייכים 
לסדרה, בה מופיע מסביב לערך האסימון הכיתוב 

“Consummarke” – “אסימון לצריכה”.
 Consummarke סה”כ, לפנינו שלושה אסימוני
כמעט  )ֶסט  ו-40   20  ,10 בערכים  פליז,  טבועים 
 Consummarke אסימוני  ארבעה  שלם(; 
טבועים אבץ מצופה ניקל, בערכים 5, 10, 20 ו-40 
)ֶסט שלם(; ארבעה אסימונים “רגילים”, בערכים 

5, 10, 20 40 )ֶסט שלם(. 
ואמנות  מסורת  פויכטונגר,  “אוסף  קטלוג  ראה: 
יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון 

ישראל, ירושלים, 1971(, פריט 1132.

פתיחה: $500

228. Templar Tokens
Eleven brass and nickel-plated zinc 
tokens. Apparently, minted in the royal 
mint in Wartemberg, Stuttgart, for use 
by members of the Templar commu-
nity in their settlements in Eretz Israel. 
Were cycled from 1880 until the end of 
World War I (1917).
Written on one side is their value and 
on the other is a plow which represents 
the idea of agricultural-industrial 
settlements, surrounded by the in-
scription “Centralcasse des Tempels” 
– The Central Fund of the Temple”. 
Seven tokens belong to a series where 
the inscription “Consummarke” – 

226. “Zichron Ya’akov” Tokens – Complete Set
Three brass tokens, for use by the settlers of “Zichron Ya’akov”. Minted in Paris in 
1885.
The tokens were used by the settlers but their use spread to Arabs living in adjacent 
villages who traded with the Jews. Noted on one side is their value surrounded by the 
inscription “Zichron Jacob” and on the second side “Zichron Ya’akov” in Hebrew let-
ters. The tokens have the value of 1, ½ and ¼ (undecided if piaster of metlik). Tokens 
of other values were not minted. 
See: “Jewish Tradition in Art, the Feuchtwanger Collection” by Dr. Yeshayahu 
Shachar (published by the Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 741a.

Opening Price: $800

“Consumer Token” appears surround-
ing the value. 
Here is a total of three Consummarke 
tokens brass minted, values 10, 20, 
and 40 (nearly complete set); four 
Consummarke tokens minted with 
nickel-plated zinc, values 5,10, 20, and 
40 (complete set); four “regular” tokens, 
values 5, 10, 20, 40 (complete set).
See: “Jewish Tradition in Art – The 
Feuchtwanger Collection” by Dr. 
Yeshayahu Shachar (published by the 
Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 
1132. 

Opening Price: $500
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חברות  של  טמפלריים  אסימונים   .229
מסחריות

חברת  על-ידי  שהונפקו  אסימונים   שני  .1-2
“ברייש ושות’”. יפו, שנות ה-80 של המאה ה-19. 
פרטית  מסחרית  חברה  היתה  ושות’”  “ברייש 
מצוין  האחד  בצדם  הטמפלרים.  מן  אחד  של 
בשנת   .”B&C.“ הכיתוב  השני  ובצדם  ערכם 
נפדו. אסימונים  ואסימוניה  נסגרה החברה   1888

בערכים ¼ ו-⅛ )פיאסטר?(.
אחד  בצד  )פיאסטר?(,   ½ של  בערך   אסימון  .3
מצוין ערכו ובצדו השני הכיתוב “.B.&G” וסמל 
חברה  בשימוש  היה  הוא  אף  הנראה,  כפי  קטן. 
המאה  בסוף  ביפו  פרטית  טמפלרית  מסחרית 

ה-19. 

פתיחה: $200

229. Templar Tokens of 
Commercial Companies
1-2. Two tokens issued by the “Breish 
& Company”. Jaffa, 1880s. “Breish & 
Company” was a private commercial 
company owned by a Templar. Noted 
on one side is the value of the token 
and on the second side is the inscrip-
tion “B&C”. In 1888, the company was 
closed and its tokens were redeemed. 
The tokens have the values of ¼ and ⅛ 
(piaster?). 
3. Token of the value of ½ (piaster?), 
noted on one side is its value and on the 
second side the inscription “B&G” and 
a small emblem. Apparently, it also was 
use by a private Templar company in 
Jaffa at the end of the 19th century.

Opening Price: $200

ֶסט   – חיפה   – “ורנר”  קפה  אסימוני   .230
שלם

הונפקו  וקופר-ניקל.  ברונזה  אסימוני  תריסר 
על-ידי צבי ורנר, שהגיע לחיפה מוינה ופתח את 

קפה ברחוב הרצל “ורנר” בשנת 1935.
מופיע  השני  ובצדם  ערכם  מצוין  האחד  בצדם 
 .”CAFÉ WERNER HAIFA“ הכיתוב 
האסימונים הובאו על-ידי צבי ורנר חלקים, לפני 
היו  בחיפה.  עליהם  נטבעו  והכתובות  הטבעה, 
בשימוש עד לסגירת בית הקפה, בשנת 1951, עם 

מות בעליו. 
מלצרי  את  שימשו  האסימונים  כי  הסוברים,  יש 
היה  בה  ובתקופה  חישוב,  לצרכי  הקפה  בית 
מחסור במטבעות, השתמשו בהם גם לצורך זה. 

כל  ו-50.   40  ,30  ,20  ,10  ,5 בערכים  אסימונים 
אסימון, בכל ערך, מופיע לפנינו בשתי ואריאציות: 
אחת עשויה ברונזה ואחת קופר-ניקל. לא נטבעו 

אסימונים בערכים נוספים.
נדיר. 

פתיחה: $500

230. Tokens of “Werner” Café – 
Haifa – Complete Set
12 bronze and copper-nickel tokens. 
Issued by Zvi Werner, who came to 
Haifa from Vienna and opened the 
“Werner” Café on Herzl Street in 1935.
On one side of the token is its value 
and on the other side is the inscrip-
tion “CAFÉ WERNER HAIFA”. Zvi 
Werner imported blank tokens, before 
impression, and the inscriptions were 
impressed on them in Haifa. They were 
in use until the café closed in 1951.
Some people think that the tokens were 
used by the café’s waiters for calcula-
tions and in the times when coins were 
scarce they were used as coins as well.
The tokens’ values are 5, 10, 20, 30, 40 
and 50. Every token, of every value ap-
pears here in two variations: one made 
of bronze and one of copper-nickel. 
Tokens other than these values were 
not minted. 
Rare.

Opening Price: $500

  149  |  אסימונים, מטבעות ומדליות

229

230



231. אסימוני “מלון פלטין” ו”מלון ירושלים” – יפו
)Palatin Hotel(, שהוקם בקרן הרחובות  “פלטין”  על-ידי מלון  הונפקו  ברונזה.  1-4. ארבעה אסימוני 
אחד-העם ואלנבי בתל-אביב על-ידי יהודי אמריקני, באמצע שנות ה-30. אסימונים בערכים 10, 5, 1 ו-½ 

פיאסטר. 
 1867 בשנת  שהוקם   ,)Jerusalem Hotel( “ירושלים”  מלון  על-ידי  הונפקו  ברונזה.  אסימוני   שני  .5-6
על-ידי האחים דריסקו במושבה האמריקאית-טמפלרית ביפו )כיום רחוב אוארבך 6(. אסימונים בערכים 

1 ו-½ פיאסטר. 

פתיחה: $500

231. Tokens from the “Palatin Hotel” and the “Jerusalem Hotel” – Jaffa
1-4. Four bronze tokens. Issued by the “Palatin Hotel”, built at the corner of Achad 
Ha’Am and Allenby Streets by an American Jew in the middle of the 1930s. The 
tokens have the values of 10, 5, 1, and ½ piaster. 
5-6. Two bronze tokens. Issued by the “Jerusalem Hotel” built in 1867 by the Drisko 
brothers in the American-Templar settlement in Jaffa (today 6 Auerbach Street). The 
tokens have the values of 1 and ½ piaster.

Opening Price: $500
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הנפקת אסימוני-צדקה בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, נעשתה בהשראת מנהג 
שהתקיים בקהילות ישראל בתפוצות זמן רב קודם לכן. האסימונים נרכשו מהגוף המנפיק )ראשי קהילות, 
חברה קדישא וכו’(, וחולקו לעניים ולנושאי ארונות קבורה. הללו היו אוספים אותם ומקבלים תמורתם מזון 
חם או מקום לינה. מחסור בכסף קטן הקשה על המסחר הזעיר, כמו גם על העלאת תרומות צנועות לצדקה. 
אסימוני המתכת שימשו כמטבע עובר לסוחר בין העניים, החנוונים והסוחרים הזעירים. האסימונים הוטבעו, 
ביותר,  דקיקות  לוחיות  על-גבי  בלבד,  אחד  בצד  ביד,  עשויות  עץ  רֹוְׁשמֹות  על-ידי  גסה,  בצורה  כלל,  בדרך 
עשויות תערובות שונות של ברונזה. על האסימונים שנועדו לנושאי ארונות הקבורה הופיעו ראשי התיבות 
קדישא”  מ”חברה  האסימונים  את  רכשו  הנפטרים  משפחות  לעיל(.  ראה  קדישא;  חברה  )צדקה,  חק”  “צד 

בסכום נמוך יותר מהמטבע הטורקי הקטן שהילך במחזור באותה עת. 
ראה מאמרּה של ססיליה מאיר, “מטמונים וקופות לחיסכון ולצדקה מימי קדם ועד ימינו” )מצורף; נכתב לרגל 

תערוכה במוזיאון ארץ ישראל, תל-אביב, 2005-2006(. 

The issue of charity-tokens in Eretz Israel at the end of the 19th century and at the 
beginning of the 20th century was a carry-over of a custom which existed in Jewish 
communities many years before. The tokens were purchased from the issuer (community 
leaders, “Chevra Kadisha” etc), and distributed to the poor and to the “Chevra Kadisha”. 
These people would collect them and exchange them for hot food or accommodations. 
Lack of small currency made small trade difficult as well as donating small amounts to 
charity. The metal tokens were used as currency amongst the poor, the small shopkeepers 
and merchants. The tokens were usually coarsely minted by wooden hand-made drafts, 
only on one side, on very thin plates made of various bronze alloys. The tokens desig-
nated for payment of caskets carriers had the acronym “Z. D. C. K.” (“Zedaka”, “Chevra 
Kadisha”; see above). Relatives of the dead purchase the tokens from the “Chevra 
Kadisha” for less than the lowest Turkish currency circulated at that time.
See article by Cecilia Meir, “Treasures and boxes for savings and charity in earlier times 
until today” (attached; written for an exhibition in the “Eretz Israel” Museum, Tel Aviv, 
2005-2006).

232. אסימוני-צדקה ארצישראליים
ששה אסימוני “צדקה” ואסימון “שכר שחיטה דקה”. ארץ ישראל, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

 ארבעה אסימונים עגולים, “צ’ד/ח’ק” ]צדקה, חברה קדישא[. אסימונים אלה נועדו לנושאי ארונות  .1-4
קבורה או שניתנו לפושטי היד בבית העלמין שעל הר הזיתים. לדעת דב גניחובסקי, אסימונים אלה הונפקו 
על-ידי ישיבת “תורת חיים” שנוסדה בשנות ה-90 של המאה ה-19. בין היתר, הוא כותב: “את אסימוני 
‘תורת חיים’ היו העניים רוכשים כדי לתת עודף לנותני צדקה וכאשר היתה מצטברת כמות של אסימונים, 
אפשר היה להחליפם במעות תורכיות אצל הממונים לכך – תמורת שכר טרחה נמוך. ערך האסימונים שהיו 

מצויים דרך קבע במחזור, יחד עם ערך האסימונים שאבדו, היה ה’רווח’ של הישיבה”. 
החברה  עלון  בתוך  עבריות”,  כתובות  עם  יהודיות  קהילות  “אסימוני  קינדלר,  אריה  של  מאמרו  ראה 
הנומיסמטית לישראל )כרך חמישי, גליון שלישי, אפריל 1974(. וכן ראה: קטלוג “אוסף פויכטונגר, מסורת 

ואמנות יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1971(, פריט 164.
5. אסימון מרובע, “צדקה תציל ממות”.
 אסימון מרובע, “שכר שחיטה דקה”. .6

7. אסימון מרובע, לא מזוהה.

