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אספנות בלתי ִנְלֵאית

בשני כרכי הקטלוג שלפניכם מוצעים למכירה אלפי פריטים מאוספי ארני דרוק, פירותיהם של עשרות 

שנות ליקוט ואגירה איטיות, מגוונות ושיטתיות, עשרות שנות אספנות בלתי נלאית, נלהבת ושיגיונית גם 

יחד. 

כל אספנות יש בה תאוה וכל תאוה יש לה שגעון המניע אותה ומעצב את אופיּה. כל תחום אספנות מבקש 

להְׂשביע רעבון זה או אחר. ברגעיו המאוזנים של מחול התאוות האינסופי, הסיזיפי, זוכה האספן לרגעים 

של התייחדות עם קניינו, התייחדות שהיא לעתים בבחינת התעלות, תחושה שמיטיב לתאר ולטר בנימין 

בכתבו על היחסים הטבועים בהווייתו של האספן1 ובעיקר על היחס "המבליט לא את ערכם הפונקציונלי 

של הדברים, כלומר את התועלת שבהם, את שימושיותם, אלא ביחס הלומד והאוהב אותם כזירת התרחשות, 

כגיא-החזיון של גורלם שלהם. הוא ]האספן[ מוקסם עד עמקי נפשו שעה שהוא כולא את הפריט הבודד 

במעגל-קסמים שבו אותו פריט קופא תוך כדי צמרמורת הריגוש האחרון החולפת בו - הריגוש של היותו 

נרכש. ]...[ העידן ההיסטורי, הנוף, האומנות, הבעלים שמהם מוצאו - כולם מצטרפים, בעיני האספן 

האמיתי, בכל קניין מקניינו, לאנציקלופדיית-כשפים אשר עיקרה הוא גורל האובייקט שלו". לפיכך 

מהווה כל פריט באוסף חוליה על תקן "מועט המחזיק את המרובה", כמוסה המכלכלת עושר רב של 

הקשרים ורעיונות, האוסף עצמו כפסיפס עשיר מאין כמותו, ובמקרה דנן, גלקסיה של אוספים, אזוטריה 

ססגונית עתירת צבעים ותת-גוונים, שאין לה, על פי רוב, נימוק תכליתי. 

ראיתי את אוספיו של ארני דרוק מגיעים אל בית המכירות הפומביות "קדם" בעשרות ארגזי ארכיון 

חּומים, שלא העידו - אפילו לא במעט - על העושר והִמגוון שנגלו לפני תוך כדי מיונם וסידורם לקראת 

מכירתם, אך ראיתי את אוספיו גם בהתהוותם ובמנוחתם, גודשים את סלון ביתו במושבה הגרמנית 

בירושלים: מהדורות ראשונות יקרות המציאות, ספרי ילדים - מהיפים ביותר שנדפסו אי-פעם, 

ספרי שירה נדירים, אמנות ישראלית חשובה, יינות של יקבי רמת הגולן המתארים את סיפור מהפכת 

האיכות של היינות הישראליים, אינספור גלויות מוקדמות, תוי ספר, כרטיסי ביקור והגדות קיבוציות, 

פקסימיליות-איכות של כתבי-יד עבריים עתיקים מעוטרים זהב וכיוצא באלה שכיות חמדה - שאך טבעי 

שאדם ששם משפחתו Druck (גרמנית: דפוס) יאצור - והעיניים שותות את השפע והידיים מדפדפות 

בחדווה. 

בשנת 2010, במשך חצי שנה, הוצגו פריטים מאוספי ארני דרוק בתערוכה "פרטי פרטים" במוזיאון חיפה 

לאמנות. בעלון שנדפס לכבוד התערוכה עמדה האוצרת, יעלה חזות, על כמה מאפיינים חשובים של אוספי 

ארני דרוק: "אוספיו מתעדים מהלכים תרבותיים שאינם נפרדים זה מזה קטגורית וללא כל היררכיה 

פנימית. דרוק עוסק בשוטטות ובחיפוש אחר מסמני תרבות, מתוך ערב רב של פרטים הוא שולף אובייקט 

יחיד ומגולל את סיפורו הייחודי. ]...[ מרכיבי אוספיו של דרוק נשזרים באופן הדוק במהלכי חייו 

ובביוגרפיה הפרטית שלו. בילדותו ובנעוריו במנהטן בשנות ה-50 וה-60 הוא התחנך במסגרת יהודית 

ליברלית ולמד בישיבה. לאחר מכן למד באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, שהיתה ידועה באקטיביזם 

ובתנועות החברתיות שפרחו בה בסוף שנות ה-60, והיה פעיל בארגון סטודנטים יהודי ציוני. בין השנים 

1969-1970, במהלך מלחמת ההתשה, שהה בירושלים במסגרת תכנית חילופי סטודנטים באוניברסיטה 

1 במסתו "אני פורק את ספרייתי - הרצאה על האספנות", בתוך: "מבחר כתבים", כרך א' - "המשוטט". תרגם: דוד זינגר. 

הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ' 108.



העברית. עם פרוץ מלחמת יום כיפור ב-1973 חזר ארצה, אך כיוון שלא גויס מצא עצמו מתהלך 

ברחובות ירושלים... לאחר שעלה לארץ בשנת 1978 החל דרוק לרכוש אמנות מקומית". גם אם המהלכים 

התרבותיים המתועדים באוספיו אינם נפרדים אלה מאלה וגם אם לעתים נראה כאילו הם חסרים היררכיה 

פנימית - בשתי סתירות-כביכול אלה טמון סוד חשיבותם: סוד הפרספקטיבה, נקודת ההשקפה, שמקרוב 

עשויים האוספים להיראות כערב רב נטול שיטה, אך התבוננות רחבה ונבונה יותר תאפשר להבחין ברוחב 

היריעה ובסינרגטיּות, המציבים דפי-נייר מצהיבים לצד כריכות עור וקלף, את היום-יומי והמתכלה 

(חסר החשיבות כביכול) לצד האקסקלוסיבי והמפואר (המוערך והמכובד אפריורית).

אוספי ארני דרוק משקפים במידה רבה את קורות חייו האישיים, אך מצויים בהם מלגו גם הגיונות בלתי 

תלויים ומחשבה ערנית ההופכים אותם לכאלה המגלמים קורות חיים קולקטיביים - של ַעם, של מדינה, 

של חברה ושל תרבות - נרטיבים אפשריים, אשר קמים לתחיה מתוך אלפי הפריטים המופיעים בשני 

הכרכים שלפניכם, קמים לתחיה ומגוללים עלילות שחשיבותן ההיסטורית אין לה שיעור. 

שי מנדלוביץ'.

Tireless Collecting

In the following two volumes thousands of items are offered for sale from the 

Arnie Druck collection, the fruits of decades of careful, varied and systematic 

assembling and hoarding, decades of tireless, enthusiastic and quirky collecting 

altogether.

Every collection is the result of passion and every passion is the result of 

a certain craze which motivates and characterizes it. Each collection seeks 

to satisfy one hunger or another. During the balanced moments of the dance of 

endless, Sisyphean passion, the collector is granted moments of closeness with 

his property, a closeness which often arouses elation, a feeling well described 

by Walter Benjamin in his writing about the relationships inherent in being a 

collector 1 and in particular the relationship "which does not emphasize their 

functional, utilitarian value — that is, their usefulness — but studies and loves 

them as the scene, the stage, of their fate. The most profound enchantment for the 

collector is the locking of individual items within a magic circle in which they 

are fixed as the final thrill, the thrill of acquisition, passes over them. ]…[ The 

period, the region, the craftsmanship, the former ownership — for a true collector 

the whole background of an item adds up to a magic encyclopedia whose quintessence 

is the fate of his object". Thus is each item in the collection is a link in the 

fashion "little that holds many", a capsule that provides a wealth of connections 

and ideas, the collection itself an unparalleled rich mosaic, and in this case, a 

galaxy of collections, a vivid esoterica rich in colors and varied in shades, which 

hasn't, for the most part, a reasoned purpose.

I saw the collections of Arnie Druck arrive at the auction house "Kedem" in dozens 

of brown archive boxes, which had not indicated - not even slightly - of the 

richness and variety that were revealed before me while sorting and arranging 

them for auction. I have, however, seen the collections both in their forming and 

their calm, filling the living room of his home in Jerusalem's German Colony: rare 

first editions, children's books - the most beautiful ever printed, rare books of 



1 In his essay "Unpacking My Library - A Talk about Book Collecting"  in "Illuminations". Translation: Harry Zohn. Schocken 
Books, 1969. 

poetry, important Israeli art, wines of the Golan Heights Winery that describe the 

story of the quality revolution of the Israeli wines, countless antique postcards, 

bookplates, business cards and Kibbutz  Haggadot, Exquisite facsimiles of ancient 

illuminated manuscripts, and many more precious objects - which is only natural 

that a man whose surname is Druck (German: print) would collect - and the eyes take 

in the abundance and the hands flip through with joy.

In 2010, for six months, items from the Arnie Druck Collection were displayed at 

the Haifa Museum of Art, as part of the exhibition "In Detail". In the brochure 

printed for the exhibition, the curator, Yeala Hazut, pointed out some of the 

important characteristics of Arnie Druck's collection: "His collections document 

a range of cultural developments that are not separated into distinct categories, 

and which are organized in a non-hierarchical manner. Druck, who is constantly on 

the lookout for objects that constitute cultural signifiers, can tell the unique 

story of every item he singles out. ]…[ The components of Druck's collections are 

inextricably tied to his personal biography. In his childhood and adolescence 

in Manhattan during the 1950s and 1960s, he studied in liberal Jewish schools 

and at a yeshiva. He later enrolled at the University of California, Berkeley, 

which was known for social activism during the late 1960s. At Berkeley, Druck 

joined a Zionist student organization. Between 1969 and 1970, during the War 

of Attrition, he lived in Jerusalem as part of a student exchange program at 

the Hebrew University. With the outbreak of Yom Kippur War in 1973, he returned 

once again to Israel. Since he was not conscripted into the army, he ended up 

wandering through the streets of Jerusalem… After officially immigrating 

to Israel in 1978; Druck began acquiring works by local artists".  Even if the 

cultural developments documented in his collections are not separate from each 

other and even if sometimes it seems as if they lack internal hierarchy - in these 

two supposedly contradictions lies the secret of their importance: a secret of 

perspective, point of view, which up close might make the collections look like 

a lawless mass, however, a more careful broad and intelligent observation will 

allow us to discern the wideness of scope and synergy, which places yellowing 

pages along with leather and parchment bindings, the mundane and the decaying (the 

seemingly insignificant) next to the exclusive and luxurious (a priori esteemed 

and respected).

Arnie Druck's collections largely reflect the history of his personal life, but 

hidden inside one can also find independent rationales and keen thought, that 

when taken in consideration turn the collections to an embodiment of collective 

biography - of a people, a state, a society and culture - possible narratives, which 

come alive from the thousands of items listed in the two volumes at hand, come 

alive and unfold stories of unbound historical importance.

Shay Mendelovich.
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.1
יוסל ברגנר (נ. 1920)

 דיוקן בת-עמי אלישיב-פינקל / פנדה על נייר
35X26 ס"מ / חתום ומוקדש לבת-עמי

Yosl Bergner (b. 1920)
Portrait of Bat-Ami Elyashiv-Finkel / Oil 

pastel on paper / 35X26 cm / Signed and 
dedicated to Bat-Ami

Opening price: $500 :פתיחה

.2
יוסל ברגנר (נ. 1920)

דיוקן שמעון פינקל / 1971 / צבע מים ודיו על נייר 
25X16 ס"מ / חתום, מתוארך ומוקדש לשמעון פינקל

Yosl Bergner (b. 1920)
Portrait of Shimon Finkel /1971 

Watercolor and ink on paper / 25X16 cm 
Signed, dated and dedicated to Shimon 

Finkel

Opening price: $400 :פתיחה
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.3
ראובן רובין (1893-1974)

 דיוקן שמעון פינקל / 1950 / רישום עפרון
31X27 ס"מ / חתום ומתוארך / מוקדש לשמעון פינקל 

(הקדשה משנת 1969) / חתום בידי פינקל

Reuven Rubin (1893-1974)
Portrait of Shimon Finkel / 1950 / Pencil 

drawing / 31X27 cm / Signed and dated 
Dedicated to Shimon Finkel (dedication 

dated 1969) / Signed by Finkel

Opening price: $1200 :פתיחה

.4
מיכאל ארגוב (1920-1982)

 דיוקן צבי תדמור / 1946 / רישום טוש / 28X20 ס"מ 
חתום, מתוארך ומוקדש: "בהערצה לידידי היקר באדם 

צבי מאוהבו הנאמן" / קמטים וקרעים קלים

מקור: עזבון צבי תדמור.

Michael Argov (1920-1982)
Portrait of Zvi Tadmor / 1946 / India Ink 

on paper / 28X20 cm / Signed, dated and 
dedicated: "With admiration to my dearest 

of all from his loyal loving friend" 
Creases and minor tears

Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $150 :פתיחה
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.5
שמעון צבר (1926-2007)

דמות / 1944 / רישום עפרון / 21X15 ס"מ / חתום 
ומתוארך

מקור: עזבון צבי תדמור.

Shimon Tzabar (1926-2007)
Figure / 1944 / Pencil drawing / 21X15 cm 

Signed and dated
Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $150 :פתיחה

.6
 לאה גולדברג (1911-1970)

 1. חוחים / 1967 / דיו על נייר / 50X34.5 ס"מ
עם הקדשה חתומה ומתוארכת לגלילה וטוביה ריבנר

 2. נוף / 1967 / דיו על נייר / 34.5X49.5 ס"מ
עם הקדשה חתומה ומתוארכת לגלילה וטוביה ריבנר

Leah Goldberg (1911-1970)
1. Thistles / 1967 / Ink on paper 

50X34.5 cm / With a signed and dated 
dedication to Galila and Tuvia Ruebner 

2. Landscape / 1967 / Ink on paper 
34.5X49.5 cm / With a signed and dated 

dedication to Galila and Tuvia Ruebner

Opening price: $200 :פתיחה

.7
יוחנן סימון (1905-1976)

 זוג נערים מניפים דגל / דיו על נייר / 21X15 ס"מ
חתום / מודבק על נייר
מקור: אוסף ארני דרוק.

Yohanan Simon (1905-1976)
Two Boys Raising a Flag / Ink on paper 

21X15 cm / Signed / Mounted on paper
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500 :פתיחה
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.8
יוסף קוסונוגי (1908-1981)

יפו / צבע מים על נייר / 27X36 ס"מ / חתום

Joseph Kossonogi (1908-1981)
Jaffa / Watercolor on paper / 27X36 cm 

Signed

Opening price: $350 :פתיחה

.9
צבי תדמור (1923-2012)

 נוף העיר חולון / שנות ה-70 / שמן על בד
62X47 ס"מ / חתום 

מקור: עזבון האמן.

Zvi Tadmor (1923-2012)
View of the City of Holon / 1970s / Oil on 

canvas / 62X47 cm / Signed
Provenance: artist's estate.

Opening price: $300 :פתיחה



12

.10
צבי תדמור (1923-2012)

נער / 1957 / שמן על בד / 92X62 ס"מ / חתום 
ומתוארך

מקור: עזבון האמן.

Zvi Tadmor (1923-2012)
Boy / 1957 / Oil on canvas / 92X62 cm 

Signed and dated
Provenance: Artist's estate.

Opening price: $400 :פתיחה

.11
צבי תדמור (1923-2012)

נגן חצוצרה / 1964 / שמן על בד / 91X61 ס"מ 
ספרות: "צבי תדמור", עורך: גיל גולדפיין, 2006

מקור: עזבון האמן.

Zvi Tadmor (1923-2012)
Trumpet Player / 1964 / Oil on canvas 

91X61 cm
Literature: "Zvi Tadmor", Editor: Gil 

Goldfine, 2006
Provenance: Artist's estate.

Opening price: $400 :פתיחה
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.13
יעקב איזנשר (1896-1980)

 נגנית כינור / 1932 / שמן על נייר מוצמד לבד
56X49 ס"מ / חתום ומתוארך

Jacob Eisenscher (1896-1980)
Violinist / 1932 / Oil on paper mounted on 

canvas / 56X49 cm / Signed and dated

Opening price: $1000 :פתיחה

.12
ג‘ניה ברגר (1907-2000)

דיוקן אשה / שמן על בד / 63X52 ס"מ / חתום

Genia Berger (1907-2000)
Portrait of a Woman / Oil on canvas 

63X52 cm / Signed

Opening price: $300 :פתיחה
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14

15

.14
צבי תדמור (1923-2012)

כלב / שמן על בד / 38X61 ס"מ / חתום
מקור: עזבון האמן.

Zvi Tadmor (1923-2012)
Dog / Oil on canvas / 38X61 cm / Signed

Provenance: Artist's estate.

Opening price: $300 :פתיחה

.15
שמואל טפלר (1918-1998)

טבע דומם / 1991 / שמן על בד / 35X50 ס"מ / חתום 
חתום ומתוארך בגב

Shmuel (Samuel) Tepler (1918-1998) 
Still Life / 1991 / Oil on canvas / 35X50 cm 

Signed / Signed and dated on the reverse

Opening price: $500 :פתיחה
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.16
צבי תדמור (1923-2012)

ילדים משחקים / 1951 / שמן על בד / 90X141 ס"מ 
חתום ומתוארך

מקור: עזבון האמן.

Zvi Tadmor (1923-2012)
Children playing / 1951 / Oil on canvas 

90X141 cm / Signed and dated
Provenance: artist's estate.

Opening price: $600 :פתיחה

.17
רות שלוס (1922-2013)

מעברה / שמן על בד / 54X73 ס"מ / חתום
מקור: עזבון צבי תדמור.

Ruth Schloss (1922-2013)
Transit Camp (Ma'abara) / Oil on canvas 

54X73 cm / Signed
Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $1200 :פתיחה
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.18
אהרן גלעדי (1907-1993)

אם וילדיה / שמן על מזוניט / 21X18 ס"מ / חתום
מקור: עזבון צבי תדמור.

Aharon Giladi (1907-1993)
Mother with Children / Oil on Masonite 

21X18 cm / Signed
Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $150 :פתיחה

.19
אהרן גלעדי (1907-1993)

אמהות עם ילדיהן / שמן על בד / 24X18 ס"מ / חתום
מקור: עזבון צבי תדמור.

Aharon Giladi (1907-1993)
Mothers with Children / Oil on canvas 

24X18 cm / Signed
Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $150 :פתיחה
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.20
אביגדור סטימצקי (1908-1989) 

נוף / שמן על בד / 53X59 ס"מ / חתום
מקור: עזבון צבי תדמור.

Avigdor Stematsky (1908-1989)
Landscape / Oil on canvas / 53X59 cm 

Signed
Provenance: Zvi Tadomor's estate

Opening price: $2500 :פתיחה



18

.21
יהושע גרוסברד (1902-1992)

 בתים בואדי ניסנאס / 1956 / שמן על מזוניט
41X43 ס"מ / חתום ומתוארך

Yehoshua Grossbard (1902-1992)
Houses in Wadi Nisnas / 1956 / Oil on 

Masonite / 41X43 cm / Signed and dated

Opening price: $1300 :פתיחה

.22
משה קופפרמן (1926-2003)

 טבע דומם / שנות ה-50 / שמן על מזוניט
22X21 ס"מ / חתום בגב בחותמת עזבון האמן

Moshe Kupferman (1926-2003)
Still Life / 1950s / Oil on Masonite 

22X21 cm / Stamped on the reverse with the 
artist’s estate stamp

Opening price: $1300 :פתיחה
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.23
נפתלי בזם (נ. 1924)

סוכות / צבע מים על נייר / 18X18 ס"מ / חתום
מקור: עזבון צבי תדמור.

Naftali Bezem (b. 1924)
Succot / Watercolor on paper / 18X18 cm 

Signed
Provenance: Zvi Tadmor's estate

Opening price: $200 :פתיחה

.24
נפתלי בזם (נ. 1924)

 אשה נמה, אריה וסולם / צבע מים על נייר
54X38 ס"מ / מוקדש "לארנון בידידות מנפתלי"

Naftali Bezem (b. 1924)
Sleeping Woman, a Lion and a Ladder 

Watercolor on paper / 54X38 cm / Dedicated 
"to Arnon with friendship from Naftali"

Opening price: $200 :פתיחה
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.25
אברהם אופק (1935-1990)

 דו-צדדי. צד א': דמות ובנינים / גואש ופחם על נייר 
50X53 ס"מ / חתום

צד ב: דמות ופר / פחם על נייר 

Avraham Ofek (1935-1990)
Two-sided. Side A: Figure and Buildings 
Gouache and charcoal on paper / 50X53 cm 

Signed
Side B: Figure and a Bull / Charcoal on 

paper

Opening price: $500 :פתיחה

.26
אברהם אופק (1935-1990)

 אשה, פר ומזבח / מים ועפרון על נייר / 31X36 ס"מ 
חתום

Avraham Ofek (1935-1990)
A Woman, a Bull and an Altar / Watercolor 

and pencil on paper / 31X36 cm / Signed

Opening price: $250 :פתיחה

25

26
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.27
אברהם אופק (1935-1990)

 דמות וקקטוס / גואש ועפרון על נייר / 18X25 ס"מ
חתום

Avraham Ofek (1935-1990)
Figure and a Cactus / Gouache and pencil on 

paper / 18X25 cm / Signed

Opening price: $300 :פתיחה

.28
אברהם אופק (1935-1990)

 שלוש דמויות / טוש, עפרון וצבע מים על נייר
20X25 ס"מ / חתום

Avraham Ofek (1935-1990)
Three Figures / India ink, pencil and 

watercolor on paper /20X25 cm / Signed

Opening price: $250 :פתיחה

27

28
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הסדנא לציור ורישום בירושלים, בית הספר של ישראל הרשברג כפי שכונתה בפי רבים, חדלה להתקיים בקיץ האחרון 
אחרי חמש עשרה שנים, מאות תלמידים והשפעה עמוקה על האמנות הישראלית. הסדנא לימדה ציור בשיטות מסורתיות של 

התבוננות, ותלמידיה המובהקים שיכללו דיונים על אמנות ועל ערכיה: מקום החיקוי, על עוצמת הדימוי, על חיותו של 
הדומם. תהיה על הריאליזם, כמיהה להבנת העולם, וגם התענגות על דשנות של צורה ונרטיב היו ממאפייני הציור שצמח שם. 

הציור, שמעולם לא מת ולכן לא קם לתחייה, עבר גלגולים דרמטיים במאה הקודמת ולצד הציור הפיגורטיבי "המסורתי" 
פרחו סוגות רבות. בארץ, בה מודרנה ועכשוויות זוהו עם קידמה היה היחס לציור הפיגורטיבי, לפחות עד שנות ה-90, 

נגוע בחשש מ"קיטש" "בורגנות" ו"אנכרוניזם" לצד נוסטלגיה למורשת אירופאית רחוקה ומעורפלת משהו. פריחת הציור 
הפיגורטיבי שבאה לביטוי בתערוכות, מכירות ופרסים היא מהשינויים הבולטים שחלו באמנות הישראלית בשני העשורים 

החולפים. 
למרות שטעות יהיה ליחס את התופעה להשפעתו של הרשברג בלבד, (די לחשוב על גופי היצירה של אביגדור אריכא או רענן 
לוי בהקשר זה), הרי מאז אמצע שנות ה-80 הוא היה לדמות מרכזית בסצנת האמנות הפיגורטיבית. אמנים כמו ירדן וולפסון 

ודוד ניפו (שעבודותיהם מופיעות בקטלוג הנוכחי) היו תלמידיו, ערן רשף, (גם עבודה שלו מופיעה בקטלוג שלפנינו) לא 
למד אצלו אבל היה קרוב למעגליו לפני שנסע ללמוד אצל לנרט אנדרסון, אמן אמריקאי ומי שהיה מורה של הרשברג.

למעשה רבים מהאמנים הפיגורטיבים שכוכבם דרך בשני העשורים האחרונים קשורים איתו בדרך זו או אחרת ובהם ארם 
גרשוני, סיגל צברי, אריאל אסאו, דניאל אלנקווה, אלדד פרבר, אילן ברוך, ריטה נטרובה, ואיליה גפטר.

מעמדו של הרשברג בעולם האמנות הישראלי יחודי - הוא הוצג בתערוכות במוזיאון ישראל ומוזיאון תל-אביב ועבודותיו 
מצויות במרבית האוספים הציבוריים והפרטיים המובילים. פרס סנדברג הוענק לו מטעם מוזיאון ישראל ומטעם מוזיאון 
תל-אביב זכה בפרס לאמנות ישראלית. בכל זאת קשה להגדירו כחלק מהזרם המרכזי. הוא מיוצג על ידי גלריה מרלבורו 

שלה סניפים באירופה ובארה"ב. ב-2009 הציג תערוכת יחיד בסניף הגלריה בניו יורק. אחד משלושת הציורים המרכזיים - 
לצד שני ציורי נוף מאיטליה - היה "תל-קקון", שגרסה מוקטנת שלו, מאוסף ארני דרוק, מוצעת למכירה כעת.

ד"ר סמדר שפי

The Jerusalem Studio School, or Israel Hershberg's school as it was referred to by many, ceased 
to operate last summer after fifteen years, hundreds of students and a profound impact on Israeli 
art. The studio instructed using the traditional methods of observation, and the outstanding 
students enhanced discussions about art and its values: the place of imitation, the intensity 
of impression, the vitality of still life. Wonderings on realism, longing for the understanding 
of the world, and enjoying the richness of form and narrative were the characteristics of the 
paintings that developed there.
The art of painting, which has never ceased and therefore was not resurrected, went through 
dramatic transformations in the last century and alongside the "traditional" figurative style, 
many other genres blossomed. In Israel, where the modern and the contemporary were identified 
with progress, the attitude towards figurative art, at least until the 90s suffered of concern of 
"kitsch" "bourgeoisie" and "anachronism" alongside nostalgia for a somewhat vague and distant 
European heritage. Blossoming figurative art, which manifested in exhibitions, sales and awards, 
is one of the most prominent changes to occur in Israeli art in past two decades.
Although it is an error to attribute this phenomenon exclusively to the influence of Hershberg 
(consider in this context Avigdor Arikha's or Ra'anan Levy's body of work), he has been a central 
figure in the figurative art scene since the mid-80s. Artists such as Jordan Wolfson and David 
Nipo (whose work can be found in this catalog) were his students. Eran Reshef (his work is also 
present in this catalog) was not, but he was part of Hershberg's circle before leaving to study 
with Lennart Anderson, an American artist and a former mentor of Hershberg. In fact many of the 
prominent figurative artists of the last two decades are associated with him one way or another, 
including Aram Gershuni, Sigal Tsabari, Ariel Assau, Daniel Enkaoua, Eldad Farber, Ilan Baruch, 
Rita Natarova, and Ilya Gefter.
Hershberg's position in the Israeli art world is unique - his work was exhibited at the Israel 
Museum and the Tel-Aviv Museum and his works are part of most of the leading public and private 
collections. The Sandberg Prize was awarded to him by the Israel Museum and he won the Israeli 
Art Prize of the Tel-Aviv Museum. Nevertheless, it is still hard to define him as being part of 
the mainstream. He is represented by the Marlborough Gallery which has branches in Europe and 
the USA. In 2009 he had a solo exhibition at the New York branch. One of the three major paintings, 
along with two landscape paintings from Italy was "Tel Kakun"; Its smaller version, from the 
Arnie Druck Collection, is now available for purchase.

Dr. Smadar Sheffi
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.29
ישראל הרשברג (נ. 1948)

 תל קקון II/ 2007 / שמן על בד / 40X151 ס"מ
חתום ומתוארך בגב

מקור: אוסף ארני דרוק.

Israel Hershberg (b. 1948)
Tel Kakun II / 2007 / Oil on canvas 

40X151 cm / Signed and dated on the reverse
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $125,000 :פתיחה
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.30
ישראל הרשברג (נ. 1948) 

 דיוקן ארני דרוק / 1988 / שמן על בד / 51X46 ס"מ
חתום ומתוארך

מקור: אוסף ארני דרוק.

Israel Hershberg (b. 1948)
Portrait of Arnie Druck / 1988 / Oil on 

canvas / 51X46 cm / Signed and dated
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $18,000 :פתיחה
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.31
ירדן וולפסון (נ. 1960)

פנים חדר / 1996 / שמן על בד / 84x69 ס"מ / חתום 
ומתוארך בגב

מקור: אוסף ארני דרוק.

Jordan Wolfson (b. 1960)
Interior / 1996 / Oil on canvas / 84X69 cm 

Signed and dated on the reverse
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $700 :פתיחה

.32
ירדן וולפסון (נ. 1960)

נוף / 1996 / שמן על בד / 46X60 ס"מ / חתום 
ומתוארך בגב

מקור: אוסף ארני דרוק.

Jordan Wolfson (b. 1960)
Landscape / 1996 / Oil on canvas / 46X60 cm 

Signed and dated on the reverse
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500 :פתיחה

.33
ירדן וולפסון (נ. 1960)

 נוף עירוני / 1996 / שמן על בד / 51X58 ס"מ
חתום ומתוארך בגב

מקור: אוסף ארני דרוק.

Jordan Wolfson (b. 1960)
Urban Landscape / 1996 / Oil on canvas 

51X58 cm / Signed and dated on the reverse
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500 :פתיחה
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.34
אלון פורת (נ. 1951)

נוף / שמן על בד / 36X45 ס"מ / חתום
מקור: אוסף ארני דרוק.

Alon Porat (b. 1951)
Landscape / Oil on canvas / 36X45 cm 

Signed
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $900 :פתיחה



27

.35
דוד ניפו (נ. 1964)

 דיוקן Luis de Góngora (על-פי דייגו ולסקס)
עפרון על נייר / 63X44 ס"מ / חתום ומתואר

מקור: אוסף ארני דרוק.

David Nipo (b. 1964)
Luis de Góngora (copy from the original by 

Diego Velázquez) / Pencil on paper 
63X44 cm / Signed and titled

Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $2200 :פתיחה

.36
ערן רשף (נ. 1964)

 טבע דומם / 1992 / עפרון על נייר מוצמד לעץ
26X27 ס"מ / חתום ומתוארך

מקור: אוסף ארני דרוק.

Eran Reshef (b. 1964)
Still Life / 1992 / Pencil on paper mounted 

on board / 26X27 cm / Signed and dated
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $3500 :פתיחה
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.37
יהושע נוישטיין (נ. 1940)

 ללא כותרת / 1973 / פחם ועפרון על נייר
70X100 ס"מ / חתום ומתוארך

Joshua Neustein (b. 1940)
Untitled / 1973 / Charcoal and pencil on 

paper / 70X100 cm / Signed and dated

Opening price: $1000 :פתיחה

.38
יהושע נוישטיין (נ. 1940)

 דוגמה, דיפטיך / 1974 / פחם ועפרון על נייר
100X45 ס"מ / חתום / חתום, מתואר ומתוארך בגב

Joshua Neustein (b. 1940)
Dogma, Diptych / 1974 / Charcoal and pencil 

on paper / 100X45 cm / Signed / Signed, 
titled and dated on the reverse

Opening price: $1000 :פתיחה

37

38
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.39
עופר ללוש (נ. 1947)

ירושלים / 1982 / אלבום המכיל ששה תחריטים 
 בטכניקה מעורבת / הוצאת גלריה גורדון, תל-אביב 

56X76 ס"מ / מתוארים, מתוארכים, חתומים 
וממוספרים 4/25 / מלווה באישור מקוריות מאת גלריה 

גורדון
מקור: אוסף ארני דרוק.

Ofer Lellouche (b. 1947)
Jerusalem / 1982 / Album with six mixed 

technique etchings / Gordon Gallery 
publishing, Tel-Aviv / 56X76 cm 

titled, dated, signed and numbered 4/25 
Gordon Gallery authenticity certificate is 

enclosed
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1800 :פתיחה
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.40
הרמן שטרוק (1876-1944)

דיוקנאות: בנימין זאב הרצל (ממוספר 97/100), מארק 
שאגאל (ממוספר 25/30), יהודי גליצאי, ועוד / שבעה 

 תחריטים / 9X11 ס"מ עד 18X24 ס"מ / חתומים
ארבעה ממוספרים

Hermann Struck (1876-1944)
Portraits: Theodor Herzl (numbered 97/100), Marc 

Chagall (numbered 25/30), A Galician Jew, and 
others / Seven etchings / 9X11 cm to 18X24 cm 

Signed / Four are numbered

Opening price: $500 :פתיחה

.41
הרמן שטרוק (1876-1944) / יעקב שטיינהרט (1887-1968)

 1. הרמן שטרוק - דיוקן עצמי עם מקטרת / 1928
תחריט / 20X14 ס"מ / חתום, מתוארך וממוספר 21/50

 2. יעקב שטיינהרט - דיוקן הרמן שטרוק / 1923
תחריט / 24X18 ס"מ / חתום, מתוארך וממוספר 6/6

Hermann Struck (1876-1944) / Jacob Steinhardt 
(1887-1968)

1. Herman Struck - Self-Portrait with a Pipe 
1928 / Etching / 20X14 cm / Signed, dated and 

numbered 21/50
2. Jacob Steinhardt - Portrait of Hermann Struck  

1923 / Etching / 24X18 cm / Signed, dated and 
numbered 6/6

Opening price: $400 :פתיחה

40

41
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.42
הרמן שטרוק (1876-1944)

נופים ואתרים בארץ ישראל: קבר רחל, ירושלים, 
 חיפה, יפו, חברון, ועוד / תריסר תחריטים

14X11 ס"מ עד 20X28 ס"מ / חתומים / חלקם 
ממוספרים ומתוארים

Hermann Struck (1876-1944)
Views and sites in Eretz Israel: Rachel's 

Tomb, Jerusalem, Haifa, Jaffa, Hebron, and 
more / A dozen etchings 

14X11 cm to 20X28 cm / Signed / Some are 
numbered and titled

Opening price: $500 :פתיחה

.43
הרמן שטרוק (1876-1944)

נופים אירופאיים: ונציה, גרמניה, ועוד / עשרה 
 תחריטים / 6X4 ס"מ עד 20X27 ס"מ / חתומים

חלקם ממוספרים

Hermann Struck (1876-1944)
European landscapes: Venice, Germany, and 

more / Ten etchings / 6X4 cm to 20X27 cm 
Signed / Some are numbered

Opening price: $500 :פתיחה

.44
הרמן שטרוק (1876-1944)

Alte Juden, Fünf Steinzeichnungen ]זקנים 
יהודים, חמש ליטוגרפיות[ / הוצאת Welt, ברלין, 
 ]1920 בקירוב[ / תיקייה המכילה חמש ליטוגרפיות

28X18 ס"מ

Hermann Struck (1876-1944)
Alte Juden, Fünf Steinzeichnungen ]Old 

Jews, five lithographs[ / Berlin: Welt 
publishing, ]ca.1920[ / A portfolio of five 

lithographs / 28X18 cm

Opening price: $300 :פתיחה

42
43

44
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.45
מתנת אמנים לקונגרס הציוני הי"ב

מתנת אמנים לקונגרס הציוני הי"ב / דפוס א' 
רוגל, ברלין, ]1921[ / 11 תחריטים, חיתוכי-עץ 

וליטוגרפיות מאת יוסף בודקו, יוסף אופנהיימר, יעקב 
שטיינהרט, הרמן שטרוק, לסר אורי, פרידריך פיגל, 

אד. אד. הרשטיין, יוליוס קרול, ליאו מיכלסון, ארנסא 
אפלר ואיג'ן שפירא / גודל משתנה. גודל הדפים: 

27X39 ס"מ / חתומים / עותק מספר 2 מתוך מהדורה 
בת 300 עותקים.

Artists' Gift to the 12th Zionist Congress
Artists' gift to the 12th Zionist Congress  

Berlin, ]1921[ / 11 etchings, woodcuts 
and lithographs by Joseph Budko, Joseph 
Oppenheimer, Jacob Steinhardt, Hermann 

Struck, Lesser Ury, Friedrich Feigel, A.D. 
Herstein, Julius Krol, Leo Michaelson, 
Ernst Oppler and Eugene Shapira /Size 

varies. Size of leaves: 39X27 cm / Signed 
copy no. 2 from an edition of 300 copies

Opening price: $300 :פתיחה

.46
יעקב שטיינהרט (1887-1968)

1. דמויות / 1920 / תחריט / 10X15 ס"מ / חתום, 
מתואר ומתוארך

2. דמויות / 1921 / תחריט / 12X9 ס"מ / חתום 
ומתוארך

 3. עשרת המכות (דף מתוך ההגדה) / חיתוך עץ
 The Woodcuts of Jakob -27 ס"מ / מופיע בX22

"Steinhardt", Leon Kolb

Jacob Steinhardt (1887-1968)
1. Figures /1920 / Etching / 10X15 cm 

Signed, titled and dated
2. Figures /1921/ Etching /12X9 cm / Signed 

and dated
3. Ten Plagues (leaf from the Haggadah)  

Woodcut / 27X22 cm/ appears in The 
"Woodcuts of Jakob Steinhardt", Leon Kolb

Opening price: $300 :פתיחה

.47
אפרים משה ליליאן (1874-1925)

 מעשן נרגילה / 1909 / תחריט / 18X26 ס"מ
מתוארך בלוח / חתום בעפרון

Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)
Nargilehraucher ]Smoking a Hookah[ / 1909 

Etching / 18X26 cm  / Dated in the plate 
Signed in pencil 

Opening price: $1000 :פתיחה
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.48
אפרים משה ליליאן (1874-1925)

יהודי תימני / תחריט / 24X19 ס"מ / מתואר בלוח: 
"Jude aus Jemen III" / חתום בעפרון

Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)
Jude aus Jemen III ]Yemenite Jew III[ 

Etching / 24X19 cm / Titled in the plate: 
"Jude aus Jemen III"/ Signed in pencil 

Opening price: $1000 :פתיחה

.49
אפרים משה ליליאן (1874-1925)

יהודי תימני / תחריט / 29X26 ס"מ / חתום בעפרון

Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)
Yemenite Jew / Etching / 29X26 cm 

Signed in pencil

Opening price: $1200 :פתיחה
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.50
יוסף בודקו (1888-1940)

Genesis, Zwolf Holzschnitte ]בראשית, תריסר 
 חיתוכי עץ[ / הוצאת Welt, ברלין, ]1925 בקירוב[
תיקייה המכילה תריסר חיתוכי עץ - איורים לספר 

"בראשית" / 6X5 ס"מ / חתומים

Joseph Budko (1888-1940)
Genesis, Zwolf Holzschnitte ]Genesis, a 

dozen woodcuts[ / Welt publishing, Berlin 
]ca.1925[ / A portfolio of twelve woodcuts - 

illustrations for the book of Genesis 
6X5 cm / Signed

Opening price: 350$ :פתיחה

.51
מאיר גור אריה (1891-1951)

 1. בכותל המערבי / חיתוך עץ צבוע ביד / 8X6 ס"מ
חתום

 2-5. דמויות / ארבעה חיתוכי עץ
גודל ממוצע: 15X11 ס"מ / חתומים

Meir Gur-Arie (1891-1951)
1. The Western Wall / Hand-painted woodcut  

8X6 cm / Signed
2-5. Figures / Four woodcuts 

Average size: 15X11 cm / Signed

Opening price: $250 :פתיחה

.52
אלכסנדר פוטוב (1940-2008)

1. אשה / 1978 / תחריט / 10X8 ס"מ / חתום, 
מתוארך וממוספר 36/100

2. דמויות / 1978 / תחריט / 10X8 ס"מ / חתום 
ומתוארך

3. אשה / תחריט / 10X10 ס"מ / חתום וממוספר 
74/100

Alexander Putov (1940-2008)
1. Woman / 1978 / Etching / 10X8 cm 
Signed, dated and numbered 36/100

2. Figures / 1978 / Etching / 10X8 cm 
Signed and dated

3. Woman / Etching / 10X10 cm / Signed and 
numbered 74/100

Opening price: $200 :פתיחה



35

.54
יעקב פינס (1917-2005)

 מחול המוות / 1945 / חיתוך עץ / 47X39 ס"מ
חתום ומתוארך

ספרות: "פינס: חיתוכי-עץ, 1942-1985", מאירה 
פרי-להמן. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. 

פריט מס' 24.

Jacob Pins (1917-2005)
Dance of Death / 1945 / Woodcut / 47X39 cm 

Signed and dated
Literature: "Pins: Woodcuts 1942-1985", 

Meira Perry-Lehmann. Israel Museum, 
Jerusalem, 1985. Item No. 24.

Opening price: $250 :פתיחה

.53
יעקב פינס (1917-2005)

פליטים / 1945 / חיתוך עץ / 47X24 ס"מ / חתום 
ומתוארך

ספרות: "פינס: חיתוכי-עץ, 1942-1985", מאירה 
פרי-להמן. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. 

פריט מס' 28.

Jacob Pins (1917-2005)
Refugees / 1945 / Woodcut / 47X24 cm 

Signed and dated
Literature: "Pins: Woodcuts 1942-1985", 

Meira Perry-Lehmann. Israel Museum, 
Jerusalem, 1985. Item No. 28.

Opening price: $250 :פתיחה
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.55
אלכסנדר פוטוב (1940-2008) 

שיכור / 1982 / שמן על בד / 55X124 ס"מ / חתום 
ומתוארך

Alexander Putov (1940-2008)
Drunk / 1982 / Oil on canvas / 55X124 cm 

Signed and dated

Opening price: $600 :פתיחה

.56
אבי שורץ (נ. 1938) 

 דמויות בכפר / שמן על בד / 15X45 ס"מ / חתום
חתום בגב

Avi Schwartz (b. 1938)
Figures in a village / Oil on canvas 

15X45 cm / Signed / Signed on the reverse

Opening price: $200 :פתיחה
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.57
אפרים ומנשה זיידנבויטל (1902-1945) 

 דיוקן גבר עם מקטרת / שמן על נייר / 33X23 ס"מ
חתום

Efraim and Menasze Seidenbeutel (1902-1945)
Portrait of a Man With a Pipe / Oil on paper  

33X23 cm / Signed

Opening price: $2000 :פתיחה
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.58
אוזיאש הופשטטר (1905-1995) 

דמויות / שמן על בד / 81X60 ס"מ / חתום

Osias Hofstatter (1905-1995)
Figures / Oil on canvas / 81X60 cm / Signed

Opening price: $2800 :פתיחה

.59
אוזיאש הופשטטר (1905-1995)

 ללא כותרת / 1983 / דיו על נייר / 25X18 ס"מ
חתום

Osias Hofstatter (1905-1995)
Untitled / 1983 / Ink on paper / 25X18 cm 

Signed

Opening price: $300 :פתיחה
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.60
גבי קלזמר (נ. 1950)

 ללא כותרת / 1983 / אקריליק על נייר
70X200 ס"מ / חתום ומתוארך

מקור: אוסף ארני דרוק.

Gabriel (Gabi) Klasmer (b. 1950)
Untitled / 1983 / Acrylic on paper 

70X200 cm / Signed and dated
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $2200 :פתיחה
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.61
יעקב אלחנני (נ. 1947)

 ללא כותרת / 1981 / דיו על נייר / 37X37 ס"מ
חתום ומתוארך בגב

מקור: אוסף ארני דרוק.

Jacob Elhanani (b. 1947)
Untitled / 1981 / Ink on paper / 37X37 cm 

signed and dated on the reverse
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800 :פתיחה

.62
יעקב אלחנני (נ. 1947) 

 ללא כותרת / 1984 / דיו על נייר / 41X41 ס"מ
חתום ומתוארך

מקור: אוסף ארני דרוק.

Jacob Elhanani (b. 1947)
Untitled / 1984 / Ink on paper / 41X41 cm 

Signed and dated
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800 :פתיחה
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.64
צבי מאירוביץ (1911-1974)

ללא כותרת / פנדה על נייר / 31X34 ס"מ / חתום

Zvi Mairovich (1911-1974)
Untitled / Oil pastel on paper / 31X34 cm 

Signed

Opening price: $750 :פתיחה

.63
משה קופפרמן (1926-2003)

 ללא כותרת / 1996 / שמן וגרפיט על נייר מוצמד לבד 
25X17 ס"מ / חתום ומתוארך

Moshe Kupferman (1926-2003)
Untitled / 1996 / Oil and graphite on paper 

mounted on canvas / 25X17 cm / Signed and 
dated

Opening price: $650 :פתיחה
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.65
יוכבד וינפלד (נ. 1947)

"ג'וקי, מה עם הפרדת צבעים" / 1972 / טכניקה 
מעורבת על נייר / 65X50 ס"מ / חתום ומתוארך

Yocheved Weinfeld (b. 1947)
"Juki how about color separation" / 1972 
Mixed media on paper / 65X50 cm / Signed 

and dated

Opening price: $350 :פתיחה

.66
מיכאל גרוס (1920-2004)

נוף / 1980 / גרפיט על נייר / 33X43 ס"מ / חתום 
ומתוארך בגב

Michael Gross (1920-2004)
Landscape / 1980 / Graphite on paper 

33X43 cm / Signed and dated on the reverse

Opening price: $300 :פתיחה
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.67
מרדכי ארדון (1896-1992)

 מחווה לגבריאל טלפיר / פסטל על נייר
28X38 ס"מ / חתום

מקור: אוסף ארני דרוק.

Mordecai Ardon (1896-1992)
Homage to Gabriel Talphir / Pastel on paper  

28X38 cm / Signed
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $2500 :פתיחה

.68
משה גרשוני (נ. 1936)  

גרשוני בסדנת ההדפס בירושלים / 1984 / ששה 
 הדפסים, מצורפים לקטלוג תערוכה / 21X25 ס"מ

חתומים, מתוארכים וממוספרים 18/50
מקור: אוסף ארני דרוק.

Moshe Gershuni (b. 1936)
Gershuni at the Jerusalem Print Workshop 

1984 / Six prints, attached to an exhibition 
catalogue / 21X25 cm / Signed, dated and 

numbered 18/50
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300 :פתיחה

67
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.69
יעקב אגם (נ. 1928)

ללא כותרת / אגמוגרף / 32X37 ס"מ / חתום וממוספר 
HC 5/25

Yaacov Agam (b. 1928)
Untitled / Agamograph / 32X37 cm / Signed 

and numbered 5/25 HC

Opening price: $1000 :פתיחה

.70
יעקב אגם (נ. 1928)

ללא כותרת / אגמוגרף / 38X35 ס"מ / חתום וממוספר 
 HC 2/25

Yaacov Agam (b. 1928)
Untitled / Agamograph / 38X35 cm / Signed 

and numbered 2/25 HC

Opening price: $1000 :פתיחה

.71
יעקב אגם (נ. 1928)

ללא כותרת / אגמוגרף / 37X34 ס"מ / חתום וממוספר 
 HC 18/25

Yaacov Agam (b. 1928)
Untitled / Agamograph / 37X34 cm / Signed 

and numbered 18/25 HC

Opening price: $1000 :פתיחה
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.72
אליהו אריק בוקובזה (נ. 1963)

שבע עבודות מסדרת "המשחק" (מתווה לסדרת כלי 
שחמט) / גואש על נייר / 20X14 ס"מ / חתום

תערוכה: תערוכת זוכי פרס משרד התרבות במוזיאון 
תל-אביב, אוגוסט 2005.
מקור: אוסף ארני דרוק.

Eliahou Eric Bokobza (b. 1963)
Seven works from the series "the Game" 
(sketches for a Chess set) / Gouache on 

paper  / 20X14 cm / Signed
Exhibition: The ministry of culture prize 

winners exhibition, Tel Aviv Museum of Art, 
August 2005.

Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1500 :פתיחה
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.73
מאיר פיצ'חדזה (1955-2010)

 ללא כותרת / 1993 / שמן על בד ומזוניט
112X91 ס"מ / חתום / חתום ומתוארך בגב

Meir Pichhadze (1955-2010)
Untitled / 1993 / Oil on canvas and 

Masonite / 112X91 cm / Signed / Signed and 
dated on the reverse

Opening price: $6000 :פתיחה

.74
מאיר פיצ'חדזה (1955-2010)

אומרים שאני ילד שובב / 1999 / אלבום המכיל שלשה 
הדפסי משי מאת מאיר פיצ'חדזה, המלווים שבעה עשר 

שירים מאת חיים שטנגר / הוצאת "אשכר לתרשיש", 
תל-אביב / 37X53 ס"מ / ההדפסים חתומים בידי 

פיצ'חדזה וממוספרים 18/26 / דף השער חתום בידי 
פיצ'חדזה ושטנגר 

מקור: אוסף ארני דרוק.

Meir Pichhadze (1955-2010)
"They say I am a Mischievous Boy" /1999  

Album with three silkscreens by Meir 
Pichhadze, accompanying seventeen poems 

by Chaim Stanger / "Eshkar Letarshish" 
publishing, Tel-Aviv / 37X53 cm / Each 
silkscreen is signed by Pichhadze and 
numbered 18/26/ Title page signed by 

Pichhadze and Stanger 
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500 :פתיחה
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.75
מרדכי ארדון (1896-1992)

 בריאת העולם / תיקייה המכילה עשר ליטוגרפיות
61X90 ס"מ / חתומות וממוספרות 8/150

מקור: אוסף ארני דרוק.

Mordecai Ardon (1896-1992)
The Creation / A Portfolio of ten 

lithographs / 61X90 cm / Signed and 
numbered 8/150

Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $3600 :פתיחה

.76
גרישה ברוסקין (נ. 1945)

Lexica / 1992 / תיקייה הכוללת חמשה תחריטים 
צבעוניים / הוצאת Marlborough Graphics ו- 

 Vinalhaven Press, ארה"ב / 23X19 ס"מ
מתוארים, מתוארכים, חתומים וממוספרים 7/24

מקור: אוסף ארני דרוק. 

Grisha Bruskin (b. 1945)
Lexica / 1992 / Portfolio of five color 

etchings with aquatint / Co-published by 
Marlborough Graphics and Vinalhaven Press, 
USA / 23X19 cm / Each sheet is titled, dated, 

signed and numbered 7/24
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1400 :פתיחה
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.77
אוסוולדו רומברג (נ. 1938)

 שיר השירים - ספר שקוף, מקופל בצורת אקורדיון
1994 / הדפסה על אצטט שקוף; רפרודוקציות; נייר 

דבק / 13 גליונות 31X42 ס"מ / חתום וממוספר 
18/30

מקור: אוסף ארני דרוק.

Osvaldo Romberg (b. 1938)
"Song of Songs" - Fold-out transparent book  
1994 / Printed on Transparent Acetate, with 

Transparent Reproductions and Tape 
13 sheets: 31X42 cm / Signed and numbered 

18/30
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600 :פתיחה
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.78
ג'ואל סטרנפלד (נ. 1944) 

Near Lake Powell, Arizona / 1979 / הדפס 
צבעוני / 54X69 ס"מ / חתום, מתואר, מתוארך 

וממוספר 84/100 בגב
מקור: אוסף ארני דרוק.

Joel Sternfeld (b. 1944)
Near Lake Powell, Arizona / 1979 / C-Print  

54X69 cm / Signed, titled, dated and 
numbered 84/100 on the reverse

Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $900 :פתיחה

.79
ג'ואל סטרנפלד (נ. 1944)

 A Woman with Her Artwork, Portland, Maine 
 1992 / הדפס צבעוני מוצמד לפלקסיגלס

91X116 ס"מ / מתואר, מתוארך, ממוספר 4/7 וחתום 
על מדבקה בגב

מקור: אוסף ארני דרוק.

Joel Sternfeld (b. 1944)
A Woman with Her Artwork, Portland, Maine 

1992 / Ektacolor print mounted on Plexiglas  
91X116 cm / Titled, dated, numbered 4/7 and 

signed on a sticker on the reverse
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $12,000 :פתיחה
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.80
צ'רלס ג'ונס (1866-1959) 

 Potato, Midlothian Early / 1900-1902 בקירוב 
הדפס ג'לטין כסף / 20X25 ס"מ / חתום בראשי תיבות 

ומתואר בגב
מקור: אוסף ארני דרוק.

Charles Jones (1866-1959)
Potato, Midlothian Early / ca. 1900-1902 
Gelatin silver print / 20X25 cm / Signed 
with initials and titled on the reverse

Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $4500 :פתיחה

.81
מיכאל ספרר (נ. 1975) 

תפוח אדמה / 2008 / פסל פוליסטירן מוקצף, 
 ג’סמוניט, גלזורות אקריליות, פיגמנטים ולכה

75X35X25 ס"מ / מצורף אישור רכישה מגלריה אלון 
שגב

תערוכה: "חצר אחורית", גלריה אלון שגב, תל-אביב, 
2010

מקור: אוסף ארני דרוק.

Michael Sperer (b. 1975)
Potato / 2008 / Expanded Polystyrene, 

Jasmonite, Acrylic Glaze, Pigments, Varnish  
75X35X25 cm / Accompanied by a certificate 

of purchase from Alon Segev Gallery
Exhibition: "Backyard", Alon Segev Gallery, 

Tel-Aviv, 2010
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000 :פתיחה
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.82
יואב אפרתי (נ. 1965) 

ללא כותרת / 1993 / שלוש עבודות / טכניקה מעורבת 
 על עץ / 20X18 ס"מ; 25X20 ס"מ; 14X52 ס"מ

חתומות ומתוארכות בגב
מקור: אוסף ארני דרוק.

Yoav Efrati (b. 1965)
Untitled / 1993 / Three works / Mixed media 

on wood / 20X18 cm; 25X20 cm; 14X52 cm 
Signed and dated on the reverse

Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $750 :פתיחה

.83
מרילו לוין (נ. 1967)

 ללא כותרת /שנות ה-90 / שמן ושריטות על קרש חיתוך 
15X23 ס"מ / חתום בגב
מקור: אוסף ארני דרוק.

Marilou Levin (b. 1967)
Untitled / 1990s / Oil and scratches on a 
cutting board / 15X23 cm / Signed on the 

reverse
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500 :פתיחה
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.85
יוסף קונסטנט (1892-1969)
 שלשה ברווזים / פסל ברונזה

גובה: 12 ס"מ, רוחב: 20 ס"מ / חתום 

Joseph Constant (1892-1969)
Three Ducks / Bronze sculpture 

Height: 12 cm, width: 20 cm / Signed

Opening price: $350 :פתיחה

.84
יצחק פרנקל - פרנל (1899-1981)

נער תימני / פסל ברונזה / גובה: 15 ס"מ / חתום 
וממוספר 3/8

Yitzhak Frenkel - Frenel (1899-1981)
Yemenite Boy / Bronze sculpture 

Height: 15 cm / Signed and numbered 3/8

Opening price: $250 :פתיחה
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.86
יעקב אפשטיין (1921-2003) 

 ראש סוס / פסל ברונזה
גובה: 17 ס"מ, רוחב: 18 ס"מ / חתום

מקור: עזבון צבי תדמור.

Jacob Epstein (1921-2003)
Horse Head / Bronze sculpture 

Height: 17 cm, width: 18 cm / Signed
Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $400 :פתיחה

.87
יעקב אפשטיין (1921-2003) 

חמור / פסל ברונזה / גובה: 16 ס"מ, רוחב: 26 ס"מ 
חתום

מקור: עזבון צבי תדמור.

Jacob Epstein (1921-2003)
Donkey / Bronze sculpture 

Height: 16 cm, width: 26 cm / Signed
Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $400 :פתיחה
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.89
יחזקאל שטרייכמן (1906-1993)

שלשה פסלי חמר / גובה ממוצע: 16 ס"מ / שניים 
 חתומים, אחד מתוארך (1977)

מקור: עזבון צבי תדמור.

Yehezkel Streichman (1906-1993)
Three clay sculptures 

Average height: 16 cm / Two are signed, one 
is dated (1977) 

Provenance: Zvi Tadmor's estate

Opening price: $200 :פתיחה

.88
יעקב אפשטיין (1921-2003) 

ראש / פסל חמר / גובה: 17 ס"מ / חתום
מקור: עזבון צבי תדמור.

Jacob Epstein (1921-2003)
Head / Clay sculpture / Height: 17 cm

Signed
Provenance: Zvi Tadmor's estate.

Opening price: $400 :פתיחה
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.90
מיכאל גרוס (1920-2004)

ללא כותרת / פסל ברזל / גובה: 40 ס"מ / חתום 
וממוספר 4/5

Michael Gross (1920-2004)
Untitled / Iron Sculpture / Height: 40 cm 

Signed and numbered 4/5

Opening price: $2800 :פתיחה

.91
יעקב דורצ'ין (נ. 1946)
 ללא כותרת / פסל ברזל

גובה: 16 ס"מ, רוחב: 28 ס"מ / חתום

Ya‘acov Dorchin (b. 1946)
Untitled / Iron sculpture 

Height: 16 cm, width: 28 cm / Signed

Opening price: $1600 :פתיחה
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.93
ישראל רבינוביץ (נ. 1954) 

 אריה ארצישראלי / 1990 / פסל אבן וברזל
גובה: 30 ס"מ

ספרות ותערוכה: "שירת הים, ריקוד ההר", אוצרת: 
עידית רוזנברג. מוזיאון חיפה לאמנות, 1990 (מצולם 

בקטלוג התערוכה). 
מקור: אוסף ארני דרוק.

Israel Rabinovitz (b. 1954)
Eretz Israeli Lion /1990 / Stone and iron 

sculpture / height: 30 cm
Literature and exhibition: "Shirat HaYam, 

Rikud HaHar", curator: Idit Rosenberg. Haifa 
Museum of Art, 1990 (photographed in the 

exhibition catalogue).
Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600 :פתיחה

.92
ישראל רבינוביץ (נ. 1954) 

 ללא כותרת / 1992 / פסל אבן, ברזל ושופר
 גובה: 21 ס"מ / חתום ומתוארך

מקור: אוסף ארני דרוק.
Israel Rabinovitz (b. 1954)

Untitled / 1992 / Stone, iron and Shofar 
sculpture / Height: 21 cm / Signed and dated

Provenance: the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600 :פתיחה
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.94
אחד-עשר ספרי אמן איכותיים בהוצאת ג'ייקוב סמואל

אחד-עשר ספרי אמן של אמנים ישראלים. הודפסו ויצאו לאור 
במהדורות איכותיות ומצומצמות במיוחד, בהוצאת ג'ייקוב סמואל 

(Jacob Samuel), סנטה מוניקה, קליפורניה, 1988-1996. בקולופון 
שבעמוד האחרון בכל ספר מופיעה חתימת האמן. 

■ משה קופפרמן, First Test ]מבחן ראשון[, 1988. שמונה תחריטי 
שעווה רכה. ממוספר: 6/10.

■ פנחס כהן גן, Picture Grammar ]דקדוק תמונות[, 1990. שמונה 
תחריטי שעווה רכה ומחט יבשה. ממוספר: 2/8. 

■ משה גרשוני, שם (there), 1990. שבעה תחריטי אקוונטינה - לבן 
על שחור, מודפסים על נייר משי ירוק. ממוספר: 4/7. 

■ משה גרשוני, Farewell ]פרידה[, 1991. שמונה תחריטי שעווה רכה 
מודפסים על נייר יפני. ממוספר: 5/13.

■ מיכאל גיטלין, Point of Departure ]נקודת מוצא[, 1991. שמונה 
תחריטי שעווה רכה ואקוונטינה. ממוספר: 16/20.

■ נחום טבת, Painting Lesson ]שיעור ציור[. 1992. שמונה 
תחריטים צילומיים. ממוספר: 8/10. 

■ ציבי גבע, Keffiyeh ]כאפייה[, 1992. שמונה תחריטי שעווה רכה 
ואקוונטינה - לבן על שחור, מודפסים על נייר משי. ממוספר 9/13. 

■ מיכה אולמן, Letters ]אותיות[, 1992. עשרה תחריטי שעווה רכה. 
ממוספר: 8/18.

■ תמר גטר, History Lessons ]שיעורי היסטוריה[, 1993. שמונה 
תחריטי שעווה רכה מודפסים על נייר משי ירוק. ממוספר: 6/10. 

■ משה גרשוני, Coming Home ]שיבה[, 1993. שמונה תחריטי 
אקוונטינה וחומצה חיה. ממוספר: 1/9. 

■ פיליפ רנצר, Sometimes, Not All the Time]לפעמים, לא 
תמיד[, 1996. שבעה תחריטי שעווה רכה ואקוונטינה מודפסים על נייר 

תירס דק. ממוספר: 1/9. 
ספרי האמן שלפנינו כוללים תחריטים בטכניקות שונות: תחריטי שעווה 

רכה, תחריטי אקוונטינה ותחריטים צילומיים. הלוחות הוכנו בסדנתו 
ס-אמן ג'ייקוב סמואל בישראל והודפסו בסנטה מוניקה,  ּפָ של הּדַ

קליפורניה. הספרים כרוכים בכריכות אמנותיות, חלקן מחופות בד 
ואחת מהן עשויה עץ, ונתונים בנרתיקים איכותיים. 

אחד-עשר הספרים הוצגו בתערוכה "תאווה לספרים" שנערכה במוזיאון 
תל אביב לאמנות (אוצרת: עדנה מושנזון, אפריל-יולי 1997). מצורף 

קטלוג התערוכה. 
ג'ייקוב סמואל (נ. 1951), יליד לוס אנג'לס. התמחה בתחום התחריט 

בסדנתו של האמן האמריקאי סם פרנסיס בקליפורניה וכן עסק בעיצוב, 
הדפסה והוצאה לאור של ספרים בהוצאה שהקים. 

"הספריה שנבנתה על ידי ג'ייקוב סמואל, כוללת כמה עשרות ספרים, שאפשר לכנותם ספרי אמן, או ספרי אמן-דפס. אלו הם ספרי תחריטים, שנעשו 
על ידי אמנים, ציירים ופסלים, רובם אמריקאים וישראלים, ומיעוטם אירופים, שנבחרו על-ידי סמואל. הבחירה משקפת את טעמו האישי ואת יחסו 
המיוחד לעבודתם. הספרים, שמהדורותיהם מוגבלות, נעשו בהקפדה יתרה, החל בבחירת האמנים וטכניקת ההדפסה, ועד לאיכות ההדפסה, בחירת 

הנייר והטיפוגרפיה ועיצוב הכריכה.
ההרפתקה המשותפת של הוצאת ספר אמן לאור נולדה מתוך רצונו של סמואל להעמיק את הבנתו ביצירתם של האמנים שבחר. כך גם החלה העבודה 

על ספרי האמן של האמנים הישראלים. ביקוריו התכופים בארץ הובילו למפגשיו הממושכים עם אמנים ויצירתם, והדיאלוג שנוצר הינו תהליך 
התערות בעולם אמנותי ותרבותי המושך ומסקרן אותו... באמצעותו של סמואל והספרים שיצר במהלך השנים מתפתח דו שיח מרתק בין האמנים 

השונים. הספר, כמכיל ידע וכאובייקט נייד, הופך ביטוי מטפורי לצורך לגשר בין מקומות ורעיונות". 
בין ספרי האמן שלפנינו ניתן למצוא שלושה ספרי אמן של משה גרשוני. "שלושת הספרים יחד הם מהלך מהדימוי לפירוקו, ובחזרה אליו. המתח בין 

הדימוי הוויזואלי לבין הטקסט - בין הציור לבין הספר, עומד במרכז יצירתו כולה. בכל אחד מהספרים של גרשוני נעשה שימוש בטכניקה אחרת 
בהתאם לאופיו ולתוכנו של הספר. הספר 'שם' הוא חיזיון רומנטי של סערה בטבע - עצי ברוש עקורים ההופכים ללהבות וחיצים המובילים אל מחוץ 

לציור. העבודה במכחולים שונים, בכלי חריטה ובציפורניים, על משטח האקוונטינה העשויה לבן על שחור, נתנה ביטוי מושלם לדרמה של הספר. 
ההדפסה נעשתה על נייר משי ירוק, שהוצמד לדף ההדפס הלבן, ואשר הוסיף אפקטים דרמטיים. בספר 'פרידה' הופך החיזיון האפוקליפטי לחיזיון 
תעתועים; הספר נעשה בטכניקת השעווה הרכה, ובו רישום של שרידי דימויים: דמויות בקו רישום חמקני הופכות לרוחות רפאים, זרים ועצי ברוש 

הופכים ללהבות ועל אחד הדפים מופיעים סימני שאלה רבים. הספר 'שיבה' נעשה בטכניקה של אקוונטינה בצריבה בחומצה חיה, היוצרת מעין 
כתמי רורשאך המודפסים בכחול, שמתוכם עולים דימויי סירה, עצי ברוש בנוף זרוע כוכבים ועיניים המתבוננות מתוך הציור... טכניקת האקוונטינה 

לסוגיה, בייחוד האקוונטינה העשויה לבן על שחור, כפי שבאה לביטוי בספר 'שם', היא מדיום המתאים במיוחד לציירים. בטכניקה זו ניתן להגיע 
לאיכויות ציוריות כטונליּות עשירה וטקסטורות מגוונות. ]...[ אם טכניקת האקוונטינה, ובייחוד האקוונטינה העשויה לבן על שחור, היא טכניקה 

המדגישה ערכים ציוריים, הרי שטכניקת השעווה הרכה היא טכניקה רישומית יותר באופיה. בטכניקה זו, המופיעה לעתים בשילוב טכניקות נוספות, 
נעשה שימוש במספר ספרים, שהם מעין ספרי מיתוות של ציירים ופסלים המדגישים את הצד הרישומי בעבודתם ואת התפקיד שהוא ממלא בה. ספרו 

של משה קופפרמן, 'מבחן ראשון', 1998, חושף את המבנה התשתיתי של הציור; פנחס כהן גן בספר 'דקדוק תמונות', 1989-1990, משלב דימויים 
ונוסחאות, שילוב המאפיין את יצירתו כולה. תמר גטר ב'שיעורי היסטוריה', 1993, משרטטת סקיצות, שחלקן נעשו בעקבות ציורי חצר תל חי 

ועבודות הקיר מהשנים האחרונות... הספר של נחום טבת מבוסס על תצלומים של סדרת פסלים שראשיתה ב-1984, 'שיעורי ציור', ומהווה סיכום 
של פרק ביצירתו. הספר ההופך דימויים תלת ממדיים לדו ממדיים, מאפשר לקרוא את הפסלים המורכבים של הסדרה באופן שונה, קריאה המרחיבה 
ומעשירה את אופני ההתבוננות בהם... תרגום התצלום לתחריט צילומי, הגרעיניות העדינה של העבודה וההעברה של עבודות צבעוניות לשחור-לבן, 

מדגישים כי מקור הפיסול של טבת הוא האסתטיקה המינימליסטית של שנות ה-70.
ספרי האמן, ספרי התחריטים על עושר אפשרויותיהם, הם מסוגים שונים: ספרי אוטוביוגרפיה, ספרי מסע בעולמות עליונים ותחתונים... ספרי 

מיתוות וספרי דימויים. הם נועדו להתבוננות אינטימית והצגתם, הגם שמנוגדת לאופיים, היא ביטוי הערכה לשלמות העשייה של כל אחד ואחד מהם 
ולתשוקתו של האספן להציג את נכסיו." 

"אני מציג את ספרייתי", מאת עדנה מושנזון. בתוך: קטלוג התערוכה "תאווה לספרים" (הוצאת מוזיאון תל-אביב לאמנות, תל-אביב, 1997).
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $15,000
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94.
Eleven Remarkable Artist's Books published by Jacob 
Samuel
Eleven Artist's Books of Israeli artists. Printed and 
published in very limited editions of exceptional 
quality by Jacob Samuel, Santa Monica, California, 
1988-1996. Artist's signature appears in the colophon on 
the last page of each book.
■ Moshe Kupferman, First Test, 1988. Eight soft-ground 
etchings. Numbered: 6/10.
■ Pinchas Cohen Gan, Picture Grammar, 1990. Eight soft-
ground and dry needle etchings. Numbered: 2/8.
■ Moshe Gershuni, There, 1990. Seven aquatint etchings 
- white on black, printed on green silk paper. Numbered: 
4/7.
■ Moshe Gershuni, Farewell, 1991. Eight soft wax 
etchings printed on Japanese paper. Numbered: 5/13.

■ Michael Gitlin, Point of Departure, 1991. Eight soft 
wax and aquatint etchings. Numbered: 16/20.
■ Nahum Tevet, Painting Lesson, 1992. Eight 
photographic etchings. Numbered: 8/10.
■ Tsibi Geva, Keffiyeh, 1992. Eight soft-ground and 
aquatint etchings - white on black, printed on silk 
paper. Numbered: 9/13.
■ Micha Ullman, Letters, 1992. Ten soft-ground etchings. 
Numbered: 8/18.
■ Tamar Getter, History Lessons, 1993. Eight soft-
ground etchings printed on green silk paper. Numbered: 
6/10.
■ Moshe Gershuni, Coming Home, 1993. Eight aquatint and 
acid etchings. Numbered: 1/9.
■ Philip Rantzer, Sometimes, Not All the Time, 1996. 
Seven soft-ground and aquatint etchings printed on 
thin corn paper. Numbered: 1/9.

The Artist's Books presented here include different techniques of etching: soft-ground etchings, aquatint etchings 
and photographic etchings. Plates were prepared in the workshop of Master Printer Jacob Samuel in Israel and printed 
in Santa Monica, California. The books are bound in artistic bindings, some cloth-covered and one made of wood, and 
are contained in fine cases.
The eleven books were exhibited in the exhibition "Book Obsession" in the Tel-Aviv Museum of Art (curator: Edna 
Moshenzon, April-July 1997). The exhibition catalogue is enclosed.
Jacob Samuel (b. 1951), native of Los Angeles. Specialized in etching in the workshop of the American artist Sam 
Francis in California and was involved with design, printing and publishing books in the publishing house which he 
founded.
"The library thus accumulated by Jacob Samuel comprises a few dozen volumes. These are artists' or artists'/printers' 
books, depending on one's definition, containing etchings by American, Israeli, and a few European painters and 
sculptors, selected for publication by Samuel according to his personal taste and artistic orientation. The books, 
published in limited editions, are as fastidious in the selection of artists as in the type and quality of the 
printmaking technique, the choice of paper and typeface, bookbinding and cover design. 
Samuel's involvement in the joint venture of publishing artists' books sprang from an urge to delve deeper into 
the work of these artist. This was also how he embarked on the series of Israeli artists' books. Frequent visits to 
this country enabled Samuel to meet with local artists and become familiar with their work; the resulting dialogue 
traces a process of acquaintance with an artistic and cultural milieu that attracts and intrigues him…And indeed, 
the books published by Samuel throughout the years generate a fascinating discourse among the various artists. 
The book, in its combined capacity as transmitter of information and portable object, thus becomes a metaphoric 
expression of the quest to span a bridge between separate places and ideas."
From: "I Present my Library" by Edna Moshenzon. From: "Book Obsession" exhibition catalogue, Tel-Aviv Museum of Art, 
Tel-Aviv, 1997.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $15,000
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חמשה חומשי תורה - יעקב אגם

The Agam Rainbow Torah. חמשה חומשי תורה, עם תרגום אנגלי. 
הוצאת "גפן", 1992. כריכה מעשה ידי יעקב אגם. 

חמשה חומשי תורה. כריכה מרשימה בצבעי הקשת - נדפסה בדפוס משי 
- מעשה ידי האמן יעקב אגם. בצדה הקדמי עיצוב תלת-ממדי. 

הספר נתון בקופסת פלקסיגלס, ומזכיר בכך את ה"אגמוגרפים" מעשה 
ידי אגם. עותק מספר 360 מתוך מהדורה בת 750 עותקים חתומים 

וממוספרים. הכריכה חתומה בידי אגם. מצורף אישור מקוריות מטעם 
גלריה "גפן". כריכה 22X28 ס"מ, קופסה 34X40 ס"מ. מצב טוב.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000 

95.
Agam Rainbow Torah - Yaacov Agam
Agam Rainbow Torah. Pentateuch, with English 
translation. "Gefen" publishing, 1992. Binding created 
by Yaacov Agam.
The Pentateuch. Remarkable binding in rainbow colors - 
silk print - created by Yaacov Agam. A three dimensional 
design on the front. 
The book is housed in a Plexiglas box, thus resembling 
the "Agamographs" of Agam. Copy no. 360 from an edition 
of 750 signed and numbered copies. Binding is signed 
by Agam. Attached is a certificate of authenticity by 
"Gefen" gallery. Binding 22X28 cm, box 34x40 cm. Good 
condition. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000
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חן ִׁשיׁש - ספר אמן, 2010

חן שיש 1206-1. ספר אמן. ממוספר: 7/30 וחתום בידי שיש, 2010
תצלומים מתוך תערוכות מיצירותיה של חן שיש: "העלמה והעורב", 

מוזיאון תל אביב, 2008; "עצבים שרים", גלריה אלון שגב, תל-אביב, 
2008; "הנשרים", מוזיאון הרצליה לאמנות, 2010; "במרחק השחור", 

מוזיאון אשדוד לאמנות, 2010.
תצלומים צבעוניים, מודפסים על נייר עבה. 23 לוחות, 22X18 ס"מ, 

קשורים בסרט אדום. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

96. 
Khen Shish - Artist Book, 2010
Khen Shish 1206-1. Numbered: 7/30 and signed by Shish, 
2010.
Photographs of works by Khen Shish, exhibited in 
various exhibitions: "The Maiden and the Crow", Tel-
Aviv Museum, 2008; "Nerves Sing", Alon Segev Gallery, 
Tel-Aviv, 2008; "Eagles", Herzlia Art Museum, 2010; "In 
the Black Distance", Ashdod Art Museum, 2010.
Color photographs, printed on thick paper. 23 plates, 
22X18 cm. Tied with a red ribbon. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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"הגדת הפסח של אאכן" - זויה צ'רקסקי - הדפסי משי חתומים 

וממוספרים 
הגדת הפסח של אאכן. כתיבה ואיור: זויה צ'רקסקי. הוצאת גלריה 

רוזנפלד, תל-אביב, 2004.
"הגדת הפסח של אאכן", 50 הדפסי משי. רפרודוקציה של ההגדה 

המקורית שנעשתה בידי האמנית זויה צ'רקסקי (נ. 1976). 
דף השער וכל ההדפסים חתומים וממוספרים בידי צ'רקסקי: 36/150.

איורי "הגדת הפסח של אאכן" (על-שם העיר הגרמנית Aachen השוכנת 
על הגבול עם הולנד ובלגיה) - איורים גרפיים מרשימים בצבעי אדום, 

שחור וזהב - שואבים השראה מעולם הדימויים היהודי, מן האוונגרד 
הרוסי וכן מדימויים אנטישמיים. לאורך כל ההגדה מופיעות דמויות 

ציפורים, אשר ראשם הוא ראש של יהודי חובש שטריימל, איור המזכיר 
בעת ובעונה אחת את איורי "הגדת ראשי הציפורים" מימי הביניים 

ואיורים אנטישמיים. ההגדה נכתבה וצוירה בידי צ'רקסקי ב-2002, 
בעת שהותה בעיר אאכן במסגרת פרויקט חילופי-אמנים, הוצגה 

בגלריה רוזנפלד בתל-אביב ונרכשה בידי מוזיאון ישראל. ]51[ דף, 
40X30 ס"מ. נתונים בקופסה מחופה בד, עבודת יד של הכורך דניאל בלום. 

מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1200

97.
"Aachen Passover Haggadah" - Zoya Cherkassky - Signed 
and Numbered Silkscreens 
Aachen Passover Haggadah. Writing and illustration: 
Zoya Cherkassky. Rosenfeld Gallery publishing, Tel-
Aviv, 2004.
"Aachen Passover Haggadah", 50 silkscreens. 
Reproduction of the original Haggadah created by the 
artist Zoya Cherkassky (b. 1976).
Title page and all of the prints are signed and numbered 
by Cherkassky: 36/150.
The illustrations of the "Aachen Passover Haggadah" 
(named after the German city of Aachen on the border 
with Holland and Belgium) - portray impressive graphic 
designs in red, black and gold - and are inspired by 
Jewish images, the Russian Avant-garde and anti-
Semitic images. Throughout the Haggadah appear 
images of birds; their head is a Jewish head wearing 
a Streimel. These illustrations resemble the ones 
appearing in the "Birds Heads Haggadah" of the Middle 
Ages and anti- Semitic illustrations. 
The Haggadah was written and illustrated by Cherkassky 
in 2002 during her stay in Aachen in an artists' 
exchange program.The Haggadah was exhibited in the 
Rosenfeld Gallery in Tel-Aviv and was acquired by the 
Israel Museum, Jerusalem. ]51[ leaves, 40X30 cm. In a cloth 
covered box, hand-made by the binder Daniel Blum. Very good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1200
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.98
אורי ליפשיץ - ספר תערוכה בגלריה "גורדון", 1986 - עותק ראשון 
מתוך מהדורה מפוארת בת שמונה עותקים, עם שני תחריטים מקוריים 

אורי ליפשיץ, תחריטים וליתוגרפיות 1963-1985. עריכה: ישעיהו 
יריב. הוצאת גלריה גורדון, תל-אביב, 1986. עברית ואנגלית.

ספר התערוכה "תחריטים וליתוגרפיות 1985-1963", תערוכה רחבת 
הקף של עבודותיו הגרפיות של אורי ליפשיץ שהוצגה בגלריה "גורדון" 

בתל-אביב בשנת 1985. עותק ראשון, חתום וממוספר, מתוך "מהדורת 
פאר מיוחדת בת 8 עותקים", המכילה שני תחריטים מקוריים, חתומים 

וממוספרים בידי ליפשיץ (1/110) וכרוכה בכריכת עור שבמרכזה 
מוטבעת לוחית מוזהבת, חרוטה. 56 עמ' ]69[ לוחות, ]3[ דף, XXVII עמ', 

30 ס"מ. מצב טוב. נתון בנרתיק מחופה בד. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400 

98.
Uri Lifschitz -Gordon Gallery Exhibition Catalogue, 
1986 - First Copy from a Remarkable Edition of Eight 
Copies, with Two Original Etchings
Uri Lifschitz, etchings and lithographs 1963-1985. 
Editor: Yesha'ayahu Yariv. Tel-Aviv: Gordon Gallery, 
1986. Hebrew and English.
Catalogue of "Etchings and Lithographs 1963-1985" 
exhibition, an extensive exhibition of the graphic 
works of Uri Lifschitz, exhibited in Gordon Gallery in 
Tel-Aviv, 1985. First copy, signed and numbered, from 
a "Special, remarkable, edition of 8 copies", with two 
original etchings, numbered and signed by Lifschitz 
(1/110) and bound in a leather binding with an engraved 
golden plaque on its center. 56 pp, ]69[ plates, ]3[ leaves, 
XXVII pp, 30 cm. Good condition. In a cloth-backed slipcase.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400
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.99
שירים מאת ארטורו שוורץ - מהדורה חתומה וממוספרת - תחריט מקורי 

מאת עופר ללוש
A Coat Made of Wind, מאת ארטורו שוורץ. הוצאת הגלריה 

האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר, אוניברסיטת תל-אביב, 
1994. אנגלית. 

עותק ממוספר: 18/30 וחתום בידי שוורץ. תריסר שירים מאת ארטורו 
שוורץ, מלווים איור מאת עופר ללוש. מצורף תחריט מקורי מאת ללוש, 

חתום וממוספר 18/40. ]11[ דף, ]1[ תחריט, 24 ס"מ. מצב טוב מאד.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

.100
L'Issue - טקסט מאת סמואל בקט - תחריטים מאת אביגדור אריכא 

- פריז, 1968
 L'Issue, Samuel Beckett. Six gravures originales de

Arikha. הוצאת Les Editions, Georges Visat, פריז, 1968. 
 צרפתית. עותק ממוספר: 113/154.

L'Issue, קטע קצר מתוך "האבודים" מאת סמואל בקט. הטקסט מלווה 
בששה תחריטים מאת אביגדור אריכא - איורים מופשטים, בשחור-לבן 

עם נגיעות צבע, חתומים בעפרון בידי אריכא. 25, ]3[ עמ', 29 ס"מ. מצב 
טוב. נייר עבה ואיכותי. גליונות נפרדים, נתונים בתיקייה. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500 

99.
Poems by Arturo Schwarz - Signed and Numbered Edition - 
Original Etching by Ofer Lellouche
A Coat Made of Wind, by Arturo Schwarz. Published by the 
Genia Schreiber Tel Aviv University Art Gallery, 1994. 
English.
Numbered: 18/30 and signed by Arturo Schwarz. A dozen 
poems by Arturo Schwarz, with an illustration by Ofer 
Lellouche. Attached is an original etching by Ofer 
Lellouche, signed and numbered 18/40. ]11[ leaves, ]1[ 
etching, 24 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

100.
L'Issue - Text by Samuel Beckett - Etchings by Avigdor 
Arikha - Paris 1968
L'Issue, Samuel Beckett. Six gravures originales de 
Arikha. Paris: Les Editions Georges Visat, 1968. French. 
Numbered: 113/154. 
L'Issue, a short passage from "The Lost Ones" by Samuel 
Beckett. The text is accompanied by six etchings by 
Avigdor Arikha - abstract drawings, in black and white 
with touches of color, signed in pencil by Arikha. 25, 
]3[ pp, 29 cm. Good condition. Heavy paper of fine quality. 
Separate sheets in a folder.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

99

100
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.101
"הזמן יפסל את כלי הפנימיים" - נחמי דרוק - תחריט מקורי מאת 

ישראל הרשברג
הזמן יפסל את כלי הפנימיים, נחמי דרוק. הוצאת אבן חשן, רעננה, 

 .2006
הספר העשרים ושישה בסדרת ספרי השירה "פיטדה". נדפס במהדורה 

מצומצמת בת 50 עותקים, מלווים תחריט מקורי מאת האמן ישראל 
הרשברג, שנדפס בסדנת ההדפס בקיבוץ כברי. עותק זה מספרו 26 
והוא חתום בידי המשוררת בקולופון וכרוך בכריכה מעשה ידי עידו 

אגסי. התחריט חתום, מתוארך (2005) וממוספר בידי הרשברג. 76, ]2[, 
עמ', 25X21 ס"מ. תחריט: 20X16 ס"מ. מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

101.
"Time Constructs my Core" - Nechami Druck - Original 
Etching by Israel Hershberg
Time Constructs my Core, Nechami Druck. “Even Hoshen” 
Publishers, Raanana, 2006.
The twenty-sixth book in a series of poetry books 
"Pitda" (Topaz). Printed in a limited edition of 50 
copies, accompanied by an original etching by the 
artist Israel Hershberg, printed at the print workshop 
located in Kibbutz Cabri. This copy is numbered 26 and 
it is signed in the colophon by the poet and bound in a 
binding made by Ido Agassi. The etching is signed, dated 
(2005) and numbered by Hershberg. 76, ]2[, p, 25X21 cm. 
Etching: 20x16 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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.102
משה גרשוני - י"ג תחריטים לשירי חיים נחמן ביאליק

משה גרשוני, י"ג תחריטים לשירי חיים נחמן ביאליק. סייע בבחירה 
והקדים מבוא: דן מירון. הוצאת סדנת ההדפס, ירושלים, 1987. 