פתיחה: $150

232. Charity Tokens – Eretz Israel
Six charity tokens and a token of “Payment for Shechita”. Eretz Israel, [late 19th - 
early 20th century].
1-4. Four round tokens, “Z. D./C. K.”(Hebrew acronym of “Zedaka”, “Chevra 
Kadisha”). These tokens were designated for casket carriers or were given to beggars 
at the cemetery on the Mount of Olives. Dov Genachovsky assumes that these tokens 
were issued by Torat Chaim Yeshivah, established in Jerusalem in the 1890s.
See: Arie Kindler’s article in ‘Alon’ – Internal Quarterly of the Israel Numismatic 
Society (Volume V, No. 3, April 1974), and see: Catalogue of “Jewish Tradition in 
Art – The Feuchtwanger Collection” by Dr. Yeshayahu Shachar (published by the 
Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 164. 
5. Square token, “Charity saves from death”.
6. Square token, “Payment for shechita”.
7. Square token, unidentified.

Opening Price: $150
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233. אסימוני-צדקה – ארם צובא - סוריה
שבעה אסימוני “צדקה”. סוריה, ]ִמְפֶנה המאות ה-19-20[.

1-6. שישה אסימונים עגולים, “בצדקה תכונני”. בצדדים מופיעות האותיות ב’ ו-כ’ ]כנראה, “בית כנסת”[. 
במרכז מופיע המספר 101, שערכו הגימטרי שווה לשמו של המלאך מיכאל, אשר שמו נקשר במתן צדקה. 
יעקב משורר מציע לפרשן  ד”פ שנוי במחלוקת.  פירוש האותיות  פ’”.  ד’   / “זו לצדקה  עגול,  7. אסימון 
בתור “ד’ פרוטות” או “ד’ פעמים” )ראה מאמרו של משורר, “Another Jewish Charity Token” בתוך 

“Shekel”, כרך 9, גליון 1, ניו-יורק, אביב 1976(. 

פתיחה: $150

233. Charity Tokens – Aleppo – Syria
Seven charity tokens. Syria, [late 19th - early 20th century].
1-6. Six round tokens – “BiTzdaka Tikonani” – “ In righteousness shalt thou be 
established” (Isaiah 54, 14), with the Hebrew letters “Bet” and “Kaf” (probably acro-
nym of “Beit Knesset” – Synagogue). The numeral “101” in the center symbolizes the 
angel Michael, an angel associated with charity. The numerical sum of the Hebrew 
letters for Michael equals “101”. 
7. Round token, “This for charity / D. P.”. The meaning of the letters D. P. is doubtful. 
Ya’akov Meshorer assumes in his article “Another Jewish Charity Token” (Shekel, 
Vol. 9, No. 1, New York, Spring, 1976), that these are the abbreviations of either Dalet 
Perutot (4 Perutot = 4 mites) or Dalet Pe’amim (4 times). 

Opening Price: $150

234. אסימון צדקה – ֵּבירּות, 1904
אסימון צדקה עשוי פליז. ֵּבירּות, לבנון, 5664 תרס”ד ]1904[. 

בצדו האחד מופיע הכיתוב “צדקה לעניים בקור חולים 5664” ובצדו השני מופיע הכיתוב “בירות”. שפת 
האסימון משוננת. 

לפרטים נוספים אודות השימוש באסימוני-צדקה, ראה פריטים קודמים. 
ראה: קטלוג “אוסף פויכטונגר, מסורת ואמנות יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון ישראל, 

ירושלים, 1971(, פריט 164ב.

פתיחה: $150

234. Charity Token – Beirut, 1904
Brass charity token. Beirut, Lebanon, 1904. 
Inscribed on one side is “Charity for the Poor, Bikur Cholim 5664” and on the other 
side “Beirut”. The edge of the token is sharp.
For further details about the use of charity tokens, see previous items.
See: “Jewish Tradition in Art – The Feuchtwanger Collection” by Dr. Yeshayahu 
Shachar (published by the Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 164b. 

Opening Price: $150
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235. “Historical HolyLand Coin” / 
Egyptian “Milliemes” Coins
1. Coin / token - “Historical HolyLand 
Coin” (“Milliemes Souvenir”) value of 
1 Milliemes, 1927. The circumstances 
surrounding the minting of this coin 
were not definitely clarified. For ad-
ditional information, see attached 
material.
2-6. Five coins Egyptian “Milliemes”, 
1916-1917, values 10, 5, 2, 1 and ½ 
Milliemes (all have holes except the ½ 
Milliemes coin).

Opening Price: $200

“מיל”  מטבעות   / מזכרת”  “מיל   .235
מצריים

 Historical“ ,”1. מטבע / אסימון “מיל מזכרת
 .1927 מיל,   1 של  בערך   ”HolyLand Coin
נתבררו בוודאות.  זה לא  נסיבות הטבעת מטבע 

למידע נוסף, ראה חומר מצורף.
מצריים “מיל”  מטבעות   חמשה  .2-6

(                    ), 1916-1917, בערכים 10, 5, 2, 1 ו-½ 
מיל )כולם עם חור, למעט המטבע בערך ½ מיל(. 

פתיחה: $200

Milliemes

236. מטבעות פיאסטר מצריים / מטבעות 
עות’מאניים

חמשה מטבעות ואסימונים מצריים או עם כיתוב 
ישראל,  בארץ  הטורקי  השלטון  מתקופת  ערבי, 

לפני שנת 1917. 
יתר המטבעות  2 פיאסטר.  ביניהם, מטבע בערך 

לא נבדקו לעומק או לא זוהו.

פתיחה: $200

236. Egyptian Piaster Coins / 
Ottoman Coins
Five Egyptian coins and tokens with 
Arabic inscriptions from the time of the 
Turkish rule in Eretz Israel, before 1917.
Amongst them is a coin with the value of 
2 piaster. The rest of the coins were not 
thoroughly examined or not identified.

Opening Price: $200
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237. מטבע 100 פיאסטר טבוע זהב
מטבע בערך 100 פיאסטר, טבוע זהב. נטבע פעם 
אחת בלבד, בראשית שנת 1916 )בזמן המלחמה( 

בידי השלטונות המצריים. 
.XF -VF משקל 23.5 גרם. מצב

פתיחה: $500

237. Gold Minted 100 Piaster Coin
100 piaster coin, minted in gold. It was 
minted only once, in 1916 (during the 
war) by the Egyptian government.
Weighs 23.5 gr. VF-XF condition.

Opening Price: $500

 / לציון  ראשון  ייסוד   – מדליות   .238
תיאודור הרצל, 1882

 מדליית נחושת, נטבעה לציון ייסוד המושבה  .1
ראשון לציון, תרמ”ב ]1882[. 

“ה’  תחתיו  המושבה,  נוף  מופיע  האחד  בצדה 
הנם,  הנה  לציון  “ראשון  מסביב:  תרמ”ב”; 
לציון”  ראשון  קולוניא   / אתן  מבשר  ולירושלם 
)הפסוק מישעיהו מ”א כ”ז(; בצדה השני מגן דוד 
זורע בשדה, בשמאלי  יהודי  ושני שערים: בימני 
מופיע  מסביב  המערבי,  הכותל  ליד  יהודים 
הכיתוב “אם אשכח ירושלים תשכח ימיני. מי יתן 
מציון / ישועת ישראל”. קוטר: 2.8 ס”מ. מצב טוב. 

238. Medals – the Establishment 
of Rishon LeZion / Theodor Herzl, 
1882
1. Copper medal, minted on the oc-
casion of the establishment of Rishon 
LeZion, 1882. On one side are scenes of 
the settlement, above: the date “5642”; 
surrounded by the verse (Yeshayahu 
41, 27) “They are Rishon LeZion (first 
of Zion) and I will bring the herald to 
Jerusalem / Rishon LeZion Colony”. 
On the other side is a “Magen David” 
and two gates: the right portrays a Jew 
sowing his field and on the left are Jews 
near the Western Wall. Around the 
medal is the inscription, “If I forget 
you Jerusalem my right hand shall be 
forgotten. Who shall bring forth from 
Zion / Israel’s salvation”. Diameter: 
2.8cm. Good condition. See: “Jewish 
Tradition in Art – The Feuchtwanger 
Collection” by Dr. Yeshayahu Shachar 
(published by the Israel Museum, 
Jerusalem, 1971), Item 760.
2. Copper medal. Eretz Israel, 1882.
One side is identical to the Rishon 
LeZion medal described above (scenes 
of the settlement and the date “5642”); 
on the second side is the portrait of 
Theodor Herzl looking to the left, with 
the inscription “For the sake of Zion I 
will not be silent, Dr. Theodor Herzl”. 
Diameter: 2.6cm. Hook for hanging. 

Opening Price: $150

ואמנות  מסורת  פויכטונגר,  “אוסף  קטלוג  ראה: 
יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון 

ישראל, ירושלים, 1971(, פריט 760.
 מדליית נחושת. ארץ ישראל, תרמ”ב ]1882[.  .2
לציון  ראשון  למדליית  זהה  האחד  צדה 
המתוארת לעיל )נוף המושבה ו”תרמ”ב”(; בצדה 
דיוקנו של תיאודור הרצל מביט שמאלה,  השני 
 Dr. אחשה,  לא  ציון  ]למען[  “למצן  הכיתוב  עם 

Theodor Herzl”. קוטר: 2.6 ס”מ. קולב לתליה. 

פתיחה: $150
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239. מדליה / משקולת-נייר – יהודית ומשה מונטיפיורי – לונדון / בריסל, 1864
מדליה עם דיוקנאות יהודית ומשה מונטיפיורי, תוצרת Charles Wiener, בריסל )בלגיה(, 1864. משובצת 

במעמד שולחני תוצרת Henry Atkin, לונדון, 1867.
מדליה: יציקת ברונזה. מעמד: כסף )חתום(. 

בצדה האחד של המדליה מופיעים דיוקנאותיהם של יהודית ומשה מונטיפיורי, פונים שמאלה, מסביבם 
חתימת  ומתחתם   ”Judith Lady Montefiore. Sir Moses Montefiore. Bart. F.R.S.“ הכיתוב 
 / וירא בסבלתם  ויצא אל אחיו  “ויגדל משה  “Ch. Wiener 1864”; בצדה השני מופיע הכיתוב  היצרן 
והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד”, ממוקם במרכז זר ענפים ופרחים 
קשור בסרט; על הסרט מופיע הכיתוב “ירושלם / דמשק ת”ר / רוסיה תר”ו / רומי תרי”ח / מורוקו תרכ”ז”, 

המציין פעולות-סיוע של מונטיפיורי לטובת העם היהודי ברחבי העולם, במהלך המאה ה-19. 
קוטר המדליה: 6.8 ס”מ. גובה המעמד: 13 ס”מ, אורכו ורוחבו 8X8 ס”מ. 

ראה: קטלוג “אוסף פויכטונגר, מסורת ואמנות יהודית” מאת ד”ר ישעיהו שחר )הוצאת מוזיאון ישראל, 
ירושלים, 1971(, פריט 758. 

פתיחה: $400

239. Medal / Paperweight – Judith and Moses Montefiore – London / 
Brussels, 1864
Medal with the portraits of Judith and Moses Montefiore, manufactured by Charles 
Wiener, Brussels (Belgium), 1864. Embedded in a table stand manufactured by Henry 
Atkin, London, 1867.
Medal: cast bronze. Stand: Silver (stamped).
On one side of the medal are the portraits of Judith and Moses Montefiore, facing 
left, surrounded by the inscription “Judith Lady Montefiore. Sir Moses Montefiore. 
Bart. F.R.S.” with the manufacturer’s stamp “Ch. Wiener 1864” underneath. On the 
second side are verses “And Moses grew and went out to his brothers and saw their 
suffering” / “… and those who do justice with the multitude shine like stars ever 
after”, placed in the center of a bouquet of branches and flowers tied with a ribbon. 
Written on the ribbon are Jerusalem / Damascus 1840 / Russia 1846 / Rome 1858 / 
Morocco 1867, place and date of events which took place during the 19th century in 
which Montefiore was active in assisting Jewish people throughout the world.
Circumference of medal: 6.8cm. Height of stand: 13cm, length and width 8X8cm.
See: “Jewish Tradition in Art: the Feuchtwanger Collection” by Yeshayahu Shachar 
(published by the Israel Museum, Jerusalem, 1971), Item 758.