שלושה-עשר תחריטים מאת משה גרשוני, המלווים שלושה-עשר שירים 
מאת חיים נחמן ביאליק. כותרות השירים עוצבו בידי פרנצ'סקה ברוך 
והאותיות הרישיות עוצבו בידי יוסף בודקו. אחד השירים נכתב בכתב 
ידו של גרשוני והודפס בדפוס-רשת. מהדורה ממוספרת, 18/50. סך 
הכל נדפסו ששים עותקים. כל התחריטים חתומים וממוספרים בידי 

גרשוני. 
מצורף קטלוג תערוכה שנערכה ב-1988 במוזיאון תל-אביב ]אוצרת: 

עדנה מושנזון[, המהווה רפרודוקציה של האלבום (הוצאת מוזיאון תל-
אביב לאמנות, "דביר" וסדנת ההדפס ירושלים). 

]14[ גליונות, 53X38 ס"מ, מקופלים לשניים, נתונים בקופסת קרטון מעשה 
ידי יהודה מיקלף. מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $3000 

102.
Moshe Gershuni - Thirteen Etchings for Poems by Chaim 
Nachman Bialik
Moshe Gershuni, thirteen etchings for Poems by Chaim 
Nachman Bialik. Dan Miron: assisted with the selection 
of poems and composed the introduction. Jerusalem: 
Jerusalem Print Workshop, 1987.
Thirteen etchings by Moshe Gershuni accompanying 
thirteen poems by Chaim Nachman Bialik. Titles of poems 
designed by Franceska Baruch and initial letters by 
Joseph Budko. One poem was handwritten by Gershuni and 
printed in screenprinting. Numbered edition: 18/50. All 
of the etchings are signed and numbered by Gershuni.
Attached is a catalogue of an exhibition held in 1988 in 
the Tel-Aviv Museum ]curator: Edna Moshensohn[ which is 
a reproduction of the album (published by the Tel-Aviv 
Art Museum, "Dvir" and the Jerusalem Print Workshop). 
]14[ sheets, 38X53 cm, folded into two, in a cardboard box by 
Yehuda Miklaf. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $3000
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.103
"קדיש" מאת אלן גינזברג - הדפסים מאת משה גרשוני 

קדיש, אלן גינזברג. עברית: נתן זך, הדפסים: משה גרשוני. הוצאת 
"הראל", יפו 1997. 

עשרים וארבעה הדפסי משי מקוריים, מודפסים על רדיד מתכת מוזהב, 
מעשה ידי משה גרשוני. ההדפסים מלווים את הפואמה "קדיש" מאת אלן 
גינזברג. הפואמה מודפסת במקור האנגלי ובתרגום עברי מאת נתן זך. 
כל ההדפסים חתומים וממוספרים בידי משה גרשוני. עותק זה מספרו 

 35X54 :65, מקופלים לשניים. נתונים בקופסהX50 :18/48. ]26[ גליונות
ס"מ. מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1000 

103.
"Kaddish " by Allen Ginsberg - Prints by Moshe Gershuni
Kaddish, Allen Ginsberg. Hebrew: Nathan Zach, prints: 
Moshe Gershuni. "Harel" publishing, Jaffa, 1997.
Twenty four original silkscreens, printed on a gilded 
metal sheet, created by Moshe Gershuni. The prints 
accompany the poem "Kaddish" by Allen Ginsberg. The 
poem is printed in the original English version with 
a translation into Hebrew by Nathan Zach. All of the 
prints are signed and numbered by Moshe Gershuni: 
18/48. ]26[ sheets: 65X50 cm, folded into two. Placed in a 
box: 35X54 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000
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.104
"פוגת מוות" מאת פאול צלאן - תחריטים מאת יגאל תומרקין 

Todesfuge ]פּוַגת-ָמֶות[, מאת פאול צלאן (Paul Celan). הוצאת 
"הראל", יפו, 1995. גרמנית. עותק 18/35. 

הפואמה המונומנטלית "פוגת מות" מאת פאול צלאן (במקור הגרמני), 
מלווה חמישה תחריטים מרשימים מאת יגאל תומרקין, בטכניקה 

משולבת של תחריט צילומי ומחט יבשה. חמשת התחריטים חתומים 
וממוספרים על ידי תומרקין. ]17[ דף, אינם כרוכים, 38.5 ס"מ. נתונים 

בתיקייה מחופה בד ובנרתיק תואם. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600 

104.
"Death Fugue" by Paul Celan - Etchings by Yigal 
Tumarkin
Todesfuge ]Death Fugue[, by Paul Celan. Jaffa: "Harel" 
publishing, 1995. German. Numbered: 18/35. 
The monumental poem "Death Fugue" by Paul Celan 
(German original version), accompanied by five 
remarkable etchings by Yigal Tumarkin, created using a 
technique combining photographic etching and drypoint. 
All of the five etchings are signed and numbered by 
Tumarkin. ]17[ leaves, not bound, 38.5 cm. In a cloth covered 
binder and a matching slipcase.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600
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.105
"מעשה הים, כרוניקת פירוש", מאת מיכל גוברין - תחריטים מאת 

ליליאן קלאפיש 
מעשה הים, כרוניקת פירוש, מאת מיכל גוברין. תחריטים מאת ליליאן 

קלאפיש. הוצאת "הראל", יפו, תשנ"ח ]1998[. 
"מעשה הים, כרוניקת פירוש", מאת מיכל גוברין. יומן מסע המתחיל 
בריו דה ז'נירו ומסתיים בירושלים. ה"יומן" כתוב בעמודה המרכזית 
בדף, ומסביב לו פירושים (קטעי שירה, הגות, ציטוטים ממילונים או 
ממקורות יהודיים ואיורים), כבעימוד של דף מן התלמוד. את הספר 

מלווים אחד-עשר תחריטי נחושת מקוריים מאת ליליאן קלאפיש, אשר 
נעשו בטכניקה משולבת של תצריב אקוונטינה, שעווה רכה ומחט יבשה. 

התחריטים חתומים וממוספרים בידי קלאפיש: 18/78. 
]8[, 57, ]5[ עמ', 38 ס"מ. מצב טוב. מודפס על נייר עבה ונתון בנרתיק 

קרטון. 
מצורף הספר "מעשה הים, כרוניקת פירוש" בהוצאת "כרמל", ירושלים, 

2000. בדף הראשון הקדשה מאת המחברת. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250 

.106
"סבא איזידור" מאת עמוס עוז / "אני יושב עכשיו כאן", מאת יהודה 

עמיחי - תחריטים מאת לין אבדנקה
שתי חוברות ביבליופיליות בהוצאת Land Marks Press (סימנופים), 

מישיגן, 1994, 1997. תחריטים מאת לין אבדנקה.
1. סבא איזידור, מאת עמוס עוז. דפוס סימנופים, מישיגן, 1997. 

סיפור קצר מאת עמוס עוז, נדפס באנגלית ובעברית, מלווה תחריט 
מאת לין אבדנקה. "סבא איזידור נערך על מחשב 'מקינטוש' בגופני 

'גרמונד' ו'דוד'. הטקסט הועבר לגלופות פולימר שהודפסו בשיטת בלט 
על נייר פרנקפורט לבן. נייר העטיפה הינו טווינרוקר סייג'ברוש, 

עבודת יד". עותק 18/25. בקולופון העברי והאנגלי חתימותיהם של 
לין אבדנקה ועמוס עוז. ]8[ דף + תחריט, 31 ס"מ. מצב טוב. מצורף עלון 

פרסום של ההוצאה לרגל יציאת החוברת.
 Land Marks 2. אני יושב עכשיו כאן, מאת יהודה עמיחי. הוצאת

Press, מישיגן 1994. קטע משיר מאת יהודה עמיחי. נדפס באנגלית 
ובעברית, מלווה תחריט מזוטינט מאת לין אבדנקה. עותק 18/25.

חתום בידי לין אבדנקה ויהודה עמיחי. ]4[ עמ' מקופלים בעטיפת-נייר 
מיוחדת, 26 ס"מ. מצב טוב. מצורף עלון פרסום של ההוצאה לרגל יציאת 

החוברת. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

105.
"Ma'asse HaYam, Chronikat Perush", by Michal Govrin - 
Etchings by Liliane Klapisch 
Ma'asse HaYam, Chronikat Perush, by Michal Govrin. 
Etchings by Liliane Klapisch. Jaffa: "Harel", 1998.
"Ma'asse HaYam, Chronikat Perush" by Michal Govrin. A 
travel journal starting in Rio De Janiero and ending 
in Jerusalem. The "Journal" is written in the central 
column on the leaf, surrounded by interpretations 
(passages of poetry, philosophy, citations from 
dictionaries or Jewish sources and illustrations) 
resembling a Talmudic page. The book is accompanied by 
eleven original copper etchings by Liliane Klapisch, 
made using a combined technique of aquatint, soft-
ground and drypoint. The etchings are numbered 18/78 
and signed by Klapisch.
]8[, 57, ]5[ pp, 38 cm. Good condition. Printed on thick paper 
and contained in a cardboard slipcase.
Attached is the book "Ma'asse HaYam, Chronikat Perush" 
published by "Carmel", Jerusalem, 2000. A dedication by 
the author appears on the first leaf.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

106.
"Grandpa Isidore" by Amos Oz / "I am Sitting Here Now" 
by Yehuda Amichai - Etchings by Lynne Avadenka
Two bibliophilic booklets published by Land Marks 
Press, Michigan, 1994, 1997. Etchings by Lynn Avadenka.
1. Grandpa Isidore, by Amos Oz. Michigan, 1997. A 
short story by Amos Oz printed in English and in 
Hebrew, accompanied by an etching by Lynne Avadenka. 
"Grandpa Isidore was edited on a Mackintosh computer 
in Garamond and David types. Printed from Polymer 
plates on white Frankfurt paper. Twinrocker Sagebrush 
cover, handsewn." Copy no. 18/25. Lynne Avadenka and 
Amos Oz signatures on Hebrew and on English Colophon. 
]8[ leaves + etching, 31 cm. Good condition. Attached is a 
promotional leaflet announcing the publication of this 
booklet.
2. I am Sitting Here Now, by Yehuda Amichai. Michigan 
1994. A section of Yehuda Amichai's poem. Printed in 
English and in Hebrew, accompanied by a mezzotint 
etching by Lynne Avadenka. Copy no. 18/25. Signed by 
Lynne Avadenka and Yehuda Amichai. ]4[ pp folded, in a 
special paper cover, 26 cm. Good condition. Attached is a 
promotional leaflet issued towards the publication of the 
booklet. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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"הכתיבה או החיים", חורחה סמפרון - תחריט מאת אדוארדו צ'ילידה
הכתיבה או החיים, חורחה סמפרון (Jorge Semprún). תחריט מאת 

אדוארדו צ'ילידה (Eduardo Chillida). הוצאת "הראל", יפו 
ו"בוזה", ברצלונה, תשנ"ז ]1997[. מהדורה עברית.

טקסטים נבחרים מתוך "הכתיבה או החיים" מאת חורחה סמפרון, 
תורגמו לעברית על-ידי עדו בסוק. מלווה תחריט מקורי, חתום 

וממוספר, מאת אדוארדו צ'ילידה. 
 AP I- XII, ,1-100 מהדורה מצומצמת בת 124 עותקים (ממוספרים

HC I-XII). עותק זה מספרו 18/100. 
הספר יצא לאור לציון הענקת פרס ירושלים לזכויות-אדם לחורחה 

סמפרון בארבע מהדורות בשפות שונות: באנגלית, צרפתית, ספרדית 
ועברית. כל מהדורה מלווה בתחריט שונה.

]18[ עמ' (תשעה גליונות נפרדים מקופלים לשניים), 28X38 ס"מ + תחריט. 
נתון בנרתיק מחופה בד. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400 

107.
"Writing or Life", Jorge Semprún - Etching by Eduardo 
Chillida
Writing or Life, Jorge Semprún. Etching by Eduardo 
Chillida. "Harel" publishing, Jaffa and "Boza", 
Barcelona, ]1997[. Hebrew edition.
Selected texts from "Writing or Life" by Jorge Semprún, 
translated into Hebrew by Ido Basuk. Accompanied 
by original, signed and numbered etching by Eduaro 
Chillida. A limited edition of 124 copies (numbered 
1-100, AP I-XII, HC 1-Xii). The copy presented here is 
no. 18/100.
This book was published when Jorge Semprún was awarded 
the Jerusalem Prize for Human Rights, in four editions 
in different languages: English, French, Spanish and 
Hebrew. Each edition is accompanied by a different 
etching.
]18[ pp (nine separate sheets folded into two), 28X38 cm + 
etching. In a cloth-covered case.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400
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.108
לין אבדנקה - אוסף פריטים

 Understanding .1, הוצאת Land Marks Press, מישיגן,
1987-1988. חוברת פופ-אפ (Pop-Up) מקופלת. החלקים הגזורים 
הבולטים לגובה יוצרים אותיות, המרכיבות יחד את המילה "בינה". 

הטקסט הוא מתוך החיבור "שיעור קומה" מאת משה קורדובירו 
(אנגלית), ומתוך ספר ישעיהו, פסוק יג פרק כח (עברית). חתום בידי 

אבדנקה וממוספר: 75/75. 
A Meditation .2, הוצאת Land Marks Press, מישיגן, 1986. 

חוברת מקופלת. בשלושה עמודים גזורות האותיות יי. ביתר העמודים 
נדפס קטע מתוך שיר השירים (אנגלית). חתום בידי אבדנקה וממוספר: 

 .69/90
An Only Kid .3. הוצאת Land Marks Press, 1990. אנגלית. נוסח 

ופירוש הפיוט "חד גדיא", מאת לין אבדנקה. עיצוב החוברת נעשה 
בהשראת אליעזר (אל) ליסיצקי. עטיפת החוברת נעשתה משילוב מיוחד 
של חומרים, ובהם שיער עזים. חתום בידי אבדנקה וממוספר: 48/75. 

Compassion .4, הוצאת Land Marks Press, 1996. חוברת העוסקת 
במשמעויותיה השונות של המילה "רחמים" (Compassion) בעברית 

ובאנגלית. בסופה מספר דפים התפורים זה לזה, אשר בפתיחתם 
יוצרים אפקט תלת-ממדי ומציגים את מרכיביה של המילה רחמים - 
רחם, מים ו-ים. חתום בידי אבדנקה וממוספר 36/50. מצורף עלון 

פרסום של ההוצאה לרגל יציאת החוברת. 
5. קטע מתוך ספרּה של שולמית הראבן, "שונא הנסים" (עברית 

ואנגלית), מלווה איור מאת אבדנקה. דף 56X43 ס"מ. הדפס חתום 
וממוספר: 15/20. 

מצורפת עבודה נוספת מאת אבדנקה - גליון נייר עבה, מקופל בצורת 
אקורדיון, ובו איורים בעפרון, עם דוגמאות שנעשו באמצעות חירור 

הנייר במחט. 54X15 ס"מ. העבודה אינה חתומה ואינה ממוספרת. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500 

108.
Lynne Avadenka - A Collection of Items
1. Understanding, published by Land Marks Press, 
Michigan, 1987-1988. A folded Pop-Up Booklet. The pieces 
that are cut protrude and form letters that together 
make up the word "Bina" (intelligence ). The text is 
from the narrative "Shiur Koma" by Moshe Cordovero 
(English), and from the Book of Isaiah, Chapter 13 Verse 
28 (Hebrew). Signed and numbered by Avadenka: 75/75.
2. A Meditation, published by Land Marks Press, 
Michigan, 1986. A folded booklet. Three pages are cut out 
in the form of the letters ’Yud Yud’. On the remaining 
pages a passage from the Song of Songs is printed 
(English). Signed and numbered by Avadenka : 69/90.
3. An Only Kid. Land Marks Press Publishers, 1990. 
English. Wording and meaning of the liturgical poem 
"Chad Gadya " by Lynne Avadenka. The booklet’s design 
is inspired by Eliezer (El) Lissitzky. The booklet’s 
binding was made from a special combination of 
materials, including goat’s hair.Signed and numbered by 
Avadenka: 48/75.
4. Compassion, published by Land Marks Press, 1996. 
The booklet deals with the various meanings of the 
word "Rehamim" (Compassion/mercy) in Hebrew and in 
English. The last pages are sewn together, creating a 
three-dimensional effect: when the booklet is open it 
presents the elements that comprise the word Rehamim 
- Rehem (womb), Ma’im (water) and Yam (sea). Signed by 
Avadenka and numbered 36/50. Attached is a publicity 
flyer that marks the publication of the booklet.
5. Excerpt from the book by Shulamit Hareven, "The 
Miracle Hater" (Hebrew and English), accompanied by an 
illustration by Avadenka. Page 56X43 cm. The print is 
signed and numbered: 15/20.
Attached is an additional work by Avadenka - a thick 
sheet of paper, folded in an accordion fold, with pencil 
illustrations, with patterns made by a paper hole punch 
needle. 54X15 cm. Work is unsigned and not numbered.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500
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מרדכי מֹוֶרה - שלשה ספרים / תחריטים מקוריים

 Moreh - Entre le rêve et l'éveil, l'arbre .1-2
 Michele הוצאת .initiatique et les animaux de l'ombre

Broutta, פריז, 1983. צרפתית.
48 רפרודוקציות צבעוניות של ציורים מאת מורה. עותק מספר 11 

(E.A.) מתוך מהדורה בת 15 עותקים עם חתימת האמן ואיורים קטנים 
משלו בקולופון, כרוך בכריכת עור עם הטבעות זהב. מצורפים שני 

תחריטים מקוריים של מורה, חתומים וממוספרים 15X12) 11/15 ס"מ; 
17X12 ס"מ). מצורף עותק נוסף, ממוספר (מס' 244), עם איור קטן מאת 

מורה בקולופון. 
 Bestiaire du 7e jour ou La microfaune de Moreh, Texte .3

de Renè de Obaldia. הוצאת Michele Broutta, פריז, 1980. 
צרפתית.

54 רפרודוקציות צבעוניות של ציורים מאת מורה. עותק 94/120,עם 
חתימת האמן, כרוך כריכת עור נאה. מצורפים שני תחריטים מקוריים 

של מורה, חתומים וממוספרים 94/120 (4.5X9.5 ס"מ;12X8.5 ס"מ). 
נתון בנרתיק קרטון.

מרדכי מורה (נ. 1937), אמן ישראלי, בוגר האקדמיה לאמנות "בצלאל" 
בירושלים ובתי ספר לאמנות בפירנצה ובפריז. עוסק בציור, רישום 
והדפס. יצירותיו הגרפיות מתאפיינות ברישום אקספרסיבי ודייקני 

ובשליטה טכנית גבוהה, והוא נחשב למומחה בתחום התחריט. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

109.
Mordecai Moreh - Three Books / Original Engravings
1-2. Moreh - Entre le rêve et l'éveil, l'arbre 
initiatique et les animaux de l'ombre. Paris: Michele 
Broutta, 1983. French.
48 reproductions in color of paintings by Moreh. Copy 
no. 11 (E.A.) out of an edition of 15 copies with artist's 
signature and small illustrations by the artist on 
the colophon leaf, bound in leather binding with gold 
embossments. Attached are two original engravings by 
Moreh, signed and numbered 11/15. (15X12 cm; 17X12 cm). 
Attached is an additional copy, (numbered, no.244), with 
a small illustration by Moreh on the colophon leaf.
3. Bestiaire du 7e jour ou La microfaune de Moreh, Texte 
de Renè de Obaldia, Paris: Michele Broutta, 1980. French.
54 reproductions in color of paintings by Moreh. Copy 
no. 94/120, with artist's signature, bound in a fine 
leather binding. Attached are two original engravings 
by Moreh, signed and numbered 90/120. 4.5X9.5 cm;12X8.5 
cm. Contained in a cardboard slipcase.
Mordecai Moreh (b. 1937), an Israeli artist, graduate 
of "Bezalel" art academy in Jerusalem and art schools 
in Florence and Paris. Creates paintings, drawings 
and prints. His graphic creations are characterized by 
expressive and precise drawing and by high technical 
expertise and he is considered a master of engraving.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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איורים לתנ"ך - מארק שאגאל - 24 ליטוגרפיות מקוריות - פריז, 

1960
Dessins Pour La Bible, Marc Chagall ]איורים לתנ"ך מאת 

מארק שאגאל[, גליון 37-38 של Verve. הוצאת Verve, פריז, 1960. 
צרפתית.

טקסט מאת Gaston Bachelard. 96 רפרודוקציות שחור-לבן 
איכותיות ו-24 ליטוגרפיות מקוריות בצבע, ליצירות בנושאים 

תנ"כיים שיצר שאגאל במהלך השנים 1958-1959. עיצוב הכריכה 
נעשה בידי שאגאל במיוחד לכבוד מהדורה זו. 36 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $1800 

.111
מארק שאגאל - לקט פריטים - חתימות

1-4. הזמנה "להיות נוכח בציון הרכבת שנים עשר החלונות שצוירו 
ע"י מארק שאגאל בבית הכנסת במרכז הרפואי של הדסה" (6 בפברואר 

1962), עם חתימה של שאגאל. ■ כרטיס עם תכנית האירוע. ■ חוברת 
"The Jerusalem Windows", נדפסה לכבוד האירוע הנ"ל. ■ שני 

דפים מודפסים במכונת כתיבה, תרגום לאנגלית של הנאום שנשא 
שאגאל בטקס הנ"ל, בבית הכנסת של "הדסה". 

5. קטלוג של גלריה Gérald Cramer, ז'נבה. בקטלוג מוצעות 
 le) "למכירה מספר עבודות של שאגאל, ביניהן ציורו "קריעת ים סוף
passage de la mer rouge). על עטיפת הקטלוג נדפסה עבודה של 

שאגאל וכן מופיעה עליה הקדשה בכתב ידו, ביידיש (ירושלים, 1962). 
גודל משתנה. מצב טוב. מעט כתמים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

110.
Drawings for the Bible - Marc Chagall - 24 Original 
Lithographs - Paris, 1960
Dessins Pour La Bible, Marc Chagall. Verve, issue no. 37-
38. Published by Verve, Paris, 1960. French.
Text by Gaston Bachelard. Ninety six black and white 
reproductions of good quality and twenty four original 
colored lithographs of works on Biblical topics created 
by Chagall during 1958-1959. Cover designed by Chagall 
especially for this edition. 36 cm. Very good condition. 

Opening price: $1800

111.
Marc Chagall - Collection of Items - Signatures
1-4. Invitation to "Attend the assembling of the twelve 
windows created by Marc Chagall in the Haddassah 
Medical Center Synagogue" (February 6, 1962), with 
Chagall's signature. ■ Card with the event's program. 
■ A booklet -"The Jerusalem Windows" - printed for the 
occasion. ■ Two typewritten pages, translation into 
English of the speech delivered by Chagall on the above 
occasion, in the "Hadassah" synagogue.
5. Catalogue of Gérald Cramer gallery, Geneva. The 
catalogue presents for sale some of Chagall's works, 
amongst them the painting "Crossing the Red Sea" (le 
passage de la mer rouge). A work by Chagall appears 
on the catalogue's cover as well as a dedication 
handwritten by Chagall, in Yiddish (Jerusalem, 1962). 
Size varies. Good condition. Minor stains.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

110111
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הגדה לפסח / הללויה - בן שאן

 שני ספרים במהדורות מצומצמות, עם איורים מאת בן שאן
(1898-1969), צייר, צלם ואמן גרפי יהודי אמריקני.

The Haggadah for Passover .1, הגדה לפסח, מאוירת בידי בן 
 The Trianon שאן. תרגום, הקדמה והערות מאת ססיל רות. הוצאת

Press, פריז-לונדון, 1966. עברית ואנגלית.
הגדה לפסח, מלווה איורים מרשימים מאת בן שאן. עותק מספר 146 
מתוך מהדורה בת 228 עותקים שנדפסו על נייר עבה ואיכותי. נתונה 

בקופסה מהודרת, מחופה קלף. XXIII ,135, ]1[ עמ', (גליונות נפרדים, 
מקופלים לשניים), 39 ס"מ. מצב טוב.

Hallelujah .2 ]הללויה[, 24 ליטוגרפיות מאת בן-שאן. הוצאת 
Kennedy Graphics, ניו-יורק, 1970. אנגלית, צרפתית ועברית.

שאן סיים את העבודה על "הללויה", איורים למזמור ק"נ בספר תהלים, 
זמן קצר לפני מותו, והם מהווים את יצירתו השלמה האחרונה. עותק 
ממוספר: 194/200 (סה"כ ראו אור 210 עותקים). כולל הקדמה מאת 

ברנרדה ברייסון (Bernarda Bryson), ומכתב לשאן מאת פרננד מרלו 
(Fernand Mourlot), בצרפתית ובאנגלית. ]33[ דף, 43 ס"מ. נתון 

 ."Ben Shahn ,בקופסה נאה, מחופה בד, עליה הטבעה מוזהבת: "הללויה
מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1200 

112.
Passover Haggadah / Hallelujah - Ben Shahn
Two books in limited editions, with illustrations 
by Ben Shahn (1898-1969),Jewish-American painter, 
photographer and graphic designer.
1. The Haggadah for Passover. Passover Haggadah 
illustrated by Ben Shahn. Translation, introduction 
and historical notes by Cecil Roth. Paris-London: The 
Trianon Press, 1966. Hebrew and English.
Passover Haggadah, with remarkable illustrations by 
Ben Shahn. Copy no. 146 out of an edition of 228 copies 
printed on heavy paper of good quality. Contained 
in a fine box, parchment covered. 135 pp, XXIII, ]1[, pp 
(separate sheets folded into two), 39 cm. Good condition.
2. Hallelujah, 24 lithographs by Ben Shahn. New-York: 
Kennedy Graphics, 1970. English, French and Hebrew.
Shahn completed the work on "Hallelujah", illustrations 
for the 150th psalm, shortly before his death and 
they represent his last completed work. This copy is 
numbered 194/200 (total of 210 copies were printed). 
Introduction by Bernarda Bryson and a letter to Shahn 
by Fernand Mourlot in French and English. ]33[ leaves, 43 
cm. In a fine case, cloth covered with a golden embossing: 
"Hallelujah, Ben Shahn". Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1200
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הגדה של פסח - תחריטים מקוריים מאת יעקב בוסידן

הגדה של פסח, תחריטים צבעוניים מאת האמן יעקב בוסידן, ]1975[. 
ספר אמן של יעקב בוסידן (נ. 1939). שלושים תחריטים מרשימים 

(צבעוניים) המלווים את טקסט ההגדה ופסוקים מספר בראשית. 
ביניהם תחריטים המתארים את בריאת העולם, עשרת המכות, חד גדיא, 

ועוד. 
ההגדה יצאה ב-50 עותקים חתומים וממוספרים בידי בוסידן. לפנינו 

עותק מספר 16. התחריטים חתומים (ורובם מתוארכים). 
"בוסידן החליט שהאות של ההגדה שלו תהיה אות מסורתית, ללא 

סטיה, והוא מצא אותה - תוך צרוף שתי מסורות, אשכנזית ואיטלקית - 
בספר אותיות סטנדרטי, ובכך קבע את גבול ההצטרפות שלו, כחוליה 
בשלשלת. את ציורן של האותיות, בשחור-לבן, הפקיד בידי גרפיקאי 

ולאחר שהיה הטקסט בידו, ביצע בו את עבודת העימוד, את ההגדלות, 
את המיקום ואת הצבעים... מכאן ואילך חש בוסידן עצמו חפשי לעצב 

הגדה שחותמה אישי, והוא עשה זאת לא רק במסגרת האיורים, אלא 
גם בטקסט עצמו, על ידי כך שהקדים פסוקים מספר בראשית לטקסט 

המסורתי. ההגדה של פסח - לפי תפיסת בוסידן - היא סיפור הולדתו 
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של עם, ולכן יש להקדים לו את סיפור הולדתו של העולם, וכן את 
ברית בין הבתרים, שבה מאוזכרת יציאת מצרים לראשונה במקורותינו. 
שמונה התחריטים הראשונים קשורים בששת ימי בראשית ובברית. יתרה 
מזו, כל תחריטי ההגדה, שלושים במספר, קשורים בהיבטים שונים של 

תהליכי היווצרות, בהם נתפסות דמויות האדם, הנוף והחיות כפי שהיו, 
כביכול, בתחילתם.

בנוסח העיצוב נהג בוסידן התעלמות גמורה מן הכרונולוגיה של 
תולדות האמנות. בכל לוח ניכר שהוא מוצר של סוף המאה העשרים, 

אבל אף אחד מן הלוחות איננו חייב נאמנות לתפיסה אמנותית מסוימת, 
כפי שהוגדרה במילון המסובך של זמננו. החרות, שהיא מהותה של 

ההגדה, נתפסה על ידי בוסידן כחרות כוללת; כוללת גם את החרות 
להתעלם מהתחייבות לתפיסות, שהזולת קבע גבולותיהן". (בנימין 

תמוז, מתוך ההקדמה להגדה).
מצורף: שיר השירים, עם תחריטים מאת יעקב בוסידן. הוצאה עצמית, 
 35X30 ,1982?[. בדף השער הקדשה בכתב-יד מאת בוסידן. ]42[ דף[

ס"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $12,000 
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113.
Passover Haggadah - Original Etchings by Ya'akov
Boussidan
Passover Haggadah, color etchings by the artist Ya'akov 
Boussidan, ]1975[.
Artist Book of Ya'akov Boussidan ]b. 1939[. Thirty 
remarkable engravings in color accompanying the 
Haggadah text and verses of Genesis.
Engravings portraying the creation, the Ten Plagues, 
Chad Gadya, and other scenes.
The Haggadah was published in 50 copies signed and 
numbered by Boussidan. Presented here is copy no. 16. 
The etchings are signed (and most of them dated).
"Boussidan decided that the letters of his Haggadah 
will be traditional letters, with no diversion, and 
he found the right letter- a combination of two 
traditions, Ashkenazic and Italian - in a standard 
book of letters, and by doing so he set the limit of his 
joining the tradition, as a link in a chain. The drawing 
of the letter, in black-white, was deposited in the 
hands of a graphic designer and once Boussidan got the 
text, he did the pagination, enlargements, placing and 
colors…from there on Boussidan felt free to design a 
Haggadah with a personal imprint and did so not only 
through the illustrations but also with the text by 
adding verses of the book of Genesis to the traditional 
text. The Passover Haggadah - according to Boussidan's 
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perception - is the story of a people's birth, this is 
why it has to be preceded by the birth of the universe, 
the Covenant of the Parts where the Exodus is mentioned 
for the first time in Jewish sources. The first eight 
etchings are related to the six days of creation and 
the covenant. All of the Haggadah's etchings, thirty 
altogether, are related to various aspects of the 
process of creation where Adam, Nature and Animals are 
seen as they were when created.
Boussidan totally disregarded the chronology of art 
history when it came to design. Each plate implies that 
it is a product of the twentieth century. However, none 
of the plates is loyal to a specific artistic perception, 
as defined in the complicated dictionary of our times. 
Liberty, which is the essence of this Haggadah, was 
perceived by Boussidan as total liberty; including any 
commitment to perceptions the limits of which have been 
set by others. (Binyamin Tamuz, from the introduction to 
the Haggadah).
Attached is the Song of Songs with etchings by Ya'akov 
Boussidan. Self-published, ]1982?[. On the title page 
appears a dedication handwritten by Boussidan. ]42[ 
leaves, 35X30 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $12,000
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.114
"הגדת ירושלים" - איורים מאת יעל הרשברג - כרך האיורים וכתב 

היד המקוריים - ציור שמן מקורי מאת ישראל הרשברג
הגדת ירושלים. איור: יעל הרשברג, קליגרפיה: יצחק (איזי) 

פלודבינסקי. כתב היד המקורי, 1996. 
הגדה של פסח, כתובה בידי הקליגרף יצחק (איזי) פלודבינסקי 

ומאוירת בידי יעל הרשברג. אקוורלים צבעוניים מרשימים, בשילוב 
זהב, המציגים פרטים ארכיטקטוניים משכונות העיר ירושלים 

ועיטורים מעולם הצומח. 
האיורים המלווים את ההגדה ספוגים כולם באהבת העיר ירושלים 
ובהכרת חשיבותה ומרכזיותּה לאורך ההיסטוריה; הם בוחנים את 

רעיון קדושתּה של העיר לאורּה של המימרה המבחינה בין "ירושלים 
של מעלה" ו"ירושלים של מטה" (בבלי, תענית, ה, ע"א: הכי א"ר 

יוחנן אמר הקב"ה, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים 
של מטה ומי איכא ירושלים למעלה אין דכתיב ירושלם הבנויה כעיר 

שחוברה לה יחדיו) - מחד מתארים האיורים את הגשמי, הארצי והיום-
יומי ומאידך את הרוחני, הנשגב והקדוש. המתח התמידי המתקיים 
בין עליונים ותחתונים הוא המעניק לאיורים שבהגדה את ייחודם 

והוא שהנחה את אדריכלי ההגדה, שהוכנה לכבוד שנת ה-3000 לעיר 
ירושלים. 

האיורים שואבים את השראתם ממבנים ירושלמיים, ובפרט משעריהם, 
דלתותיהם וחלונותיהם, המסמלים, בהשאלה, את אחד הנושאים 

המרכזיים בהגדת חג הפסח - החירות. השערים המעטרים את ההגדה 
יכולים להיות משולים לשערי העיר העתיקה - והאמנם דרכם בלבד 

ניתן להכנס ולצאת את העיר? - כפי שניתן להמשילם למ"ט (ארבעים 

ותשעה) שערי הקדושה וההתעלות ש"עבר" בהם ַעם ישראל מיום 
צאתו ממצרים ועד שקיבל את התורה; כך מסמלים השערים והפתחים 

המופיעים ב"הגדת ירושלים" את קדושת "ירושלים של מטה" היום-
יומית ואת חירותּה, תוך שמירה מתמדת על קשר-עין מטאפורי עם 

"ירושלים של מעלה" הנשגבת והנצחית. 
באיורי ההגדה ניתן לזהות את חומות העיר העתיקה, שער הרחמים 

בחומה המזרחית של העיר העתיקה, שער הכניסה הראשית לבית "תבור" 
של קונרד שיק ברחוב הנביאים, חזית בית הכנסת "אליהו הנביא" 

ברובע היהודי בעיר העתיקה, אבן ראשה מבית החולים "ביקור חולים", 
חלונות בית בשכונת הבוכרים וכן דלתות בתים ושערים בשכונות 

טלביה, בקעה, נחלאות, מאה שערים ומרכז העיר. 
באחד הדפים, "לשנה הבאה בירושלים", מופיע ציור שמן מקורי מאת 

ישראל הרשברג - מבט מרחוב קרן היסוד מעבר גן הפעמון אל המושבה 
הגרמנית ושכונת בקעה. שניים מהאיורים הנם עבודות מיקרוגרפיה 

מרשימות - האחת בצורת אריה (אחד מזוג האריות בשער הכניסה לבית 
משיח בורוכוף ברחוב יפו) והשניה - איור מגדל דוד. 

כתב היד, הכולל את האיורים המקוריים הנ"ל, כרוך בכריכת מפוארת, 
בטכניקה של שיבוץ עור בעור, מעשה ידי יהודה מיקלף, ונתון בקופסה 

נאה. ]35[ דף, 41 ס"מ. מצב טוב מאד.
 The Jerusalem Haggadah, Gateway to ,מצורף כרך הביאורים
the Haggadah, כרוך גם הוא בכריכה מפוארת, ובו תצלומים מאת 

הצלם עודד אנטמן והסברים למקורות של כל אחד מאיורי ההגדה, מאת 
פרופסור מארק מיכאל אפשטיין. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $180,000 
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114.
The Jerusalem Haggadah - Illustrations by Yael 
Hershberg - The Original Manuscript and Illustrations 
- Original Oil Painting by Israel Hershberg
The Jerusalem Haggadah. Illustration: Yael Hershberg. 
Calligraphy: Yitzchak (Izzy) Pludwinski. Original 
manuscript, 1996. 
Passover Haggadah, written by Calligrapher Yitzchak 
(Izzy) Pludwinski and illustrated by Yael Hershberg. 
Impressive colorful aquarelles, combined with gold, 
portraying architectural details from Jerusalem 
neighborhoods and botanical ornaments. 
All illustrations throughout the Haggadah permeate the 
love of the city of Jerusalem and depict its prominence 
and centrality throughout history; they integrate 
the conception of holiness of the City in light of the 
expression which discerns between “Yerushalayim Shel 
Mala” ]heavenly Jerusalem[ and “Yerushalayim Shel Mata” 
]earthly Jerusalem[ (Babylonian Talmud, Ta’anit, 5A) 
- on one hand the illustrations portray the material, 
earthy and mundane and on the other hand the spiritual, 
exalted and holy. The constant counterbalance between 
“Yerushalayim Shel Mala” and “Yerushalayim Shel 
Mata” grant the illustrations of the Haggadah their 
uniqueness and it was this theme which guided the 
architects of the Haggadah, which was prepared in honor 
of the 3000th anniversary of the city of Jerusalem. 
The illustrations draw their inspiration from 
Jerusalem structures and from their arches, doors and 
windows in particular, which metaphorically symbolize 
one of the most central themes in the Passover Haggadah 
- the holiday of freedom. The arches ornamenting the 
Haggadah symbolize the gates of the Old City - and 
raise the question as to whether that is the only 
way to enter and exit the city. They also symbolize 
the forty nine gates of holiness and elevation which 

the Jewish nation attained from the time that they 
left Egypt until receiving of the Torah; so too the 
arches and gates portrayed in the Jerusalem Haggadah 
symbolize the holiness of earthy mundane Jerusalem and 
its redemption, while metaphorically preserving the 
heavenly, exalted and eternal Jerusalem.
Throughout the Haggadah the illustrations depict the 
walls of the Old City, Gate of Mercy on The Eastern 
Wall of the Old City, gate of main entrance to Beit 
Tavor of Conrad Schick on HaNevi’im Street, façade of 
“Eliyahu HaNavi” synagogue in Jewish Quarter in Old 
City, keystone from “Bikur Cholim” hospital, windows 
of homes in Bucharim neighborhood as well as doors of 
homes and arches in neighborhoods of Talabiya, Baka, 
Nachlaot, Me’ah She’arim and the city center. 
On the page "Next Year in Jerusalem", appears an 
original oil painting by Israel Hershberg - view from 
Keren HaYesod Street, facing the Liberty Bell Park, of 
the German Colony and Baka neighborhood. Two of the 
illustrations are impressive Micrographies; first in 
the form of a lion (one of the pair of lions on entrance 
gate to home of Mashiach Borochoff on Jaffa Street) and 
second - illustration of David’s Citadel. 
Manuscript, which includes abovementioned original 
illustrations, bound in an elegant binding, crafted by 
artistic bookbinder Yehuda Miklaf, combining two types 
of leather; placed within a fine case. ]35[ leaves, 41. Very 
good condition. 
Attached is a commentary volume, The Jerusalem 
Haggadah, Gateway to the Haggadah, which is bound in 
an elegant binding as well and contains photographs by 
photographer Oded Antman accompanied by explanations 
for sources of each illustration of the Haggadah, by 
Prof. Marc Michael Epstein. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $180,000
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.115
"הגדת ירושלים" - גרסת הדפוס - ורונה, 1997

הגדת ירושלים. איור: יעל הרשברג, קליגרפיה: יצחק (איזי) 
פלודבינסקי. הוצאת "אריה" (Aryeh Editions). נדפס 

 Martino תחת פיקוח המו"ל ,Stamperia Valdonega באמצעות
 .Mardtersteig

גרסת הדפוס האיכותית של "הגדת ירושלים" (ראה פריט קודם). כרוכה 
יחד עם כרך הביאורים בכריכת מפוארת, בטכניקה של שיבוץ עור בעור 

והטבעות מוזהבות, מעשה ידי יהודה מיקלף. נתונה בקופסת קרטון 
נאה. מהדורה זו נדפסה ב-550 עותקים חתומים וממוספרים. עותק זה 

אינו ממוספר, והוא אחד מארבעה עותקים שנכרכו בידי מיקלף. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $12,000 

115.
The Jerusalem Haggadah - Printed Version - Verona, 1997
The Jerusalem Haggadah. Illustrations: Yael Hershberg, 
calligraphy: Yitzchak (Izzy) Pludwinski. "Aryeh 
Editions". Printed by Stamperia Valdonega under the 
supervision of The publisher Martino Mardtersteig, 
Verona, Italy, 1997.
A good quality printed version of the "Jerusalem 
Haggadah" (see previous item). Bound together with a 
commentary volume in a handsome binding, with inlaid 
leather and gold embossing created by Yehuda Miklaf. 
Contained in a find cardboard box. Edition of 550 
copies, signed and numbered. Presented here is a copy 
which is not numbered and is one of four copies bound by 
Miklaf.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $12,000
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.116
איורים מקוריים לפרשות התורה - מיכל מרון

חמישים וארבעה איורים מקוריים לפרשות התורה, מאת מיכל מרון 
(Michal Meron). צבע מים על נייר עבה. חתומים. 