Opening Price: $400
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240. ְּפלֹוְמּבֹות ַּכְׁשרּות אירופאיות / אסימון 
“פסח”

לציון  עופרת,  פלומבות  1-13. שלוש-עשרה 
כנראה  אירופה,  מוצרי-מזון.  של  כשרותם 
הפלומבות  על  ה-18-19[.  ]המאה  אמשטרדם, 
מופיעים כיתובים שונים: “כשר”; “ק’ א’ / ס’ ה’”; 

“א”; ספרות ואותיות לטיניות.
או  ה-19,  ]המאה  אירופה,  “פסח”.   אסימון  .14
“פסח”  הכיתוב  מופיע  האחד  בצדו  לכן[.  קודם 
-יננע-”   / –ינגע-  צבי  “-וסף  הכיתוב  השני  ובצדו 

והאות “א”. 

פתיחה: $200

240. European “Kashrut” Seals / 
“Pesach” Token
1-13. 13 lead seals, for noting the 
Kashrut of food products. Europe, 
probably Amsterdam, [18th-19th cen-
tury. The seals have several inscriptions 
related to “kashrut” and Latin letters 
and numerals.
14. ”Pesach” token. Europe, [19th cen-
tury or earlier]. On one side is the in-
scription “Pesach” and on the other the 
inscription “-osef Zvi –inge- / -inne--” 
and the letter “Aleph”.

Opening Price: $200

בתי-עסק   – וז’יטונים  אסימונים   .241
יהודיים באירופה 

שהונפקו  וז’יטונים,  אסימונים  ושלושה  עשרים 
)רובם  באירופה  יהודיים  בתי-עסק  על-ידי 
והמאה  ה-19  המאה  סוף  ואוסטריה(.  מגרמניה 

ה-20. 
ערכם  מצוינים  האסימונים  מרבית  על 
העסק,  בית  בעל  שם  או  העסק  בית  ושם 
 Henry ברלין;   ,A. Wertheim ביניהם: 
הנובר,   ,Seligmann, Meyer Kauffmann
 David וינה;   ,Jacob Rothberger  ;1921
 Levy; Weinberger; Goldschmidt &
 J. קלן;   ,Loewenick; Leonhard Tietz
 R. Lindner; Alexandre ;פריז ,Kaufmann
)“אסימון  צרפת   ,Levy; Jacob Holtzer
לא  אסימונים  ומספר  הולנדי,  אסימון  חירום”(; 

מזוהים. 

פתיחה: $250

241. Tokens and Chips – Jewish 
Businesses in Europe
23 tokens and chips, issued by Jewish 
businesses in Europe (most from 
Germany and Austria). End of 19th 
century and 20 century.
The value and name of the business 
or the business-owner is noted on 
most of the tokens. Amongst them; A. 
Wertheim, Berlin; Meyer Kauffmann, 
Henry Seligmann, Hanover, 1921; 
Jacob Rothberger, Vienna; David 
Levy; Weinberger; Goldschmidt & 
Loewenick; Leonhard Tietz, Köln; 
J. Kaufmann, Paris; R. Lindner; 
Alexandre Levy; Jacob Holtzer, France 
(“Emergency Token”); a Dutch token 
and several unidentified tokens.

Opening Price: $250

156 | ינואר 2013

240

241



בתי-עסק   – וז’יטונים  אסימונים   .242
יהודיים בארה”ב ובאנגליה

על-ידי  שהונפקו  וז’יטונים,  אסימונים  עשרה 
בתי-עסק יהודיים בארצות הברית ובאנגליה, או 

בעלי ֶהְקֵׁשר יהודי.
 Birmingham Hebrew Social Club;
 New Town Toll Gate, R. Josephs, Van
Diemen’s Land, 1855 )שני אסימונים זהים(; 
 I. Friedman, Pawnbroker, Argyle Street,
 Tasmania, 1857; Lewis Abrahams,
 Draper, Liverpool Street, Hobart Town,
זהים(;  אסימונים  )שני   Tasmania, 1855
 B. Hyam, Liverpool, Manufacturing
 Moses שונים(;  אסימונים  )שני   Clothiers
 Tolanto Barbados, Freedom without
 Gottlieb’s ה-19[;  המאה  ]אמצע   ,slavery

 .Store, Good for 10$ in Merchandise

פתיחה: $200

242. Tokens and Chips – Jewish 
Businesses in the USA and England
10 tokens and chips, issued by Jewish 
businesses in the USA and in England, 
or with Jewish affiliation. 
Birmingham Hebrew Social Club; 
New Town Toll Gate, R. Josephs, Van 
Diemen’s Land, 1855 (two identical 
tokens); I. Friedman, Pawnbroker, 
Argyle Street, Tasmania, 1857; Lewis 
Abrahams, Draper, Liverpool Street, 
Hobart Town, Tasmania, 1855 (two 
different tokens); B. Hyam, Liverpool, 
Manufacturing Clothiers (two differ-
ent tokens); Moses Tolanto Barbados, 
Freedom without slavery [mid 19th 
century]; Gottlieb’s Store, Good for 10$ 
in Merchandise.

Opening Price: $200

243. מדליונים ציוניים – ארה”ב
ארה”ב,  ציון”.   –  Zionist Convention“  .1
 J.“ האחורי  בצדו  חתום  ה-20[.  המאה  ]ראשית 

Kraus 134 Clinton St. N.Y”. קוטר: 3 ס”מ. 
 “Order Sons of Zion Convention – בני  .2

ציון”. ארה”ב, ]שנות ה-20?[. קוטר: 2.9 ס”מ. 

פתיחה: $200

243. Zionist Medals – U.S.
1. “Zion - Zionist Convention”. U.S.A. 
[early 20th century]. Stamped on the 
reverse: “J. Kraus 134 Clinton St. N.Y.”. 
Circumference: 3cm.
2. “Bnei Zion - Order Sons of 
Zion Convention”. U.S.A. [1920s?]. 
Circumference: 2.9cm.

Opening Price: $200
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244. מדליה – זיכויו של מנדל בייליס
מנדל  של  זיכויו  לרגל  נטבעה  פליז,  מדליית 

בייליס. מזרח אירופה, 1913. 
והכיתוב  בייליס  של  דיוקנו  נטבעו  האחד  בצדה 
י’ מרחשון  “מענדיל בייליס”, בצדה השני “1913, 

ה’תרעד” ושמו של בייליס, בעברית וברוסית. 
מנחם מנדל בייליס הואשם כי רצח באפריל 1911 
יושיצ’ינסקי  אנדרי  בשם  אוקראיני  נוצרי  נער 
בייליס  הפסח.  לחג  מצות  מדמו  להכין  על-מנת 
החל  ומשפטו  שקר  עדות  סמך  על  נאסר 
והמשפט,  ה”רצח”  רקע  על   .1913 בספטמבר 
קרוב  לאחר  היהודים.  כנגד  הסתה  מסע  אורגן 
זוכה   ,1913 בנובמבר  ב-10  מאסר,  שנות  לשלוש 
ועדת  הוקמה  המהפכה,  לאחר  ב-1917,  בייליס. 
השלטונות  כי  העלו  ממצאיה  לפרשה.  חקירה 
את  וביימו  האמיתיות  הנסיבות  את  הכירו 

המשפט מטעמים אנטישמיים.
קוטר: 2.2 ס”מ. קולב לתלייה. 

פתיחה: $200

245. מטבעות – גטו לודז’
לודז’  בגטו  היודנראט  שהנפיק  מטבעות  חמשה 

ושימשו את תושבי הגטו, 1942-1943.
מטבעות בערכים שונים: 10 מארק, 5 מארק )שני 
מטבעות זהים( ו-10 פפינג )שני מטבעות שונים(. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600

244. Medal – Mendel Beilis’s 
Acquittal 
Brass medal, minted in honor of 
Mendel Beilis’s Acquittal. Eastern 
Europe, 1913.
Impressed on one side is a portrait of 
Beilis and the inscription “Mendel 
Beilis”, on the other side “1913, the 
10th of Marcheshvan 5674” and Beilis’s 
name in Hebrew and Russian.
In April 1911, Menachem Mendel 
Beilis was accused of ritually murder-
ing a Ukrainian Christian boy named 
Andrei Yushchinsky for his blood. 
Beilis was imprisoned on the basis 
of false evidence and his trial began 
in September 1913. Driven by the 
“murder” and the trial, the masses were 
incited against the Jews. After almost 
three years of imprisonment, Beilis 
was acquitted on November 10, 1913. 
In 1917, after the revolution, an inves-
tigation committee for this affair was 
established. It concluded that the gov-
ernment knew the real circumstances 
of the boy’s death and staged the trial 
for anti-Semitic reasons.
Diameter: 2.2cm. Hook for hanging.

Opening Price: $200

245. Coins – Lodz Ghetto
Five coins issued by the Judenrat in the 
Lodz Ghetto which served the Ghetto 
residents, 1942-1943.
Coins of various values: 10 marks, 5 
marks (two identical coins) and 10 
pfennig (two different coins).
Various size and condition.

Opening Price: $600
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246. מדליה נאצית עם צלב קרס ומגן דוד – “נאצי נוסע לפלשתינה”, 1934
 Der Angriff מדליה שהוטבעה לרגל סדרת הכתבות “נאצי נוסע לפלשתינה” שפורסמה בביטאון הנאצי
)“ההתקפה”(. מזכרת לשיתוף-פעולה שהתקיים בין המפלגה הנאצית להתאחדות ציוני גרמניה, לטובת 

מטרתם המשותפת של העלאת יהודי גרמניה לארץ ישראל )ה”העברה”(. גרמניה, 1934.
 Ein Nazi fährt nach( לפלשתינה”  נוסע  “נאצי  גרמני  כיתוב  וסביבו  דוד  מגן  האחד  צדה  במרכז 
 Und erzählt davon in( ”’במרכז צדה השני צלב קרס והכיתוב “וכותב על כך ב’התקפה .)Palästina

.)Angriff
בראשית תקופת השלטון הנאצי בגרמניה, התנועה הציונית נטתה לשתף פעולה עם הקו שנקט השלטון 
גרמניה  ציוני  1933 התאחדות  ישראל. באביב  גרמניה לארץ  יהודי  עליית  עידוד   - דרכו  הנאצי בתחילת 
החליטה ליצור קשר עם גורמים בקרב המפלגה הנאצית, העשויים לתמוך במטרה הציונית. קורט טוכלר, 
יהודי גרמני, חבר בהנהלת התאחדות ציוני גרמניה, פנה אל ליאופולד פון מילדנשטיין,  משפטן ושופט 
לכתוב  ממנו  וביקש   ,)SS-וה הנאצית  המפלגה  של  הביטחון  )שירות   SD-ב היהודית  המחלקה  ראש 
בעיתונות הנאצית על היישוב היהודי בארץ ישראל. ב-1933 נסעו השניים יחד לארץ ישראל עם נשותיהם, 
בדו”ח  המשגשג.  הציוני  מהמפעל  להתרשם  מילדנשטיין  לפון  לאפשר  על-מנת  ימים,  חודש  למשך 
שמסר טוכלר לימים לארכיון יד ושם הוא כתב: “מטרת הביקור היתה ליצור בעיתון נאצי חשוב אוירה 
פון מילדנשטיין סדרה של תריסר  שתקדם את מפעל הבנייה בארץ ישראל”. עם שובו לגרמניה פרסם 
כתבות מצולמות אודות סיורו בארץ ישראל, בביטאון הנאצי Der Angriff )“ההתקפה”(, ביטאונו של שר 
התעמולה הנאצי יוזף גבלס. המאמרים נשאו את הכותרת “נאצי נוסע לפלשתינה”. לרגל סדרת הכתבות 