54 גליונות נייר. כל גליון מוקדש לאחת מפרשות התורה, וכולל סדרה 
של איורים קטנים. האיורים מתארים את ההתרחשויות המרכזיות 

בפרשה ומלווים בפסוקים מן התורה או מן ההפטרה, בעברית 
ובאנגלית. האיורים נעשו בצבעים עזים, בסגנון נאיבי האופייני 
למיכל מרון, אשר להגדרתה, מאפשר לפנות אל "הילד שבמבוגר". 

העבודה על איורי חמישים וארבע הפרשות נמשכה כארבע שנים.
מיכל מרון נולדה בחיפה. למדה אמנות בוינה (אוסטריה), ובמכללה 

האקדמית תל-חי. עבודותיה, העוסקות בנושאים יהודיים, הוצגו 
בגלריות פרטיות ובמוזיאונים יהודיים בארה"ב ובאירופה. 

 The Illustrated Torah, Illustrated Sidrot and :מצורף
Haftarot. Paintings by Michal Meron. הוצאת "הסטודיו ביפו 

העתיקה" ו"גפן", 2000. אנגלית. תרגום אנגלי לתורה, מלווה באיורים 
מאת מיכל מרון - פרטים מתוך הגליונות שלפנינו. ]54[ גליונות 

39X56.5 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $115,000 

116.
Original Illustrations for the Torah Portions - Michal 
Meron
Fifty-four original illustrations for the Torah 
Portions by Michal Meron. Watercolor on thick paper. 
Signed.
54 sheets of paper. Each sheet is dedicated to one of 
the Torah portions, and includes a series of small 
illustrations. The illustrations depict the key events 
in the portion and are accompanied by verses from the 
Torah or from the Haftarah, Hebrew and English. The 
illustrations are brightly colored and are drawn in a 
naive style that is emblematic of Meron’s work. In her 
definition, this style allows her to address the "child 
that resides within the adult”. The illustration of the 
fifty-four Parashot lasted for four years.
Michal Meron was born in Haifa. She studied art in 
Vienna (Austria), and at the Academic College of Tel-
Hai. Her works, which deal with Jewish subject matters, 
were exhibited in private galleries and in Jewish 
museums in the U.S. and across Europe.
Attachment: The Illustrated Torah, Illustrated Sidrot 
and Haftarot. Paintings by Michal Meron. Published by 
"The Studio in Old Jaffa" and “Gefen”, 2000. English. 
English translation of the Torah, with illustrations 
by Michal Meron - Details from the sheets before us. ]54[ 
sheets 39X56.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $115,000
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.117
עשרת הדברות - איור מקורי מאת מיכל מרון

עשרת הדברות, איור מקורי מאת מיכל מרון. צבע מים על נייר עבה. 
איור בצבעים עזים, בסגנון נאיבי. במרכז נראים לוחות הברית, עם 

נוסח עשרת הדברות, בעברית ובאנגלית. מסביב מופיעים עשרה איורים 
 48X68.5 .נפרדים. כל איור מתאר אחת מעשרת הדברות, ומלווה בפסוק

ס"מ. במסגרת 67X87.5 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $2000 

.118
"מגזרות נייר יהודיות" מאת יוסף ויהודית שדור - כריכה מפוארת - 

מגזרת נייר מעשה ידי יהודית שדור
Jewish Papercuts, A History and Guide, מאת יוסף ויהודית 

ָׁשדּור. הוצאת מוזיאון Judah L. Magnes, קליפורניה ו"גפן", 
ירושלים, 1994. אנגלית. 

ספר העוסק באמנות מגזרת הנייר היהודית ותולדותיה. עותק מספר 
111 מתוך מהדורה מיוחדת בת 300 עותקים כרוכים בכריכת עור 

מפוארת, עם עיטור מנורה מובלט. מצורפת מגזרת נייר לבן על רקע 
כחול - "מזמור שיר ליום השבת" - מעשה ידי יהודית שדור. חתומה 

בעפרון וממוספרת 247/300. ספר: 111 עמ', 28 ס"מ. מגזרת נייר: 
16X21 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

117.
The Ten Commandments - An Original Illustration by 
Michal Meron
The Ten Commandments, an original illustration by 
Michal Meron. Watercolor on thick paper.
The illustration is in bold colors, naive style. In 
the center we see the tablets of stone, with the text of 
the Ten Commandments in Hebrew and in English. Around 
them there are ten individual illustrations. Each 
illustration depicts one of the Ten Commandments, and 
is accompanied by a verse from the Torah. 48X68.5 cm. 
Framed 67X87.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $2000

118.
"Jewish Papercuts" by Joseph and Yehudit Shadur - Fine 
Binding - Papercut by Yehudit Shadur
Jewish Papercuts, A History and Guide, by Joseph and 
Yehudit Shadur. Published by Judah L. Magnes Museum, 
California and "Gefen", Jerusalem, 1994. English.
A book about the art of Jewish paper cuts and its 
history. Copy no. 111 out of a special edition of 
300 copies in a remarkable leather binding, with an 
embossed Menorah. Attached is a white papercut on blue 
background - "Mizmor Shir LeYom Shabath" - created by 
Yehudit Shadur. Signed in pencil and numbered 247/300. 
Book: 111 pp, 28 cm. Papercut: 16X21 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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.119
מגלת אסתר מעוטרת - מגזרת קלף - מהדורה מצומצמת

The Papercut Megillah, מגילת אסתר עשויה מגזרת קלף, עבודת 
 ,Or Editions יד. נעשתה במספר מצומצם של עותקים. הוצאת

בולטימור (ארה"ב), ]שנות ה-2000[. עותק מספר 18/180.
מגלת אסתר כתובה כתיבת סת"ם נאה על-גבי יריעות קלף איכותיות. 

שולי המגילה מקושטים כולם בטכניקה של מגזרת קלף, בעבודת יד 
קפדנית ומרשימה. 

בעוד שעל-פי רוב, מגילות אסתר מעוטרות בעיטורים צמחיים בלבד, 
במגילה שלפנינו מופיעים עיטורים מורכבים ומפורטים המתארים 

דמויות ועשרות סצנות מסיפור המגילה: דיוקן אסתר המלכה, משתה 
אחשוורוש, נישואי אסתר לאחשוורוש, ועוד. שוליה העליונים של 

המגילה מעוטרים בדמויות בעלי חיים. 
קישוטי המגזרת נעשו על-פי מגילת אסתר שמקורה בהולנד, כפי 

הנראה במאה ה-17 (שמורה באוסף מוזיאון ישראל).
למגילה ידית נאה, דמוית שנהב. לגבה תפור חיפוי בד משי אדום. 

נתונה בנרתיק מפואר. גובה הקלף: 24 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $16,000 

119.
Decorated Esther Scroll - Parchment Cutout - Limited 
Edition
The Papercut Megillah. Esther Scroll, made of a 
parchment cutout, handmade. Made in a limited amount 
of copies. Published by Or Editions, Baltimore (USA), 
]2000s[, Copy no. 18/180.
Megillat Esther, handsome scribal writing on high-
quality parchment sheets. All the Megillah margins are 
decorated with a parchment cutout technique, precise 
impressive handwork.
Whereas usually, Esther scrolls are adorned with 
plant patterns, this Megillah has complex detailed 
decorations depicting figures and dozens of scenes 
from the Megillah story: the figure of Queen Esther, 
Ahasuerus' banquet, Esther's and Ahasuerus' wedding, 
etc. The upper margins of the Megillah are adorned with 
animal figures. The cutout designs were done according 
to an Esther Scroll originating in Holland, apparently 
from the 17th century (kept it the collection of the 
Israel Museum).
The scroll has an ivory-like attractive handle. The 
back of the Megillah is covered with red silk fabric. 
Placed in an elaborate case. Parchment height: 24 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $16,000
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Facsimile Editions
 Michael and Linda) נוסדה בשנת 1980 בידי בני הזוג מייקל ולינדה פולטר Facsimile Editions הוצאת

Falter), במטרה להפוך כתבי יד עבריים נבחרים השמורים בספריות ברחבי העולם לנגישים לקהל הרחב, באמצעות 
שחזור קפדני ונאמן למקור. ההוצאה מתמחה ביצירת פקסימיליות מפוארות של כתבי-יד מאוירים עתיקים, הנדפסות 

במהדורות מצומצמות, לרוב בנות 500 או 550 עותקים ממוספרים. לאחר הדפסתן מושמדים לוחות ההדפסה.
ההוצאה הציבה לעצמה למטרה לשחזר לא רק את ההופעה החיצונית, אלא גם את האווירה שמשרים כתבי היד 

המקוריים. חומרי הגלם ליצירת הפקסימיליות נבחרים בקפידה. כל שלב ושלב ביצירת הפקסימיליה: צילום המקור, 
הכנת הטיוטות, יצירת הנייר, ההדפסה, שחזור העיטורים והאיורים המוזהבים, יצירת הכריכה - נעשים בקפידה 

בידי צוות של אומנים מומחים, אשר שוקדים במשך זמן רב על כל עותק מעותקי הפקסימיליה, ומשחזרים בנאמנות גם 
את הפרטים הקטנים ביותר בכתב היד המקורי. חלק מן המלאכה אף נעשה בעבודת-יד. 

הפקסימיליה הראשונה שראתה אור בהוצאת Facsimile Editions היא פקסימיליית תנ"ך קניקוט (ראה פריט 120) 
יצירת הפקסימיליה נמשכה למעלה מחמש שנים והיא זכתה לשבחים, בין היתר גם מן הספרייה הבודליינית (ספריית 

המחקר המרכזית של אוניברסיטת אוקספורד), בה שמור כתב היד המקורי של התנ"ך.
נוסף לתנ"ך קניקוט, יצאו בהוצאת Facsimile Editions פקסימיליות של כמה מכתבי היד העבריים המאוירים 

המרשימים ביותר, ובהם: הגדת ברצלונה (ראה פריט 121) ספר התפלה "מאה ברכות" (ראה פריט 124), "פרק שירה" 
(ראה פריט 123), ספר תהלים מפארמה (ראה פריט 122), תנ"ך אלבה (התרגום הראשון של התנ"ך ופרשנויותיו לשפה 
הקסטיליאנית), מגילת אסתר מאוירת מראשית המאה ה-18, הגדת רוטשילד השמורה במוזיאון ישראל, ועוד. במהלך 

השנים צברה ההוצאה נסיון רב ומומחיות רבה, ורכשה לעצמה שם עולמי בתחומה.

Facsimile Editions
Facsimile Editions Publishing was founded in 1980 by Michael and Linda Falter, in order 
to make selected Hebrew manuscripts which are preserved in libraries around the world 
accessible to the general public, through careful reproduction that was faithful to the 
original. The publishers specialize in creating luxury facsimiles of ancient illustrated 
manuscripts, which are printed in limited editions, mostly of 500 or 550 numbered copies. 
The printing plates are destroyed after the printing.
The publishers have set a goal to recover not only the appearance but also the atmosphere 
the original manuscripts create. In order to create the facsimiles the raw materials 
are carefully selected. The individual steps in creating a facsimile - photographing 
the original, preparing the drafts, creating the paper, printing, reproducing the gilded 
decorations and illustrations, creating the binding - are carefully carried out by a team 
of craftsmen and artists who work at length on each copy of the facsimiles and restore 
faithfully even the smallest details of the original manuscripts. Some of the work is done 
by hand.
The first facsimile that was published by Facsimile Editions is The Kennicott Bible 
Facsimile (see item 120). Creating this facsimile lasted more than five years and it was 
praised, among others, by the Bodleian Library (the main research library of the University 
of Oxford), where the original manuscript of the Kennicott Bible is kept.
In addition to the Kennicott Bible, Facsimile Editions published facsimiles of some 
extremely impressive illustrated Hebrew manuscripts, including the Barcelona Haggadah 
(see item 121) the prayer book "One Hundred Blessings" (see item 124) “Perek Shirah” (See item 
123) The Parma Psalter (see item 122) The Alba Bible (the first translation of the Bible and 
its interpretations in the Castilian language), the illustrated Scroll of Esther from the 
beginning of the 18th century, Rothschild Haggadah which is is kept at the Israel Museum, 
and more. Over the years the Publishers have acquired extensive experience and expertise and 
gained international reputation in their field.
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.120
תנ"ך קניקוט - פקסימיליה מפוארת

תנ"ך קניקוט (The Kennicott Bible). פקסימיליה מפוארת בהוצאת 
Facsimile Editions. כולל כרך ביאורים. לונדון, ]1985[. עותק 

 .177/550
פקסימיליה של כתב היד "תנ"ך קניקוט", כתב-יד מאויר מספרד 

משנת 1476. כתב היד נקרא על שם בנימין קניקוט (1718-1783), 
איש הכנסייה האנגלית וחוקר הלשון והתרבות העברית, אשר רכש אותו 

עבור ספריית רדקליף באנגליה. 
כתב היד נעשה על-פי הזמנה של דון סולומון דה בראגה, כ-20 שנה 

לפני גירוש יהודי ספרד ב-1492; הוא עוצב ונכתב בידי משה אבן 
זבארה ואויר בידי יוסף אבן חיים, בסגנון המושפע ממסורת האמנות 

המוסלמית. כתב היד כולל את התנ"ך כולו, יחד עם פירוש רד"ק וספר 
המכלול. 

פקסימיליה מפוארת במיוחד, אשר ראתה אור לאחר חמש וחצי שנות 
הכנה. נדפסה על נייר עבה ואיכותי, אשר יּוצר במיוחד על מנת לדמות 

את תכונותיו של הקלף עליו נכתב כתב היד המקורי. הזהבת איורי 
הפקסימיליה נעשתה בעבודת יד, בידי שבעה אומנים שעבדו ברציפות 

במשך ארבעה חודשים. כרוכה כריכת עור מעוטרת. 
פקסימיליה: ]444[ דף, 30 ס"מ. כרך ביאורים: 97 עמ'. מצב טוב מאד. 

הפקסימיליה וכרך הביאורים נתונים בקופסה נאה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $2500 

120.
Kennicott Bible - Exquisite Facsimile
The Kennicott Bible. Elaborate facsimile published by 
Facsimile Editions. Including a commentary volume. 
London, ]1985[. Copy no. 177/550.
A facsimile of an illuminated Spanish manuscript from 
1476. The manuscript is named after Benjamin Kennicot 
(1718-1783) an English clergyman and Hebraist who 
acquired the manuscript for the Radcliffe Library in 
England.
The manuscript was commissioned by Don Solomon de 
Braga twenty years before the expulsion of Jews from 
Spain in 1492. It was designed and written by Moses Ibn 
Zabara and illuminated by Yosef Ibn Haim, in a fashion 
inspired by Islamic art. The manuscript contains 
the complete Bible with Radak commentary and Sefer 
Mikhlol.
An exceptionally beautiful facsimile which was 
published after five and a half years of preparation. 
Printed on paper of excellent quality produced 
especially to reproduce the appearance of parchment on 
which the original Bible was written. The gilding was 
done by hand, by seven artists who worked continuously 
for four months. Bound in an exquisite leather binding. 
Facsimile: ]444[ leaves, 30 cm. commentary volume: 97 pp. 
Very good condition. Both volumes are contained in a fine 
box.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $2500
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.121
הגדת ברצלונה - פקסימיליה מפוארת

 .Facsimile Editions הגדת ברצלונה. פקסימיליה מפוארת בהוצאת
כולל כרך ביאורים ותרגום אנגלי. לונדון, 1992. עותק 36/550.
העתק מדויק ומפואר של הגדת ברצלונה, כתב יד מאויר מן המאה 

ה-14. מודפס על נייר עבה דמוי קלף וכרוך בכריכת עור. תבליטי 
הזהב המקוריים שוחזרו בריקוע ידני. פקסימיליה: ]162[ דף, כרך 

ביאורים: 175 עמ', 27 ס"מ. שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית. 
מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1500 

121.
The Barcelona Haggadah - Exquisite Facsimile
The Barcelona Haggadah. A remarkable facsimile 
published by Facsimile Editions. Including a 
commentary volume and English translation. London, 
1992. Copy no. 36/550. 
An accurate reproduction of the Barcelona Haggadah, an 
illuminated 14th century manuscript. Printed on thick, 
parchment like, paper and bound in a leather binding. 
The raised burnished gold in the original was 
reproduced by laying metal leaf by hand. Facsimile: ]162[ 
leaves. Commentary volume: 175 pp, 27 cm. Original slipcase. 
Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1500



91

.122
תהלים - כתב יד פארמה - פקסימיליה מפוארת

ספר תהלים, כתב יד פארמה. פקסימיליה מפוארת בהוצאת 
Facsimile Editions. כולל כרך ביאורים באנגלית. לונדון, 1996. 

עותק 18/550.
העתק מדויק של כתב יד מאויר מן המאה ה-13. מודפס על נייר דמוי 
קלף, עם חיתוך דפים מוזהב. כריכה בסגנון עתיק. פקסימיליה: ]226[ 

דף, כרך ביאורים: 275 עמ', 13.5 ס"מ. שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון 
מקורית. מצב טוב מאד.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800 

122.
The Parma Psalter - Exquisite Facsimile
The Parma Psalter. A remarkable facsimile published by 
Facsimile Editions. Including a commentary volume in 
English. London, 1996.Copy no. 18/550.
An exact reproduction of an illuminated manuscript 
from the 13th cent. Printed on parchment-like paper 
with gilded edges. Ancient style binding. Facsimile: 
]226[ leaves, commentary volume: 275 pp, 13.5 cm. Original 
slipcase. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800

.123
פרק שירה - פקסימיליה מיניאטורית מפוארת

 Facsimile פרק שירה. פקסימיליה מיניאטורית מפוארת בהוצאת
Editions. כולל כרך ביאורים ותרגום לאנגלית. לונדון, 1996. עותק 

.18/550
פקסימיליה של כתב יד "פרק שירה" ]עם תרגום ליידיש-דייטש[, 

כתב-יד מאויר ממרכז אירופה, המאה ה-18. נדפסה על נייר דמוי קלף 
וכוללת חמשה איורים צבעוניים. פקסימיליה: ]16[ דף, כרך ביאורים: 

55 עמ', 13.5 ס"מ. שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית. מצב טוב 
מאד.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600 

123.
Perek Shirah - A Fine Miniature Facsimile
Perek Shirah. An elaborate miniature facsimile 
published by Facsimile Editions, including a 
commentary volume with an English translation. London, 
1996. Copy no. 18/550. 
Facsimile of "Perek Shirah" manuscript ]with 
translation to Yiddish-Deitsch[, an 18th century 
illuminated manuscript from East Europe. Printed on 
vellum-like paper, with five illustrations in color. 
Facsimile: ]16[ leaves, commentary volume: 55 pp, 13.5 cm. 
Original slipcase. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600

122

123
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.124
מאה ברכות - פקסימיליה מיניאטורית מפוארת מודפסת על קלף

 Facsimile מאה ברכות. פקסימיליה מיניאטורית מפוארת בהוצאת
Editions. כולל כרך ביאורים באנגלית. לונדון, 1994. עותק 

 .18/550
פקסימיליה של כתב יד "מאה ברכות", כתב יד מאויר ממרכז אירופה, 

המאה ה-18. כוללת שער מאויר ו-29 איורים נוספים בענייני 
הברכות. מעל חלק מהאיורים מסגרת מעוטרת המכילה את הברכה 

הקשורה באיור. כרוכה בכריכת עור מעוטרת בזהב ומקושטת אבזמי 
כסף ולוחות-פינות, תוצרת איטליה. פקסימיליה :]1[, 35, ]2[ דפי קלף, 

4.5X4.2 ס"מ. כרך ביאורים: 109 עמ'. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600 

124.
Meah Berachot - Exquisite Miniature Facsimile printed 
on Vellum
Meah Berachot. Miniature facsimile published by 
Facsimile Editions, includes a commentary volume in 
English. London, 1994. Copy no. 18/550.
Facsimile of "Meah Berachot" manuscript, an illuminated 
East European manuscript from the 18th cent. With an 
illuminated title page and 29 additional illuminations 
related to the Berachot. A frame decorates some of 
the blessings and contains the blessing related to 
the illustration. Bound in a leather case with gold 
ornamentation and with silver clasps and corner plates, 
made in Italy. Facsimile: ]1[, 35,]2[ vellum leaves, 4.5X4.2 
cm. Commentary volume: 109 pp, very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600

.125
הגדת וושינגטון - פקסימיליה 

הגדת וושינגטון. פקסימיליה בהוצאת ספריית הקונגרס. כולל כרך 
ביאורים באנגלית. וושינגטון, 1991. עותק 340/550. 

פקסימיליה של הגדת וושינגטון, כתב-יד מאויר ממרכז אירופה, 
1748. פקסימיליה: 38 דף, כרך ביאורים: 211, ]1[ עמ', 25 ס"מ. שני 

הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

125.
Wahington Haggadah - Facsimile
Washington Haggadah. Facsimile published by the 
Library of Congress. Includes a commentary volume in 
English. Washington, 1991. Copy no. 340/550. 
Facsimile of the Washington Haggadah, an East European 
illuminated manuscript, 1748. Facsimile: 38 leaves, 
commentary volume: 211, ]1[ pp, 25 cm. Both volumes are in 
original slipcase. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

124125
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.126
"הגדת הזהב" - פקסימיליה מפוארת

 The Eugrammia Press הגדת הזהב". פקסימיליה מפוארת בהוצאת"
והמוזיאון הבריטי. לונדון, 1970. עותק 409/520. 

פקסימיליה מפוארת של "הגדת הזהב", כתב יד מאויר מן המאה ה-14. 
כוללת שער מאויר ואיורים צבעוניים על רקע מוזהב. ]101[ דף, 25.5 

ס"מ. נתונה בקופסת קרטון. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1500 

126.
"The Golden Haggadah" - Exquisite Facsimile
"Golden Haggadah". Elaborate facsimile published by 
The Eugrammia Press and the British Museum. London, 
1970. Copy no. 409/520. 
Facsimile edition of the "Golden Haggadah", an 
illuminated manuscript from the 14th cent. Includes an 
illuminated title page and illustrations in color on 
golden background. ]101[ leaves, 25.5 cm. In a cardboard 
slipcase. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1500
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.127
הגדת דרמשטדט - פקסימיליה מפוארת

הגדת דרמשטדט. פקסימיליה מפוארת. הוצאת Propylaen, ברלין, 
1971. כולל כרך ביאורים באנגלית ובגרמנית. עותק 49/600. 

פקסימיליה של הגדת דרמשטדט, הגדה מאוירת מן המאה ה-15. נדפסה 
על נייר איכותי, דמוי קלף, וכוללת איורים ועיטורים מוזהבים. כרוכה 
בכריכת עור נאה. פקסימיליה: ]58[ דף, 36 ס"מ. כרך ביאורים: 129 עמ'. 
הפקסימיליה וכרך הביאורים נתונים בקופסה נאה, מחופה בד. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500 

127.
Darmstadt Haggadah - Exquisite Facsimile
Darmstadt Haggadah. Exquisite facsimile. Berlin: 
Propylaen, 1971. Including a commentary volume in 
English and in Hebrew. Copy no. 49/600. 
Facsimile of Darmstadt Haggadah, an illuminated 
Haggadah from the 15th century. Printed on parchment-
like paper of good quality, with gilded illuminations. 
Bound in a fine leather binding. Facsimile: ]58[ leaves, 
36 cm. Commentary volume:129 pp. The facsimile and the 
commentary volume are contained in a nice box, covered in 
cloth. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

.128
מחזור לייפציג - פקסימיליה מפוארת

 ,Edizioni Licosa מחזור ליפסיא, פקסימיליה מפוארת. הוצאת
פירנצה, 1964. כולל כרך ביאורים בעברית, אנגלית וגרמנית 

פקסימיליה איכותית של מחזור לייפציג, כתב-יד מאויר מן המאה 
ה-14. פקסימיליה: 68 דף, 52 ס"מ. כרוכה בכריכה נאה, מחופה בד. כרך 

ביאורים: 112, ל עמ', 34.5 ס"מ. הפקסימיליה וכרך הביאורים נתונים 
בקופסה נאה, מחופה בד. הקופסה והכריכה מעשה ידי יהודה מיקלף. מצב 

טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600 

128.
Machsor Lipsiae - Exquisite Facsimile
Machsor Lipsiae, elaborate facsimile. Florence: 
Edizioni Licosa, 1964. Including a commentary volume in 
Hebrew, English and German.
A good quality facsimile of Machsor Lipsiae, an 
illuminated manuscript from the 14th cent. Facsimile: 
68 leaves, 52 cm. Bound in a fine binding, covered in cloth. 
Commentary volume: 112, 30 pp, 34.5 cm. Both volumes are 
contained in a nice box, covered in cloth. Book binding and 
box by Yehuda Miklaf. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600

.129
מחזור וורמייזא - פקסימיליה מפוארת

פקסימיליה, מחזור וורמייזא, כתב יד מפואר מן המאה ה-13. 
אוסטריה-שוויצריה-ירושלים, תשמ"ו ]1986]. כולל כרך הביאורים.

פקסימיליה גדולה ומפוארת על נייר עבה דמוי קלף. כריכת עור ומתכת 
בסגנון עתיק, עם אבזמים לסגירה. עותק 63/300.

המחזור שנכתב בשנת 1272, שימש במשך מאות שנים בבית-הכנסת של 
קהל וורמס, עד לחורבן בית הכנסת על ידי הנאצים ב"ליל הבדולח", 
בנובמבר 1938. המחזור ניצל על ידי הארכיונאי של וורמס, שהסתיר 
אותו בקתדרלה. בשנת 1957 הועבר כתב היד לבית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי בירושלים. ]225[ דף. גודל הדפים: 39X31 ס"מ. מצב 
טוב מאד. הפקסימיליה וכרך הביאורים נתונים בקופסה נאה מחופה בד. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500 

129.
Machzor Worms - Exquisite Facsimile 
Facsimile, Machzor Worms, an elegant handwriting from 
the 13th century. Austria - Switzerland - Jerusalem, 
1986. Including a commentary volume.
A large and fancy facsimile on thick parchment-like 
paper. The cover is made from leather and metal in an 
antique style, with fastening buckles. Copy 63/300.
The Machzor was written in 1272, and for centuries 
served the audience of the Worms synagogue, until the 
destruction of the synagogue on the “Kristallnacht” 
in November 1938. The Machzor was rescued by the city's 
archivist, who hid it in the cathedral. In 1957 the 
manuscript was transferred to the Jewish National 
and University Library in Jerusalem. ]225[ leaves. Page 
size: 39X31 cm. Very good condition. The facsimile and the 
commentary volume are placed in a beautiful box covered 
with fabric.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500
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.130
פקסימיליות של כתבי-יד וברכונים

שמונה-עשרה פקסימיליות של כתבי-יד מהמאה ה-12 ועד המאה ה-18 
ְרּכֹונים שנעשה בהם שימוש בצילומי כתבי-יד עתיקים מאוירים.  וכן ּבִ

בין הפריטים: תנ"ך ליסבון, פרק שירה, סדר תפלה לשבת, ברכת 
המזון, סדר ספירת העומר, ספר משא גיא חזיון, ועוד. גודל משתנה, 

מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

130.
Facsimiles of Manuscripts and Birkonim
18 facsimiles of manuscripts from the 12th century 
until the 18th century and birkonim (booklets for Grace 
after Meals), with photographs of ancient illustrated 
manuscripts.
Amongst the items: Lisbon Bible, Perek Shirah, Shabbat 
prayers, Birkat Hamazon, Seder Sefirat Ha'Omer, Masa Gai 
Chizayon, and others. Varied size, good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

.131
תנ"ך / סדר הגדה של פסח - פריז, 1925-1930 

1-8. תנ"ך, שמונה כרכים (מתוך סט בן עשרה כרכים). הוצאת "כתבי 
קדש", פאריש ]פריז[, 1927-1930. עברית וצרפתית.

שמונה כרכים: ויקרא; תרי עשר; דברי הימים א'; דברי הימים ב'; 
איוב; משלי; שיר השירים, רות; קהלת, איכה, אסתר. עברית וצרפתית, 

עמוד מול עמוד. כל כרך ממוספר (ג') מתוך מהדורה בת 200 עותקים 
שנדפסו על נייר ארש. 

9. סדר הגדה של פסח. הוצאת "כתבי קדש", פאריש ]פריז[, 1925. 
עברית וצרפתית, עמוד מול עמוד. עותק מספר 1393 מתוך 1500 

עותקים שנדפסו על נייר שיפון.
תנ"ך: 40 ס"מ, הגדה: 29 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כל הכרכים עברו שיקום 

מקצועי ונכרכו בכריכות חדשות, מעשה ידי יהודה מיקלף. המעטפת 
האחורית (צרפתית) בכל אחד מן הכרכים (פרט להגדה) הודבקה על נייר 

לחיזוק. קרעים משוקמים שיקום מקצועי, כתמים ופגעי רטיבות. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

131.
Bible / Passover Haggadah - Paris, 1925-1930
1-8. Bible, eight volumes (from a set of 10 volumes). 
Published by Kitvei Kodesh, Paris, 1927-1930. Hebrew 
and French.
Eight volumes: Vayikra; Trei Asar; Chronicles I; 
Chronicles II; Job; Proverbs; Song of Songs; Ruth; 
Kohelet, Eichah, Esther. Hebrew and French, page oposite 
page. Each volume is numbered (3) from an edition of 200 
copies. 
9. Passover Hagada. Published by Kitvei Kodesh, Paris, 
1925. Hebrew and French, page oposite page. Copy no. 1393 
from 1500 copies. 
Bible: 40 cm, Hagada: 29 cm. Fair-good condition. All 
the volumes were professionally restored and have new 
bindings, made by Yehuda Miklaf. The back cover (French) of 
each volume (with the exception of the Haggadah) has paper 
reinforcements. Professionally restored tears, stains and 
moisture damages.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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.132
חמש מגלות - איורים ותחריט מקורי מאת לאונרד בסקין - ניו-יורק, 

1984
 The Five Scrolls. Hebrew texts, English Translations,
introductions and new liturgies ]חמש מגלות. טקסט עברי, 

תרגום אנגלי, הקדמות וליטורגיה חדשה[. עיצוב ואיור: לאונרד 
 CCAR Press (Central Conference of American בסקין. הוצאת

Rabbis), ניו-יורק, 1984. אנגלית ועברית. עותק 77/175. 
חמש מגילות. עברית ואנגלית, עמוד מול עמוד. איורים צבעוניים מאת 

 .(Leonard Baskin, 1922-2000) האמן האמריקאי לאונרד בסקין
כולל תחריט מקורי מאת בסקין, חתום וממוספר. כריכה נאה, עם שם 
, 323, ]2[ עמ', 36 ס"מ. מצב  XIII .הספר ועיטורים בהטבעה מוזהבת

טוב מאד. נתון בנרתיק קרטון. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

132.
The Five Scrolls - Illustrations and an original 
Etching by Leonard Baskin - New-York, 1984
The Five Scrolls. Hebrew texts, English Translations, 
introductions and new liturgies. Design and 
illustration: Leonard Baskin. New-York: CCAR Press 
(Central Conference of American Rabbis), 1984. English 
and Hebrew. Copy no. 77/175. 
The Five Scrolls. Hebrew and English, page facing page. 
Color illustrations by the American artist Leonard 
Baskin (1922-2000). Includes an original etching by 
Baskin, signed and numbered. Fine binding with the 
book's title and gold embossed ornamentations. XIII, 
323, ]2[ pp, 36 cm. Very good condition. In a cardboard 
slipcase.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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.133
שיר השירים - מהדורה ביבליופילית-אמנותית - ניו-יורק, 1990

 Gunnar) שיר השירים, נערך והובא לדפוס על ידי גונאר א. קלדוואי
A. Kaldewey), ניו-יורק, 1990. 

מהדורה ביבליופילית של מגילת שיר השירים. הטקסט העברי נדפס 
על נייר עבודת-יד, עם איורים מופשטים מאת קלדוואי. תרגום 

לאנגלית של הטקסט נדפס בדיו אדומה על נייר פרגמנט שקוף. כריכת 
עור צבועה באדום, בחזיתה לוחית כסף עם שם הספר. אחד מתוך 20 
 Christian עותקים מפוארים, חתומים בידי קלדוואי, שנכרכו בידי

Zwang בהמבורג (בנוסף ל-20 העותקים הכרוכים, נדפסו גם 35 
עותקים על גליונות נייר נפרדים, נתונים בקופסה). ]16[ דף, 50 ס"מ. 

מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1000 

133.
The Song of Songs - an Artistic-Bibliophilic Edition - 
New-York, 1990
The Song of Songs, edited and produced by Gunnar A. 
Kaldewey, New-York, 1990.
A bibliophilic edition of the Song of Songs book. 
The Hebrew text is printed on hand-made paper, with 
abstract illustrations by Kaldewey. An English 
translation of the text is printed in red ink on 
transparent paper. A leather binding, painted red, on 
its front a silver plaque with the book's title. One of 
20 fine copies signed by Kaldewey, bound by Christian 
Zwang in Hamburg (in addition to the 20 bound copies, 35 
copies were printed on separate paper sheets placed in a 
box). ]16[ leaves, 50 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000

133
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.134
שיר השירים - עוצב בידי איזי פלודבינסקי - חיתוכי לינולאום מאת 

מרדכי בק 
שיר השירים. חיתוכי לינולאום מאת מרדכי בק. עוצב ויצא לאור בידי 

איזי פלודבינסקי, ירושלים, תשס"א, 2001. עותק 180/510.
שיר השירים, בעיצוב הקליגרף איזי פלודבינסקי. מלווה בחיתוכי 
לינולאום מאת האמן מרדכי בק. הטקסט הודפס בגופן "שיר" אשר 

עיצב פלודבינסקי ב-1998 במטרה "להביא לעולם צורה קצבית יותר 
של תווי האלפבי"ת העברי לשימוש בטקסטים ליריים". הכרכים נכרכו 
בנייר עבודת-יד שנעשה במיוחד עבור ספר זה על ידי אסתר כהן ונתן 
קרן ונתונים בקופסת עץ איכותית. מצורפת חוברת עם תרגום הטקסט 

לאנגלית. הספר הודפס בשתי מהדורות, ומוגבל ל-510 עותקים 
(הגימטריה של "שיר"). ]10[, 35, ]7[ עמ', 34X24 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800 

134.
Song of Songs - Designed by Izzy Pludwinski - Linocuts 
by Mordechai Beck 
Song of Songs. Linocuts by Mordechai Beck. Designed and 
published by Izzy Pludwinski, Jerusalem, 2001. Copy no. 
180/510.
Song of Songs, designed by the calligrapher Izzy 
Pludwinski. Accompanied by linocuts by Mordechai 
Beck. The text is printed in "Shir" font designed by 
Pludwinski in 1998 "to provide the world with more 
rhythmic fonts of the Hebrew Alphabet for use in lyric 
texts". The volumes were bound with hand-made paper, 
made especially for this book by Esther Cohen and 
Nathan Keren and are placed in a wooden box of fine 
quality. Attached is a booklet with translation of the 
text into English.
The book was printed in two editions limited to 510 
copies (Gematria of "Shir"). ]10[, 35, ]7[ pp, 34X24 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800
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.135
תהלים - שוקי פריימן - מהדורה מפוארת - עותק חתום וממוספר

The Golden Book of Psalms ]תהלים[. מהדורה מפוארת בעיצוב 
שוקי פריימן. הוצאת S. J. R Associates, ירושלים, 1999. אנגלית 

ועברית. עותק 49/320. חתום בידי פריימן.
ספר תהלים, מהדורה ביבליופילית מפוארת. הטקסט נדפס בעברית 

ובאנגלית, עמוד מול עמוד. מלווה עיטורים ואיורים צבעוניים ועיטורי 
זהב, מעשה ידי שוקי פריימן. כרוך בכריכת עור, עם לוחיות זהב 

חרוטות משני צדיה. נתון בקופסת עץ מהודרת עם הטבעת זהב. ]13[, 
142, ]5[ עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500 

.136
ששה ספרים ביבליופיליים בהוצאת "בית אלפא" - דוד מוס

ששה ספרים בהוצאת "בית אלפא". 1992-2000. 
 David) הוצאת "בית אלפא" הוקמה בשנת 1985 בידי האמן דוד מוס

Moss), ושרון וניל נורי בניו-יורק. רבים מספרי ההוצאה כוללים 
טקסטים מן המסורת היהודית ומודפסים בפורמט של ספרי-אמן, 

במהדורות מצומצמות על נייר איכותי, מלווים בהדפסים מרשימים 
וכרוכים בכריכות אמנותיות נאות. 

1. מפטיר יונה, 1992. תחריטים מקוריים מאת מרדכי בק. קליגרפיה 
מאת דוד מוס. 

"הנייר עשוי מסיבי אבקה עבודת יד והוכן במיוחד עבור ההוצאה על 
ידי יצהר נוימן ב"סדנת תות נייר" בזכרון יעקב. ההדפסה בוצעה 

על ידי סידון רוטנברג בסדנת ההדפס ירושלים בהשגחתו של אריק 
קילימניק. התחריטים נדפסו בהשגחתו של האמן. הדפסת הטקסט 

נעשתה במכבש יד אלביון משנת תרמ"ו" עותק ד' מתוך מהדורה בת 12 
עותקים, ממוספרים מ-א' עד יב'. לכל הספרים ממהדורה זו נלווים 

ששה תחריטים חתומים ומתוארכים בידי האמן. כריכת נייר מרשימה. 
הספר והתחריטים הנלווים נתונים בקופסת עץ. 

2-3. מגילת איכה, 1997. תחריטים מאת ליאוניד גורבן. קליגרפיה 
מאת דוד מוס. 

בתחריטים המלווים את טקסט המגילה נראים בתי כנסת בפולין אשר 
נחרבו בידי הנאצים. הספר מודפס על נייר עבודת יד אשר "הוכן 

במיוחד למהדורה זו על ידי טחנת נייר מניאני". עותק אחד ממוספר 
18/120 וחתום בידי גורבן ומוס. 

עותק נוסף, ממוספר ד':יח', מתוך מהדורה מהודרת בת שמונה-עשר 
עותקים, אליה נלווים חמשה הדפסים חתומים וממוספרים בידי 

ליאוניד גורבן (ההדפסים ממוספרים יח':יח'). 
4. אושפיזין, 1998. שבעה תחריטים מקוריים מאת מרדכי בק. 

שבעה תחריטים המציגים את שבעת האושפיזין. חתומים וממוספרים 
18/100. מלווים במאמר מאת בק ונתונים בקופסה נאה מחופה בד. 

5. שיר השירים אשר לשלמה, 1999. תחריטים מאת זלי סמחוב. 
קליגרפיה מאת דוד מוס. ממוספר: 18/100. חתום בידי זלי סמחוב 

ודוד מוס. כולל חוברת עם תרגום של שיר השירים לאנגלית מאת יוני 
מוס. 

6. אלפא בתא של מטטרון המלאך, כ"ב אותיות מאת דוד מוס, 2000. 
שני סטים, כל אחד כולל 22 הדפסים צבועים ביד, מאת דוד מוס. 

כל הדפס מציג אות בא"ב. מלווים בחוברת ובה שני מאמרים בנושא 
הא"ב של המלאך מטטרון (אנגלית). כל הדפס ממוספר י"ח:כ"ב (עותק 

135.
The Golden Book of Psalms - Shuki Freiman - Exquisite 
Edition - Signed and Numbered Copy
The Golden Book of Psalms. A handsome edition designed 
by Shuki Freiman. Published by S.J.R. Associated, 
Jerusalem, 1999. English and Hebrew. Numbered 49/320 
and signed by Freiman. 
A remarkable bibliophilic edition. The text is 
printed in Hebrew and English, page facing page. With 
illuminations and illustrations in color with golden 
decorations, designed by Shuki Freiman. Leather binding 
with engraved golden plaques on both sides. Contained 
in a fine wooden box with a gold embossing. ]13[, 142. ]5[ 
pp, 31 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500
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136.
Six Bibliophillic Books Published by "Bet Alpha" - 
David Moss
Six books published by "Bet Alpha". 1992-2000.
"Bet Alpha" publishing house was founded in 1985 by 
the artist David Moss, and Sharon and Neil Norry, in 
New-York. Many of this publishing house books include 
Jewish traditional texts and are printed as Artist's 
Books, in limited editions printed on fine paper, 
accompanied by impressive prints and bound in artistic 
bindings.
1. Maftir Yona, 1992. Original etchings by Mordechai 
Beck. Calligraphy by David Moss. "Hand-made paper 
especially created for the publishing house by Yizhar 
Neuman in "Tut Niyar Workshop" in Zichron Ya'akov. 
Printing was done by Sidon Rotenberg in the Jerusalem 
Print Workshop under the supervision of Arik 
Kilemnik. Etchings were printed under the supervision 
of the artist. The text was printed with a hand-press 
Albion of 1886. Copy no. 4 from an edition of 12 copies, 
numbered 1-12.
All of the books of this edition are accompanied by six 
etchings numbered and dated by the artist. Remarkable 
paper binding. The book and etchings are placed in a 
wooden box.
2-3. Book of Lamentations, 1997. Etchings by Leonid 
Gorban. Calligraphy by David Moss. The etchings 
portray Polish synagogues destroyed by the Nazis. 
Printed on hand-made paper, prepared especially in 
Maniagni paper mill. One copy is numbered 18/120 
and signed by Gorban and by Moss. An additional 
copy, numbered 4:18, from an edition of 18 copies, 
accompanied by five prints signed and numbered by 

מתוך מהדורה מצומצמת בת 22 עותקים, המכילה שני סטים שלמים של 
ההדפסים. חסרה התיקיה המקורית המכילה את ההדפסים).

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $6000 

Leonid Gorban (Prints are numbered 18:18.)
4. Ushpizin. 7 original etchings by Mordechai Beck. 
Signed and numbered 18/100. Accompanied by an essay by 
Beck and contained in a fine box.
5. Solomon's Song of Songs, 1999. Etchings by Zelly 
Smekhov. Calligraphy by David Moss. Numbered 18/100. 
Signed by Zelly Smekhov and by David Moss. Includes a 
booklet with a translation of the Song of Songs into 
English by Yoni Moss.
6. The Alphabet of the Angel Metatron, 22 hand-painted 
letters by David Moss, 2000. Two sets, each includes 22 
hand-colored prints by David Moss. Each print features 
a letter in the Hebrew alphabet. Accompanied by a 
booklet with two essays concerning the Alphabet of the 
Angel Metatron (in English). Each print is numbered 
18:22 (copy out of a limited edition of 22 copies which 
consists of two complete sets of prints. Original 
folder containing the prints is missing.
Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $6000
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.137
"סטנדר" עץ מפואר ובו כל תשמישי הקדושה היהודיים - דוד מוס ונח גרינברג

The Tree of Life Shtender, "סטנדר" (שולחן קריאה) מפואר, עשוי עץ. עבודת יד, פרי תכנון האמנים דוד מוס 
(David Moss) ונח גרינברג (Noah Greenberg). הוצאת בצלאל (Bezalel-Editions), 1980-1998. חתום בידי 

 .A.P 18/18 מוס וגרינברג. עותק
בשנת 1979 דוד מוס הגה לראשונה את הרעיון להפוך את ה"סטנדר", מפריט פשוט הנועד לתפלה וללימוד לפריט 

יודאיקה מורכב הנותן מענה לא רק לפן הרוחני של הדת, אלא גם לפן המעשי - קיום המצוות. יחד עם נח גרינברג 
(נגר אומן, יליד קליפורניה), הוא הקדיש למעלה מעשור לפיתוח ובניית "סטנדר" מיוחד, שיראה סטנדרטי למדי 

כלפי חוץ, אך יכיל בתוכו, בתאים נסתרים, את תשמישי הקדושה החיוניים לשמירה על מצוות היהדות. 
המוטיב שנבחר לעיצוב ה"סטנדר" הוא עצי וצמחי ארץ ישראל, ובהם שבעת המינים. כל פריט המצוי ב"סטנדר" 

מעוטר בדגמים צמחיים, מגולפים בעץ, המייצגים את המצווה לשמה הוא מיועד. 
מלאכת מחשבת רבה הושקעה בכל אחד מחלקי ה"סטנדר", החל מבחירת המוטיב העיצובי ועד לעבודת הגילוף אשר 

נעשתה בקפידה ובמיומנות רבה. 
האב-טיפוס של ה"סטנדר" גולף ביד בידי נח גרינברג. סך הכל יוצרו 180 עותקים, בידי אומנים-מומחים בבתי 

מלאכה מחוץ לישראל, תחת פיקוחו של גרינברג. עותקים של ה"סטנדר" הוצגו במספר מוזאונים ובתי כנסת בארצות 
הברית ונמצאים באוספים פרטיים של אספנים ברחבי העולם. 

ה"סטנדר" מכיל:
■ קופסת צדקה. על דפנותיה מגולפים עלי תאנה ופירות.

■ קופסה לתפילין עם ידית לנשיאה. על דפנותיה מגולפים ענפי עץ תפוח. 
■ סט לקידוש - צלחת וגביע קידוש, עשויים כסף, וארבעה גביעים קטנים יותר (עבור בני המשפחה), נתונים בקופסה 

עשויה עץ מגולף, עם עיטורי גפן. 
■ מנורה בעלת שבעה קנים, מגולפת מפיסת עץ אגוז אחת, מעוצבת בצורת ענפי עץ שקד.

■ מגש לחלה עשוי עץ. סביב למשטח החיתוך מגולפים שיבולי חיטה. בבסיס המגש נמצא תא בו מאוחסנת סכין חיתוך 
עם ידית מגולפת. בתוך ידית הסכין נמצא חלק קטן הניתן לשליפה ומשמש כמלחיה.

■ קופסה לאתרוג, עם ידית מתקפלת. 
ן ללולב, עליו מגולפים ענפי לולב, הדס וערבה.  ■ ּכַ

■ סט לליל הסדר: צלחת בעלת שמונה צלעות, עם שקעים להנחת צלוחיות; שש צלוחיות עשויות כסף; גביע כסף, 
וקופסת עץ מגולפת למצות. הסט מתקפל, כך שכל החלקים מאוחסנים בתוך הקופסה למצות. מלאכת מחשבת רבה וזמן 

רב הושקעו ביצירת הסט. זהו, כפי הנראה, הפריט המורכב ביותר מכל פריטי ה"סטנדר".
■ חנוכיה, עם בזיכי מתכת בצורת זיתים. על דפנותיה מגולפים ענפי זית.

■ קופסה לשופר, עשויה עץ הבנה מגולף, ושופר.
■ סט להבדלה - נרתיק עשוי עץ, ובו פמוט נשלף. בבסיסו תא קטן לבשמים. ביצירת הפריט נעשה שימוש בפיסות עץ 

טמבוטי (עץ אפריקאי, ארומטי במיוחד). 
■ לוח ספירת העומר, עשוי עץ אגוז, עם עיטורים בצורת שיבולי שעורה. הלוח מורכב משלושה חלקים נפרדים, אשר 

מורכבים יחדיו וממוקמים בחלקו העליון של "הסטנדר".
■ מגילת אסתר כתובה על קלף, בנרתיק עץ.

■ סידור לתפלת מנחה, כרוך בכריכת עץ מפוארת (שם הסידור: "באו לפניו, סדר מנחה, שטענדער "עץ חיים", הוצאת 
בצלאל תשנ"ט ]1998[). 

גובה: 108 ס"מ. רוחב: 42 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכמה חלקים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $12,000 
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137.
”The Tree of Life Shtender" - a Magnificent Wooden Item for the Jewish Ritual Objects of Use 
- David Moss and Noah Greenberg
The Tree of Life Shtender, a splendid wooden "Shtender" (a reading desk). Handmade. Designed 
by the artists David Moss and Noah Greenberg. Manufactured by Bezalel-Editions, 1980-1998. 
Signed by Moss and Greenberg. Copy 18/18 A.P.
In 1979, David Moss first conceived the idea of transforming the "Shtender" from a simple 
item designed for prayer and study into a complex Judaica item that addresses not only the 
spiritual aspect of religion, but also the practical side - the observance of commandments. 
Together with Noah Greenberg (artist of carpentry, born in California), he spent over a 
decade developing and building the special "Shtender" that would look fairly standard 
outwardly, but on the inside would be a compartmentalized treasure chest in which one could 
hide away the sacred objects that are essential for the practice of the Jewish religion.
The motif that was selected for the design of the "Shtender" was the Israeli trees and 
plants, including the seven species. Each item that is found in the "Shtender" is decorated 
with floral patterns, carved in wood, representing the command for which it is intended.
Great design work went into every part of the "Shtender", starting from choosing the design 
motif down to the careful and skillful carving.
The prototype of the "Shtender" was hand-carved by Noah Greenberg. Total amount of 180 
copies were produced by expert craftsmen in workshops abroad, under the supervision of 
Greenberg. Copies of the "Shtender" were featured in several museums and synagogues in the 
United States and in private collections of collectors around the world.
The "Shtender" contains:
■ A charity box. On its walls there are carvings of fig leaves and fruit.
■ A carry-on Tefillin box. On the box’s walls there are carvings of the branches of an apple.
■ Kiddush set - Kiddush goblet and plate, both made of silver, and four smaller goblets (for 
family members), placed in a carved wooden box, decorated with vine carvings.
■ Menorah with seven canes, carved out of an individual walnut tree piece, shaped as the 
branches of an almond tree.
■ Wooden Challah tray. Around the cutting surface, there are carvings of ears of wheat. There 
is a drawer in the base of the tray; in it stored a knife with a carved handle. Inside the 
knife’s handle there is an extractable part that can be used as a salt shaker.
■ A box for etrog (citron), with a folding handle.
■ A container for the Lulav, with carvings of lulav branches, myrtle and willow.
■ Set for the Passover 'Seder' night, an eight-sided plate, with dents for vials; six vials 
made of silver, a silver goblet, and a carved wooden box for matza. The set folds so that all 
its parts are stored inside the matza box. Great craftsmanship and time were invested in 
creating the set. This appears to be the most complex of all items in the "Shtender”.
■ A menorah with olive shaped metal vessels. On its sides there are carvings of olive 
branches.
■ A box for the 'Shofar', made of carved ebony, and a 'Shofar'. 
■ A ’Havdala' Set - A wooden case, with a removable candlestick. In its base a small drawer 
for perfumes. In creating this item, pieces of the Tamboti tree were used (a particularly 
aromatic African tree).
■ 'Sfirat Ha Omer' calendar made of walnut tree, with ornaments in the shape of barley ears. 
The calendar is comprised from three separate parts that are assembled together and placed 
at the top of the "Shtander".
■ Esther scroll, written on parchment, stored in a wooden case.
■ Siddur for Mincha prayer, bound in an elegant wooden binding (the title of the siddur: "Bau 
Lefanav, Seder Mincha, Shtender "Tree of Life", published by Bezalel 1998).
Height: 108 cm. Width: 42 cm. Good condition. Minor damages in some parts.

Opening price: $12,000
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יהודה מיקלף (נ. 1942), אמן-כריכה אשר זכה להכרה בינלאומית כמומחה בתחומי הכריכה והדפוס, מייסד הוצאת 
"שלום יהודה".

מיקלף נולד בקנדה והחל ללמוד את אמנות הכריכה במהלך עבודתו בספריית אוניברסיטת טורונטו, בשנות ה-70. 
מורו הראשון היה Emrys Evans מספריית הספרים הנדירים באוניברסיטה. באותה עת רכש מיקלף ציוד כריכה 

מאנגליה והקים כריכיה קטנה בביתו. 
בשנת 1977, לאחר כחמש שנים של עיסוק בכריכה כתחביב, החל לעסוק בכריכה באופן מקצועי. בין היתר, החל 

ללמד קורס בנושא כריכה ידנית בשרידן קולג' (Sheridan College) באונטריו. בשנת 1986 עלה עם אשתו לישראל. 
כמה שנים לאחר מכן, בעקבות פגישה מקרית עם גרגורי רוביסון (Gregory Robison), דפס חובב מארה"ב אשר 

שהה בירושלים והחזיק בבעלותו מכבש דפוס קטן, למד מיקלף את מקצוע הדפוס, ובשנת 1990 הקים את דפוס "שלום 
יהודה". 

נּותֹו מתייחדת גם בתפיסתו הספרותית-אמנותית הרגישה,  עבודותיו של מיקלף עשויות ברמה טכנית גבוהה ביותר וֻאּמָ
המגובשת והערנית, הקושרת תמיד את נושא הספר ורוחו עם מראה כריכתו; כריכותיו מתאפיינות באיכות ובקפדנות 

בלתי מתפשרות ובאסתטיקה מוקפדת המתעקשת לשמור על רלוונטיות ועל דיאלוג משולש: כריכה-קורא-ספר. 

Yehuda Miklaf (born in 1942), binding artist who merited international recognition as an 
expert in the area of bookbinding and printing, founder of the Shalom Yehuda Press.
Miklaf was born in Canada and began studying the art of bookbinding in the 1970s while 
working in the University of Toronto Library. His first teacher was Emrys Evans from the 
university's Library of Rare Books. At that time, Miklaf purchased binding equipment in 
England and established a small bookbindery in his home. 
In 1977, after five years of binding as a hobby, he began to bind books professionally. Among 
other projects, he taught a course in hand bookbinding in the Sheridan College in Ontario. In 
1986, he immigrated with his wife to Israel. A few years later, after a coincidental meeting 
with Gregory Robison, an amateur printer from the US who was staying in Jerusalem and owned 
a small printing press, Miklaf learned the printing profession and in 1990, founded the 
Shalom Yehuda printing press.
Miklaf's works have a very high technical standard and his art is unique because of his 
sensitive, crystallized, aware art-literature perception, which always links the subject 
of the book and its spirit with the look of its binding. His bindings are characteristic of 
quality and uncompromising preciseness and of careful esthetic traits which unswervingly 
preserve relevancy and the triple dialog of binding-reader-book.
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.138
תשעה קבצים ביבליופיליים של תחריטים ושירים - סדנת ההדפס ירושלים - כריכות מעשה ידי יהודה מיקלף

"תחריטים של שירים", תשעה קבצים ביבליופיליים של תחריטים ושירים, שיתופי-פעולה מילוליים-אמנותיים אשר נוצרו בסדנת ההדפס בירושלים 
בין ינואר 1988 ופברואר 1989 ויצאו לאור במהדורות מצומצמות של 40 עותקים, ממוספרים וחתומים בידי האמנים:

■ שאול שץ, שמונה תחריטים לשמונה שירים מאת אדמיאל קוסמן.
■ משה גרשוני, עשרה תחריטים לקטעים מתוך "החמור" מאת אהרון שבתאי.

■ רענן לוי, שמונה תחריטים לשמונה שירים מאת אמיר גלבע. 
■ תמרה ריקמן, תריסר תצריבים לתריסר שירים מאת דן פגיס.

■ צבי טולקובסקי, עשרה תחריטים לעשרה פרקי "ארעא" מאת הרולד שימל.
■ סידון רוטנברג, שמונה תחריטים לשלשה שירים מאת דליה רביקוביץ'.

■ לארי אברמסון, עשרה תחריטים לשיר מאת זלי גורביץ.

■ מיכאל קובנר, ששה תחריטים לפואמה מאת אבא קובנר.
■ דוד בן שאול, עשרה תחריטים לעשרה שירים מאת אריה זקס. 

התחריטים צוירו על-ידי האמנים על פלטות פליז בגדלים שונים ובטכניקות שונות: אקווטינטה, תחריט יבש, שעווה קשה, שעווה רכה ועפרון 
ִסים סידון רוטנברג, מרים שניצר ושרון פוליאקין. השירים צולמו מתוך ספרי  ּפָ חשמלי. הכנת הפלטות, הצריבה והדפסת התחריטים נעשו על-ידי הּדַ

השירה והודפסו בדפוס-רשת. כל העותקים נחתמו ומוספרו בידי האמנים (כל תשעת הספרים שלפנינו ממוספרים 18/30). כל קובץ כולל 6-10 
דפים, כל אחד מהם נושא תחריט ושיר, מודפסים על נייר ַאְרְׁש 240 גרם. 

במקור נדפס כל קובץ על-גבי קונטרסים נפרדים, המאוגדים בקופסת עץ. הקבצים שלפנינו נכרכו כולם בכריכות אומנותיות מפוארות, שנעשו 
בעבודת-יד בידי יהודה מיקלף ונתונים בקופסאות קרטון ועור עם שדרות תואמות. מרבית הכריכות עשויות בטכניקה של שיבוץ עור בעור ליצירת 
דוגמה או איור ושתיים מהן עשויות קלף. כל כריכה זכתה לעיצוב ייחודי האוצר בחובו באופן מרומז או גלוי את רושם השירים ורוחם. כך למשל 
בקובץ "שמש", הכולל עשרה תחריטים לשיר מאת זלי גורביץ, בו משולבים מתחת לפיסת הקלף הדקיקה המחפה את הכריכה נוצת-ציפור ורישום 



109

רֹק לֹוֵפת / ֶאת ָהַעִין" ו"צּוַרת ָהִעּגּול נֹוָצה / נֹוָצה חֹוָצה ָעָפה / ָעָפה חֹוָצה ָים"; או  חֹל-ָירֹק ַהּיָ עדין של עין, המתכתבים עם השורות השיריות "ַהּכָ
בכריכת הקובץ הכולל עשרה תחריטים של משה גרשוני לקטעים מתוך "החמור" מאת אהרון שבתאי, כריכת עור חומה משובצת פיסות עור בגוני חּום-
ַעת"). עוד הוטבעו על כריכה זו צורות שפתיים והטבעות- ֻסּלַ ַחר ְלָך / ֶאת ַהֶחְלָקה / ַהּמְ בהיר ושחור, היוצרות צורות גדר וחומת אבנים מסותתות ("ּבְ

ֶכֶתר ָזָהב: / חֹוָבה" ו"ַאֲהָבה / ִהיא  ָצּה / ּבְ ה ַהּזֹאת / ְוַׁשּבְ ּלָ זהב בצורת כתר, עליו מופיעה המלה "חובה", המעניקות ביטוי חזותי לשורות "טֹל ֶאת / ַהּמִ
ֵדר". ֵדר / ֲאִני נֹוֵׁשק ַלּגָ ֵדר / ֲאהּוָבִתי ִהיא ִלי ּגָ ַהינּו / ֲחָלֶקיָה / ֶׁשל ּגָ ל, ֶאֶבן / ּדְ ֲחגֹוָרה / ְוִאם לֹא / ֲחגֹוָרה - / ֲאַזי / ַמּקֵ

"יחסים מורכבים בין 'איור' לשיר. והמרכאות - לא במקרה. לפנינו מגוון של זיקות בין תמונה לטקסט. השלכה הדדית, לעתים התמזגות מופלאה... 
כמה מן הציירים - בדרך עבודתם ובבחירת השירים ש'עובדים' עליהם, ולך תדע מה כאן הביצה ומי התרנגולת - מגיעים הפעם לאיכויות של האיור 

והויניאטה האירופית בנוסח קובצי משלי-המוסר מימי הביניים והרנסאנס (נוסחים מקומיים קודמים: פינס, אריכא, שוורין, מורה). ייתכן שגם 
נתוני הפתיחה תרמו לכך. למשל, אילוצי המיניאטורה וכמובן: האיכויות של התחריט. עוצמת הריכוז של שניהם, של התחריט ושל המיניאטורה, 

המיידיות, האינטימיות וה'לבדיות' החזקה, כל אלה מסייעים ליצירת עבודות מיכתמיות, פתגמיות. הדבר בולט אצל בן-שאול, טולקובסקי ובמידה 
מסוימת גם אצל גרשוני, המושפע עמוקות מריכוז הביטוי של אהרון שבתאי, בפואמה 'החמור'". (מתוך הקטלוג "תחריטים של שירים, תשעה קבצים 

של תחריטים ושירים", סדנת ההדפס, ירושלים, אביב 1989; מצורף). 
9 ספרים, 13X14 ס"מ בממוצע. מצב טוב. נתונים בקופסאות מפוארות כנ"ל. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $10,000 
138.
Nine Bibliophilic Books - Etchings and Poems - Jerusalem Print Workshop - Bindings by Yehuda Miklaf
"Etchings for Poems", nine bibliophilic books, created at the Jerusalem Print Workshop between January 1988 and 
February 1989 and published in limited editions of 40 numbered copies signed by the artists:
■ Shaul Schatz, eight etchings for eight poems by Admiel Kossman.
■ Moshe Gershuni, ten etchings for passages from "Hachamor" by Aharon Shabtai.
■ Raanan Levy, eight etchings for eight poems by Amir Gilboa.
■ Tamara Rikman, a dozen etchings for a dozen poems by Dan Pagis.
■ Zvi Tolkovsky, ten etchings for ten "Ar'aa" chapters by Harold Schimmel.
■ Sidon Rotenberg, eight etchings for three poems by Dalia Ravikovich.
■ Larry Abramson, ten etchings for a poem by Zali Gurevitch.
■ Michael Kovner, six etchings for a poem by Abba Kovner.
■ David Ben Shaul, ten etchings for ten poems by Aryeh Sachs.
The etchings were etched by the artists on brass plates of various sizes using different techniques:
Aquatint, dry etching, hard wax, soft wax and electric pencil. Preparation of the plates, burning and printing were 
done by the printers Sidon Rotenberg, Miriam Schnitzer and Sharon Poliakin. The poems were photographed from the 
poetry books and were screen printed. All of the copies were signed and numbered by the artists (all of the nine books 
presented here are numbered 18/30). Each book consists of 6-10 leaves, each one with a poem and an etching, printed on 
Arches paper 240 grams.
Originally each book was printed on separate sheets placed in a wood box. The albums presented here were all bound 
in artistic bindings handmade by Yehuda Miklaf and placed in cardboard and leather cases with matching spines. 
Most of the bindings were made using a technique of leather inlay to create a design or an illustration and two of 
them are made from parchment. Each binding is uniquely designed reflecting implicitly or explicitly the spirit of 
the poems. For example, the album "Shemesh" which includes ten etchings for a poem by Zali Gurevitch, where under a 
very fine parchment covering the binding, a bird's feather and a delicate illustration of an eye communicate with 
the contents of the poem. Or the binding of the album with ten etchings by Moshe Gershuni for passages of "HaHamor" 
by Aharon Shabtai, a brown leather binding set with lighter brown and black leather segments creating the shape of a 
stone wall. On the same binding embossed shapes of lips and a gold embossing of a crown reflect the poem.
"Presented here is a variety of affinities between an image and a text. Mutual projection, sometimes an exceptional 
merging…some of the artists - through their painting and selection of poems - who knows what came first the egg or 
the chicken - reach this time a quality of illustration and the European vignette similar to Medieval or Renaissance 
allegories. It is possible that the constraints of miniatures had to do with it and, of course: the quality of the 
etchings. The intensity of both- the etching and the miniature, the promptness, the intimacy and the "aloneness" all 
led to the creation of "proverbial" works. It is remarkable in the works of Ben-Shaul, Tolkovsky and to some extent 
Gershuni who is deeply impressed by Aharon Shabtai's intense expression. (From: Exhibition catalogue "Nine Albums 
of Etchings for Poems", Jerusalem Printing Workshop, Spring 1989; attached).
9 Books, average size 13X14 cm. Good condition. Contained in fine boxes.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $10,000
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.139
"זו לא הדרך", ג'ון קייג' - איורים מאת גרי גולדשטיין - כריכה 

מעשה ידי יהודה מיקלף
 That's not the way, Text from a story told by John Cage,
Images by Gary Goldstein. דפוס שלום יהודה, ירושלים, 1992. 

אנגלית. עותק 3/14, חתום בידי גרי גולדשטיין ויהודה מיקלף. 
טקסט קצר מאת ג'ון קייג', מלווה איורים מאת גרי גולדשטיין, צבועים 

ביד. כריכת קלף אמנותית ומרשימה מעשה ידי יהודה מיקלף. 
הספר השני שנדפס בדפוס שלום יהודה, בידי יהודה מיקלף. הטקסט 

(שנבחר בידי מיקלף) חולק לקטעים, כשמיקומו של כל קטע בעמוד 
נקבע באקראי, באמצעות סיבוב גלגל רולטה. לאחר הדפסת עותק 
ההגהה של הטקסט, נוספו איוריו של גולדשטיין ועל-פיהם הוכנו 

הלוחות עבור הדפסת הספר. האיורים בכל עותקי הספר צבועים ביד 
בידי גולדשטיין. כריכת הספר מחופה יריעת קלף דק ושקוף, מעל 

הדפס לינולאום מעשה ידי מיקלף. ]17[ דף, 25 ס"מ. מצב טוב מאד. נתון 
בקופסת קרטון. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

139.
That's not the Way, John Cage - Illustrations by Gary 
Goldstein - Binding by Yehuda Miklaf
That's not the way, Text from a story told by John 
Cage, Images by Gary Goldstein. Shalom Yehuda Press, 
Jerusalem, 1992. English. Copy no. 3/14, signed by Gary 
Goldstein and Yehuda Miklaf.
Short text by John Cage, with illustrations by Gary 
Goldstein, colored by hand. Artistic and impressive 
parchment binding by Yehuda Miklaf. 
The second book printed in Shalom Yehuda Press, 
by Yehuda Miklaf. The text (selected by Miklaf) was 
divided into sections, and the position of each 
section on a page was done randomly, by spinning a 
roulette wheel. After printing the proofreading copy, 
Goldstein's illustrations were added and the plates 
for printing the book were prepared accordingly. All 
the illustrations are painted by hand by Goldstein. The 
binding is covered with thin, transparent vellum over a 
linocut by Miklaf. ]17[ leaves, 25 cm. Very good condition. 
Cardboard case.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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"אם אשכחך", שירים מאת ארטורו שוורץ - איורים מאת גרי גולדשטיין 

- כריכה מעשי ידי יהודה מיקלף
If I Forget Thee ]אם אשכחך[, שירים מאת ארטורו שוורץ. איורים 

מאת גרי גולדשטיין. דפוס שלום יהודה, ירושלים, 1994. אנגלית. 
עותק 18/60, חתום בידי שוורץ, גולדשטיין ומיקלף. 

שמונה שירים מאת ארטורו שוורץ, מלווים איורים מאת גרי גולדשטיין, 
צבועים ביד. 

כריכה עם הדפס לינולאום ושדרת עור, מעשה ידי יהודה מיקלף. 
למהדורה זו מצורף דף בודד - השיר The Stormy Clouds, מאת 

ארטורו שוורץ, מאויר בידי גולדשטיין. חתום בידי שוורץ, גולדשטיין 
ומיקלף וממוספר 18/130. ]18[ דף + ]1[ דף (אינו כרוך), 31 ס"מ. מצב 

טוב מאד. נתון בנרתיק קרטון. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

140.
"If I Forget Thee", Poems by Arturo Schwarz - 
Illustrations by Gary Goldstein, Binding by Yehuda 
Miklaf
If I Forget Thee…, Poems by Arturo Schwarz. 
Illustrations by Gary Goldstein. Shalom Yehuda Press, 
Jerusalem, 1994. English. Copy no. 18/60, signed by 
Schwarz, Goldstein and Miklaf.
Eight poems by Arturo Schwarz, accompanied by 
illustrations by Gary Goldstein, colored by hand. 
Binding with linocut and leather spine, by Yehuda 
Miklaf. 
A single leaf is attached to this edition - the poem 
The Stormy Cloud, by Arturo Schwarz, illustrated by 
Goldstein. Signed by Schwarz, Goldstein and Miklaf and 
numbered 18/130. ]18[ leaves + ]1[ leaf (not bound), 31 cm. 
Very good condition. Cardboard case.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200



112

.141
שני הדפסים ממוספרים מאת יהודה מיקלף

1. כרזה לזכר המוסיקאי, הסופר ואמן האוונגרד האמריקני ג'ון קייג' 
(1912-1992). ירושלים, 1992. במרכז הכרזה חיתוך-עץ, דיוקנו של 

קייג'. נדפסה על נייר איכותי, בחמישים עותקים, ממוספרים וחתומים 
בידי מיקלף. בחלקה התחתון ציטוט בעברית, ובעליון - באנגלית. 

העותק שלפנינו ממוספר 35X50 .18/50 ס"מ. מצב טוב.
 If I Forget Thee 2. הדפס לינולאום צבעוני, שימש ככריכת הספר

]אם אשכחך[ שראה אור ב"דפוס שלום יהודה" (ראה פריט קודם). 
ירושלים, 1994. ההדפס חתום, מתוארך וממוספר: 37X50 .18/91 ס"מ. 

מצב טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

141.
Two Numbered Prints by Yehuda Miklaf
1. Poster in memory of the American musician, composer, 
author and artist John Cage (1912-1992). Jerusalem,1992. 
At the center of the poster is a wood-cut of Cage's 
portrait. Printed on high-quality paper, 50 copies, 
numbered and signed by Miklaf. On the bottom is a 
quote in Hebrew and on the top in English. This copy is 
numbered 18/50. 50X35 cm. Good condition.
2. Colored linoleum print, used as cover of the book If I 
Forget Thee published by the Shalom Yehuda Publishing 
House (see previous item) Jerusalem, 1994. The printing 
is signed, dated and numbered: 18/91. 37X50 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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ששת הימים ושבעת השערים - יצחק נבון / איורים מאת אריה אזן / 

כריכה מעשה ידי יהודה מיקלף 
ששת הימים ושבעת השערים, מאת יצחק נבון. עם איורים מעשה ידיו של 

אריה אזן. דפוס שלום יהודה, ירושלים, 1999. עותק 18/75. 
אגדה מאת יצחק נבון, מלווה באיורים מאת אריה אזן. הספר כרוך 
בכריכה מפוארת שנעשתה בידי אומן הכריכות יהודה מיקלף וחתום 

בידי נבון, אזן ומיקלף. ]16[ דף, 33 ס"מ. מצב טוב מאד. נתון בקופסה 
נאה. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600 

142.
The Six Days and the Seven Gates - Yitzhak Navon /
Illustrations by Arie Azene / Binding by Yehuda Miklaf
The Six Days and the Seven Gates, by Yitzhak Navon. 
Illustrations by Arie Azene. Jerusalem: Shalom Yehuda 
printing press, 1999. Copy no. 18/75.
Legend by Yitzhak Navon, with illustrations by Arie 
Azene. Bound in an  impressive binding by the master of 
binding Yehudah Miklaf and signed by Navon, Azene and 
Miklaf. ]16[ leaves, 33 cm. Very good condition. In a fine 
box.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600
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שני ספרים מיניאטוריים ביבליופיליים - יהודה מיקלף 

Ros (pron. Roz), Brian McClafferty .1. דפוס שלום יהודה, 
ירושלים, 1995. אנגלית. ספרון שירים. עוצב, סודר, נדפס ב-50 

עותקים ממוספרים ונכרך בידי יהודה מיקלף. בפתחו הדפס מעשה-ידי 
מיקלף. עותק מס' 18. נתון בנרתיק קרטון. ספרון זה זכה בפרס מטעם 

ה- Miniature Book Societyבפסדנה, קליפורניה בשנת 1995. 7 
ס"מ. מצב טוב מאד. 

2. האם אני עכשו? / Am I Now? - מאמר של קוואנג-טסה. דפוס 
שלום יהודה, ירושלים, 1993. דו-לשוני, עברית ואנגלית.

סודר, הודפס ביד ב-70 עותקים ממוספרים ונכרך בידי יהודה מיקלף. 
עותק מס' 18 מתוך מהדורה של 20 עותקים בכריכת עור עזים מלא. על 
הכריכה שובצו שני פרפרים בהטבעות עור. נתון בקופסת קרטון עבה. 

התמונות - הדפסי לינוליאום. 6 ס"מ, מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250 

143.
Two Miniature Bibliophilic Books -Yehuda Miklaf
1. Ros (pron. Roz), Brian McClafferty. Shalom Yehuda 
Press, Jerusalem, 1995. English. Design, typesetting, 
printing and binding in 50 numbered copies by Yehuda 
Miklaf. A print by Miklaf opens the book. Copy no. 18. In 
a cardboard case. This book won a prize of the Miniature 
Book Society in Pasadena, California in 1995. 7 cm. Very 
good condition.
2. Am I Now? - Essay by Chuang Tzu. Shalom Yehuda Press, 
Jerusalem, 1993. Bi-lingual, Hebrew and English.
Typesetting, handprinting and binding by Yehuda 
Miklaf. Edition of 70 numbered copies. Copy no. 18 from 
an edition of 20 copies in full goatskin binding. Two 
inlaid leather butterflies. In a heavy cardboard case. 
Pictures - lino prints. 6 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250
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לקט פריטי-דפוס בסדר ידני - מבית המלאכה של יהודה מיקלף

לקט פריטי-דפוס ועלונים, דפוס "שלום יהודה".
■ מקוה המים, מאת משה בנוביץ. דפוס שלום יהודה, ירושלים תשנ"ו 

]1996[. שיר מאת משה בנוביץ, מודפס על נייר קוזו, מלווה רישום 
אשר הודפס מגלופת לינולאום שהוכנה על-ידי מיקלף. עותק מספר 

18 מתוך מהדורה בת חמישים עותקים ממוספרים וחתומים בידי 
מיקלף ובנוביץ. ■ שני עלוני פרסום של הוצאת "שלום יהודה", אחד 

לרגל יציאת הספר "That's not the way" ("זו לא הדרך", ראה 
פריט 139), והשני ליציאת הספר "ששת הימים ושבעת השערים" (ראה 
פריט 142). ■ מחירון של ששה ספרים בדפוס "שלום יהודה", תשנ"ז 
]1997[. ■ קטע משיר השירים, מודפס בדפוס בלט. ■ פרק קלג בספר 

תהלים, מודפס בדפוס בלט על נייר ירקרק. חתום בידי מיקלף. סה"כ 6 
פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

144.
Collection of Printed items - Manual Typesetting in 
Yehuda Miklaf's Workshop
Collection of printed items and leaflets, "Shalom 
Yehuda" printing press.
■ Mikve HaMayim, by Moshe Benovitz. Shalom Yehuda 
printing press, Jerusalem, ]1966[. Poem by Moshe 
Benovitz, printed on Kozo paper, accompanied by a 
linocut created by Miklaf. Copy no. 18 from an edition 
of fifty numbered and signed copies by Miklaf and 
Benovitz. ■ Two promotional leaflets of "Shalom 
Yehuda" press, one on the occasion of printing the book 
"That's not the way" (see item 139), and the other for 
the publication of the book "Sheshet HaYamim veShivat 
HaShe'arim" (see item 142). ■ Price list of six books 
published by Shalom Yehuda Press, ]1997[. ■ Passage 
of The Song of Songs, letterpress printing. ■ Psalms 
chapter 133, letterpress printing on greenish paper. 
Signed by Miklaf. Lot of 6 items. Size varies. Overall good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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הטייפ האחרון של קראפ / גביע הבדולח השקוף - מחווה לד"ר משה 

שפיצר 
שני קונטרסים המוקדשים לזכרו של ד"ר משה שפיצר. ירושלים, 1983, 

 .1990
1. הטייפ האחרון של קראפ, מאת סמואל בקט. עברית: הלית ישורון. 

הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ג 1983.
"קונטרס זה מוקדש לזכרו של ד"ר משה שפיצר... איש אשכולות עתיר 
הסגולות בהוראה ובתרגום, רב אמן בעיצוב דמות הספר העברי, לאות 

הוקרה על תרומתו הברוכה למוסד ביאליק". עותק מספר כ"ג מתוך 
מהדורה בת 96 עותקים, שנדפסו על נייר מלאכת-יד. מצורף תחריט 

מקורי של אביגדור אריכא, דיוקן סמואל בקט, ממוספר 23/96. חתימה 
של הלית ישורון על העטיפה הקדמית. ]16[ עמ', ]1[ תחריט, 23 ס"מ. 

מצב טוב.
2. גביע הבדולח השקוף או על הצנעתה של מלאכת הדפוס, מאת 

ביאטריס וורד. תרגום עברי: משה שפיצר. דפוס שלום יהודה, 
ירושלים, תשנ"א 1990. 

עותק מספר 28 מתוך מהדורה בת 48 עותקים ממוספרים, המוקדשת 
לזכרו של ד"ר משה שפיצר. חתום בידי המדפיס, יהודה מיקלף. ]4[, 

10, ]2[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

145.
Krapp's Last Tape / The Crystal Goblet - Homage to Dr. 
Moshe Shpitzer
Two pamphlets dedicated to the memory of Dr. Moshe 
Shpitzer. Jerusalem, 1983, 1990.
1. Krapp's Last Tape by Samuel Beckett. Hebrew: Hilit 
Yeshurun. Jerusalem: Bialik Institute, 1983.
"This pamphlet is dedicated to the memory of Dr. Moshe 
Shpitzer…a polymath, a man of virtues in the fields 
of education and translation, master of Hebrew books 
design, in appreciation for his contribution to the 
Bialik Institute". Copy no. 13 from an edition of 96 
copies, printed on hand-made paper. Attached is an 
original etching by Aigdor Arikha, portrait of Samuel 
Beckett, numbered 23/96. Hilit Yeshurun's signature on 
front cover. ]16[pp, ]1[ etching. 23 cm. Good condition.
2. The Crystal Goblet, or Printing should be Invisible, 
by Beatrice Warde. Hebrew translation: Moshe Shpitzer. 
Jerusalem: Shalom Yehuda printing press, 1990.
Copy no. 28 from an edition of 48 numbered copies, 
dedicated to the memory of Dr. Moshe Shpitzer. Signed 
by the printer, Yehuda Miklaf. ]4[, 10, ]2[ pp, 24 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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הוצאת "אבן חשן"
נדמה כי לא פועלות בשדה המו"לות הישראלי דהיום עוד הוצאות ספרים רבות העמלות להגשים הלכה למעשה את חזונן באדיקות, כזו של אנשי 
הוצאת "אבן חשן", שבחרו במימרות "ספרים לאוהבי ספרים" ו-"אני ביבליופיל ואני גם יודע מה זה" ללוות את פעילותם. ואכן, מעל כל ספרי 

ההוצאה, שהוקמה בשנת 1994 על-ידי ההסטוריון והאוצר עוזי אגסי, מרחפת עננת אהבת הספר, האסתטיקה, הטעם הטוב והאיכות. 
הוצאת "אבן חשן" עוסקת בהפקה והפצה של ספרי שירה, פרוזה, סיפורת קצרה, ספרים על קליגרפיה ועל טיפוגרפיה במהדורות מצומצמות, שחלקם 

ֶלט על נייר גיגית איכותי ונכרכים בכריכה אמנותית מעשה ידי אמן הספר עידו אגסי, בנו של מייסד ההוצאה. החל משנת 1998  מודפסים בדפוס ּבֶ
מוציאה "אבן חֹשן" לאור גם את כתב העת לשירה "שבו".

שמות תריסר אבני החֹשן, שהיה מונח על חזהו של הכהן הגדול בעת ששירת בבית המקדש, מציינים את שמות הסדרות השונות של ההוצאה, לפי 
ֵפה";  ְטָדה"; סדרת ספרי האמן "ספיר"; סדרת ספרי דיוקנאות בשירה ובציור "ְׁשבֹו"; סדרת הספרים המתורגמים "ָיְשׁ נושאים: סדרת ספרי השירה "ּפִ

סדרת המהדורות המחודשות והמתוקנות "אחלמה"; סדרת הסיפורים הקצרים "שֹהם", וכן הלאה. 
מתוך כוונה בלתי-מתפשרת להאדיר את הספר כיצירה אמנותית מלגו ומלבר, מתחילתו ועד סופו, הספרים רואים אור במהדורות-איכות מוקפדות 

ואינטימיות, כשהם ממוספרים וחתומים בידי האמנים והיוצרים ובחלקם מלווים בהדפסים מקוריים (חיתוכי עץ, תחריטים והדפסי רשת), וכמובן אף 
כרוכים כריכות מיוחדות. 