הוציא גבלס מדליה זו. 
.Fine קוטר: 3.5 ס”מ. מצב

פתיחה: $800

246. Nazi Medallion with a Swastika and a Star of David– “A Nazi Travels to 
Palestine,” 1934
A medal struck in honor of the series of articles “A Nazi Travels to Palestine” which 
was published in the Nazi journal “Der Angriff” (The Attack). A memento of the co-
operation that took place between the Nazi Party and the German Zionist Federation, 
in their mutual goal of relocating German Jews to Palestine. Germany, 1934.
The recto of the medallion depicts a Star of David in the center, surrounded by the 
inscription in German “A Nazi Travels to Palestine” (Ein Nazi fährt nach Palästina). 
The verso depicts a swastika in the center and the words “And he writes about it in 
The Attack” (Und erzählt davon in Angriff).
In the beginning of the Nazi rule in Germany, the Zionist Movement was inclined to 
cooperate with the line that the Nazi government adopted at the time – encouraging 
immigration of German Jews to Eretz Israel. In the spring of 1933, the leaders of the 
German Zionist Association decided to contact elements within the Nazi party who 
might support the Zionist cause. Kurt Tuchler, a German-Jewish lawyer and judge 
and member of the managing committee of the German Zionist Federation, con-
tacted Leopold von Mildenstein, a senior Nazi officer who was head of the Jewish de-
partment of the SD (the security service of the SS and the Nazi party), and asked him 
to publish an article in the Nazi press about the Jewish settlements in Eretz Israel. In 
1933, the two men traveled to Eretz Israel with their wives and spent a month touring 
the country, to enable von Mildenstein to get an impression of the booming Jewish 
industrial, agricultural and settlement efforts in Palestine. Ina report to Yad Vashem 
years later, Tuchler wrote, “The purpose of the visit was to create in an important 
Nazi newspaper an image that would promote the Zionist cause in Eretz Israel.” 
After their return to Germany, von Mildenstein published a series of 12 illustrated 
articles in the Nazi newspaper “Der Angriff” (The Attack), which was the mouthpiece 
of Joseph Goebbels, the Nazi Propaganda Minister. To commemorate the articles, 
Goebbels struck this medallion. 
Circumference: 3.5cm. Fine condition.

Opening Price: $800
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247. קופסת קק”ל מפוארת תוצרת פליישהקר – לבכירי הקרן
 1910[ גרמניה,  פליישהקר.  ליאופולד  תוצרת  לישראל,  הקימת  הקרן  לטובת  תרומות  לאיסוף  קופסה 

בקירוב; לפני מלחמת העולם הראשונה[. 
 .”G.R.4“ ומסומנת ”Fleischhacker“ :ברונזה יצוקה; מנעול ברונזה. חתומה

 Leopold( פליישהקר  ליאופולד  היהודי-גרמני  הַּפָּסל  בידי  ויוצרה  עוצבה  ונדירה;  מרשימה  קופסה 
במספר  יוצרה  זו  קופסה  הראשונה.  העולם  מלחמת  שלפני  בשנים   ,)Fleischhacker, 1882-1946
עותקים מצומצם ביותר והוענקה לאנשי הקק”ל הבכירים ביותר. ידועים ממנה עותקים ספורים בעולם, 
והיא נחשבת כקופסת קק”ל היפה ביותר והנדירה ביותר. בחזיתּה מובלטים הכיתוב “קרן קימת לישראל 
– Jüdischer National Fonds” ומגן דוד; על הדופן האחורית מובלטים עיטורי אשכולות ענבים, עלה-

גפן וקנוקנות. שתי ידיות-החזקה גדולות. מצורף מפתח מקורי.
גובה: 17 ס”מ, רוחב: 13 ס”מ, אורך: 9.5 ס”מ. משקל: 4 ק”ג. 

פתיחה: $6000

247. Elaborate JNF Box Made by Fleischhacker – For the Fund’s Senior 
Members
A box for collecting donations for JNF, made by Leopold Fleischhacker. Germany, [c. 
1910; before World War I].
Cast bronze; bronze lock. Stamped: “Fleischhacker” and marked “G.R.4”.
Rare impressive box; designed and created by the Jewish-German sculptor Leopold 
Fleischhacker (1882-1946), in the years before World War I. This box was made in a 
very limited number of copies, and was awarded to the most senior JNF members. 
There are only a few known copies in the world, and it is considered to be the most 
beautiful and rare JNF box. Embossed on the front of the box is the inscription “Keren 
Kayemet L’Israel - Jüdischer National Fonds” and a “Magen David”; embossed on the 
back panel are decorations of clusters of grapes, grapevine leaves and tendrils. Two 
large holding-handles. Original key attached.
Height: 17cm. width: 13cm. length: 9.5cm. weight: 4 kg.

Opening Price: $6000

248. קופסת קק”ל תוצרת פליישהקר
 1910[ גרמניה,  פליישהקר.  ליאופולד  תוצרת  לישראל,  הקימת  הקרן  לטובת  תרומות  לאיסוף  קופסה 

בקירוב; לפני מלחמת העולם הראשונה[. 
 Entwurf. Leop. Fleischhacker Ausf:“ בתחתית:  חתום  ברזל.  מנעול  הטבעה;  נחושת;  פח 

.A 10 052 :ומצוין מספר סידורי ”Homann-Werke. Vohwinkel
 Leopold( פליישהקר  ליאופולד  היהודי-גרמני  הַּפָּסל  בידי  ויוצרה  עוצבה  ונדירה;  מרשימה  קופסה 
Fleischhacker, 1882-1946(, בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה. בחזיתּה מובלטים הכיתוב “קרן 
ומגן דוד; על צלעות הצד מובלטים עיטורים בצורת   ”Jüdischer National Fonds  – קימת לישראל 

מנורת-זכרון; על הדופן האחורית מובלטים עיטורים המזכירים בצורתם אשכול ענבים.
גובה: 14.5 ס”מ, רוחב: 9.5 ס”מ, אורך: 8.5 ס”מ. מספר כתמי-צבע, כיפופים.

פתיחה: $2000

248. JNF Box Manufactured by Fleischhacker
Box for collecting donations for JNF, manufactured by Leopold Fleischhacker. 
Germany, [c. 1910; before World War I].
Copper tin; engraved; metal lock. Stamped on underside: “Entwurf. Leop. 
Fleischhacker Ausf: Homann-Werke. Vohwinkel” with a serial number: A 10 052.
A rare impressive box; designed and manufactured by the Jewish sculptor Leopold 
Fleischhacker (1882-1946), before World War I. Embossed on its front is the inscrip-
tion “Keren Kayemet L’Israel - Jüdischer National Fonds” and a Star of David; em-
bossed on the side are ornamentations in the shape of a memorial-lamp; embossed on 
the back panel are ornamentations in a shape reminiscent of grape clusters. 
Height: 14.5cm. width: 9.5cm. length: 8.5cm. Several color-stains, bends.

Opening Price: $2000
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249. שתי “קופסאות כחולות” גדולות של קק”ל – איטליה, שנות ה-40
שתי “קופסאות כחולות” של קק”ל, תוצרת S.p.A. Lito Latta, סבונה )Savona(, איטליה, ]אמצע שנות 

ה-40[. 
פח, הדפסה.

קופסאות גדולות במיוחד, עם וו בצדן האחורי, לתלייה על הקיר במוסדות ציבוריים. על חזית הקופסה 
במספר  בעיצובן  מזו  זו  נבדלות  הקופסאות  עקבה.  העיר  מופיעה  בדרומּה  ישראל,  ארץ  מפת  נדפסה 

הבדלים קטנים )בעיקר בטיפוגרפיה, בגודל המפה ובפריסתה(.
גובה: 25 ס”מ, רוחב: 20 ס”מ, אורך: 11 ס”מ. אחת במצב טוב עד טוב מאד, השנייה במצב בינוני-טוב )קילופים 

בצבע, חלודה. שוקמה בחלקה התחתון(.

פתיחה: $400

249. Two Large JNF “Blue Boxes” – Italy, 1940s
Two JNF “Blue Boxes”, produced by S.P.A. Lito Latta, Savona, Italy, [mid 1940s].
Tin, printing.
Particularly large boxes with a hook on their back for hanging in public institutes. 
Printed on the front of the box is a map of Eretz Israel; the city of Aqaba appears in 
the south. One box is designed slightly different from the other (the difference is 
mainly in the typography, the size of the map and its location on the box).
Height: 25cm, width: 20cm, length: 11cm. One is good to very good condition, the other is 
in fair-good condition (peeled paint, rust. Restored at the bottom).

Opening Price: $400

250. שש “קופסאות כחולות” – קק”ל
 קופסה תוצרת .Gerson Werk A. G, ברלין, ]שנות ה-20[. חריץ עם שרשרת. .1

2. קופסה תוצרת אלפרד זלצמן. ארץ ישראל, ]סוף שנות ה-30[. ידית-החזקה אחורית לאיסוף כספים 
ברחובות, מכסה כחול ושרשרת. 

3. “קופסת עקבה” תוצרת אלפרד זלצמן )הדפסה א. לוין-אפשטין(. ארץ ישראל, ]שנות ה-40[. 
4. קופסה תוצרת .Novelty Can Co, ניו-יורק, ]שנות ה-20 או שנות ה-30[. על הקופסה נדפס הכיתוב 

“גאולה תתנו לארץ” בעברית, אנגלית ויידיש. 
5. קופסה תוצרת S.A.G.DE. Andreis – Casanova, ג’נובה )Genova Sampierdarena(, איטליה, 

]שנות ה-30[. 
 קופסה בצורת ספר, תוצרת “קניגסה]ו[פר”, תל-אביב, ]ראשית שנות ה-50[.  .6

פתיחה: $400

250. Six “Blue Boxes” – JNF
1. Box produced by Gerson Werk A.G. Berlin, [1920s]. Slot with a chain.
2. Box produced by Alfred Salzman. Eretz Israel, [end of 1930s]. Handle in back for 
holding to collect money in the street, blue cover and chain.
3. “Aqaba Box” produced by Alfred Salzman (printed by A. Levine-Epstein). Eretz 
Israel, [1940s].
4. Box produced by Novelty Can Co. N.Y. [1920s or 30s]. Printed on the box is the 
verse “You shall give redemption to the land” in Hebrew, English and Yiddish.
5. Box produced by S.A.G.DE. Andreis – Casanova, (Genova Sampierdarena), Italy, 
[1930s].
6. Box in the shape of a book, produced by “Koenigshofer”, Tel Aviv, [beginning of 
the 1950s]. 

Opening Price: $400
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251. קופות חסכון ארצישראליות
שמונה קופות צדקה וקופות חסכון ארצישראליות, שנות ה-40-50. 

קופת   • )חתום(.  כסף  עשויה  ספר,  בצורת  מיניאטורית  בע”מ”  הפועלים  בנק  חסכן,  דן  “אגודת  קופת   •
“אגודת דן חסכן, בנק הפועלים בע”מ” מיניאטורית בצורת ספר, בגוון ירקרק. • קופת-פח בצורת בית, עם 
איורים מודפסים: סצינות מתוך הסיפור “כפה אדומה”. עם פתיחת החלון בחזית התיבה, מופיעים דמותו 
של הזאב מחופש לסבתא ומגש קטן, עליו מניחים את המטבע. • קופת “פניקס – ביטוח עממי” מצופה 
כסף, מפתח מצורף. • קופת “ְּבֵני ַחִיל – ]בנק[ אוצר החייל בע”מ” מעוצבת כטנק. • קופת “אשלים” מעוצבת 
ככספת. • קופת “קדימה – מועדון חסכון לנֹער – הלואה וחסכון חיפה” בגוון אדמדם. • קופת “דין אגורה 
כדין מאה – בנק לסחר חוץ בע”מ”, האיור חתום: “שמיר” ]כנראה, האחים גבריאל ומקסים שמיר[. גודל 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

251. Eretz Israel Coin Banks 
Eight Eretz Israel coin banks, 1940-50s.
• Miniature coin bank “Agudat Dan Chaschan, Bank Hapoalim Ltd.” in the shape 
of a book, made of silver (stamped). • Miniature coin bank “Agudat Dan Chaschan, 
Bank Hapoalim Ltd.” in the shape of a book, in a shade of green. • Tin coin bank in 
the shape of a house, with printed illustrations: scenes from the story “Little Red 
Riding hood”. When the window at the front of the box is opened, a figure of the wolf 
disguised as the grandmother appears holding a small tray upon which the coin is 
placed. • Coin bank “Fenix Insurance”, silver-plated, attached key. • Coin bank “Bnei 
Chayil – [Bank] Otzar HaChayal Ltd.”, designed like a tank. • Coin bank “Ashlim” 
designed like a safe. • Coin bank “Kadima – Savings club for youth – loans and sav-
ings Haifa” in a reddish shade. • Coin bank “The law of one penny is like the law of 
one hundred – Bank L’Sachar Chutz Ltd.”, the illustration is signed “Shamir” [appar-
ently, the brothers Gavriel and Maxim Shamir]. Varied size and condition.