על תפיסת העולם הגראפית-טיפוגרפית של ההוצאה מעיד אגסי: "אבן חשן תאמץ לעצמה את השימוש בשני סוגי גופנים עיקריים שהם חדשים בקרית 
הדפוס: האחד, אות אשכנזית מרובעת מבית הדפוס 'דרוגולין' שבלייפציג, פיתוח של ד"ר איתי תמרי. השני, אות "אבודה" שפותחה בשנות ה-50 על 

ידי פרנציסקה ברוך. מפאת תוויה העדינים לא נעשה בה שימוש בסדר-בלט והיא נגנזה. דבר קיומה הובא לידיעתי על ידי הצייר ומעצב הספרים 
הוותיק, אלעזר גלעד, שקיבל את האות מאביו צבי גולדברג שבדפוסו הודפסו כמה מספרי הוצאת "תרשיש" של ד"ר משה שפיצר. דמותו של משה 

שפיצר, שפועלו בתחום עיצוב הספר העברי החדש הקנה לו מקום נכבד בין גדולי המדפיסים העבריים, היא זו שעמדה מול עיני בבואי להאדיר את 
ערכו של ספר".

הוצאת "אבן חשן" הקימה לתחיה את מפעל הפקת הספרים הביבליופיליים בארץ ישראל לאחר עשרות שנים של תרדמה והיא ממשיכה לעשות זאת תוך 
 Private-מיזוג מופלא בין מורשת העבר וקולות ההווה - רוח הזמן, כשספריה עומדים בשורה אחת עם מיטב הספרים הביבליופיליים - תוצרי ה

ֶלט ומלאכת ההדפס והתחריט - הנעשים כיום בארץ ובעולם.  Press, דפוס הּבֶ

”Even Hoshen” Publishing House
It seems that nowadays the Israeli publishers rarely work in the direction of achieving their set goals and visions 
in much the same manner as do the “Even Hoshen” publishing house that chose the following maxims as the guidelines 
to their activity: "I'm a bibliophile and I also know what it means" and "books for book lovers". indeed, all the books 
published by “Even Hoshen” that was founded in 1994 by the historian and curator Uzi Agassi, are evidently guided by 
the love for books, aesthetics, good taste and quality.
“Even Hoshen" produces and distributes poetry books, prose, short fiction and limited editions of calligraphy and 
typography books, some of which are printed in letterpress printing on Arches paper and are bound in a handmade 
aesthetic cover prepared by Ido Agassi the book artist, the son of the founder of the publishing house. Since 1998 
"Even Hoshen" publishes also the poetry journal “Shvo”.
The publication house’s various series are named after the titles of the dozen gemstones (Hoshen) that were placed 
on the chest of the high priest while serving in the Temple: a series of poetry books "Pitdah"; a series of art books 
"Sapir”; a book series of portraits in poetry and painting "Shvo", a series of translated books “Yoshpah”; a series of 
renewed and revised editions "Achlama"; a series of short fiction "Shoham", and so on.
Out of an uncompromising intention to glorify the book as an artistic creation from start to finish, the books are 
published in neat and intimate quality editions. The books are numbered and signed by the artists and creators; some 
are accompanied by original prints (woodcuts, etchings and screen prints). Moreover the books are bound in a unique 
and special way. 
Aggasi comments on the graphic - typographic worldview of the publication: "Even Hoshen will adopt two major fonts 
for its publications. These fonts are new in the printing industry: one of them is a square Ashkenazi font originally 
from Drogolin printing house in Leipzig, this is a development of Dr. Itay Tamari. The other one is "Ot Avuda” that 
was developed in the 50s by Franziska Baruch. Due to its delicate features the font was not used in letterpress 
and it was archived. Its existence was brought to my attention by an experienced painter and book designer, Elazar 
Gilad, who received the letter from his father Zvi Goldberg whose press printed several books published by Dr. Moshe 
Spitzer’s “Tarshish”. The figure of Moshe Spitzer whose work in the field of designing new Hebrew books has earned 
him a prominent place among the major Hebrew printers, functioned as my model when I decided to glorify the value of 
the book “.
"Even Hoshen" publishers revived the industry of the bibliophilic books in Israel after decades of hibernation and 
it continues doing so through the wonderful fusion between past and present - the zeitgeist which lines up books 
with the best bibliophilic ones. The products of the Private Press, the letterpress, the print work and the etchings 
are used today in Israel and worldwide.
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אברהם בבוקר - משה שמיר / מנשה קדישמן - מהדורה ביבליופילית - 

הוצאת "אבן חשן"
אברהם בבוקר, מאת משה שמיר. הוצאת "אבן חשן", רעננה, 1995.
ארבעה סיפורים קצרים מאת הסופר חתן פרס ישראל, משה שמיר. 

הספר ראה אור במהדורה ביבליופילית בת 175 עותקים. עותק זה הנו 
אחד מחמשת העותקים הראשונים: מצורפים אליו שלשה פיתוחי-מתכת 

מעשה ידי מנשה קדישמן, שני ציורים גדולים של קדישמן (עפרון 
ופסטל, חתומים), שצוירו על דפי הספר ממש והוא כרוך בכריכת עור 

מפוארת, שנעשתה בעבודת-יד בידי אומן הכריכות יהודה מיקלף. 
הספר ממוספר (4/5) וחתום בידי שמיר, קדישמן ומיקלף. 26 ס"מ. מצב 

טוב מאד. נתון בנרתיק קרטון עבה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800 

146.
"Avraham BaBoker" - Moshe Shamir / Menashe Kadishman - 
Bibliophilic Edition - "Even Hoshen" Publishing
"Avraham BaBoker", Moshe Shamir. Ra'anana: "Even 
Hoshen", 1995.
Four short stories by the author, winner of the Israel 
Prize, Moshe Shamir. The book was published in a 
bibliophilic edition of 175 copies. This copy is one of 
the first five copies: attached are three metal-etchings 
by Menashe Kadishman, two large drawings by Kadishman 
(pencil and pastel, signed), drawn on the book's leaves. 
The book is bound in an elaborate leather binding, 
hand- made by Artistic Bookbinder Yehuda Miklaf. The 
book is numbered (4/5) and signed by Shamir, Kadishman 
and Miklaf. 26 cm. Very good condition. Cardboard slipcase.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800
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"העורב" - אדגר אלן פו - הוצאת "אבן חֹשן"

העורב, מאת אדגר אלן פוא. הוצאת אבן חֹשן, 2010. עברית ואנגלית. 
הפואמה הגותית "העורב", פרי עטו של המשורר והמספר האמריקני 

פו (1809-1849) מובאת כאן בשפת המקור ובתרגום לעברית. התרגום 
הנו תרגומו הידוע של זאב ז'בוטינסקי, אשר ראה אור לראשונה בספר 

"תרגומים" (ברלין, 1923) והוא מובא בספר זה כמחווה למתרגם, 
שבעים שנים לאחר פטירתו. נדפס ב-66 עותקים חתומים וממוספרים, 

עותק זה מספרו 18.
ֵפה",  זה הוא הספר השלשה-עשר בסדרת הספרים המתורגמים "ָיְשׁ

הותקן בסדר-יד והודפס בדפוס בלט באות "מרגלית" עם ניקוד נפרד 
בעברית (ובאות "Alt-Mediäval" באנגלית) על נייר בוואריה ביטן 

200 גרם. 
הספר מלווה מגזרות-נייר שחורות בצורת עורבים (בשני השערים ובדף 

החוצץ בין הנוסח העברי לנוסח האנגלי), מעשה ידי אמן הספר עידו 
אגסי, שאף ביצע את כל מלאכת הסדר, ההדפסה והכריכה (כריכת 

עור שחורה אמנותית, משובצת מדליוני עור בגון חום בהיר ובתוכם 
עורבים). נתון בנרתיק קרטון נאה. יג, ]8[, ]13[ עמ', 33 ס"מ. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

147.
"The Raven" - Edgar Allan Poe - "Even Hoshen" 
Publishing
The Raven by Edgar Allan Poe, published by Even Hoshen, 
2010. Hebrew and English.
The Gothic poem "The Raven", by the American poet and 
author Poe (1809-1849) is presented in this book in 
English and in Hebrew. The translation is the famous 
one by Zeev Jabotinsky and was first published in the 
book "Targumim" (Berlin, 1923) and is printed in the 
book as a tribute to the translator, seventy years after 
his decease. Printed in 66 signed and numbered copies, 
the copy presented is no. 18.
This is the thirteenth book of the series of translated 
books "Yoshpah", Hebrew text set in "Margalit" typeface 
and English text handset in Alt-Mediäval font on 
Bavaria-Bütten paper 200 gram.
Illustrated with black papercuts in the shape of 
ravens (on the two title pages and on the leaf dividing 
between the two texts). Illustrations by Ido Agassi who 
did all the typesetting, printing and binding (a full 
black artistic leather binding with inlaid leather 
medallions in a lighter shade of brown with ravens 
within them). In cloth covered slipcase. 13, ]8[, ]13[ pp, 
33 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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"חצי שעה לפני המונסון" - דליה רביקוביץ ופמלה לוי - הוצאת "אבן 

חֹשן"
1. חצי שעה לפני המונסון, דליה רביקוביץ. הוצאת אבן חֹשן, 1998. 

תשעה שירים מאת דליה רביקוביץ (1936-2005) מלווים תשעה 
חיתוכי עץ צבעוניים מאת פמלה לוי (1949-2004). נדפס במהדורה 

ביבליופילית בת תשעים עותקים, עותק זה מספרו 18 והוא חתום בידי 
רביקוביץ ולוי (בקולופון).

ֶלט באות "דרוגולין" על  ְטָדה". נדפס בדפוס ּבֶ ספר שלישי בסדרת "ּפִ
נייר "קֹוזֹו" (עבודת-יד) שגדל ועּוּבד בסדנת "תות נייר" בזכרון יעקב. 
תשעת חיתוכי העץ הצבעוניים נדפסו בביתה של האמנית פמלה לוי וכל 

אחד מהם חתום בצדו האחורי. 
אחד הספרים הנאים, העדינים והליריים ביותר של הוצאת אבן חֹשן. 
נכרך כריכה יפנית מחופה בד ירוק ונתון במעטפת נייר בצבע ירוק. 

45, ]3[ עמ', 26 ס"מ. 
2. "שי-שים לדליה", "דף שיר" שני בסדרת "נופך", נדפס לכבוד יום 
הולדתה השישים של המחברת ב-249 עותקים (כסכום "דליה ר"). כולל 

שיר פרי עטה של רביקוביץ מלווה פורטרט מעשה ידי מנשה קדישמן. 
עותק מספר 111. הדף מנותק מן המעטפת. 17.5 ס"מ. כתמים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

148.
"Half an Hour Before the Monsoon" - Dahlia Ravikovitch 
and Pamela Levy - "Even Hoshen" Publishing
1. Half an Hour before the Monsoon, Dahlia Ravikovitch. 
Even Hoshen publishing, 1998.
Nine poems by Dahlia Ravikovitch (1936-2005) 
accompanied by nine woodcuts in color by Pamela Levy 
(1949-2004). Printed in a bibliophilic edition of ninety 
copies, the copy presented is no. 18 and signed by 
Ravikovtich and Levy (on the colophon).
Third book of the "Pitdah" series. Letterpress printing, 
Drugulin fonts on "Kozo" paper (hand-made) which was 
crafted in "Tut Niyar" workshop in Zichron Ya'akov. The 
nine color woodcuts were printed in Pamela Levy's home 
and each one is signed by the artist on the reverse.
One of the finest, most delicate and lyrical books by 
Even Hoshen. Bound in a Japanese binding with green 
Japanese silk book-cloth and laid in a green woven 
paper cover. 45, ]3[ pp, 26 cm. 
2. "Shi-Shim Le-Dahlia", second "Daf Shir" of the 
"Nofech" series, printed in honor of the author's 
sixtieth birthday in 249 copies (numerical value 
of "Dalia R."). Includes a poem by Ravikovitch and a 
portrait by Menashe Kadishman. Copy no. 111. Leaf is 
detached from cover. 17.5 cm. Staining.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300



121

.149
"דון קיחוטה מבקר בבית דפוס" - ספר לכבוד יום הולדתו ה-60 של 

מייסד הוצאת "אבן חֹשן"
דון קיחוטה מבקר בבית דפּוס, ִמיגוֶאל ֶדה ֶסְרוַוְנֶטס. הוצאת אבן חֹשן, 

 .2011
ספר זה נדפס לכבוד יום הולדתו ה-60 של מייסד הוצאת אבן חֹשן, ֻעזי 

אגסי, והוא ראשון בסדרת "תרשיש". נדפס בשישים עותקים חתומים 
וממוספרים, כמניין שנותיו של ֻעזי אגסי (לא כל העותקים נדפסו 

בפועל). עותק זה מספרו 18.
הטקסט לקוח מתוך פרק ס"ב בכרך השני של "ההידלגו החריף 

דון קיחוטה מן למנצ'ה" מאת סרוונטס, בתרגומו של נתן (אגמון) 
ביסטריצקי (הוצאת ספרית פועלים, 1958). מלווה שני תחריטים 

מקוריים מעשה ידי האמן צביקה לחמן, שנעשו במיוחד עבור ספר זה 
(שני התחריטים חתומים וממוספרים 18/60). 

 (Hahnemühle) הספר סודר בסדר-יד והודפס על נייר הנמּולה
שהורטב מראש, בגופן נדיר ולא-ידוע, גופן "היברייש" 

(Hebräische) מבית היציקה S&G בלייפציג, גרמניה. כל מלאכת 
הסדר, הדפוס והכריכה נעשתה בידי בנו של ֻעזי, אמן הספר עדו אגסי, 
בבית מלאכתו - ה'ממלכה' - בית מלאכה לדפוס בלט וכריכה אמנותית.
באחד הדפים מופיע חיתוך עץ בו נראות דמויות פועלים בבית-דפוס, 

אשר נדפס מן הגלופה המקורית, שנמצאה במגירה שכוחה ועתיקת 
יומין. 

נתון בקופסה מחופה בד בורדו, הנסגרת באמצעות חרב-קישוט קטנה 
(זכר לאוסף החרבות של אגסי), עם הכיתוב "Toledo". ]8[ דף + שני 

תחריטים, 25.5 ס"מ. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

149.
"Don Quixote Visits a Printing Press " - Book in Honor 
of "Even Hoshen" Founder's Sixtieth Birthday
Don Quixote Visits a Printing Pess, Miguel de Cervantes. 
Even Hoshen publishing house, 2011.
This book was printed in honor of the 60th birthday of 
Uzi Agassi, the founder of Even Hoshen, and is the first 
of the "Tarshish" series. Printed in sixty signed and 
numbered copies - sixty being the age of Uzi Agassi (not 
all of the copies have been printed). The copy presented 
here is no. 18.
The text is derived from chapter 72 of the second volume 
of "Hidalgo Don Quixote of La Mancha" by Cervantes, 
translated by Nathan (Agmon) Bistritzki (Sifiyat 
HaPo'alim, 1958). Accompanied by two original etchings 
by Zvika Lachman created especially for this book (the 
two etchings are signed and numbered 18/60).
Manual typesetting and printed on Hahnemühle 
paper, pre-soaked, using a rare and unknown font - 
"Hebräische" cast by S&G in Leipzig, Germany. All of the 
typesetting, printing and binding was done by Uzi's son, 
book master Ido Agassi in his workshop - 'the kingdom' 
- a workshop for letterpress printing and artistic 
binding.
On one of the leaves appears a woodcut portraying 
workers in a printing press; the woodcut was printed 
from the original plate found in a long forgotten 
drawer.
Housed in a box covered in a Bordeaux-colored cloth, 
with a sword-shaped clasp (commemorating Agassi's 
collection of swords), with the inscription "Toledo". ]8[ 
leaves + two etchings, 25.5 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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שני ספרים ביבליופילים - סיפורים קצרים - הוצאת "אבן חֹשן"

1. שמלות המשי של גברת קליין, יהודית הנדל. הוצאת אבן חֹשן, 
 .1995

ֶלט  ספר שני בסדרת "שֹהם", סדרת הסיפורים הקצרים. נדפס ּבֶ
במהדורה בת 150 עותקים חתומים על-ידי המחברת, מהם ל"ה (35) 

עותקים מלּווים הדפסי אצטט (גזורים בצורת שמלות) מעשה ידי 
האמנית הקנדית רחל רובינשטיין-קפלן, מסומנים באותיות וחתומים 

על-ידה. עותק זה מסומן י"ח (18). 21 עמ', 25 ס"מ. 
2. שתי אגדות, דורית פלג. אמנית מלווה: מאיה כהן לוי. הוצאת אבן 

חֹשן, 1999. 
ספר שלישי בסדרת "שֹהם", סדרת הסיפורים הקצרים. עותק מספר 

18 מתוך מהדורה בת 56 עותקים, חתומה בידי פלג וכהן לוי ומלווה 
תחריט אקוואינטה צבעוני מעשה ידי כהן לוי (חתום וממוספר). כריכה 
יפנית עדינה מחופה בד עם הדפס כוכבים, נתון בנרתיק קרטון תואם. 
52, ]1[ עמ' + תחריט, 21X22 ס"מ. מצורף עותק מן המהדורה הרגילה של 

הספר. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250 

150.
Two Bibliophilic Books - Short Stories - "Even Hoshen" 
1. Silk Dresses of Mrs. Klein, Yehudit Hendel. Even 
Hoshen publishing, 1995.
Second book of the series "Shoham" - short stories 
series. Letterpress printing in an edition of 150 
copies signed by the author, out of which 35 copies are 
accompanied by acetate prints (cut as dresses) created 
by the Canadian artist Rachel Rubinstein-Kaplan, 
marked with letters and signed by the artist. This copy 
is marked 18. 21 pp, 25 cm.
2. Two Legends, Dorit Peleg. Accompanying artist: Maya 
Cohen Levi. Even Hoshen publishing, 1999. Third book of 
the "Shoham" series - short stories series. Copy no. 18 
from an edition of 56 copies, signed by Peleg and Cohen 
Levi and accompanied by an aquatint etching in color 
created by Cohen Levi (signed and numbered). Delicate 
Japanese binding covered in cloth with a print of stars, 
in a matching slipcase. 52, ]1[ pp + etching, 21X22 cm. 
Attached is a copy of the regular edition of the book.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250
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.151
"עליך אחלום חרישית" - אלזה לסקר-שילר / יגאל תומרקין - הוצאת 

"אבן חֹשן"
ָעֶליָך ֶאֱחלֹום ֲחִריִׁשית, אלזה לסקר-שילר. מקור ותרגום. תרגם: נתן זך. 

הוצאת אבן חֹשן, 1997. עברית וגרמנית.
מהדורה דו-לשונית - השירים נדפסו בעברית ובגרמנית, עמוד מול 

ֵפה". נדפס ב-120  עמוד. ספר ראשון בסדרת הספרים המתורגמים "ָיְשׁ
עותקים ממוספרים וחתומים בידי תומרקין ובידי זך. עותק זה מספרו 
18 ומצורף אליו תחריט מקורי בשלושה צבעים, שחרט האמן במיוחד 

לספר זה (חתום). כמו כן, הספר מלווה שבעה שעתוקי-קולאז'ים שהכין 
האמן יגאל תומרקין לכבוד תערוכת זכרון למשוררת אלזה לסקר-שילר 

בעיר הולדתה וּופרטל (Wuppertal) בשנת 1994. 
נדפס באות אשכנזית מטיפוס "דרוגולין" על נייר בוואריה ביטן 200 

גרם שיוצר בתהליך מסורתי בבית החרושת לנייר מן המאה ה-18 
"גמונד" במינכן. הכריכה מחופה נייר שיש ושדרתּה שדרת עור כחולה, 

נתון בקופסת קרטון כחולה. 99, ]3[ + שבעה לוחות + תחריט, 32 ס"מ. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

151.
"I Dream so Quietly of You" - Else Lasker- Schüler / 
Yigal Tumarkin - "Even Hoshen" Publishing
I dream so quietly of you, Else Lasker- Schüler. German 
with a Hebrew translation. Translation: Nathan Zach. 
Even Hoshen publishing,1997. Hebrew and German.
A bilingual edition - the poems are printed in Hebrew 
and in German, page facing page. First book of a series 
of translated books "Yoshpah". Printed in 120 copies, 
numbered and signed by Tumarkin and Zach. Presented 
here is copy no. 18, to which an original three-color 
engraving is attached, engraved for this book by the 
artist (signed). The book is also accompanied by seven 
reproductions of collages created by the artist Yigal 
Tumarkin for a memorial exhibition for the poet Else 
Lasker Schüler in her hometown Wuppertal in 1994. 
Printed in Ashkenazic Drugulin letter on Bavaria Bütten 
200 gr. Paper created in a traditional fashion in an 
18th century paper mill in Munich "Gemond". The binding 
is covered in marble paper with a blue leather spine in 
a blue box. 99, ]3[ + seven plates + engraving, 32 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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.152
שני ספרי שירה ביבליופילים / שני "דפי שיר" - הוצאת "אבן חֹשן"

1. טיול באיונה, מאיר ויזלטיר. הוצאת אבן חֹשן, 1996. 
ספר ראשון בסדרת "אחלמה", סדרת המהדורות המחודשות והמתוקנות 

(היצירה "טיול באיונה" ראתה אור לראשונה בשנת 1963 ונחשבת 
כספרו הראשון של המשורר). עותק מספר 18 מתוך מהדורה בת 77 
עותקים. מלווה חמישה תחריטי אקוונטינטה מאת אוהד שאלתיאל 

(חתומים), שאף עיטר ברישום דיו מקורי את נרתיק הקרטון (אף הוא 
חתום וממוספר). חתום בידי ויזלטיר ושאלתיאל (בקולופון). כה, ]1[ 

עמ', 26 ס"מ. 
2. פירות | גט, דרור בורשטיין. הוצאת אבן חֹשן, 1999. 

ספר רביעי בסדרת ספרי השירה "פטדה". עותק מספר 18 מתוך 
מהדורה בת 29 עותקים, חתום על ידי המשורר וממוספר. ספר 

הביכורים של בורשטיין. 30, ]1[ עמ', 28.5 ס"מ. 
3. הטייקּון, לאה אילון. הוצאת אבן חֹשן, 1995. דף שיר, הראשון 

בסדרת "נופך". עותק מספר 18 מתוך מהדורה בת 24 עותקים, ממוספר 
וחתום בידי המשוררת. 

4. בגלל, רוני סומק. הוצאת אבן חֹשן, 2000. דף שיר, שלישי בסדרת 
"נופך". נדפס על נייר גיגית צרפתי 160 גרם. חתום בידי המשורר. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $350 

152.
Two Bibliophilic Poetry Books / Two "Poetry Leaves" - 
"Even Hoshen" Publishing
1. Tiyul BeEyona, Meir Wieseltier. Even Hoshen 
publishing, 1996.
First book of the series "Achlama", the series of 
renewed and revised editions (the work "Tiyul BeEyona" 
was first published in 1963 and is considered the poet's 
first book). Copy no. 18 from an edition of 77 copies. 
Accompanied by five aquatint etchings by Ohad Shaltiel 
(signed). Shaltiel decorated the cardboard binder with 
an original ink drawing (signed and numbered). Signed 
by Wieseltier and Shaltiel (on the colophon). 25, ]1[ pp, 
26 cm.
2. Peirot/Gett, Dror Burstein. Even Hoshen publishing, 
1999.
Fourth book of the poetry books series "Pitdah". Copy 
no. 18 from an edition of 29 copies, signed by the poet 
and numbered. Burstein's first book. 30, ]1[ pp, 28.5 cm.
3. The Tycoon, Lea Ayalon. Even Hoshen publishing, 1995. 
Poem Leaf, first of the "Nofech" series. Copy no. 18 from 
an edition of 24 copies, numbered and signed by the 
poet.
4. Biglal, Ronny Someck. Even Hoshen publishing, 2000. 
Poetry Leaf, third of the "Nofech" series. French Arches 
paper 160 gr. Signed by the poet.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $350

.153
"בים העתיק שלנו" - ישראל פנקס / לאה ניקל - הוצאת "אבן חֹשן"

בים העתיק שלנו, ישראל פנקס. הוצאת אבן חֹשן, 1999.
ְטָדה". נדפס ערב ראש השנה תש"ס  ספר שביעי בסדרת ספרי השירה "ּפִ
במהדורה בת "לאה" (36) עותקים המלווים תחריט מעשה ידי האמנית 

לאה ניקל (1918-2005). עותק זה מספרו 18 והוא חתום בקולופון 
בידי האמנית והמשורר, כרוך כריכת עור כחולה ואיכותית ונתון 

בקופסה גדולה ומפוארת מחופה בד כחול וצהוב. בחלקו הפנימי של 
מכסה הקופסה נמצא התחריט, חתום וממוספר (18/36). 384 עמ', 25 

ס"מ. קופסה 41 ס"מ. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

152
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153.
"Bayam Ha'atik Shelanu" - Israel Pincas / Lea Nikel - 
"Even Hoshen" Publishing
Mare Nostrum, collected poems 1956-1998, Israel Pincas, 
Even Hoshen publishing, 1999.
Seventh book of the series of poetry books "Pitdah". 
Printed on the eve of Rosh Hashanah 1999 in an edition 
of 36 copies accompanied by an etching created by Lea 
Nikel (1918-2005). The copy presented here is no. 18. The 
artist and the poet signed the colophon. Blue leather 
binding of good quality and contained in a large, fine 
box covered in blue and yellow cloth. On the inner side 
of the box's lid is the etching, signed and numbered 
(18/36). 384 pp, 25 cm. Box 41 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

.154
שני גליונות ביבליופיליים של כתב העת "ְׁשבֹו" - הוצאת "אבן חֹשן"

שבו, כתב עת לשירה. עורך: ֻעזי אגסי. 
1. גליון 1, קיץ 1998. אמנית מלווה: פמלה לוי (1949-2004). עותק 

מספר 18 מתוך מהדורה בת 50 עותקים, שמצורף אליהם חיתוך עץ 
מקורי של האמנית, חתום וממוספר. נתון בנרתיק קרטון מקורי, על 

גביו ציירה פמלה לוי שני ציורים מקוריים בצבע מים (חתום). 
2. גליון 13, 2005. אמנית מלווה: ]ריטה[ ֲאִליָמה (1932-2013). עותק 

מתוך מהדורה בת 50 עותקים, שמצורף אליהם הדפס רשת צבעוני של 
האמנית (נדפס בסדנת ההדפס בירושלים), חתום וממוספר (18/50). 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

154.
Two Bibliophilic Issues of "Shvo" Periodical - "Even 
Hoshen" Publishing
"Shvo", poetry periodical. Editor: Uzi Agassi.
1. Issue no. 1, summer 1998. Accompaniying artist: 
Pamela Levy (1949-2004). Copy no. 18 from an edition 
of 50 copies, with an original woodcut by the artist, 
numbered and signed. In an original cardboard binder 
on which Pamela Levy drew two paintings in watercolor 
(signed).
2. Issue no. 13, 2005. Accompanying artist: ]Rita[ Alima 
(1932-2013). Copy from an edition of 50 copies with 
a screen print in color by the artist (printed in the 
Jerusalem Print Workshop), signed and numbered 18/50.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

153

154
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.155
"ארבע שעות גג" - יאן ראוכוורגר - חתימות המשוררים - הוצאת "אבן 

חֹשן"
1. ארבע שעות גג, דיוקנאות בשירה ובציור, יאן ראוכוורגר. הוצאת 
אבן חֹשן, 1997. שירים נבחרים מפרי עטם של תשעה-עשר משוררים 
עבריים (את שיריו של סאביילי גרינברג תרגם לעברית דוד אבידן), 

מלווים רפרודוקציות של פורטרטים שצייר יאן ראוכוורגר במיוחד 
לפרויקט זה. הפורטרטים צוירו בטכניקות שונות במהלך פגישה אחת 

בין ראוכוורגר והמשורר, לפי כלל שקבע ראוכוורגר מראש: משך 
הפגישה לא יעלה על ארבע שעות - "ארבע ָׁשעות גג". 129 עמ', 30 ס"מ. 

2. עותק מן המהדורה הביבליופילית של הספר; במהדורה זו 
מופיעים שירים מאת חמישה-עשר משוררים. ספר ראשון בסדרת 
"ְׁשבֹו" - ספרי דיוקנאות, בשירה ובציור. נדפס באות "הדסה", 

לזכרו של מעצבּה, הטיפוגרף והמעצב הנרי פרידלנדר, במאה עותקים 
חתומים וממוספרים. עותק זה מספרו 18 והוא חתום בידי ראוכוורגר 

(בקולופון) ובידי כל אחד מהמשוררים ששיריהם ודיוקנותיהם מופיעים 
בספר. נתון בנרתיק קרטון עבה. 72, ]4[ עמ', 33 ס"מ. 

3. 22 גלויות עם רפרודוקציות של הפורטרטים הנ"ל, בתיקיית קרטון 
מקורית. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

155.
"Four Hours Top" - Jan Rauchwerger - Poets' Signatures - 
"Even Hoshen" Publishing 
1. Four Hours Top, portraits in poetry and painting, 
Jan Rauchwerger. Even Hoshen publishing, 1997. 
Selected poems by nineteen Hebrew poets (Sabeili 
Greenberg's poems were translated into Hebrew by 
David Avidan), with reproductions of portraits by 
Jan Rauchwerger for this project. Rauchwerger drew 
the portraits during one session with the poet and 
used various techniques by a law that he himself set 
in advance: the session will not last more than four 
hours - "Four Hours Top". 129 pp, 30 cm.
2. Copy of the bibliophilic edition of this book; poems 
by fifteen poets appear in this edition. First book of 
the series "Shvu" - books of portraits in poetry and 
painting. Printed in "Hadassah" font in memory of its 
designer, typographer and designer Henri Friedlander, 
in one hundred signed and numbered copies. Presented 
is copy no. 18 signed by Jan Ruchwerger (in colophon) 
and by every one of the poets whose poems and portraits 
appear in the book. Slipcase. 72, ]4[ pp, 33 cm.
22 .3 postcards with reproductions of above portraits, 
in original cardboard binder.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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.156
ישראל פנקס / אהרן אמיר / חיים גורי - מהדורות ביבליופיליות - 

הוצאת "אבן חֹשן"
1. ֶגֶנָאלֹוְגָיה, שירים ופואמות, ישראל פנקס. הוצאת אבן חֹשן, 1997. 

הספר השני בסדרת "אחלמה", סדרת המהדורות המחודשות והמתוקנות. 
בפתח הספר דיוקן של המחבר - תחריט מעשה ידי האמן יוסף הירש 
(נדפס בסדנת ההדפס בירושלים בידי סידון רוטנברג). עותק מספר 

18 מתוך מהדורה בת ק"ח (108) עותקים (כמשקל 'גנאולוגיה'), חתום 
בידי המשורר (בקולופון) ובידי האמן (על גבי התחריט). 95 עמ', 33 

ס"מ. נתון בנרתיק קרטון. 
ֶלֶשת, אהרן אמיר. תחריטים: אורי ליפשיץ. הוצאת אבן חֹשן,  2. ּפְ

 .2003
ְטָדה". עותק מספר 18  הספר הארבעה-עשר בסדרת ספרי השירה "ּפִ

מתוך מהדורה בת "לחי" (48) עותקים חתומים וממוספרים, חתום בידי 
ליפשיץ ואמיר (בקולופון) ומלווה תחריט מקורי מאת ליפשיץ, חתום 
וממוספר (18/48). 15, ]1[ עמ' + תחריט, 33 ס"מ. נתון בנרתיק קרטון 

מחופה בד חום. 
ִמי, פ"ה שירי אהבות, חיים גורי. הוצאת  תֹוְך ּדָ 3. ְוַאּתְ ִׂשיַחת-ַהּיֹום ּבְ

אבן חֹשן, 2009. 
הספר השישי בסדרת "אחלמה". נדפס במהדורה בת פ"ה (85) עותקים 
ומלווה שעתוקים של רישומים מעשה ידי האמן אביגדור אריכא. עותק 

ממוספר (מספר 18) וחתום בידי גורי ואריכא (בקולופון). דף הכותרת 
ֶלט ונכרכו ידנית בידי עדו אגסי. לפני  והקולופון נדפסו בדפוס ּבֶ
הקולופון נכרך גם הדפס ממוספר. כריכה מחופה בד אדום, נתון 

בנרתיק קרטון מחופה בד. 26.5X29 ס"מ. 
4-5. מצורפים: עותקים מספרי השירה "פוליטיקה" לאהרן שבתאי 
ו"הספריה" להרולד שימל (מהדורות רגילות), הוצאת "אבן חֹשן", 

 .1999
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $700 

156.
Israel Pincas / Aharom Amir / Haim Guri - Bibliophilic 
Editions - "Even Hoshen" Publishing
1. "Geneologia", poems, Israel Pincas. Even Hoshen 
publishing, 1997.
Second book of the series "Achlama", series of renewed 
and revised editions. The book opens with the poet's 
portrait - etching by the artist Joseph Hirsch (printed 
in the Jerusalem Print Workshop by Sidon Rotenberg). 
Copy no. 18 from an edition of 108 copies (numerical 
value of the letters of "geneologia") signed by the poet 
(on the colophon) and by the artist (on the etching). 95 
pp, 33 cm. Slipcase.
2. Pleshet, Aharon Amir. Etchings: Uri Lifshitz. "Even 
Hoshen" Publishing, 2003.
The fourteenth book of the poetry books series "Pitdah". 
Copy no. 18 from an edition of 48 signed and numbered 
copies, signed by Lifshitz and Amir (on the colophon) 
and accompanied by an original etching by Lifshitz, 
signed and numbered (18/48). 15, ]1[ pp + etching, 33 cm. In 
a brown cloth covered case.
3. Love Poems, Haim Guri. Even Hoshen publishing, 
2009. Sixth book of the series "Achlama". Printed in an 
edition of 85 copies and accompanied by reproductions 
of drawings by the artist Avigdor Arikha. A numbered 
copy (no.18) signed by Guri and Arikha (colophon). The 
title page and the colophon are printed in letterpress 
printing and bound by hand by Ido Agassi. Preceding the 
colophon appears a numbered print. Red cloth covered 
binding, in a cloth covered slipcase. 26.5X29 cm.
4-5. Attached: copies of the poetry books "Politica" 
by Aharon Shabtai and "HaSifriya" by Harold Schimmel 
(regular editions) published by "Even Hoshen", 1999.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $700
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.157
שלשה ספרים ביבליופיליים - הוצאת "אבן חֹשן"

House of Dreams .1 ]בית החלומות[. הוצאת אבן חֹשן, 1995. 
אנגלית.

טקסט קצר מאת נסה רפפורט (Nessa Rapoport), מלווה ששה 
 Rochelle) הדפסים איכותיים מאת האמנית רשל רובינשטיין קפלן

Rubinstein Kaplan). עותק מספר 18 מתוך מהדורה מצומצמת בת 
חמישים עותקים, חתומים וממוספרים בידי רשל רובינשטיין קפלן. ]6[ 

דף, 20X21 מצב טוב. כריכה עשויה בד ֶלֶבד, עליה מודפסים שם החוברת 
ואיור מאת קפלן.

2. על גדת הנהר, צ'סַלב מילֹוש. תרגם מפולנית דוד וינפלד. אבן חֹשן, 
.]2000[

מהדורה ביבליופילית לספר שיריו של המשורר הפולני זוכה פרס נובל, 
ֵפה". עותק מספר 18 מתוך מהדורה בת  מסדרת הספרים המתורגמים "ָיְשׁ

40 עותקים, אשר ראתה אור לקראת פסטיבל השירה הבינלאומי והיא 
ממוספרת וחתומה בידי מילוש ובידי המתרגם, דוד וינפלד. הדפסה 
איכותית על נייר עבה, כריכה ידנית בעור כחול ואיכותי, עם נרתיק 

קרטון תואם. 96, ]1[ עמ', 23 ס"מ. 
3. טריסטן ואיזולדה, קורות אהבה בלתי אפשרית, מחזור שירי אהבה, 

ן. הוצאת אבן חֹשן, 2002.  ַלּבָ מאת אברהם ּבָ
ספר שלישי בסדרת "אחלמה", סדרת המהדורות המחודשות והמתוקנות. 

מלווה איורים מאת רחל גיל. עותק מספר 18 מתוך מהדורה בת 
"איזולדה" (63) עותקים, נכרך עמו הדפס מקורי מאת רחל גיל, חתום 

וממוספר. 74, ]5[ עמ' + תחריט, 17.5 ס"מ. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400 

157.
Three Bibliophilic Books - "Even Hoshen" Publishing
1. House of Dreams. Even Hoshen Publishing, 1995, 
English.
Short text by Nessa Rapoport, accompanied by six prints 
of good quality by the artist Rochelle Rubinstein 
Kaplan. Copy no. 18 from a limited edition of fifty 
copies, signed and numbered by Rochelle Rubinstein 
Kaplan. ]6[ leaves, 20X21 cm. Felt binding on which the title 
and an illustration by Kaplan are printed.
2. Facing the River, Czeclaw Milozs. Translated from 
Polish by David Weinfeld. Even Hoshen, ]2000[.
A bibliophilic edition of the Polish poet - winner 
of the Nobel Prize, of the translated books series 
"Yoshpah". Copy no. 18 from an edition of 40 copies, 
published towards the international poetry festival 
and is numbered and signed by Milozs and by the 
translator, David Weinfeld. Printing of good quality 
on heavy paper, blue leather hand-made binding, with 
matching slipcase. 96, ]1[ pp, 23 cm.
3. Tristan and Isolde, History of Impossible Love, Love 
Poems, by Avraham Balaban. Even Hoshen publishing, 
2002.
Third book of the series "Achlama", series of renewed 
and revised editions. With illustrations by Rachel Gil. 
Copy no. 18 from an edition of 63 (numerical value of 
the letters of "Isolde") copies, bound with an original 
print by Rachel Gil, signed and numbered. 74, ]5[ pp + 
etching, 17.5 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400
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מגלת רות / הגדה של פסח / ספירת העומר - "מיטבאל" - הוצאת 

"אבן חֹשן"
1-2. רות, איור וכתב - ֵמיַטְבֵאל. הוצאת אבן חֹשן, 2004. 

ספר רביעי בסדרת "ברקת", נכתב בידי אמנית המיניאטורות מיטבאל 
(רינה קופל) על פי כתב ספרדי מרובע מימי הביניים. נדפס ב-36 

עותקים ממוספרים, בכל עותק נכרך גם הדפס מקורי חתום בידי 
מיטבאל. לפנינו שני עותקים, עותק אחד ממוספר 18 מתוך מהדורת 
שלושים וששה העותקים; העותק השני הנו עותק A.P. והוא ממוספר 

1/14. שתי המהדורות, הרגילה והביבליופילית, ראו אור בתמיכת ארני 
ונחמי דרוק. 21X21.5 ס"מ. כרוכים כריכת עור ונתונים בנרתיק קרטון. 

3. הגדה של פסח, מיטבאל. הוצאת אבן חֹשן, 1998. 
ספר ראשון בסדרת "ברקת", נדפס באות "קורן" על נייר דמוי קלף 

Pergamenta (Fedrigoni) 160 גרם. נדפס ב-50 עותקים, אליהם 
מצורפת מיניאטורה מקורית מעשה ידי מיטבאל. עותק זה הנו עותק 

A.P. והוא ממוספר 4/10. 31 ס"מ. כרוך כריכת עור עבה בצבע ירוק-זית 
ונתון בנרתיק קרטון. 

4. ספירת העמר, מיטבאל. הוצאת אבן חֹשן, 2000. מארז קרטון ובו 
כרטיסים עם איוריה של מיטבאל, לימי ספירת העמר. 16.5 ס"מ. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500 

158.
Book of Ruth / Passover Haggadah / Counting of the Omer 
- "Metavel" - "Even Hoshen" Publishing House
1-2. Ruth, illustration and script - Metavel. Even 
Hoshen, 2004.
Fourth book of the "Bareket" series, written by the 
artist Metavel (Renée Koppel) after a square Sephardic 
script of the Middle Ages. Printed in 36 numbered 
copies with an original print signed by Metavel bound 
with each copy. Presented here are two copies, one is 
numbered 18 from an edition of thirty six copies; the 
second copy is A.P. numbered 1/14. Both editions, the 
regular and the bibliophilic, were published with the 
support of Nechami and Arnie Druck. 21X21.5 cm. Bound in a 
leather binding, in a slipcase.
3. Passover Haggadah, Metavel, Even Hoshen publishing, 
1998.
First book of the "Bareket" series, printed on 
Pergamenta (Fedrigoni) 160 gr. Printed in 50 copies, to 
which an original miniature by Metavel is attached. The 
copy presented here is A.P. numbered 4/10. 31 cm. Bound in 
an olive green leather binding in slip case. 
4. Sfirat Ha'omer cards, Metavel. Even Hoshen 
publishing, 2000. Drop top box with cards illustrated by 
Metavel for the counting of the Omer. 16.5 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500
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"דוד וגולית" - ספר ֵמיָצג - הוצאת "אבן חֹשן"

דוד וגלית, שמואל א', י"ז, מ"ט. הוצאת אבן חֹשן, 2007. 
ספר ֵמיָצג ראשון של הוצאת "אבן חֹשן", בתוך סדרת ספרי האמן 

"ספיר". סה"כ נעשו 30 עותקים, ממוספרים וחתומים בידי אמן הספר 
עדו אגסי, עותק זה מספרו 11. 