Opening Price: $500
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252. שלוש קופות-צדקה – הונגריה, ארה”ב וארץ ישראל
1. קופת-פח לאיסוף תרומות לארץ-ישראל. הונגריה, ]שנות ה-30[. איור מגן דוד בשני צדדיה. הונגרית: 
“בואו נתרום עבור ישובים בארץ הקודש ועבור ישובים נוספים – אגודת יהודי הונגריה למען ישובי ארץ 

הקודש וישובים נוספים”.
 Board of Guardians for the Relief“ – קופת צדקה של ה”ועד להגנה על רווחת היהודים העניים  .2

of the Jewish Poor”. ארה”ב, ]שנות ה-40?[. 
 קופת צדקה תוצאת אלפרד זלצמן, ירושלים )דפוס א. לוין-אפשטין(, ]שנות ה-50[. שימשה לאיסוף  .3

תרומות עבור “קרן המקואות” של המרכז לטהרת המשפחה בארץ ישראל, ירושלים. 

פתיחה: $300

253. מכסה לקופת חסכון – ארה”ב 
“קפת חסכון”. מכסה להרכבה על קופסת פח. ]ארה”ב, המאה ה-20[.

ברונזה יצוקה. 
עיטור בדגמי פרחים, עם סמל העיט האמריקני, כיתוב עברי: “קפת חסכון”, וחריץ להכנסת כסף. עם ברגים 

להידוק המכסה לקופסת הפח.
11X8 ס”מ בקירוב.

פתיחה: $200

252. Three Charity Boxes – Hungary, U.S. and Eretz Israel 
1. Tin charity box for collecting donations for Eretz Israel. Hungary, [1930s]. 
Illustration of a Star of David on both sides. In Hungarian: “Let us donate to the 
settlements in the Holy Land and for additional settlements – The Hungarian Jewish 
Association for the Settlements in the Holy Land and Additional Settlements”.
2. A charity box of the “Board of Guardians for the Relief of the Jewish Poor”. U.S. 
[1940s?].
3. Charity box produced by Alfred Salzman, Jerusalem (printed by A. Levine-
Epstein), [1950s].
Used for collecting donations for “Keren HaMikvaot” of the Center for Family Purity 
in Eretz Israel, Jerusalem.

Opening Price: $300

253. Cover of Coin Bank – USA
“Coin bank”. Cover for assembly on tin box. [USA, 20th century].
Cast bronze. 
Adorned with floral patterns and has the symbol of the American eagle, Hebrew 
inscription: “Coin bank” and a slot for inserting coins. Screws for tightening cover 
to tin can.
Approximately 8X11cm.

Opening Price: $200
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254. שבע קופות-צדקה 
שבע קופות-צדקה. ארץ ישראל וארה”ב, שנות ה-40 עד שנות ה-60.

פח; הדפסה. 
ירושלם”,  “חבת  כולל  הנס,  בעל  מאיר  רבי  קופת  בירושלים,  פולין  כולל  לטובת  כספים  לאיסוף  קופות 
תלמוד תורה וישיבת אור התורה בטבריה, כולל שומרי החומות בירושלים, ומוסדות נוספים בארץ ישראל 

)בעיקר בירושלים(. מרבית הקופות הארצישראליות נוצרו על-ידי אלפרד זלצמן. 
גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב מאד. 

פתיחה: $200

254. Seven Charity Boxes
Seven charity boxes. Eretz Israel and the USA, 1940s-60s.
Tin; printing.
Boxes for collecting money for Kollel Poland in Jerusalem, the Rabbi Meir Ba’al 
Haness fund, Kollel Chibat Yerushalayim, Or HaTorah school and yeshiva in 
Tiberias, Kollel Shomrei HaChomot in Jerusalem, and other institutes in Eretz Israel 
(primarily Jerusalem). Most of the Eretz Israel charity boxes were created by Alfred 
Salzmann.
Varied size, fair to very good conditions. 

Opening Price: $200
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- תליון מיניאטורי בצורת  “ְסֶטְנהֹוּפ”   .256
והכותל  רחל  קבר  תמונות   – משקפת 

המערבי
“סטנהופ” )Stanhope(, תליון מיניאטורי בצורת 

משקפת. ]אירופה, ראשית המאה ה-20[. 
בקליט; נחושת.

דרך  מבט  הצוואר.  על  לענדו  מיניאטורי,  תליון 
עיניות המשקפת מציג שתי תמונות: בעינית אחת 
תמונת  השניה  ובעינית  רחל  קבר  תמונת  נראית 
יוצר  הנראה,  כפי  המערבי.  בכותל  מתפללים 

באירופה ונמכר בארץ ישראל כמזכרת לתיירים.
בתמונות  צפייה  המאפשר  ה”סטנהופ”,  מכשיר 
במיקרוסקופ,  שימוש  ללא  מיקרוסקופיות 
 René( דגרון  רנה  על-ידי   1857 בשנת  הומצא 

.)Dagron
גודל: 2.5X1.5 ס”מ. 

פתיחה: $120

255. קופסת-תכשיטים– מזכרת מירושלים
קופסת תכשיטים. צרפת, סוף המאה ה-19. 

נחושת; קריסטל; בד; הדפסה. 
לוחות- חמשה  עשויה  נאה,  תכשיטים  קופסת 

קריסטל בשלד נחושת מעוטר. על חלקו החיצוני 
של המכסה נדפס איור צבעוני של העיר ירושלים 
וכיתוב “Vue de Jerusalem” ]ַמְרֶאה ירושלים[. 

חלקה הפנימי של הקופסה מחופה בד אדום. 
גובה: 6.5 ס”מ, רוחב: 6.5 ס”מ, עומק: 6.5 ס”מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $150

256. Stanhope - Miniature 
Pendant Shaped Like Binoculars – 
Illustrations of the Tomb of Rachel 
and the Western Wall
Stanhope, miniature pendant shaped 
like binoculars. [Europe, beginning of 
20th century].
Bakelite; copper.
Miniature pendant for a necklace. 
Two separate pictures can be viewed 
through the binocular lenses – The 
Tomb of Rachel can be seen from 
one lens and people praying near the 
Western Wall can be seen from the 
other. Apparently, it was produced in 
Europe and sold in Eretz Israel as a 
tourist souvenir.
The Stanhope, an optical devices that 
enable the viewing of microphoto-
graphs without using a microscope, 
was invnted in 1857 by René Dagron.
Size: 1.5X2.5cm.

Opening Price: $120

255. Jewelry Box – Souvenir from 
Jerusalem 
Jewelry box. France, end of 19th 
century.
Copper; crystal; fabric; printing.
Handsome jewelry box, made of five 
crystal plates in a decorated copper 
frame. A colored illustration is printed 
on outside of cover with the inscription 
“Vue de Jerusalem”. The inside of the 
box is covered with red fabric.
Height: 6.5cm, width: 6.5cm, depth: 
6.5cm. Good condition.

Opening Price: $150

חפצים שונים
Various Objects
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ארצישראליות  מזכרות  חמש   .257
לצליינים / פריטי עץ זית

]סוף  לצליינים,  ארצישראליות  מזכרות  חמש 
המאה ה-19, ראשית המאה ה-20[.

הקודש”,  ארץ  “פרחי  אלבומי  1-3. שלושה 
בשפות שונות, כרוכים כריכות עץ זית עם כיתוב 

.”Jerusalem מודפס “ירושלם
אחת  בקצה  לבשמים.  עץ  “ביצי”   שתי  .4-5
של  מיניאטורי  תצלום  המציגה  עינית,  הביצים 
)ראה  הסטנהופ  בשיטת  מגדלנה,  מריה  כנסיית 

פריט קודם(. 

פתיחה: $200

257. Five Eretz Israel Souvenirs for 
Pilgrims / Olivewood Items
Five Eretz Israel souvenirs for pilgrims, 
[end of 19th century, beginning of 20th 
century].
1-3. Three albums of Flowers in the 
Holy Land, in various languages, 
bound with olivewood covers with the 
printed inscription “Yerushalem” in 
Hebrew and in English. 
4-5. Two wooden egg-shaped spice 
containers. At the end of one spice 
container is a peephole which presents 
a miniature photograph of the Maria 
Magdalena Church (Stanhope, see pre-
vious item).

Opening Price: $200

258. ארבע מזכרות ארצישראליות / פריטי 
עץ זית

המאה  ]ראשית  ארצישראליות,  מזכרות  ארבע 
ה-20 עד שנות ה-20[. 

נכתב  המכסה  על  לטבק.  עגולה  עץ   קופסת  •
 לוחית נחושת במסגרת  • .”Jerusalem ירושלם“
עץ עגולה, מתפללים ליד הכותל המערבי. תוצרת 
 נרתיק  • “בצלאל”(.  של  )חברת-בת  “שרא”ר” 
ומעוטר  ועור  קרטון  עשוי  לכרטיסי-ביקור, 
“ירושלם”. מוזהבת  והטבעה  לוחית-נחושת 

• לוחית עץ זית עם תבליט צורת הכותל המערבי 
בצדה  מערבי”.  כותל  “ירושלם  מודפס  וכיתוב 
האחורי חותמת “יוסף ראבינאוויץ, חרש עצי זית 

בעה”ק ירושלם תובב”א”.

פתיחה: $250

258. Four Eretz Israel Souvenirs / 
Olivewood Items
Four Eretz Israel souvenirs, [beginning 
of 20th century until the 1920s].
• Round wooden tobacco box. Written 
on the cover is “Yerushalem” in 
Hebrew and English. • Copper plate in 
a round wooden frame, praying near 
the Western Wall. Manufactured by 
“Sharar” (a subsidiary of “Bezalel”).
• Case for calling cards, made of card-
board and leather and decorated with 
a copper plate and gilded impression 
“Yerushalem”. • Olivewood plate with 
an embossment of the Western Wall 
and printed inscription “Yerushalem 
Western Wall”. On the back is a stamp 
“Yosef Rabinowitz, olivewood crafts-
man in Yerushalem”.

Opening Price: $250
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מזכרת  דף  להדפסת  ליטוגרפית  אבן   .259
מירושלים, 1913

אבן ליטוגרפית, להדפסת דף מזכרת מירושלים, 
.1913

אבן גיר.
מירושלים,  מזכרת  דף  להדפסת  שימשה  האבן 
 Jerusalem Mark 9“ הכותרת  את  הנושא 
מתקפלים,  דפים  נדפסו  זו  מאבן   .”April 1913
מירושלים  תמונות  תריסר  הופיעו  בהן 
אבשלום,  יד  תמונות  ביניהן  ומסביבותיה, 
בעיר  רחוב  המערבי,  הכותל  על-יד  מתפללים 

העתיקה ואתרים נוספים.
רוחב: 41 ס”מ, אורך: 33 ס”מ, גובה: 6 ס”מ. 

פתיחה: $2000

259. Lithographic Stone for 
Printing a Souvenir Leaf from 
Jerusalem, 1913
Lithographic stone, for printing a sou-
venir leaf from Jerusalem, 1913.
Limestone.
The stone was used for printing 
a Jerusalem souvenir leaf, titled 
“Jerusalem Mark 9 April 1913”. Folded 
leafs with 12 pictures of Jerusalem and 
its surroundings, such as Yad Avshalom, 
people praying at the Western Wall, a 
street in the Old City and other sites 
were printed with this stone.
Width: 41cm. length: 33cm. height: 6cm.

Opening Price: $2000
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האחים  תוצרת  טמפלרי  ברזל  ארגז   .260
וגנר – ארץ ישראל

ארץ  וגנר”.  “האחים  מפעל  תוצרת  ברזל,  ארגז 
ישראל )כנראה, יפו(, ]מפנה המאות ה-19-20[.

המשפחות  אחת  וגנר,  משפחת  בני  האחים 
הטמפלריות החשובות שהתיישבו בארץ, הקימו 
בשכונת  מתכת  ולמוצרי  ליציקה  מפעלם  את 
 .1890 בשנת  צדק(  לנוה  )הסמוכה  “ולהאלה” 
והתמחה  המיכון  בתחום  חלוצי  היה  מפעלם 
הארגז  על  הברזל.  וחרשות  היציקה  במלאכת 
 Gebr. Wagner“ הכיתוב  נטבע  שלפנינו 
חיפה-סוריה[;  וגנר,  ]האחים   ”Haifa-Syrien

אפשר כי שימש לאחסון או הובלת בקבוקים. 
רוחב: 43.5 ס”מ, אורך: 29 ס”מ, גובה: 12 ס”מ )לא 

כולל הידיות(. מצב בינוני-גרוע.

פתיחה: $200

כד בירה עם איור דגל מדינת ישראל   .261
– חבל הסאר

 Villeroy חברת  תוצרת  ליטר(,   0.5( בירה  כד 
Boch &. חבל הסאר )Saar Basin(, ]בין 1920 

ל-1935, כנראה 1929[. 
כד קרמיקה; מכסה פיוטר. חתום בתחתית. 

)בצדו  ישראל  דגל  של  איור  מופיע  הכד  על 
מחובר  שחור-לבן(  משבצות  העליון  השמאלי 
אישית  הקדשה  נחרטו  המכסה  על  למוט. 
האותיות  של  )מונוגרמה(  ֶל ֶב ת  וִמְשׁ )בגרמנית( 
הסאר  חבל  היה  הכד,  ייצור  בתקופת   .WM
)הממוקם בגבול בין גרמניה וצרפת( תחת שליטת 

חבר הלאומים, כפי שהוסכם ב”חוזה ורסאי”.
גובה: 15 ס”מ, קוטר: 10.5 ס”מ. 

פתיחה: $500

260. Templar Iron Box Made by 
the Wagner Brothers – Eretz Israel 
Iron box, manufactured in the 
“Wagner Brothers” factory. Eretz Israel 
(apparently, Jaffa), [late 19th – early 
20th century]. 
The Wagner brothers, part of one of 
the important Templar families who 
settled in Eretz Israel, established their 
factory for casting and manufactur-
ing metal products in the Walhalla 
neighborhood (near Neve Tzedek) in 
1890. Their factory pioneered in the 
field of machinery and specialized 
in casting metals and iron crafting. 
Impressed on this box is the inscription 
“Gebr. Wagner Haifa-Syrien” [Wagner 
Brothers, Haifa-Syria]; possibly used 
for storage or for transporting bottles.
Width: 43.5cm. length: 29cm. height: 
12cm (not including handles). Fair-poor 
condition.

Opening Price: $200

261. Beer Jug with Illustration of 
the Flag of the State of Israel – Saar 
Basin
Beer jug (0.5 liter), manufactured by 
Villeroy & Boch Co. Saar Basin, [be-
tween 1920-1935, apparently 1929].
Ceramic jug; pewter cover. Stamped on 
underside. 
The jug has an illustration of the Israeli 
flag (on the upper left side black&white 
squares) connected to a pole. Engraved 
on the cover are a personal dedication 
(in German) and a monogram of the 
letters WM. At the time the jug was 
manufactured, Saar Basin (located 
at the border between Germany and 
France) was under the jurisdiction of 
the United Nations as decided in the 
Treaty of Versailles.
Height: 15cm. diameter : 10.5cm.

Opening Price: $500
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262. דיוקנאות הרצל, ביאליק, טרומפלדור 
וארלוזורוב

ביאליק,  נחמן  חיים  הרצל,  תיאודור  דיוקנאות 
יוסף טרומפלדור וחיים ארלוזורוב. ארץ ישראל, 

]אמצע שנות ה-30[. אבץ יצוק. 
כנ”ל,  דיוקן  מופיע  לוחית  בכל  לוחיות-אבץ, 
בזר  המשולב  מגן-דוד  בצורת  מסגרת  במרכז 

ענפים. 
עם  הלוחיות  ס”מ.   12X11 עד  ס”מ   11X11 לוחיות 
עץ  ללוח  ממוסמרות  וביאליק  הרצל  דיוקנאות 
עם  בלוחית  חסרה  פינה  ס”מ.   29.5X20 מהתקופה, 

דיוקן ביאליק.

פתיחה: $500

ארצישראליות  מכוניות-משחק   .264
– “גמדא”

שש מכוניות-משחק. ארץ ישראל, שנות ה-50. 
• שלוש משאיות תוצרת חברת “גמדא” : משאית 
או”ם, משאית אדומה ומשאית ירוקה עם מכולה 
 Made“ חתומות  משאיות  שלוש   • צהובה. 
כחולה  משאית  צבאית,  )משאית   ”in Israel
ומשאית צהובה עם מכולה אדומה(. • מצורפים 
על  “תנובה”.  ומיכלית  נגרר  נוספים:  חלקים  שני 

כולן מודבקות תויות “מס קניה”. 
פגמים  חסרים,  חלקים  בינוני.  מצב  משתנה,  גודל 

וקילופים בצבע.

פתיחה: $500

263. מדי צה”ל הראשונים, 1949
מדי חייל צה”ל, ]1949[.

כהה,  חאקי  בצבע  גס  מצמר  ומעיל  מכנסיים 
שהונהגו ב-1949 כמדי חורף, והיוו, למעשה, את 
דשי  על  צה”ל.  חיילי  עבור  הראשונים  המדים 
יוצרו  המדים  קטנים.  צה”ל  סמלי  שני  המעיל 

במקור עבור צבא ארה”ב. מצב טוב.

פתיחה: $200

262. Portraits of Herzl, Bialik, 
Trumpeldor and Arlozorov
Portraits of Theodor Herzl, Chaim 
Nachman Bialik, Joseph Trumpeldor 
and Chaim Arlozorov. Eretz Israel, 
[mid 1930s]. Cast zinc.
Zinc plates, each bearing a portrait in 
the center framed by a Star of David 
entwined with a bouquet of branches.
11x11cm. to 11x12cm. The portraits of 
Herzl and Bialik are nailed to a period 
wood backing board, 20x29.5cm. The plate 
with Bialik’s portrait is missing a corner.

Opening Price: $500

264. Eretz Israel Toy Cars 
– “Gamda”
Six toy cars. Eretz Israel, 1950s.
• Three trucks produced by the 
“Gamda” Co. : A UN truck, a red truck 
and a green truck with a yellow con-
tainer. • Three trucks stamped “Made 
in Israel” (an army truck, a blue truck 
and a yellow truck with a red contain-
er). • Two additional parts included: a 
trailer and a “Tnuva” tanker. All have 
pasted labels “purchase tax”.
Varied size, fair condition. Missing parts, 
damages and peeled paint. 

Opening Price: $500

263. First IDF Uniform, 1949
IDF soldier’s uniform, [1949].
Trousers and a dark khaki coat made 
of coarse wool, used in 1949 as a winter 
uniform, the first IDF uniform for sol-
diers. On the lapels are two small IDF 
insignias. The uniform was originally 
made for the US army. Good condition.

Opening Price: $200
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265. דמויות תוצרת האנס ֵטִּפיך
“טפיך”  תוצרת  קטנות  דמויות  אחת-עשרה 

)Teppich(. ירושלים, ]שנות ה-50-60[.
פליז יצוק; עבודת מחרטה.

בסיסן של הדמויות כבד והן שימשו להידוק טבק 
מרעותה  שונה  דמות  כל  לכיבויה.  או  במקטרת 
מרים,  דוד,  המקורות:  מן  שם  בתחתית  ונושאת 

אברהם, וכו’.
גובה ממוצע 5 ס”מ.

פתיחה: $200

265. Figures Made by Hans 
Teppich
11 small figures made by “Teppich”. 
Jerusalem, [1950s-60s].
Cast brass; lathe work.
The bases of the figures are heavy and 
were used for compressing tobacco 
in a pipe or for extinguishing it. Each 
figure is different from the next and on 
its bottom has a name from the Bible: 
David, Miriam, Abraham, etc.
Average height: 5cm.

Opening Price: $200
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 – כסף  מצופות  וקערות  פמוטות   .266
אר-דקו ישראלי

 ,)Michsaf( “מכסף”  תוצרת  כלים  אחד-עשר 
בסגנון אר-דקו. ארץ ישראל, ]שנות ה-50-60[.

“מכסף,  חתומים:  כולם  כסף.  מצופה  יצוק,  פליז 
 .”Michsaf, Made in Israel

1-2. שני זוגות פמוטות לשבת, לשלושה נרות. 
3-4. שני זוגות פמוטות לשבת, לשני נרות. 

מעוטרים  שוליים  עם  קעריות,  5-7. שלוש 
כדוריות מוכספות.

מובלטים  השוליים  על  פסח.  קערת   /  מגש  .8
ציטוטים וסצנות מתוך ההגדה ומתוך השיר “אכן 

חציר העם” מאת ח”ן ביאליק. 
על  נצבת  קערה  כל  זהות.  קערות  9-11. שלוש 

שלוש רגליות כדוריות. 

פתיחה: $300

267. בקבוק-יין ישראלי – כסף-פיליגרן
בקבוק יין, תוצרת י’ אבישי. ארץ ישראל, ]שנות 

ה-50[. 
חתום:  אבני-חן.  שיבוץ  צרוב;  פיליגרן,  כסף 
“Hand Made”, “ירושלם”, “בצלאל”, “ישראל” 

וחותמת כסף. 
אשכולות  עצי-תמר,  שונים:  צרובים  עיטורים 
הכיתוב  נצרב  הבקבוק  גוף  על  ועוד.  ענבים, 

“ירושלם, ישראל, אבישי”. 
גובה: 20.5 ס”מ. 

פתיחה: $300

266. Silver-Plated Candlesticks 
and Bowls – Israeli Art Deco 
11 utensils manufactured by “Michsaf”, 
Art Deco style. Eretz Israel, [1950s-60s].
Cast brass, silver plated. All have 
stamps: “Michsaf, Made in Israel”.
1-2. Two pairs of Shabbat candlesticks, 
for three candles.
3-4. Two pairs of Shabbat candle-
sticks, for two candles. 
5-7. Three Bowls, with edges decorated 
with silver-plated marbles. 
8. Tray / Passover plate. Embossed 
on the edges are quotes and scenes 
from the Haggada and from the poem 
“Achen Chatzir Ha’am” by Chaim 
Nachman Bialik.
9-11. Three identical bowls. Each bowl 
stands on three marble-like supports. 

Opening Price: $300

267. Israeli Wine Bottle – Filigree 
Silver
Wine bottle, made by Y. Avishai. Eretz 
Israel, [1950s].
Filigree silver, etched; embedded 
with gems. Stamped: “Hand Made”, 
“Jerusalem”, “Bezalel”, “Israel” and a 
silver stamp.
Various etched ornaments: palm trees, 
grape clusters, etc. Etched on the bottle 
is the inscription “Jerusalem, Israel, 
Avishai”.
Height: 20.5cm.

Opening Price: $300
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268. שלשה גביעי כסף-פיליגרן ישראליים
דוד  מגדל  של  הטבעה  עם  רגל,  על   גביע  .1
וצרוב.  מוטבע  פיליגרן,  כסף,  רחל.  וקבר 
סטנצקי אהרן  ]אליעזר   ”Stanetzky“ חתום: 
 ”Israel“ “בצלאל”[,  תלמיד   ,)1897-1948(

וחותמת כסף. גובה: 13 ס”מ. 
 שני גביעי כסף, אחד על רגל. כסף, פיליגרן,  .2-3
וחותמות   ”Israel“ אבישי”,  “י.  חתומים:  צרוב. 

כסף. גובה: 15.5 ס”מ; 8.5 ס”מ. 