ה"ספר" שלפנינו כולל ֶקַלע עור עליו מוטבע באותיות זהב הפסוק 
י  ִתּ ִלְשׁ ְך ֶאת ַהְפּ ע ַוַיּ ם ֶאֶבן ַוְיַקַלּ ח ִמָשּׁ ַקּ ִלי ַוִיּ ִוד ֶאת ָידֹו ֶאל ַהֶכּ ַלח ָדּ ְשׁ "ַוִיּ

ָניו ָאְרָצה" ובתוכו טמונה אבן  ל ַעל ָפּ פֹּ ִמְצחֹו ַוִיּ ע ָהֶאֶבן ְבּ ְטַבּ ֶאל ִמְצחֹו ַוִתּ
שנלקחה מעמק האלה, מקום הקרב בין דוד וגלית. כן מצורף קונטרס 
קטן ובו הסבר על ספר המיצג וקולופון. כל אלה מאוחסנים בקופסה 

תואמת, מחופה בד בצבעים כחול וצהוב. 56X13 ס"מ. 

פתיחה: $300 

159.
"David and Goliath" - Installation Book - "Even Hoshen" 
Publishing 
David and Goliath, Samuel 17:49, Even Hoshen, 2007.
First installation book by "Even Hoshen" publishing, 
one of the "Sapir" series of Artist's books. 30 copies 
were printed, numbered and signed by the artist Ido 
Agassi, presented here is copy no. 11.
The "book" presented here includes a brown leather 
slingshot with a biblical verse from Samuel 17; 49 
embossed in gold with a stone from the Ella Valley, the 
site of David and Goliath battle. Attached is a small 
pamphlet with an explanation about the installation 
book and the colophon. All are housed in a matching box 
covered in blue and yellow cloth. 56X13 cm.

Opening price: $300



131

.160
אוסף ספרי הוצאת "תרשיש" וספרים שעיצב ד"ר משה שפיצר

135 ספרים שראו אור בהוצאת "ספרי תרשיש" של ד"ר משה שפיצר, או עוצבו, סודרו והופקו בידי ד"ר משה שפיצר, 
עבור הוצאות-ספרים אחרות. ארץ ישראל, 1940 עד 1979. 

האוסף שלפנינו, שהינו יחיד מסוגו, כולל כמעט את כל הספרים שראו אור בהוצאת "ספרי תרשיש" (101 כותרים 
נרשמו בקטלוג "ד"ר משה שפיצר - ספרים, אותיות, עיצוב" שערך ד"ר יעקב קצנשטיין בראשית שנות ה-80 ולפנינו 
כ-90 מהם) ולצדם ספרים שראו אור במסגרת ההוצאה אך לא נרשמו בקטלוג הנ"ל, מספר ספרים (אלמנכים) שעיצב 

ד"ר משה שפיצר בתקופה בה ניהל את הוצאת "שוקן" בברלין (כרכי Almanach des Schocken Verlags) וכן 
ספרים שעיצב שפיצר עבור הוצאות ספרים אחרות, בעיקר עבור "מוסד ביאליק" והסוכנות היהודית. 

בין הספרים באוסף שלפנינו נמצאים כמה מהדפוסים הנדירים של הוצאת "תרשיש": תיקיית "שמונה הדפסי 
צבע מקוריים של ציירי ישראל" עם הדפסים מעבודותיהם של אופק, ברגנר, גרוס, וכסלר, זריצקי, טמיר, כהנא 
ותומרקין, שנדפסה ב-125 טפסים ממוספרים בראשית שנות ה-60; תיקיה עם אחד-עשר הדפסי-אבן של פנחס 
ליטבינובסקי; המהדורה הראשונה של "משא אהבתו ומותו של הקורנט כריסטוף רילקה" לריינר מריה רילקה, 

שנדפסה בשנת 1942 ב-111 עותקים; הפקסימיליה המפוארת של "הגדת ראשי הצפורים", שראתה אור ב-600 עותקים 
בשנת 1965 והיתה לאחד ממפעלי הפקסימיליה האיכותיים בשעתה; מהדורה מיוחדת של הספר "כמהין ופטריות" 

שנדפסה בשנת 1952 בחמישים עותקים ובה איורי פטריות צבועים ביד בידי רות קופל; עותק של "נאום ש"י עגנון 
עם קבלת פרס נובל בשטוקהולם" שנדפס על נייר יפאני מלאכת-יד ב-120 טפסים ממוספרים בשנת 1968 (המהדורה 
כולה ניתנה כמתנה לעגנון לחלוקה לידידיו); חיתוכי העץ של יעקב פינס לסיפורו של היינריך פון קלייסט "מיכאל 

קולהאס" בתיקייה, במהדורה מיוחדת שנדפסה ב-25 עותקים; ועוד ספרים רבים ונדירים. 
בהקדמה לקטלוג תערוכה שנערכה לכבודו של ד"ר משה שפיצר, בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בשנת 1981, 

כתב פרופ' מלאכי בית-אריה:
"מפעלו ופועליו החלוציים והמהפכניים של ד"ר משה שפיצר בתחום עיצוב הספר העברי החדש, איכות ההדפסה 
והתפתחות אותיות הדפוס העברי מקנים לו מקום נכבד בין גדולי המדפיסים העבריים שהטביעו את חותמם על 

תולדות הספר העברי בחמש מאות שנות הדפוס העברי. ד"ר שפיצר נחון בסגולות שרק לעתים נדירות חוברות יחדיו: 
מומחיות במלאכת ההדפסה ותהליכי ייצור הספר, בקיאות בתולדות הספר ובסגנונות הכתב העברי בימים קדומים, 

בכתבי-היד של ימי הביניים ובעידן הדפוס, רוחב-דעת, שאר-רוח והשכלה רבגונית, ידיעת התרבות היהודית, 
התרבות המערבית והמזרחית, רגישות לאמנות הפלאסטית, טוב-טעם ותפיסה אסתטית מעודנת. מיזוג סגולות אלו 

של אומן, אמן ותלמיד-חכם באו לידי ביטוי בספרים שד"ר שפיצר עיצב, הדפיס והפיק. ספרי תרשיש וספרים שונים 
שעוצבו בידיו עבור הוצאות אחרות הם הספרים היפים ביותר שנוצרו בארץ-ישראל. ד"ר שפיצר הפך את עיצוב הספר 
והדפסתו בארצנו לאמנות כלילת-חן. גישתו, העקרונות הטיפוגראפיים והאסתטיים שטבע, והספרים שעיצב והדפיס 
נעשו מופת לכל שוחרי אמנות הספר והדפוס, למעצי ספרים, ולמפיקיהם. את אהבתו לספר היפה הנחיל לרבים שבאו 
לשחר לעצתו. בלב שלם ובנפש חפצה סייע ומסייע ד"ר שפיצר לכל הנדרשים למומחיותו, לטוב-טעמו, לחין-ערכו". 

האוסף שלפנינו הנו בבחינת שלם הגדול מסך חלקיו ונדירותו בהיותו פנוראמה עשירה, מגוונת ובלתי-אמצעית 
למפעל עיצובי, טיפוגרפי ומו"לי מפואר בן 40 שנים. כינוסם של כל ספרי "תרשיש" אלה לצד אלה מאפשר להעלות 

על נס את דרכו - הן החומרית הן הרוחנית - של ד"ר משה שפיצר והוא בלבד מאפשר התבוננות ותפיסה נכונות, 
רחבות ומקיפות של מפעלו המונומנטאלי. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $5000 
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160.
Collection of Books Published by Tarshish and Books Designed by Dr. Moshe Spitzer 
135 books published by “Tarshish Books” of Dr. Moshe Spitzer, or designed, arranged and 
produced by Dr. Moshe Spitzer, for other publishing houses. Eretz Israel, 1940 until 1979.
This exceptionally unique collection includes nearly all books published by “Tarshish 
Books” (101 titles listed in catalogue “Dr. Moshe Spitzer - Books, Letters, Design” edited 
by Dr. H. J. Katzenstein during early 1980’s, of which approximately 90 appear in this 
collection) along with books published by Tarshish which are not listed in abovementioned 
catalog, several books (almanacs) designed by Dr. Moshe Spitzer during the period in which he 
managed the “Schocken” publishing house in Berlin (Almanach des Schocken Verlags volumes) 
as well as books designed by Spitzer for other publishing houses, especially for Bialik 
Institute and The Jewish Agency. 
This collection includes several of the rare publications of Tarshish publishing house: 
the portfolio “eight original color prints by Israeli artists” including prints of Ofek, 
Bergner, Gross, Wexler, Zaritsky, Tamir, Kahana and Tumarkin printed in 125 numbered copies 
during the early 1960’s; portfolio with eleven lithographs by Pinchas Litvinovsky; first 
edition of “The Lay of the Love and Death of Cornet Christopher Rilke” by Rainer Maria Rilke, 
printed in 1942 in 111 copies; elegant facsimile of “Birds' Head Haggadah”, published in 600 
copies in 1965 which was one of finest facsimile enterprises at the time; special edition 
of the book “Kmehim U’Pitriyot” which was printed in 1952 in fifty copies and contains 
illustrations of colored mushrooms by Ruth Koppel; copy of the speech by S. Y. Agnon upon 
receiving the Nobel Prize in Stockholm which was printed upon handmade Japanese paper 
in 120 numbered copies in 1968 (entire edition given as gift to Agnon to be distributed by 
him); woodcuts by Jacob Pins for the story by Heinrich von Kleist “Michael Kohlhaas” in a 
portfolio, in special edition printed in 25 copies; and many other rare books. 
In the preface of the exhibition catalog which was arranged in honor of Dr. Moshe Spitzer, in 
Jewish National and University Library in 1981, Professor Malachi Beit-Arie wrote: 
Dr. Spitzer's pioneering and revolutionary activities in the spheres of Hebrew book design 
and printing, and his contribution to the development of the Hebrew letter, have earned him 
an important place among printers who have left their mark on the history of the Hebrew book 
in the past five hundred years. Dr. Spitzer is endowed with qualities which rarely combine 
in one man: mastery of book printing and production; knowledge of the history of the book 
and familiarity with the styles of ancient Hebrew script, Medieval manuscripts and the 
printing era; open-mindedness, inspiration and a broad education, close acquaintance with 
Western, Eastern, and Jewish cultures, sensitivity to the plastic arts, good taste and a 
refined aesthetic perception. This blend of craftsman, artist and scholar is evident in the 
book that he designed, printed and produced, which are among the most beautiful created in 
Eretz Israel. His approach, and the typographical and aesthetic principles that he applied 
to the book of his design, have served as models for all lovers of books and of printing, for 
book designers and publishers. His love for the printed book is imparted in the unstinting 
and wholehearted advice he extends to those in need of his expertise, his taste and his 
erudition”. 
This rare collection, whose whole is far greater than the sum of its parts contains a 
rich, diverse and direct typographic elegantly designed publication encompassing an 
enterprise produced over the span of 40 years. The collection of all these Tarshish books is 
a tribute of both material and spiritual praise to Dr. Moshe Spitzer which demonstrates his 
perceptional, expansive, and encompassing monumental enterprise. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $5000
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.161
Bücherei des Schocken Verlags - סט שלם

Bücherei des Schocken Verlags 1-92. סט שלם. 
סדרת ספרים חשובה, שהשפיעה רבות על יהדות גרמניה בשנות 
ה-30. הסדרה, פרי רעיונו של זלמן שוקן, נערכה ועוצבה בידי 

ד"ר משה שפיצר, בשיתוף פעולה עם למברדט שניידר, מרטין בובר 
ווולטר בנימין. הרעיון מאחורי הסדרה היה להנגיש את מיטב התרבות 
היהודית לדורותיה לקהל הקוראים הגרמני, במהדורה עממית ובעצוב 

מוקפד. 83 כרכי הסדרה ראו אור בשנים 1933-1938, הישג נדיר 
באיכותו ובכמותו. ספר מספר Die Judenbuch - 68 - הוחרם על-

ידי הנאצים, ובמקומו הודפס ספר אחר. הסט שלפנינו מלא (כולל שני 
הספרים הממוספרים 68), ובמצב טוב מאד. סה"כ 92 ספרים ב-83 כרכים. 

19 ס"מ.

פתיחה: $1500 

161.
Bücherei des Schocken Verlags - Complete Set 
Bücherei des Schocken Verlags 1-92 - complete set of 
an important book series, which had a great impact on 
German Jewry under the Nazi Regime.
The series was Zalman Schocken’s idea and was edited and 
designed by Dr. Moshe Spitzer with the cooperation of 
Lamberdt Schneider, Martin Buber and Walter Benjamin.
The series’ aim was to bring the best of Jewish culture 
to the German public, in a popular, carefully designed, 
edition. The 83 books were published between 1933 and 
1938, quite a rare achievement in quality and quantity.
Book 68, Die Judenbuch, was censored by the Nazis and 
replaced by a different book. The present set is complete 
(and includes the two books numbered 68) and is in a very 
good condition. 92 books in 83 volumes. 19 cm.

Opening price: $1500
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.162
רשויות לחתן - שוקן - נדפס במאה עותקים

רשויות לחתן. תל-אביב, כסלו תרצ"ז ]1936[.
נדפס בדיו שחורה ואדומה על נייר איכותי עם שוליים רחבים במיוחד. 

עוצב בידי ד"ר משה שפיצר.
"הפיוטים הללו... חוברו על ידי רבותינו פייטני אשכנז הראשונים... 

ולא נדפסו עד היום הזה והנה נתעוררתי אני שלמה זלמן שוקן... 
והוצאתי אותם לאור זכרון ברכה לבני בכורי... ולבת גילו... ליום 
חתונתם... ערב שבת קודש... יג בכסלו שנת תרצ"ז פה תל אביב". 

קולופון: "חמש הרשויות הללו נעתקו מכתבי יד על קלף... שצלומיהם 
שמורים במכון לחקר השירה העברית בירושלם ונדפסו עכשיו במהדורה 
של מאה טפסים...". עותק זה מספרו 75. נד עמ', ]1[ דף, 31.5 ס"מ. מצב 

טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

162.
Reshuyot LaChatan - Schocken - Printed in One Hundred 
Copies
Reshuyot LaChatan. Tel Aviv, Kislev, 1936.
Printed in black and red ink, on paper of good quality, 
with very wide margins. "Composed by one of the first 
Ashkenazi poets…and never printed until I, Zalman 
Schocken, woke up and…published them for my first-born 
son…and his bride…on their wedding day…Tel Aviv." 
Colophon: "…copied from manuscripts on parchment and 
one hundred copies printed now …". Presented here is 
copy no. 75. 54 pp, ]1[ leaf, 31.5 cm. Very good condition. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

.163
ספר אודות א"מ ליליאן - תחריט חתום - עותק ממוספר - ברלין-וינה, 

 1922
 E. M. Lilien, Eine Künstlerische Entwickelung Um

 Die Jahrhundertwende, von Lothar Brieger. Mit 226
 abbildungen nach radierungen und zeichnungen des

künstlers ]א"מ ליליאן, התפתחותו האמנותית במעבר בין המאות, 
מאת לותר בריגר. עם תצלומי 226 תחריטים ועבודות של האמן[. הוצאת 

בנימין הרץ (Benjamin Harz), ברלין-וינה, 1922.
ספר אודות אפרים משה ליליאן, מלווה רפרודוקציות של עבודותיו. 
עותק מס' 50 מתוך מהדורה של מאה עותקים ממוספרים, עם חתימת 

המחבר ועם תחריט חתום בידי ליליאן (10X11.5 ס"מ). כריכת-עור עם 
כיתוב ועיטורים מוזהבים. 30 ס"מ, 260 עמ'. מצב טוב. מעט כתמים, פגמים 

קלים בכריכה.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: 500$

163.
Book about E.M. Lilien - Signed Etching - Numbered Copy 
- Berlin-Vienna, 1922
E. M. Lilien, Eine Künstlerische Entwickelung Um 
Die Jahrhundertwende, von Lothar Brieger. Mit 226 
abbildungen nach radierungen und zeichnungen des 
künstlers. ]E. M. Lilien, his artistic development at 
the turn of the century, by Lothar Brieger. With 226 
etchings and works by the artist[. Berlin-Vienna: 
Benjamin Harz,1922.
A book about Ephraim Moshe Lilien, with reproductions 
of his works. Copy no. 50 from an edition of 100 
numbered copies, with author's signature. Includes an 
etching signed by Lilien (10X11.5 cm). Leather binding 
with a caption and decorations in gold. 30 cm, 260 pp. 
Good condition. Minor stains, minor damage to binding. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

162

163
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"ימים מקדם" - תחריטים מאת יוסף בודקו - ברלין, 1920 - עותק 

ממוספר בכריכת קלף
 Das jahr des Juden, Zwolf Gedichte Zu Zwolf Radierungen

/ "ימים מקדם" ]תריסר שירים לתריסר תחריטים[, מאת ארנו נאדל 
 Verlag für תחריטים מאת יוסף בודקו. הוצאת ,(Arno Nadel)

jüdische Kunst und Kultur, Fritz Gurlitt, ברלין, 1920. 
גרמנית.

תריסר שירים מאת המשורר היהודי-גרמני ארנו נאדל, מלווים תריסר 
תחריטים מאת יוסף בודקו. עותק מספר 10 מתוך 20 עותקים הכרוכים 
בכריכת קלף. כל התחריטים חתומים בעפרון בידי בודקו. ]37[ דף, 31 

ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. מעט פגמים בכריכה. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

164.
"Yamim MiKedem" - Etchings by Joseph Budko - Berlin, 
1920 - Numbered Copy in Parchment Binding
Das jahr des Juden, Zwolf Gedichte Zu Zwolf Radierungen 
/ "Yamim MiKedem" ]a dozen poems for a dozen etchings[ 
by Arno Nadel, etchings by Joseph Budko. Berlin: Verlag 
für jüdische Kunst und Kultur, Fritz Gurlitt, 1920. 
German.
A dozen poems by the Jewish-German poet Arno Nadel, 
accompanied by a dozen etchings by Joseph Budko. Copy 
no. 10, one of 20 copies in a parchment binding. All of 
the etchings are signed in pencil by Budko. ]37[ leaves, 
31 cm. Good condition. Foxing-marks. Minor damages to 
binding.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

.165
ארתור שיק - ספר איוב - ניו-יורק, 1946 - עותק חתום וממוספר

The Book of Job ]ספר איוב[, עם איורים מאת ארתור שיק. הוצאת
The Limited Editions Club, ניו-יורק, 1946. אנגלית. 

ספר איוב, עם שמונה איורים צבעוניים מאת ארתור שיק. עותק מספר 
1264 מתוך מהדורה בת 1950 עותקים, חתום בידי שיק (בקולופון). 
כריכת נאה בשילוב עור, עם הטבעה מוזהבת - איור דמותו של איוב. 

148, ]1[ עמ'. מצב טוב. מעט כתמים על הכריכה. חותמת ספריה. 

פתיחה: $250 

165.
Arthur Szyk - Book of Job - New-York, 1946 - Signed and 
Numbered Copy
The Book of Job, illustrated by Arthur Szyk. The Limited 
Edition, New-York, 1948, English.
The Book of Job, with eight color illustrations by 
Arthur Szyk. Copy no. 1264 from an edition of 1950 
copies, signed by Szyk (in the colophon). A fine binding, 
with leather and a gold embossing - illustration of 
Job's figure. 148, ]1[ pp. Good condition. Minor stains on 
binding. Ex-library copy.

Opening price: $250

164

165
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ארתור שיק - לקט פריטים

לקט פריטים עם איורים מאת ארתור שיק, וספרים אודותיו. 
האוסף כולל: 

■ תיבת נגינה תוצרת Thorens, שווייץ, ]סוף שנות ה-40 או ראשית 
שנות ה-50[.

 Visual History of ברקע מופיע איור מאת ארתור שיק, מהסדרה
Nations. מתואר בדפוס: "Israel New Canaan, 1948". עם משיכת 

החוט בתחתית התיבה, נשמעת מנגינת "התקוה".
■ הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק. הוצאת מסדה 

ואלומות, ]שנות ה-60[. כרוכה בכריכת קטיפה ונתונה בקופסת קרטון 
תואמת.

 The Ten Commandments, Illustrated by Arthur Szyck ■
 the John C. עשרת הדברות, עם איורים מאת ארתור שיק[. הוצאת[

Winston Company, פילדלפיה, 1947. אנגלית.
 Freedom Illuminated, understanding the Szyk ■

Haggadah. עריכה: Byron L. Sherwin ו- Irvin Ungar. הוצאת 
Historicana, קליפורניה 2008. מאמרים אודות ההגדה מאת שיק. 
■ הנצחון עלי גרדום, מאת יצחק גוריון. על עטיפת הספר איור מאת 

שיק.
■ גלויה עם ציור דוד אוחז בראשו של גוליית, מאת שיק. הוצאת 

 .Edition de la Miniatvre Moderne
■ 11 הדפסים של עבודות מאת שיק (חלקם מופיעים במספר עותקים).
■ Wywiady z Arturem Szykiem ]ראיונות עם ארתור שיק[, מאת 
Andrzej Kempa. הוצאת Oficyna Bibliofilów, 2001. פולנית.

סה"כ: 19 פריטים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

166.
Arthur Szyk - Collection of Items
Collection of items illustrated by Arthur Szyk, and 
books about him.
The collection is composed of:
■ A music box made by Thorens, Switzerland, ]end of 
the 1940s or beginning of 50s[. In the background is an 
illustration by Arthur Szyk, from the series of Visual 
History of Nations. Described in print: Israel New 
Canaan,1948. Has a pull-string at the bottom of the box, 
which plays the tune of HaTikva. 
■ Passover Haggadah written and illustrated by Arthur 
Szyk. Published by Masada and Alumot, ]1960s[. Bound in a 
velvet cover placed in a matching cardboard box.
■  The Ten Commandments, Illustrated by Arthur Szyk. 
Published by the John C. Winston Company, Philadelphia, 
1947. English. 
■ HaNitzachon Alei Gardom, by Yitzchak Gurion. The 
cover is illustrated by Szyk. 
■ Postcard with an illustration of David holding 
Goliath's head, by Szyk. Published by Edition de la 
Miniature Moderne.
■ 11 prints of Szyk's works (some appear in several 
copies).
■ Wywiady z Arturem Szykiem ]interviews with Arthur 
Szyk[, by Andrzej Kempa. Published by Oficyna 
Bibliofilów, 2001. Polish.

Total of 19 items. Varied size and condition. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

166

167.
"Bartholomaeus Kaiser" - Booklet published by 
"Soncino", 1931
Bartholomaeus Kaiser, Deutsch-Hebräisches Flugblatt 
um 1515, Frankfurt, 1931. German.
Bartholomaeus Kaiser, a facsimile of a German-Hebrew 
leaflet from 1515, accompanied by texts by Heinrich 
Eisemann. Printed for the sixth convention of the 
Friends of Soncino in two hundred numbered copies, 
this copy is no. 166. Attached is a greeting card from 
Heinrich Eisemann. ]10[ leaves, 27.5 cm. Good condition. 
Minor damages to cover.

Opening price: $200

.167
"ברתולומאוס קיסר" - חוברת בהוצאת חברת "סונצ'ינו", 1931

 Bartholomaeus Kaiser, Deutsch-Hebräisches Flugblatt
um 1515. פרנקפורט, 1931. גרמנית.

"ברתולומאוס קיסר", פקסימיליה של עלון גרמני-עברי משנת 1515, 
מלווה הסברים מאת היינריך איזמן (Heinrich Eisemann). נדפס 
לכבוד הכינוס השישי של אגודת ידידי הספר "סונצ'ינו" במאתיים 

עותקים ממוספרים, עותק זה מספרו 166. מצורף כרטיס ברכה 
מהיינריך איזמן. ]10[ דף, 27.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $200 



138

.168
לקט קונטרסים וספרים ביבליופיליים
לקט קונטרסים וספרים ביבליופיליים.

1. שיר לאשת חיל עם תרגום אנגלי. ירושלים, תשי"ח (1957). ]1[ דף 
מקופל ל-]5[ עמ', בעטיפת נייר. "עמודים אלו נדפסו בדפוס למודי של 
הדסה, ירושלים. הסידור מעשה ידי חניך שנה א', ש. שלמה, וההדפסה 

בוצעה על-ידי חניכי שנה ב' ו-ג', יצחק סלוקי ונתן ברנד...25 טפסים 
ממוספרים ומודפסים על ניר גיגית, מתוצרת ירושלים" (עותק זה אינו 

ממוספר). 30 ס"מ.
2. נאום חיים וייצמן בטקס הנחת אבן-הפינה לאוניברסיטה העברית 

על הר הצופים בירושלים ט"ו באב תרע"ח, 24 ביולי 1918. הוצאת 
המחלקה להסברה ויחסי-ציבור של האוניברסיטה העברית בירושלים. 

עיצוב: אריאל ורדי. "מוגש בחג יובל-החמישים להנחת אבן-הפינה של 
האוניברסיטה העברית על הר הצופים בירושלים בחודש אב תשכ"ח". 

עברית ואנגלית. קונטרס דו-לשוני בכריכה עם סמל האוניברסיטה 
העברית.

3. איכה (Lementations). דפוס Kesset, 1985. עברית עם תרגום 
אנגלי. עיצוב הספר, האיורים וההדפסה נעשו בידי יונתן קרמר 

(Jonathan Kremer). עותק 15/60. ]24[ דף, 28 ס"מ. 
4. חוברת בת עשרה דפי נייר עשויים בעבודת יד, שזורים פרחים 
ועלים, מעשה ידי האמנית חוה פרסבורגר. ]ישראל[, 1985. בעמוד 

הראשון נכתב תרגום אנגלי לשיר הייקו מאת Tu Fu. בעמוד האחרון 
הקדשה בכתב יד: "לג'ויס היקרה, מאת ח. פרסבורגר" (אנגלית). 

 Joyce) החוברת מוקדשת, כפי הנראה, לאמנית ג'ויס שמידט
Schmidt) אשר התמחתה בייצור ידני של נייר והקימה בשנת 1979 את 
"סדנת הנייר ע"ש בוב לסלי" בבאר שבע, סדנה שנוהלה בהמשך על ידי 

חוה פרסבורגר. ]10[ דף, 22X28 ס"מ. 
 ,Hand Made Paper from the Uncle Bob Leslie Paper Mill .5

חוברת מקופלת בצורת אקורדיון חתומה בידי הדוד בוב לסלי. בכל 
עמוד מודבקת דוגמת נייר עבודת-יד אשר יוצר ב"סדנת הנייר ע"ש 

בוב לסלי". חתימתה של האמנית חוה פרסבורגר מופיעה לצד דוגמת 
הנייר מעשה ידיה. 17.5 ס"מ. 

6. שירה גילית חדשה, ארבעה משוררים. מבחר ומבוא: דאהי או 
הוויינה (Daithi O hUaithne). נוסח עברי בידי פנינה נוה. ]דבלין, 

אירלנד[, 1985. עברית וגילית, עמוד מול עמוד. שירים מאת ארבעה 
משוררים אירים, כתובים בשפה הגילית העתיקה ומתורגמים לעברית. 
עותק מספר 3 מתוך מהדורה מצומצמת בת 500 עותקים, שיצאה לכבוד 

ביקורו של נשיא מדינת ישראל, חיים הרצוג, באירלנד ביוני 1985. 
כרוך בכריכה נאה. בחזיתה הטבעה מוזהבת - מנורה והכיתוב: "ישראל 

Ireland". 71, ]7[ עמ', 25 ס"מ. 
7. "שש", ספר-אמן של רם קציר, 1995. תצלומים צבעוניים, מלווים 
בטקסטים מאת ששה אנשים שונים, בשפות שונות. עותק 11/66. חתום 
בידי קציר. מלווה הדפס חתום וממוספר בידי קציר. ]19[ דף + הדפס, 

22 ס"מ. 
Job .8, ספר-אמן מאת יהודית אשר (Judith L. Asher), לונדון 
1991.אנגלית. XV עמ', 39.5 ס"מ. עותק 38/50. חתום בידי האמנית. 

מצב משתנה. מצב כללי טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400 

168.
A Collection of Pamphlets and Bibliophilic Books
A collection of pamphlets and bibliophilic books.
1. A poem to Eshet Chayil (a woman of valor) with 
English translation. Jerusalem 1957. ]1[ leaf folded 
to ]5[ pages, dust jacket. "These pages were printed in 
Hadassah educational press, Jerusalem. The arrangement 
was done by a first year apprentice, A. S. Shlomo, and the 
printing was done by second and third year apprentices, 
Isaac Saluki and Nathan Brand... 25 forms numbered and 
printed on Arches paper, manufactured in Jerusalem" 
(this copy is not numbered) 30 cm.
2. Chaim Weizmann 's speech at a cornerstone laying 
ceremony for the Hebrew University on Mount Scopus in 
Jerusalem, July 24, 1918. Published by the Department 
of Information and Public Relations of the Hebrew 
University of Jerusalem. Design: Ariel Vardi. 
"Presented at the fiftieth Jubilee since the laying 
of the cornerstone of the Hebrew University on Mount 
Scopus in Jerusalem in July 1968." Hebrew and English. 
A bi-lingual pamphlet cover with the symbol of the 
Hebrew University.
3. Lamentations. Kesset Press, 1985. Hebrew with 
English translation. Book design, illustrations and 
printing were made by Jonathan Kremer. Copy 15/60. 
]24[ leaves, 28 cm.
4. A booklet that consists of ten handmade pages, 
woven flowers and leaves, made by the artist Chava 
Pressburger. ]Israel[, 1985. On the first page appears 
the translation in English to a haiku poem by Tu Fu. 
On the last page appears the handwritten inscription: 
"Dear Joyce, from Ch. Pressburger" (English). The booklet 
is dedicated, apparently, to the artist Joyce Schmidt 
who has specialized in the manual manufacturing of 
paper and who founded in 1979 the paper workshop 
named after Bob Leslie in Beer Sheva, the workshop was 
managed later by Chava Pressburger. ]10[ pages, 22X28 cm.
5. Hand Made Paper from the Uncle Bob Leslie Paper 
Mill, an accordion- folded booklet. Signed by Uncle 
Bob Leslie. On each page attached is a handmade paper 
sample that was created at the “Uncle Bob Leslie Paper 
Mill.” The signature of the artist, Chava Pressburger, 
appears alongside her work. 17.5 cm.
6. Nua-Fhiliocht Na Gaelge, Four Modern Gaelic Poets, 
presented by Daithi O Huaithne. Hebrew version by 
Penina Nave. ]Dublin, Ireland[, 1985. Four poems by 
Gaelic Poets, written in Gaelic and translated to 
Hebrew. Copy no. 3 of a limited edition of 500, published 
in honor of the visit to Ireland of Chaim Herzog, 
president of the state of Israel, in June 1985. Bound in 
a fine binding. 71, ]7[. Pages, 25 cm. 
7. "Six", a artist's book of Ram Katzir, 1995. Color 
photographs with captions by six different people and 
in different languages. Copy 11/66. Signed by Katzir. 
Accompanied by a signed and numbered print by Katzir. 
]19[ leaves + Print, 22 cm.

8. Job, an artist's book by Judith L. Asher, London 1991. 
English. XV pp, 39.5 cm. Copy 38/50 Signed by the artist.
Condition varies. Overall good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400
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.169
מילון בן-יהודה - מהדורה מפוארת ב-20 עותקים, 1959

מילון הלשון העברית הישנה והחדשה, בעריכת אליעזר בן-יהודה 
(מילון בן-יהודה). הוצאת טומס יוסלוף (Thomas Yoseloff), ניו-

יורק-לונדון, 1959. שמונה כרכים (סט שלם).
שמונת כרכי "מילון בן-יהודה". מהדורה בינלאומית אשר יצאה לאור 

בשנת העשור למדינת ישראל ובמלאת מאה שנה להולדת בן-יהודה. 
עותק מתוך מהדורה מצומצמת בת 20 עותקים שנכרכו ביד בכריכות עור 
מפוארות עם הטבעה מוזהבת (דיוקן בן-יהודה והכיתוב: "שני הדברים 

שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם: הארץ והלשון"). העותק שלפנינו 
אינו ממוספר. בתחילת הכרך הראשון מודבק דף מקורי בכתב ידו של 

 בן-יהודה, העוסק במילה "נחשת" - מדפי ההכנה להדפסת המילון.
8 כרכים, 25.5 ס"מ. מצב טוב.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

169.
Ben-Yehuda Dictionary - Handsome Edition of 20 copies, 
1959
Hebrew dictionary of the old and new language, edited 
by Eliezer Ben-Yehuda (Ben-Yehuda Dictionary). New-
York-London: Thomas Yoseloff, 1959. Eight volumes 
(complete set). 
Eight volumes of "Ben Yehuda Dictionary". International 
edition published on the tenth anniversary of the State 
of Israel and the hundredth birthday of Ben-Yehuda. 
Presented here is a copy from a limited edition of 20 
copies, hand bound in a remarkable binding with a gold 
embossing (Ben-Yehuda's portrait and the inscription: 
"two things without which the Jews will never become a 
nation: the land and the language"). The copy presented 
here is not numbered. A page, handwritten by Ben-Yehuda 
is attached to the first volume's title page concerning 
the word "nechoshet" - of the preparation leaves for 
printing the dictionary. 
8 volumes, 25.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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תרגום ספרדי לספרו האוטוביוגרפי של חיים ויצמן - כריכה מיוחדת 

- בואנוס איירס
 A La Verdad por el Error - Palestina, Chaim Weizmann.

 ,Santiago Rueda הוצאת .Traducción de Carlos Foresti 
בואנוס איירס, 1949. ספרדית.

תרגום ספרדי לספרו האוטוביוגרפי של חיים ויצמן, "מסה ומעש" 
(המקור, באנגלית, נקרא "Trial and Error"). כרוך בכריכת עור 

(מעובד) מקושטת בצבעים ובהטבעות (ספר עם מגן דוד, טלית, פרחים 
ועוד). 656, ]1[ עמ', 20 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. קרעים בפינות ובשולי 

הכריכה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

170.
Spanish Translation of Chaim Weizmann's Autobiography 
- Special Binding - Buenos Aires 
A La Verdad por el Error - Palestina, Chaim Weizmann. 
Traducción de Carlos Foresti. Buenos Aires: Santiago 
Rueda, 1949. Spanish. Spanish translation of Chaim 
Weizmann's autobiography, "Massa VeMa'as" (the origin, 
in English, is titled "Trial and Error"). Bound in a 
leather binding (processed) decorated with colors and 
embossing (a book with a Magen David, Talit, flowers 
etc.). 656 ]1[ pp, 20 cm. Body of book in good condition. Tears 
to corners and edges of binding.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

171 170

.171
מכתבו של אמריגו וספוצ'י - סן פרנסיסקו, 1926 - עותק ממוספר
 The Letter of Amerigo Vespucci, Describing His Four
Voyages to the New World, 1497-1504 ]מכתבו של אמריגו 
 The Book וספוצ'י, תיאור ארבעת מסעותיו לעולם החדש[. הוצאת

Club of California, סן פרנסיסקו, 1926. אנגלית.
תרגום אנגלי למכתבו של מגלה הארצות אמריגו וספוצ'י אל פיירו 
סודריני (Piero Soderini), בו הוא מתאר את מסעותיו ל"עולם 

החדש" (יבשת אמריקה) בשנים 1497-1504. עיטור האותיות הרישיות, 
האיורים (שני איורים שחור-לבן, ומפה קטנה, צבועה ביד, בדף השער) 

 .(Valenti Angelo) נעשו בידי ולנטי אנג'לו
עותק מספר 3 מתוך מהדורה בת 250 עותקים. חתום בידי ולנטי 

אנג'לו. ]8[, 28, ]1[, עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכה נאה ונתון 
בנרתיק קרטון עבה (פגום מעט). 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

171.
Letter of Amerigo Vespucci - San Francisco, 1926 - 
Numbered Copy
The Letter of Amerigo Vespucci, Describing His Four 
Voyages to the New World 1497-1504. Published by The 
Book Club of California, San Francisco, 1926. English.
English translation of the letter by the discoverer 
Amerigo Vespucci written to Piero Soderini in which he 
describes his travels to the New World (the American 
continent) during the years 1497-1504. First letters are 
decorated, the illustrations (two black and white and 
a small map, hand painted, on title page) were done by 
Valenti Angelo.
Copy no. 3 from an edition of 250 copies. Signed by 
Valenti Angelo. ]8[, 28, ]1[ pages, 31 cm. Good condition. 
Handsome binding, placed in heavy cardboard case (slightly 
damaged).
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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.172
לסרגיי יסנין - מאיאקובסקי - עטיפה בעיצוב רודצ'נקו - טביליסי, 

1926
לסרגיי יסנין, ולדימיר מאיאקובסקי. טיפליס (טביליסי), גאורגיה, 

.1926
עיצוב העטיפות הקדמית והאחורית בידי אלכסנדר מיכאילוביץ' 

רודצ'נקו, דפוס ליטוגרפי ובו שתי עבודות פוטומונטאז' של האמן. 
בגוף החוברת שתי עבודות נוספות. 16 עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

הסיכה שחיברה את החוברת חסרה. הדפים והכריכות מנותקים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400 

172.
To Sergei Yesenin - Mayakovsky - Cover design by 
Rodchenko - Tbilisi, 1926
To Sergei Yesenin, Vladimir Mayakovsky. Tiplis 
]Tbilisi[, Georgia, 1926.
Front and back cover design by Alexander Mikhailovich 
Rodchenko, lithographic prints with two photomontage 
works by the artist. The book contains two additional 
works. 16 pp, 17 cm. Good condition. Stains. Binding staple 
is missing. Leaves and covers are detached. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400

.173
יצירתו של פיקאסו - עטיפה בעיצוב אלכסנדרה אקסטר

Пикассо и Окрестности, И. А Аксёновъ, הוצאת 
Центрифуга. מוסקבה, 1917. 

ספר המוקדש ליצירתו של פבלו פיקאסו, מלווה ב-12 רפרודוקציות 
של עבודותיו. איור העטיפה נעשה בידי אלכסנדרה אקסטר. אקסטר 

(1882-1949), ציירת ומעצבת, ילידת אוקראינה, נמנתה על הבולטים 
שבאמני האוונגרד הרוסי והאוקראיני. לימדה והשפיעה על אמנים 

רבים ובהם בוריס ארונסון, יששכר ריבק ויצחק פרנקל. 27.5 ס"מ. 62, 
]10[ עמ'. מצב בינוני. כתמים, קרעים בשולי הדפים, דפים מנותקים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250 

173.
The Work of Picasso - Cover Design by Aleksandra Ekster 
Пикассо и Окрестности, И. А Аксёновъ, Центрифуга 
publishing, Moscow, 1917.
A book about Picasso's art, with 12 reproductions of his 
works. Cover design by Aleksandra Ekster. Ekster (1882-
1949), a painter and designer, native of Ukraine, was 
one of the prominent Russian and Ukrainian Avant-Garde 
artists. Taught and influenced many artists, amongst 
them Boris Aronson, Issachar Ryback and Yitzchak 
Frenkel. 27.5 cm. 62, ]10[ pp. Fair condition. Stains, tears 
at borders of leaves, detached leaves.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250
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.174
שטעטל - "ביתי החרב" - אלבום ציורים של יששכר בער ריבאק

שטעטל, מיין חרובער היים - א געדעכעניש. הוצאת שוועלן, ברלין, 
תרפ"ג ]1923[.

ספר בפורמט אלבומי. סמל ההוצאה, שער ו-29 ציורים של יששכר בער 
ריבאק XXXI .(1897-1935), ]1[ דף. 49X34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

כתמי חלודה. כריכה מנותקת. קרע בדף הראשון. 
 פתיחה: $400 

174.
Shtetl - "Mayn Khorever Haym" - Album of Paintings by 
Issachar Ber Ryback
Shtetl, "mayn Khorever haym" - a gedekhenish. Schwellen, 
Berlin ]1923[.
Album-format book. Publishing house emblem, title page 
and 29 paintings by Issachar Ber Ryback (1897-1935). 
XXXI, ]1[ leaves. 49X34 cm. Good-fair condition. Foxing 
marks. Detached binding. Tear to first leaf.