פתיחה: $400

אפליקציית   - מתחבאים  וחוה  אדם   .269
בד – קֹופל גורבין

הגן,  עץ  מאחורי  מתחבאים  וחוה  אדם 
גורבין.  קופל  האמן  ידי  מעשה  בד  אפליקציית 

ישראל, ]המחצית השניה של שנות ה-60[. 
אפליקציית ַּבד ֶלֶבד. חתום: “קֹופל” )ברקמה(.

פניהם  הגן,  עץ  מאחורי  מסתתרים  וחוה  אדם 
“וישמעו  הפסוק:  מופיע  מסביב  ֶּבָהָלה.  אומרים 
את קול ה’ אלהים מתהלך בגן... ויתחבא האדם 
העליונים  בשוליים  הגן”.  עץ  בתוך   ]...[ ואשתו 
והתחתונים לולאות-בד, כנראה לתלייתה כוילון. 

בוילנה  נולד   )1923-1990( גורבין  קופל  האמן 
השואה שהה  עברי; בתקופת  חינוך  בה  והתחנך 
השניה  העולם  מלחמת  לאחר  במחנות-ריכוז. 
עקר לשבדיה והתגורר שם עד שנת 1950, אז עלה 

268. Three Israeli Silver-Filigree 
Goblets
1. A Goblet on a stem, with impression 
of the Tower of David and the Tomb of 
Rachel. Silver, filigree, impressed and 
etched. Stamped: “Stanetzky” [Eliezer 
Aharon Stanetzky 1897-1948, “Bezalel” 
student], “Israel” and a silver stamp. 
Height: 13cm.
2-3. Two silver goblets, one on a stem. 
Silver, filigree, etched. Stamped; “Y. 
Avishai”, “Israel” and silver stamps. 
Height: 15.5cm. 8.5cm.

Opening Price: $400

269. Adam and Eve Hiding – 
Fabric Appliqué – Kopel Gurwin
Adam and Eve hiding behind a tree in 
the Garden, fabric appliqué made by 
the artist Kopel Gurwin. Israel, [second 
half of the 1960s].
Felt fabric appliqué. Stamped: “Kopel” 
(on the embroidery).
Adam and Eve hiding behind the tree of 
the Garden, with alarmed expressions on 
their faces. The figures are surrounded 
by the verse, “And they heard the voice 
of G-d traveling in the Garden… And 
Adam and his wife hid […] amongst the 
tree of the Garden”. On the upper and 
lower edges are fabric loops, apparently 
for hanging as a curtain.
The artist Kopel Gurwin (1923-1990) 
was born in Vilna and had a Hebrew 
education. He endured the Holocaust 
years in concentration camps. After 
World War II, he moved to Sweden and 
lived there until 1950, thereafter he im-
migrated to Israel and began studying 
art in the Bezalel Academy. Concluded 
his studies in 1957, was renowned as a 
tapestry artist and graphic designer. 
69X87cm. (without fabric loops).

Opening Price: $1200

270. מנורת “יד ושם” – סמל רשות הזכרון 
לשואה ולגבורה

 - ושם”  “יד  סמל  קנים,  ששה  עם  זכרון  מנורת 
]שנות  ישראל,  ולגבורה.  לשואה  הזכרון  רשות 

ה-60[. 
פליז; בסיס עץ, חריטה.

בידי   1960 בשנת  עוצבה  קנים.  ששה  בת  מנורה 
את  מייצגים  הקנים  ששת  שץ.  זהרה  האמנית 
ששה מליון היהודים שנרצחו בשואה. על בסיס 
העץ נחרטו הכיתוב “ונתתי להם יד ושם אשר לא 

יכרת” ומספר סידורי. 
הבסיס:  גודל  ס”מ.   41.5 הבסיס(:  )כולל  גובה 

14X12.5 ס”מ. 

פתיחה: $200

ב”בצלאל”.  אמנות  בלימודי  והחל  ישראל  לארץ 
סיים את לימודיו בשנת 1957; שמו יצא לו כאמן-

שטיחים ומעצב גראפי; עבודותיו הוצגו במוזיאון 
ישראל ובגלריות שונות בארץ ובחו”ל. 

87X69 ס”מ )ללא לולאות הבד(. 

פתיחה: $1200

270. “Yad Vashem” Lamp – 
Emblem of the Holocaust Martyr’s 
and Heroes’ Remembrance 
Authority 
Six-branched memorial lamp, emblem 
of “Yad Vashem” - Holocaust Martyr’s 
and Heroes’ Remembrance Authority. 
Israel, [1960s].
Brass; wooden base, engraved.
Six-branched lamp. Designed in 1960 
by the artist Zahara Schatz. The six 
branches represent the 6,000,000 Jews 
murdered in the Holocaust. Engraved 
on the wooden base is the inscription 
“And I have given them a hand and 
name which shall not be cut off” and a 
serial number.
Height (including base): 41.5cm. Size of 

base: 12.5X14cm.

Opening Price: $200
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271. מדליה שניתנה למרדכי ואנונו – אות הערכה על עבודתו בכור הגרעיני בדימונה
שנות  ל-5  הערכה  אות   / נגב   – גרעיני  למחקר  קריה  אטומית,  לאנרגיה  “הועדה  מטעם  רשמית  מדליה 

עבודתך בקמ”ג”. 
על המדליה נחרט שם מקבלּה: “מרדכי ואנונו”. המדליה הוענקה לואנונו בשנת 1981, כאות הערכה על 

עבודתו בכור הגרעיני בתור מפקח קרינה. 
מרדכי ואנונו )יליד 1954(, “מרגל האטום” - הצליח להבריח מצלמה לכור הגרעיני בדימונה ומסר תצלומים 
ומידע על יכולתה הגרעינית של ישראל לעיתונאי בריטי, שאפשרו למומחים לקבוע כי לישראל מספר רב 
של פצצות גרעיניות. ואנונו נחטף מלונדון לישראל, נשפט, הורשע בבגידה ובריגול חמור, ונגזרו עליו 18 

שנות מאסר. 
קוטר: 6 ס”מ. מצב טוב. נתונה בקופסת עץ.

מקור: ואנונו מסר את המדליה לידידו, איש הכנסיה האנגליקנית בירושלים. 

פתיחה: $3600

271. Medal Presented to Mordechai Vanunu – Sign of Appreciation for his 
work in the Nuclear Plant in Dimona
An official medal on behalf of the “Israeli Committee for Atomic Energy, The Negev 
Nuclear Research Center / a sign of appreciation for your five years of work in the 
NRC”. 
Engraved on the medal is the name of its recipient, “Mordechai Vanunu”. The medal 
was presented to Vanunu in 1981, as a sign of appreciation for his work in the nuclear 
power plant as a radiation inspector.
Mordechai Vanunu (born in 1954), “Atom spy” – managed to smuggle a camera 
into the nuclear power plant in Dimona and delivered the photographs and data on 
Israel’s nuclear ability to a British journslist, which enabled experts to determine that 
Israel owns a large number of nuclear bombs. Vanunu was kidnapped from London 
and brought to Israel, judged, convicted of treason and severe spying, and sentenced 
to 18 years of imprisonment. 
Circumference: 6cm. Good condition. Placed in a wooden box.
Provenance: Vanunu gave the medal to his friend, a man who belongs to the Church 
of England in Jerusalem.

Opening Price: $3600
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272. מקטרת אנטישמית – גרמניה, המאה 
ה-19

 Fr. תוצרת  ביד,  מגולפת  אנטישמית,  מקטרת 
Rosenstiel. ברלין, ]1880 בקירוב[.

בקליט מגולף; עץ מגולף; ִּפָּיה עשויה ענבר.
יהודים  שני  דמויות  מגולפות  המקטרת  במרכז 
שלט,  הספסל  מאחורי  ספסל.  על  יושבים 
 ”Carlsbaden Idylle“ הכיתוב:  נחרט  עליו 
כפי  מתייחסת,  הסצינה  קרלסבד”[.  ]“אידיליית 
הנראה, למנהגם של היהודים לבקר במרחצאות 

קרלסבד )קרלובי וארי, צ’כוסלובקיה(. 
בנרתיק  נתונה  טוב.  במצב  המקטרת  ס”מ.   4.5X12

מקורי, עם בטנת משי )פגמים קלים(.

פתיחה: $4000

272. Anti-Semitic Pipe – Germany, 
19th Century
Anti-Semitic pipe, hand-carved, made 
by Fr. Rosenstiel. Berlin, [c. 1880]. 
Carved Bakelite; carved wood; amber 
mouthpiece. 
In the center of the pipe is an engrav-
ing of two Jews sitting on a bench. 
Behind the bench is a sign upon which 
is engraved: “Carlsbaden Idylle”. 
Apparently, the scene is referring to the 
Jewish custom of visiting the Carlsbad 
baths (Karlovy Vary, Czechoslovakia). 
4.5X12cm. The pipe is in good condition. 
Placed in original case, silk-lined (minor 
damages). 

Opening Price: $4000

אנטישמיות
Anti-Semitism
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273. כד בירה אנטישמי – גרמניה, 1893
Köln-( מקלן-אהרנפלד Johann Korzilius כד בירה )0.5 ליטר( עם סצנות אנטישמיות, מעוצב בידי 

Ehrenfeld(. גרמניה, 1893. 
 .”Musterschutz“ :כד קרמיקה; מכסה קרמיקה ופיוטר. חתום בתחתית

הרוחבי  בפס  רוחביים.  פסים  בשני  כותרות(,  )מלוות  אנטישמיות  סצנות  ארבע  מובלטות  הכד  גוף  על 
העליון מופיעות שלוש סצנות: בסצנה הראשונה נראים איכר גרמני ומחרשתו, כשעליה שלושה יהודים; 
 )Hirsch( יונס )Jonas( והירש   ,)Aron( זו לא היתה כבדה כל-כך, אם אהרון  מלווה בכיתוב: “מחרשה 
לא היו יושבים עליה”. בסצנה השניה מופיע איש-עמל, עובד-כפיים, מלווה בכיתוב “אנו עמלים בתמורה 
הרווחים”.  את  קוצר  כהן  אך  כל-כך,  נמוך  לשכר 
כשהם  יהודים,  שני  מופיעים  השלישית  בסצנה 
שני  בין  עץ.  תחת  הָּנם  שלישי,  אדם  מכייסים 
הפסים, מופיע משפט ארוך בגרמנית, שפירושו: 
יתר  בני-אנוש,  הם  יהודים  ‘רק  בתלמוד:  “נכתב 
‘זהבם  ועוד:  לבעלי-חיים’,  משולות  האומות 
לנו,  חופשי  ומזלות[  כוכבים  ]עובדי  עכו”ם  של 
התחתון,  הרוחבי  בפס  בו’”.  זוכה   - הקודם  וכל 
המתארת  ומפורטת,  עשירה  סצינה  מופיעה 
מגרמניה,  היהודים  של  העתידי  גירושם  את 
אנטישמיים  טקסטים  מלווה   ,1910 בשנת 
חופשיה  גרמניה  ואושר,  רבה  “שמחה  שונים: 
מיהודים!”, “לפלשתינה”, ועוד. ברקע נראה בית, 
כניסה  אין  גרמני!  “בית  הכיתוב:  מופיע  קירו  על 
ליהודים”. מכסה הכד שונה ממכסי כדים אחרים 
מופיעים  מכסיהם  על  בספרות,  המתועדים 
אנטישמיות  דמויות  של  פורטרטים  חמישה 
ה-19.  המאה  של  השניה  המחצית  מן  בולטות 
במרכז המכסה שלפנינו מופיעה המלה הגרמנית 
“Heil”, סביבה חמישה מדליונים עגולים, בתוך 
שונה,  אנטישמי  משפט  מופיע  מהם  אחד  כל 

בגרמנית. 
גובה: 21 ס”מ. קוטר: 11 ס”מ. 

פתיחה: $1000
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274. מקל הליכה אנטישמי
מקל הליכה אנטישמי. מרכז אירופה, ]סוף המאה ה-19[. 

עץ מגולף. 
מאפיינים  עם  כובע,  חבוש  יודן”(  )“אוסט  אירופאי  מזרח  יהודי  דמות  לצורת  גולפה  האחיזה  ידית 

אנטישמיים-סטריאוטיפיים בולטים. 
אורך: 29 ס”מ; חלקו התחתון חסר. נקבי תולעים. שבר בכובע. 

פתיחה: $400

274. Anti-Semitic Walking Stick
Anti-Semitic walking stick. Central Europe, [end of 19th century].
Carved wood.
Handle carved into the shape of an Eastern European Jew (“Ostjuden”) wearing a 
hat, with prominent stereotype anti-Semitic characteristics. 
Length: 29cm; bottom part missing. Worm holes. Break to hat.

Opening Price: $400

273. Anti-Semitic Beer Jug – Germany, 1893
Beer jug (0.5 liter) with anti-Semitic vignettes, designed by Johann Korzilius of Köln-
Ehrenfeld. Germany, 1893.
Ceramic jug; ceramic and pewter cover. Stamped on bottom: “Musterschutz”.
Four anti-Semitic vignettes are molded on the jug (with captions), in two transverse 
bands. The upper band has three vignettes: the first portrays a German farmer with 
three Jews sitting on his plow, titled: “This plow would not be so heavy if Aron, Jonas 
and Hirsch were not sitting on it.” The second vignette portrays a laborer with the 
caption “We labor for such low wages, however Cohen reaps the profits.” In the third 
vignette, two Jews appear picking the pocket of a third person, all under a tree. 
Between the two bands is a long sentence in German: “Written in the Talmud: ‘Only 
Jews are human, the rest of the nations are compared to animals’, and “Non-Jews’ 
gold is free for us and it belongs to he who gets it first”. On the bottom band is a 
rich and detailed scene describing the future expulsion of the Jews from Germany in 
1910, accompanied by various anti-Semitic texts: “Great joy and happiness, Germany 
is free of Jews!”, “To Palestine”, etc. In the background is a house with the follow-
ing inscription on its wall: “A German house! Jews may not enter.” The jug cover 
is different from other covers documented in the books. Appearing on their covers 
are five portraits of prominent anti-Semitic figures from the second half of the 19th 
century. In the center of this cover is the German word “Heil” surrounded by five 
round medals. A different German anti-Semitic sentence appears inside each medal. 
Height: 21cm. Diameter : 11cm.

Opening Price: $1000
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276. צלחת עם איור אנטישמי – צרפת
תוצרת  אנטישמי,  איור  עם  צלחת 
]סוף המאה ה-19 או  Serreguemines. צרפת, 

ראשית המאה ה-20[.
קרמיקה; הדפסה. חתום מאחור. 

שתי  בין  דו-שיח  המתאר  איור,  הצלחת  במרכז 
היא  הימנית  הדמות  כספים.  בענייני  דמויות, 
)יצחק(, המוצגת באופן  דמותו של היהודי איזק 

סטריאוטיפי.
קוטר: 19.5 ס”מ. 

פתיחה: $300

277. צלחת קרמיקה אנטישמית
ותוכן  איור  עם  מרובעת,  קרמיקה  צלחת 

אנטישמיים. ]גרמניה?[, המאה ה-20.
קרמיקה; הדפסה. ללא חותמת יצרן. 

או  סוחר  של  צבעוני  איור  נדפס  הצלחת  במרכז 
דמותו  תחת  עץ,  חלון  מתוך  מציץ  יהודי  חנווני 
 Kaufen sie nur bei mir, ich“ נדפס הכיתוב
 ,”versichere Jhnen, ich bin kein Jude
אינני  לך,  אני מבטיח  רק ממני,  “ְקנה   : שפירושו 

יהודי”.
נתונה  ושריטות.  כתמים  טוב.  מצב  ס”מ.   12.5X12

במתלה עשוי פליז. 

פתיחה: $500

276. A Plate with an Anti-Semitic 
Illustration – France
A plate with an anti-Semitic illustra-
tion, manufactured by Serreguemines. 
France, [end of 19th century or begin-
ning of 20th century].
Ceramic; printing. Stamped on reverse 
side.
The Illustration in the center of the plate 
portrays two figures conversing about 
money matters. The right figure is Isaac 
the Jew, stereotypically presented.
Diameter : 19.5cm.

Opening Price: $300

277. Anti-Semitic Ceramic Plate
Square ceramic plate, with anti-Semitic 
content and illustration. [Germany?], 
20th century.
Ceramic; printing. No manufacturer 
stamp. 
Printed in the center of the dish is a 
colored illustration of a Jewish trades-
man or shopkeeper peeking through 
a wooden window. Under his figure is 
the caption “Kaufen sie nur bei mir, ich 
versichere Jhnen, ich bin kein Jude”, 
which means “Buy only from me; I 
promise you, I’m not a Jew”.
12X12.5cm. Good condition. Stains and 
scratches. Placed in a brass rack.

Opening Price: $500

275. צלחת עם איור אנטישמי – צרפת
תוצרת  אנטישמי,  איור  עם  צלחת 
]סוף המאה ה-19 או  Serreguemines. צרפת, 

ראשית המאה ה-20[. 
קרמיקה; הדפסה. חתום מאחור. 

המתאר  צבעוני,  איור  מופיע  הצלחת  במרכז 
המוצגים  יהודים  מספר  בהשתתפות  סעודה 
באופן סטריאוטיפי. מעל הציור מופיעה הכותרת 
 Le Blocus de Phalsbourg d’après“
הציור  כי  ללמדנו   ,”Erckmann-Chatrian
הצרפתי  הסופרים  צמד  מאת  סיפור  על  מבוסס 
ואלכסנדר   )Émile Erckmann( אמיל ארקמן 

 .)Alexandre Chatrian( שטריאן
קוטר: 21.5 ס”מ. 

פתיחה: $400

275. A Plate with an Anti-Semitic 
Illustration – France
A plate with an anti-Semitic illustra-
tion, manufactured by Serreguemines. 
France, [end of 19th century of begin-
ning of 20th century].
Ceramics; printing. Stamped on 
underside.
In the center of the plate is a colored il-
lustration, showing a meal attended by 
several Jews stereotypically presented. 
Above the illustration is the caption 
“Le Blocus de Phalsbourg d’après 
Erckmann-Chatrian”, which teaches 
us that the illustration is based on a 
tale by the French pair of authors Émile 
Erckmann and Alexandre Chatrian.
Diameter : 21.5cm.

Opening Price: $400
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טופס הצעת מחיר לפריטים

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם מלהגיע או 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 מהווה התחייבות של 

מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה 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 מגיש ההצעה להורות לקדם - בית מכירות פומביות 
בע”מ להעלות את 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%.

www.kedem-auctions.com Kedem.ltd@gmail.com fax: 077-5140167 :פקס tel: 077-5140223 :טלפון

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%

Full Nameשם מלא

Addressכתובת

Emailת.ז. / דרכוןדואר אלקטרוני ID / Passport No.

Telסלולריפקסטלפון Fax Cellular

Signatureתאריךחתימה Date

Phone Participation Absentee Bid

* מחיר מירבי מוצע ב- $מספר פריט שובר שוויוןשם ותיאור הפריט

Item No.Name and Description of ItemMax. Offered Price
in US$

Tiebreaker

not including commission and VAT  * לא כולל עמלה ומע”מ

Absentee Bidding Form28  ’מכירה מסAuction No.



לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא ייתקבלו ללא אישור מראש של 
בית המכירות. 

ארה"ב,  בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים   תשלום  .12
יחושב לפי שער החליפין )שער יציג( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י 

בנק ישראל ביום המכירה. 
 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב  .13
בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
אדם  עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  14. הרוכש 
המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.  הפריטים  עבור  לשלם  אחר,מתחייב 
יעמוד  לו על מנת שהרוכש  הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו 
בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב 
את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, 
להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע 

את ההוצאות שנגרמו.
למהות  באשר  מידע  ליתן  בכוח  הקונה  כלפי  אחראית  15. "קדם" 
בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  ומצבו.  מקוריותו  הפריט, 
המוכר  מטעם  כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע”י  הנמסר  מידע  כי 
ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח 
לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את 
מהאמור,  לגרוע  מבלי  הפריט.  של  וערכו  טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו, 
הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב  להשיג  הזכות  נתונה  הזוכה  לקונה 
היה  המכירה.  ממועד  יום  מ-30  יאוחר  לא  וזאת  ומצבו  למקוריותו 
הפריט,  לגבי  שנמסר  במידע  טעות  נפלה  שאכן  ל"קדם"  ויוכח 
תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט 
לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או 

דרישות נוספות כלפיה. 
ולהשלים את  16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש 
התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר 
את  הקונה  שהשלים  לאחר  רק  תעשה  בפריט  החזקה  מסירת  ספק, 

מלוא התחייבויותיו לתשלום. 
אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג   "קדם"  .17
יום  עד  למלא  יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.  להשתתף  מעוניינים 
המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר 
האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר 
הפועלים  על  ו/או  "קדם"  על  להטיל  כדי  בהם  אין  כאמור,  לייצוג 

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 
ו/ והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים  השיפוט היחידה 

או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 
20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   -  "קדם  .1
מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

יפורטו,  ובו  "הקטלוג"(  )להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  2. "קדם" 
הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,  המוצעים  הפריטים  היתר,  בין 
לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם. 
יחוס,  תאור,  לגבי  אחריות  כל  בהם  ואין  לקונה  בלבד  מידע  לצרכי 

בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 
 המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום  .3

ואינם מהווים הערכה.
4. "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, 

בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.
 מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה  .5
הסמכות  המכירה  למנהל  בהשתתפותם.  מעוניין  שאינו  מאנשים 
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 פריט מהמכירה, 
או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת 

הקטלוג. 
הקונה  ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  6. השתתפות 
בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו 

לצורך הצבעה במכירה. 
 המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

הנקוב  הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  8. "מחיר 
כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר 
הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל 
שהוצג  והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה, 
"הקונה  )להלן:  מציע ההצעה  קונה  לקניינו של אותו  יהפוך  למכירה 
הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"(, 
למחיר  בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה  זה. 
עמלה בשיעור 20% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום  הפטיש, 
ממועד  שבוע  מתום  יאוחר  ולא  המכירה  בסיום  מיד  יעשה  המלא 

קבלת הצעת הקונה. 
9. ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה נוספת. תשלום 
כרוך בעמלת חברות אשראי של 3%. במקרים בהם  בכרטיס אשראי 
המחאות  על  העמלה  בנקאית.  בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר 

מחוץ לישראל 1.5%. 
ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10
מטעמו.  משלוחים  חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי 
לארוז  מצידה,  אחריות  ללא  תוכל,  "קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה 
לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח 
בסוג  מותנה  המחיר  "קדם".  למשרדי  לפנות  יש  ומשלוח  אריזה 

האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד. 
11. תשלומים ל"קדם" יבוצעו במזומן, בכרטיסי אשראי או בהעברה 

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 acknowledgment 
of the numbered paddle of the offeror by the Auctioneer, 
the offeror̀ s offer will be binding and will be considered 
to be accepted and title to the item will pass to the offeror 
whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the 
fulfilment by the Purchaser of all payment obligations to 
“Kedem” as set out hereunder.
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 extra fees. 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 pur-
chased items, directly from the offices of “Kedem”, or 
by delivery service or courier on his behalf. In case a 
buyer requests - “Kedem” can, taking no responsibility 
for damages or loss, pack and ship the items, charging 
the buyer full costs of shipping and handling. For ship-
ping charges - please contact “Kedem” offices. Price 
varies according to type of package, shipping method 
and country of destination.
11. Payments to “Kedem” shall be made in cash, credit 
card or bank transfer.
12. An item which is priced in US dollars will be 
calculated in New Israel Shekels in accordance with the 
representative rate of exchange as published by Israel 
Bank on the date of the auction.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay 
in payment, at the rate of 2% per month of the amount 
payable, with adjustments to index-link all outstanding 
amounts payable to the Dollar Exchange Rate
14. The purchaser, whether for himself or for another, 
is obliged to pay for the items and take them. The 
auctioneer has the right to take any means he thinks 
appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, 
among these to cancel a sale, sell the item to another, 
charge the purchaser with any expenses caused to the 
auctioneer including interest and index linkage, sue for 
compensation, delay the release of the item and add all 
expenses to the sum due.
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.
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