Opening price: $400

174

.175
חוברת אודות יצירותיו של הנריק ברלוי - אנטוורפן, 1937

 .Hubert Colleye מאת ,Henryk Berlewi, Pientre Polonais
הוצאת De Sikkel, אנטוורפן, 1937. צרפתית. 

"הנריק ברלוי, צייר פולני", מאת Hubert Colleye. ספר אודות 
יצירותיו של האמן הנריק ברלוי, מלווה רפרודוקציות איכותיות 

בשחור-לבן (שמונה לוחות ורפרודוקציות נוספות בגוף הספר). 51 עמ' 
+ 8 לוחות, 20.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250 
.176

לקט פריטים - "בצלאל" ו"בצלאל החדש" - ליליאן
■ עשרים פריטים הקשורים בבית הספר לאמנות "בצלאל": שתי גלויות; 

חמישה פריטי-נייר עם איורים מאת א"מ ליליאן (ביניהם הזמנה 
ל"נשף פורים לסופרי ישראל" משנת 1901); עלון פרסומי של "בצלאל" 

מחג הפסח בשנת 1924; תדפיס, "על הסמלים שבמטבעות העבריים", 
מאת מרדכי נרקיס (עם הקדשה), 1928. עותק של "מגלת רוס", מאת 
יברר ]יוסף יואל בן ראובן ריבלין[. ירושלים, תר"ע 1910 (פרודיה 

על-פי מגלת רות; ריבלין סייע לפרופ' בוריס שץ בעת הקמת "בצלאל" 
ולאחר מכן נדחק לשוליים על-ידי ה"רוסים", ובראשם יצחק בן-צבי 

ורחל ינאית, שהם המושא העיקרי של פארודיה זו); עותק חסר של "נאד 
הדמעות" מאת אבל פן (ובו שני לוחות בלבד); תעודת-מניה ופריטי-

נייר בעיצוב מאיר גור-אריה וזאב רבן, ועוד. 
■ תריסר כרטיסי-ברכה כתובים ומצוירים ביד (דיו וצבע מים על 

נייר), עם ברכות "שנה טובה", מעשה ידי תלמידת "בצלאל" במחלקה 
לגרפיקה שימושית גברת תיאה גראו, ]שנות ה-50[.

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400 

175.
Booklet about the Oeuvres of Henryk Berlewi - 
Antwerp,1937
Henryk Berlewi, Pientre Polonais, by Hubert Colleye. 
Antwerp: De Sikkel, 1937. French.
"Henryk Berlewi, Polish Painter", by Hubert Colleye. 
A book about the oeuvres of the artist Henryk Berlewi, 
with b/w reproductions of good quality, (eight 
additional reproductions and plates within  
the book). 51 pp + 8 plates, 20.5 cm. Good condition.

Opening price: $250

176
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176.
Collection of Items - Bezalel and "New Bezalel" - 
Lilien 
■ 20 items related to the Bezalel Academy of Art:  
Two postcards; five paper items with illustrations by 
E. M. Lilien (one is an invitation to a Purim party for 
Israeli authors from 1901); a Bezalel advertisement 
brochure for Passover 1924; a print, "About the 
symbols on Hebrew coins", by Mordechai Narkis (with 
a dedication), 1928. A copy of the "Megillat Russ", by 
Y.B.R.R. ]Yosef Yoel ben Reuven Rivlin[. Jerusalem, 1910 
(parody according to Megillat Ruth; Rivlin assisted 
Prof. Boris Schatz in founding the Bezalel Academy 
and afterward he was pushed aside by the "Russian", 
led by Yitzchak ben Zvi and Rachel Yana'it, who are the 
primary subjects of this parody); a lacking copy of Nod 
HaDema'ot by Abel Pann (with only two plates); a share 
certificate and paper items designed by Meir Gur-Arie 
and Ze'ev Raban, etc.
■ 12 greeting cards written and hand-drawn (ink and 
watercolor on paper), with New Year greetings, made 
by a Bezalel student Ms. Tiah Grau who studied in the 
Practical Graphics Department, ]1950s[.
Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening price: $400

.177
מתוה לשלט קרמיקה צבעוני - "רחוב יפו" בירושלים - זאב רבן
ִמְתֶוה לשלט קרמיקה לרחוב יפו בירושלים, מעשה ידי זאב רבן. 

ירושלים, ]1923[. 
שלט מלבני, צבעוני. על רקע כחול נכתב שם הרחוב בקליגרפיה 

ִנית בשלוש שפות - עברית, ערבית ואנגלית, כשברקע עיטורי דגמים  ַרּבָ
 16X47 .צמחיים ומסביב עמודים חּומים ושני מדליונים עם עצי תמר
ס"מ בקירוב, נתון במסגרת 30X60 ס"מ (לא נבדק מחוץ למסגרת). מצב 

טוב. סימני קיפול וקרעים בשוליים. 
ספרות: אריחים מעטרים עיר, קרמיקה "בצלאל" בבתי תל-אביב, 
1923-1929, מאת בתיה כרמיאל (מוזיאון ארץ ישראל, תל-אביב, 

1996), עמ' 33 - איור 17ב' (מצולם). 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $7000 

177.
A Sketch for Colorful Ceramic Sign - Jaffa Street in 
Jerusalem - Ze'ev Raban
A sketch for a ceramic sign for Jaffa Street in 
Jerusalem, made by Ze'ev Raban. Jerusalem, ]1923[. 
Rectangular colored sign. On a blue background the name 
of the street is written in Raban calligraphy in three 
languages, Hebrew, Arabic and English. The background 
is adorned with floral patterns surrounded by brown 
poles and two medallions with palm trees. Approximately 
47X16 cm. placed in a 60X30 cm. frame (not examined outside 
of the frame). Good condition. Folding marks and tears to 
margins.
Literature: Tiles Decorate a City, Bezalel Ceramics 
in Tel-Aviv Homes, 1923-1929, by Batya Karmiel (Eretz 
Yisrael Museum, Tel-Aviv, 1996), p. 33 - Illustration 
17b (photographed). 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $7000

177
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.178
שיר השירים / מגלת רות - איורים מאת זאב רבן

1. שיר השירים, ציר זאב רבן. הוצאת "הספר", ברלין, תרפ"ד ]1923[. 
עברית ואנגלית. מהדורה ראשונה. 26 איורים צבעוניים, מודבקים על 
דפי הספר, בשולי האיורים נדפס טקסט המגילה. ]31[ דף, 34 ס"מ. 

גוף הספר במצב טוב. כריכה משוקמת. הקדשה בכתב-יד בדף הראשון.
 The Story of Ruth, Graphically Told by Z. Raban, with .2

American- הוצאת .an introduction by Prof. M. M. Kaplan
Palestine Art Publishing Co., ניו-יורק, 1930. אנגלית. מגלת 

רות בתרגום לאנגלית, במסגרות מעוטרות. מלווה עשרה לוחות עם 
איורים צבעוניים מאת זאב רבן. ]13[ דף, 31 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

בשולי הדפים. פגמים בכריכה. כריכה לא מקורית, בחזיתה מודבק איור 
מאיורי המגילה ומוטבע השם Louis Lipsky (עבורו הוכנה הכריכה). 

בצדה הפנימי תו-ספר של לואי ליפסקי (1876-1963), עסקן ציוני, 
עתונאי ועורך בארה"ב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300 

178.
Song of Songs / Book of Ruth - Illustrations by Ze'ev 
Raban 
1. Song of Songs, illustrated by Ze'ev Raban. Published 
by "HaSefer", Berlin, 1923. Hebrew and English. First 
Edition. 26 color illustrations, pasted on the book’s 
pages, on the margins of the illustrations appears 
the printed text of the scroll. ]31[ pages, 34 cm. the 
body of the book is in good condition. Restored cover. 
Handwritten dedication on the first page.
2. The Story of Ruth, Graphically Told by Z. Raban, with 
an introduction by Prof. M. M. Kaplan. Published by 
American-Palestine Art Publishing Co., New York, 1930. 
English. The Book of Ruth translated into English, in 
decorated frames. Accompanied by ten plates with color 
illustrations by Ze'ev Raban. ]13[ pages, 31 cm. Good 
condition. Torn margins. Damaged binding. Not original 
binding, on its front pasted an illustration from the 
scroll and the name Louis Lipsky is stamped on it (the cover 
was made for him). On the inner side Ex-Libris of Louis 
Lipsky (1876 - 1963), a Zionist activist, journalist and 
editor in the U.S.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

.179
בוריס שץ - לקט פריטים

לקט פריטים מבית מדרשו של מחולל "בצלאל", בוריס שץ:
1. ספרו "על אמנות, אמנים ומבקריהם, פתגמים ומכתמים". הוצאת 

"בני בצלאל", ירושלים, 1924. עותק מספר 4 מתוך מהדורה של 150 
עותקים שנדפסו על נייר מיוחד, בכריכת קלף, חתום בידי שץ. 

2. ספרו האוטופי "ירושלם הבנויה - חלום בהקיץ". הוצאת "בצלאל", 
 .1924

3-4. קבלה עם חתימתו ("נתקבל מאת חברת אנגליא-פלשתינה... 
הסכום מאה וחמשים פרנק") וחותמת של "בצלאל"; שני דפים עם 
"העתק פוטוסטטי מדויק ונאמן" של קטעים מצוואתו של שץ (נעשו 

ב-1950).

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250 

179.
Boris Schatz - Collection of Items
Collection of items from Bezalel's founder, Boris 
Schatz:
1. His book "About Art, Artists and their Critics, 
Idioms and epigrams". Published by Bnei Bezalel, 
Jerusalem, 1924. Copy no. 4 from an edition of 150 
copies printed on special paper, parchment binding, 
signed by Schatz.
2. His utopist book "Rebuilt Jerusalem - A Daydream". 
Published by Bezalel, 1924. 
3-4. Receipt with his signature (received by the 
English-Palestinian Company… Total of 150 franc) 
and Bezalel stamp; two leaves with "a trustworthy 
exact photostatic copy" of parts of Schatz's will 
(made in 1950).

Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

.180
זאב רבן - לקט פריטים

שלשה ספרים עם איורים מאת זאב רבן, ופריטים נוספים:
1. אלף בית, הציורים מאת זאב רבן, החרוזים מאת לוין קיפניס, 

בצלאל-ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, תרפ"ג 1923. מצב בינוני. 
2. אלף, ד"ר פ. שרגורודסקה, מינה חפץ, מצויר ע"י מ. גור אריה - ז. 

רבן, בצלאל-ירושלם. הוצאת "דביר", תל-אביב תר"ץ ]1930[.
3. "חגינו - Our Holidays ספר תמונות". צייר זאב רבן, 'בצלאל' 

 Dr. Isaac ירושלם, חרוזים מאת אבי-שי ]לוין קיפניס[. הוצאת
Miller, ניו יורק, ]1928[. אנגלית.

וכן לקט פריטים מיצירותיו של זאב רבן: ■ שתי קופסאות עם קלפים 
בעיצוב רבן (מהדורות משנות ה-50). ■ 17 הדפסים קטנים עם איוריו 
של רבן למגלת רות ושניים עם איורי קבר רחל והכתל המערבי (כפי 

שהופיעו בספרים). ■ עלון פרסום ל"החבר - לוח שמושי ספרותי 
לתלמידים ולעם", 1927.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600 
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180.
Ze'ev Raban - Collection of Items
Three books with illustrations by Ze'ev Raban, and other 
items.
1. Aleph Bet, illustrations by Ze'ev Raban, rhymes by 
Levin Kipnis, Bezalel-Jerusalem. Published by HaSefer, 
Berlin, 1923. Fair condition.
2. Aleph, Dr. P. Shragorodska, Mina Hefetz, illustrated 
by M. Gur Arie - Z. Raban, Bezalel-Jerusalem. Published 
by Dvir, Tel Aviv 1930.
3. Our Holidays Picture Book. Drawings by Ze'ev Raban, 
Bezalel Jerusalem, rhymes by Avi-Shai ]Levin Kipnis[. 
Published by Dr. Isaac Miller, New York, 1982. English.
Also a collection of items created by Ze'ev Raban: ■ Two 
boxes with cards designed by Raban with illustrations 
of the Tomb of Rachel and the Western Wall (as 
they appear in books). ■ Advertisement booklet for 
"HaChaver - a useful literature chart for students and 
the nation", 1927.

Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600

180
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.181
מאיר גור-אריה - לקט פריטים

לקט פריטים, מיצירותיו של מאיר גור-אריה: ■ עשרה כרטיסי-דואר, 
"צלליות מארץ ישראל". ■ גליון נייר עם נסיונות הדפסה (?) לצלליות 
לספר "בראשית". ■ שני הדפסי סטנסיל, מתפלל על-יד הכתל המערבי. 

■ שני עותקים מספרו "דודאים - לקט צלליות" (הוצאת פנינה, תל-
אביב, 1947, 1952). ■ עותק מספרו "החלוצים, לקט צלליות גזורות 

בידי מאיר גור-אריה", נצברו על-ידי מ. נרקיס. בלוית שירי חלוצים. 
הוצאת "בני בצלאל", ירושלים, תרפ"ה ]1925[. בפתח הספר כרוכים 

שני עמודים עם תוי-נגינה.

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

181.
Meir Gur-Arie - Collection of Items
Collection of items, creations of Meir Gur-Arie: 
■ Ten postcards, silhouettes of Eretz Yisrael. ■ Paper 
sheet with printing attempts (?) of Sefer Bereshit. 
■ Two stencil printings, a man praying at the Western 
Wall. ■ Two copies of his book Duda'im - Collection 
of silhouettes (published by Penina, Tel Aviv, 1947, 
1952). ■ Copy of his book HaChalutzim, Collection of 
Cutout silhouettes by Meir Gur-Arie, accumulated by M. 
Narkis with pioneer songs. Published by Bnei Bezalel, 
Jerusalem, 1925. Bound at the beginning of the book are 
two pages with musical notes.

Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening price: $300

.182
מאיר גור-אריה - מתוה לספר שלא ראה אור

מאיר גור-אריה, ִמְתֶוה לספר "אבדן העיר כסלון, ספור עממי מסופר 
ע"י מ. ]מרדכי[ נרקיס". עפרון וצבע מים על נייר.

המתוה כולל שני איורים בצבע מים, חתומים בידי גור-אריה (עטיפה 
ועמוד פנימי), דף שער (אינו מאויר), כתוב בדיו, ומתוים נוספים 

בעפרון. העיר כסלון נזכרת במקרא כעיר בנחלת שבט יהודה: "ְוָנַסב 
פֹוָנה,  ֶתף ַהר-ְיָעִרים ִמּצָ ה, ֶאל-ַהר ֵׂשִעיר, ְוָעַבר ֶאל-ּכֶ ֲעָלה ָיּמָ בּול ִמּבַ ַהּגְ
ִהיא ְכָסלֹון..." (יהושע, טו, י). ]6[ עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים 

וקמטים. 
ספרות: "בצלאל" של שץ, רשימה קטלוגית של החפצים בתערוכה 

(ירושלים, 1982), פריט 1348 (עמ' 111), מצולם. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $700 

182.
Meir Gur-Arie - Layout of an Unpublished Book 
Meir Gur-Arie, layout of the book "Ovdan HaIr Kisalon, 
Sipur Amami Mesupar al yede M. ]Mordechai[ Narkiss". 
Pencil and watercolor on paper.
The layout consists of two watercolor illustrations, 
signed by Gur-Arie (cover and inner page), title page 
(not illustrated), written in ink, and additional 
sketches in pencil. The town of Kisalon is mentioned in 
the Bible as a town in the tribe of Yehudah territory. 
]6[ pp, 18 cm. Good condition. Minor stains and creases. 
Literature: "Bezalel" by Schatz, 1906-1929, exhibition 
catalogue (Israel Museum, 1982), item no. 1348 (p.111), 
photographed.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening price: $700

182181
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.183
בראשית - צלליות מאת מאיר גור-אריה, 1934 - הקדשת המו"ל

Genesis, Silhouettes Cut by M. Gur-Arieh ]בראשית, מחזור 
 F. & I. "צלליות גזורות בידי מ. גור-אריה[. הוצאת "בני בצלאל

Narkiss ]פרידה ויצחק נרקיס[, ירושלים, 1934.
תיקיית קרטון מודפסת, עם 28 צלליות לספר בראשית. כל צללית 
מודבקת על דף נפרד. בחלקה הפנימי של תיקיית הקרטון הקדשה 
בכתב-יד: "ל'המושב' לפורים מאת המו"ל". ]30[ דף, גודל ממוצע 

לצללית 10X8- ס"מ, תיקיית הקרטון - 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 
פגמים קלים בתיקייה.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250 

183.
Bereshit - Silhouettes by Meir Gur-Arie, 1934 - 
Publisher's Dedication
Genesis - silhouettes cut by M. Gur-Arie. Published 
by “Bnei Bezalel" F. & I. Narkiss, ]Frieda and Yitzchak 
Narkiss[, Jerusalem, 1934.
A printed cardboard folder with 28 silhouettes for the 
book of Genesis. Each silhouette is mounted on a leaf. 
On the inner side of the folder appears a handwritten 
dedication: "For the 'Hamoshav' for Purim from the 
publisher". ]30[ leaves, average size of silhouettes 10x8 
cm, cardboard folder - 28.5 cm. Good condition. Stains. 
Minor damages to folder.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

.184
מגלת אסתר עם איורי שמואל בן-דוד  

מגלת אסתר, עם איורים מעשה ידי שמואל בן-דוד, מודפסת על נייר. 
גובה: 15.5 ס"מ, רוחב: 92 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $180 

184.
Esther Scroll with Illustrations by Shmuel Ben-David
Esther Scroll, with illustrations by Shmuel Ben-David, 
printed on paper. Heights: 15.5 cm, width: 92 cm. Good 
condition. Stains and creases.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening price: $180

183184



148

.185
לקט קטלוגים וספרי עיון בנושא אמנות ואמני "בצלאל"

לקט קטלוגים וספרי עיון בנושא אמנות ואמני "בצלאל". 
■ Bezalel 1906-1929. עורכת: נורית שילה-כהן. מוזיאון ישראל, 

ירושלים, 1983 (אנגלית) + "בצלאל" של ש"ץ, רשימה קטלוגית 
של החפצים בתערוכה. ■ "זאב רבן", קטלוג מוצגים מאוסף גלריה 

"מעינות". הוצאת גלריה "מעינות", ירושלים, 1993.
■ "זאב רבן, גרפיקאי ומעצב עברי ראשון", קטלוג תערוכה בגלריה 

"פרקש",יפו, 2002. ■ אריחים מעטרים עיר, קרמיקה "בצלאל" בבתי 
תל-אביב, 1923-1929, מאת בתיה כרמיאל. הוצאת מוזיאון ארץ 
ישראל, תל-אביב, 1996. ■ "אבא ואימא - סיפור חיים", פרידה 

ויצחק נרקיס. ■ זאב רבן, סימבוליסט עברי. ספר תערוכה במוזיאון 
תל-אביב לאמנות, 2001. ■ הרמן שטרוק, מברלין לחיפה, תחריטים. 
קטלוג תערוכה במוזיאון מאנה-כץ, 1994. ■ א. מ. ליליאן, רישומים 

ותחריטים. עלון שנדפס לכבוד תערוכה לרגל מלאת מאה שנים 
להולדתו, במוזיאון ישראל, ירושלים, 1974. ■ אפרים משה ליליין, 

תערוכת איורים. קטלוג של גלריה Michael Hasenclever (עברית 
וגרמנית) + E. M. Lilien Zeichnungen für Bücher, קטלוג 

 Painting With ■ .(גרמנית) Michael Hasenclever של גלריה
 Light, The Photographic Aspect in the Work of E. M.

Lilien ]לצייר באור, ההיבט הצילומי ביציאת א. מ. ליליאן[, קטלוג 
תערוכה במוזיאון תל-אביב, 1991 (אנגלית).

סה"כ 12 ספרים. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

.186
אוסף מטפחות בד מאוירות - מזכרות מארץ ישראל

41 מטפחות בד, עם איורים צבעוניים, מודפסים בסטנסיל ומצוירים 
ביד. 

מרבית האיורים הם של אתרים שונים בארץ: נמל תל-אביב, טבריה, 
מגדל דוד, כנסיית הקבר, קבר רחל, הכותל המערבי, יד אבשלום, בית 

ביאליק בתל-אביב, ועוד. 
 .Souvenir from the Holy Land או Palestine :חלקן חתומות

שלוש מטפחות חתומות "בצלאל ירושלים". גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

185.
A Selection of Catalogues and Reference Books on Art and 
”Bezalel” Artists 
For full details please consult the Hebrew description. 
Total of 12 Books. Good condition 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: 200$

186.
Collection of Illustrated Cloth Kerchiefs - Souvenirs 
from Eretz Israel
41 cloth kerchiefs, with colorful illustrations, 
stenciled and painted by hand. Most paintings are of 
various sites in the country: Tel-Aviv port, Tiberias, 
Tower of David, the Holy Sepulcher, Rachel's Tomb, 
Western Wall, Absalom's tomb, Beit Bialik in Tel-Aviv, 
and more. Some are signed Palestine or Souvenir from 
the Holy Land. Three kerchiefs are signed "Bezalel 
Jerusalem". Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200



כרזות
Posters



150

.187
כרזת פרסום לסרט "אדמה" - הלמר לרסקי - תל-אביב, 1948

כרזת פרסום להקרנת הסרט "אדמה". דפוס ליטוגרפי "א. קופמן 
ושות", תל-אביב ]1948 בקירוב[. עיצוב: ריכרד לוי (אראל). 

כרזה צבעונית גדולה ומרשימה. 
הסרט "אדמה", בבימויו של הלמר לרסקי, צולם בשנים 1947-1948, 

זמן קצר לפני קום המדינה. עלילת הסרט מתרחשת בכפר הנוער בן שמן 
ומתמקדת בחייו של בנימין, נער יהודי ניצול שואה, המנסה להשתקם 

מהטראומות שעבר באמצעות עבודת האדמה. 
היוזמה להפקת הסרט היתה של מייסד כפר הנוער בן שמן, ד"ר 

זיגפריד להמן, אשר קיווה להציג לעולם את השיטה החינוכית הנהוגה 
במקום כמופת למלאכה הנעשית בישראל, וכך לגייס כספים לטובת כפר 
הנוער. הסרט הופק בסיוע ארגון הנשים היהודיות "הדסה", אשר ייצג 

את עליית הנוער בארה"ב. על-פי הסכם שנחתם בין כפר הנוער בן שמן 
לארגון "הדסה", יכסה הארגון את גירעונותיו של הכפר ויסייע כספית 
בהפקת סרט על החיים בו, זאת בתמורה לזכויות הבלעדיות על השימוש 

בו בארה"ב. 
הסרט "אדמה" הוא הסרט הראשון באורך מלא שצולם בישראל. הסרט 
נערך פעמיים. בפעם הראשונה בהוליווד, ללא מעורבותו של לרסקי. 

 ,Locarno) גרסה זו נקראה "אדמה" והוקרנה בפסטיבל לוקרנו
שוויץ), ובפסטיבל קאן. לאחר מכן נערכה גרסה קצרה יותר על ידי 

ארגון "הדסה", ושמה " Tomorrow's a Wonderful Day" ("מחר הוא 
יום נפלא"). הגרסה הראשונה הוקרנה בכמה הקרנות בודדות ואבדה 
בנסיבות שונות, ואילו הגרסה השנייה הופצה ונשתמרה. לפני שנים 
אחדות איתר צוות ארכיון שפילברג בצרפת עותק יחיד של "אדמה", 

למעט הגלגל הראשון, אך זה שוחזר מתוך "מחר הוא יום נפלא" על פי 
התסריט המקורי המצוי בארכיון.

 (Krefeld) ריכרד לוי (1899-1992), אמן ומעצב גרפי, יליד קרפלד
שבגרמניה. למד אמנות באקדמיה בדיסלדורף, ולאחר מכן במינכן. 
החל מ-1929 שימש כיועץ לאנשי הקולנוע של הקק"ל. בשנת 1937 

עלה לארץ ואימץ לעצמו שם עברי - "אראל" (ראשי התיבות של שמו 
בגרמנית). בארץ עסק בעיצוב תפאורות לתיאטרון, ובגרפיקה וצילום 
עבור גופים מסחריים. בשנת 1948 התמנה ליועץ הגרפי של ממשלת 

ישראל. אראל סייע בעיצובו הסופי של דגל מדינת ישראל, ועיצב כמה 
מסמליה הראשונים של המדינה. 

67X96 ס"מ במסגרת 81.5X111 ס"מ. מצב טוב. לא נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $5000 

187.
Advertisement Poster for the Film "Adama" - Helmar 
Lerski - Tel-Aviv, 1948
Advertisement poster for the film "Adama" ]Land[. 
Lithographic printing "A. Kofman and Co.". Tel-Aviv 
]ca.1948[. Design: Richard Levi (Errell). 
Large, impressive poster in color.
The film "Adama", directed by Helmar Lerski, was 
filmed during the years 1947-1948, shortly before the 
establishment of the State of Israel. The film focuses 
on a boy by the name of Binyamin in the Youth Village 
Ben-Shemen. The Jewish boy, a Holocaust survivor, is 
trying to overcome the traumas he experienced during 
the war through working the land. The initiative to 
produce the film was of the Ben-Shemen village founder, 
Dr. Siegfried Lehman, who was hoping to present to the 
educational method of this institute as an example of 
what is done in Israel as far as education is concerned 
and through the film raise funds for the youth village. 
According to an agreement signed between Ben-Shemen 
youth village and "Hadassah" organization, the latter 
were to cover the deficit of the village and support 
the production of the film in return to being granted 
rights to use the film in the United States.
"Adama" is the first full-length film produced in 
Israel. The film was edited twice: for the first time 
in Hollywood, with Larsky not involved. This version 
was called "Adama" and was screened in the Locarno Film 
Festival and in the Cannes Film Festival. Later on, a 
shorter version was produced by the "Hadassah" women 
organization by the name of "Tomorrow's a Wonderful 
Day". The first version was screened several times 
times and was lost under various circumstances while 
the second version was distributed and well kept. 
Several years ago the Spielberg Archive team located 
in France a single copy of "Adama", except for the first 
reel, and this reel was restored from "Tomorrow's a 
Wonderful Day" according to the original screenplay in 
the archive. 
Richard Levi (1899-1992),graphic designer, born in 
Krefeld, Germany. Studied art in the Düsseldorf 
academy, and later in Munich. Since 1929 served as a 
consultant for the cinematic projects of the JNF. Levi 
immigrated to Israel in 1937 and adopted a Hebrew name 
- Errell (which stands for the first and last letter 
of his German name). In Israel he worked as a scenic 
designer for theatre, and as a photographer and graphic 
designer for commercial organizations. In 1948, he 
began working as the graphic counselor of the Israeli 
government. Among his designs are the Israeli Flag and 
some of the first symbols of the state.
67X96 cm framed 81.5X111 cm. Good condition. Not examined 
out of frame.

Opening price: $5000
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.188
יום החייל היהודי - כרזה בעיצוב פרנץ קראוס, 1941

"יום החייל היהודי", כרזה בעיצוב פרנץ קראוס. דפוס "הארץ", תל-
אביב, 1941. 

כרזה לכבוד יום החייל היהודי שנערך באפריל 1941. איור הכרזה 
נעשה בידי פרנץ קראוס על-פי תצלום מאת אלפונס הימלרייך. חתום 

בדפוס. 63X95 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים קרעים בשולי הכרזה. 
בחלקה העליון קרעים משוקמים בנייר דבק. 

פתיחה: $1800 

188.
Jewish Soldier Day - Poster Designed by Franz Kraus, 
1941
"Jewish Soldier Day", poster designed by Franz Kraus. 
"Haaretz" press, Tel-Aviv, 1941. 
Poster for "Jewish Soldier Day" which was held in April 
1941. Design by Franz Kraus after a photograph by Alfons 
Himmelreich. Signed in the plate.
63X95 cm. Good condition. Folding marks. Stains and tears 
to edges of poster. Tears to upper part of poster restored 
with adhesive tape.

Opening price: $1800

.189
גיוס לצבא הבריטי - כרזה בעיצוב גבריאל שמיר, ראשית שנות ה-40 
התגיס Join the Army, כרזה מטעם ממשלת המנדט הבריטי, הקוראת 

לגיוס לצבא. דפוס המדפיס הממשלתי. עיצוב: ג. ]גבריאל[ שמיר. 
]1940-1942 בקירוב[.

כרזה הקוראת לגיוס לצבא הבריטי, מטעם ממשלת המנדט. איור 
הכרזה, בו נראית אשה עם תינוק בידיה, כשברקע מופיע צלב-קרס, 

נעשה בידי גבריאל שמיר, ששירת בחיל ההנדסה הבריטי. 
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ובמהלכה, רבים מבני היישוב היהודי 
בארץ התנדבו לצבא הבריטי על מנת לסייע במלחמה באויב הגרמני. 
בסוף שנת 1939 הכריזו המוסדות הלאומיים של היישוב היהודי על 

מפקד שיביע את נכונותו של היישוב להילחם בשורות הצבא הבריטי. 
40,000 צעירים התייצבו במפקד. תחילה הסתייג הממשל הבריטי 
מגיוס היהודים, אך הסתייגותו דעכה עם הזמן, ככל שגבר האיום 

הגרמני. בשנת 1944 הוקמה הבריגדה היהודית. 43X54.5 ס"מ. מצב 
טוב. קרע החלק התחתון וקרעים בפינות. נייר דבק בשוליים. 

פתיחה: $800 

189.
Join the British Army - Poster designed by Gabriel 
Shamir, early 1940s
Join the Army, poster issued by the British Mandate 
Government calling to join the British Army. Goverment 
Printing. Design: G.]Gabriel[ Shamir. ]ca. 1940-1942[.
Poster calling to join the British Army, issued by the 
British Mandate Government. The poster, featuring a 
woman holding a baby on the background of a Swastika, 
was designed by Gabriel Shamir who served in the 
British Combat Engineering Forces.
When WW II broke out and throughout the war, many of 
the Jewish Yishuv in Eretz Israel volunteered to the 
British Army to fight against the German enemy. Late 
in 1939 the National Institutes of the Jewish Yishuv 
announced an operation to recruit volunteers to the 
British Army. 40,000 young people presented themselves. 
At first the British were reluctant to recruit Jews, but 
with time, as the German threat increased, the British 
accepted more Jewish volunteers. In 1944 the Jewish 
Brigade was founded. 43X54.5 cm. Good condition. Tear at 
lower part and tears to corners. Adhesive tape at borders.

Opening price: $800

.190
שבוע התעופה 

"שבוע התעופה, הבו טייסים ומטוסים לעם!", כרזה מטעם המועצה 
הכללית לתעופה העברית בישראל. דפוס ליטוגרפי "דפנה", בני-ברק, 

]המחצית השניה של שנות ה-40[. עיצוב: "קרא".
"המועצה הכללית לתעופה העברית בארץ ישראל" הוקמה במרץ 1945 

במטרה לתאם בין כל הגורמים העוסקים בתעופה ביישוב. המושבים 
במועצה התחלקו שווה בשווה בין אנשי המוסדות הלאומיים, חברי 

"הקלוב הארצישראלי לתעופה" ונציגי ציבור שונים. על אף שלמראית 
עין המועצה הייתה גוף אזרחי לכל דבר, בפועל מרבית מושביה אוישו 

בידי אנשי ארגון ה"הגנה" והיא מומנה בידי ה"הגנה", והוכפפה למטה 
הכללי ולמפקדה הארצית של הארגון.

47X69 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים קלים.

פתיחה: $1200 
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190.
Aviation Week
"Aviation week, give the people pilots and airplanes!", 
A poster issued by the General Commission for Hebrew 
Flight in Eretz Israel. "Dafna" lithographic print, 
Bnei-Brak, ]2nd half of 1940s[. Design: "Kara".
"General Commission for Hebrew Flight in Eretz Israel" 
was formed in March 1945 in order to integrate all 
aviation related bodies in Eretz Israel. Commission 
seats were equally divided between the National 
Institutes representatives, members of the "Eretz 
Israel Aviation Club", and others. Although this 
commission seemed like a civil one, in fact most of 
the seats were occupied by "Hagana" members and it was 
financed by the "Hagana" organization and subject to 
its headquarters.
47X69 cm. Good condition. Folding marks. Minor creases.

Opening price: $1200
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.191
יום יהדות פולין - כרזה בעיצוב משה וורוביצ'יק, 1941

"לנצחון ולתחיה! יום יהדות פולין, אלול תרצ"ט - אלול תש"א". 
עיצוב: וורוביצ'יק. דפוס "אחדות", תל-אביב, 1941. 

כרזה לכבוד יום יהדות פולין. איור הכרזה, בו נראים יהודים נמלטים 
מעיירה העולה באש, נעשה בידי משה וורוביצ'יק. חתום בדפוס. 

50X70 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים, קרעים קלים בשוליים, 
כתמים. חותמת עיריית חיפה. 

פתיחה: $1500 

191.
Polish Jewry Day - Poster Designed by Moshe 
Vorobeichik, 1941
"Victory and Revival! Polish Jewry Day, Elul 1939-Elul 
1941". Design: Vorobeichik. "Achdut" press, Tel-Aviv, 
1941.
A poster for "Polish Jewry Day", featuring Jews fleeing 
from a burning town,designed by Moshe Vorobeichik. 
Signed in the plate.
50X70 cm. Good condition. Folding marks, creases, minor 
tears to edges, stains. Haifa municipality ink-stamp.

Opening price: $1500

.192
פרנץ קראוס - המפעל המיוחד לעם במצור, 1947 

ֶכם אחד לעזרת העם", כרזה מטעם "המפעל המיוחד לעם במצור,  " ְשׁ
תש"ז". עיצוב: פרנץ קראוס. דפוס לוין-אפשטיין, תל-אביב, 1947.
כרזה צבעונית הקוראת לתרום למגבית "לעם במצור". באיור נראית 

קבוצת מעפילים על סיפון אניה הנושאת את דגל ישראל. בתחתית 
ֶכם אחד לעזרת העם" הלקוחה משירו של חיים  מופיעה הסיסמה: "ְשׁ
נחמן ביאליק "ברכת עם" ("תחזקנה"; לפיכך מנוקדת המלה "ְׁשֶכם" 

ולא "ֶׁשֶכם", בהתאם להגייה האשכנזית לפיה נכתב השיר). 
"המגבית העממית לעם במצור" הוקמה בשנת 1947 במטרה לסייע 

למפעל ההעפלה ולמשפחות האסירים היהודים שנעצרו בידי הבריטים. 
47X67 ס"מ, במסגרת 59.5X79.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמי 
חלודה. פינה ימנית תחתונה חסרה. מודבקת כולה על נייר נטול חומציות. 

פתיחה: $1000 

192.
Franz Kraus - Special Operation for a Nation Under 
Siege, 1947
"Shechem Echad Le'ezrat HaAm", poster on behalf of "the 
Special Operation for a Nation under Siege, 1947". 
Design: Franz Kraus. Levine-Epstein printing press, 
Tel-Aviv, 1947.
A poster in color calling the public to donate money 
to "LaAm BeMatzor" fund. An illustration of a group of 
illegal immigrants on board of a ship with an Israeli 
flag. On the lower part appears the slogan "Shechem Ehad 
LaAm BeMatzor" from Haim Nachman Bialik's poem "Birkat 
Am" ("Techezakna").
"The Popular Fund for a Nation under Siege" was founded 
in 1947 destined to aid the illegal immigration and 
families of Jewish prisoners arrested by the British. 
47X67 cm, framed 59.5X79.5 cm. Good condition. Folding 
marks. Minor foxing marks. Lower right corner is missing. 
Mounted on acid-free paper.

Opening price: $1000

.193
גיוס לחיל הספר - כרזה בעיצוב האחים שמיר

"נאמנות ללא גבול לשמירה על הגבול. התנדב לחיל הְסָפר!", כרזה 
מטעם אגף הגיוס של משרד הבטחון. הוצאת האגף ליחסי ציבור. דפוס 

ליטוגרפי "ליטו. א. קופמן ושו.", ]תל-אביב, 1949-1951[. עיצוב: 
האחים שמיר.

כרזה צבעונית בעיצוב האחים גבריאל ומקסים שמיר, הקוראת לגיוס 
לחיל הְסָפר. 65X98 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים, קרעים קלים 

בשוליים.

פתיחה: $1400 

193.
Recruitment to the Border Forces- Poster designed by 
Shamir Brothers
"Unlimited loyalty to watch our borders, join the 
Border Forces!", poster issued by the Recruitment unit 
of the Ministry of Defence, public relations department. 
Lithographic printing "Lito. A. Kofman and co." ]Tel-
Aviv, 1949-1951[. Design: Shamir brothers.
A poster in color designed by the brothers Gabriel 
and Maxim Shamir calling for enlistment to the Border 
Forces. 65X98 cm. Good condition. Folding marks, creases, 
minor tears to edges.

Opening price: $1400
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.194
כרזה מטעם הליגה הימית העברית

כרזה מאוירת מטעם הליגה הימית העברית. דפוס "אות", חיפה, 
]המחצית השניה של שנות ה-30[. עיצוב: אלסנר.

"חוף הים, מרחבי הים קוראים לחדוש הקשר עם יורדי-ים יהודים. 
תפקידי הליגה הימית העברית הם: טפוח רעיון גאולת הים וחופיו, 

הספנות העברית, חזוק מפעלי הים העבריים הקימים, פתוח מפעלים 
חדשים, חנוך פועלים ונוער לעבודת הים ונמליו. יהודי! תצטרף בתור 

חבר לליגה ועזור לה במילוי תפקידה."
בשנת 1935 פתחה תנועת בית"ר קורס ימי עברי ראשון באיטליה, עם 

הקמת בית הספר הימי בצ'יווטווקיה (Civitavecchia) באיטליה. 
בקורס השתתפו צוערים ימיים מהיישוב ומהתפוצות. על מנת לממן את 
בית הספר הוקמה ב-1937 "הליגה הימית העברית". 62.5X93.5 ס"מ. 
מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, קרעים משוקמים שיקום מקצועי. מודבקת 

על בד פשתן לתצוגה ושימור.
 פתיחה: $1000 

194.
Poster issued by the Jewish Naval League
Illustrated poster issued by the Jewish Naval League. 
"Ot" printing press, Haifa, ]2nd half of 1930s[. Design: 
Elsner.
"the shores and the sea call for renewal of connection 
with Jewish sailors…Jew! Join the League as a member 
and help achieve its goals."
In 1935 Beitar movement started naval training 
in Italy, with the establishment of a school for 
seamanship in Civitavecchia, Italy. Cadets from the 
Yishuv and from the Diaspora participated in this 
course. To finance the school, the Jewish Naval League 
was founded in 1937. 62.5X93.5 cm. Good-fair condition. 
Folding-marks, professionally restored tears. Cloth backed 
for display and preservation.

Opening price: $1000

.195
ה"עדלאידע" בתל-אביב, 1934

כרזת פרסום לתהלוכת ה"עדלאידע" בתל-אביב. דפוס "סטרוד", תל-
אביב, תרצ"ד ]63.5X95 .]1934 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קרעים 

משוקמים שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300 

195.
The Adloyada in Tel-Aviv, 1934
 Advertisement poster for the Adloyada parade in Tel 
Aviv. Printed by Strod, Tel Aviv, 1934. 95X63.5 cm. Good 
condition. Folding marks, professionally restored tears. 
Cloth-backed for display and preservation.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

.196
כרוז - איסור על מעבר והתקהלות בסמוך לגבולות תל-אביב - תל-

אביב, 1936
"הודעה ואזהרה חמורה", כרוז מטעם עיריית תל-אביב האוסר על מעבר 

והתקהלות בסמוך לגבולות העיר, לאור פרוץ המאורעות בשנת תרצ"ו. 
דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל-אביב, 20.4.1936. 

"כדי למנוע בלבולים ומהומות מיותרות ואסונות נוספים החליטה 
העיריה לאסור לגמרי על הליכה והתקהלות ברחובות הסמוכים 

לגבולות יפו תל-אביב, שיש בהם ישוב מעורב של יהודים וערבים, 
במרחק 200 מטר מן הגבולות. הקהל נדרש למשמעת מוחלטת!!!". 

61X88 ס"מ. נתונה במסגרת 72.5X99.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, 
קמטים וקרעים קלים. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $300 

196.
Proclamation - Prohibition to Pass or to Gather next to 
the Borders of Tel-Aviv - Tel-Aviv, 1936
 "Notice and important warning", proclamation issued by 
the city of Tel-Aviv prohibiting passage or gathering 
next to the city's borders, in view of the outburst of 
riots in 1936. "Ahdut" cooperative press, Tel-Aviv, 
20.4.1936.
"To avoid misunderstandings and unnecessary 
disturbances and additional disasters, the city decided 
to completely forbid passing through or gathering in 
the streets next to the borders of Jaffa-Tel-Aviv where 
population consists of Arabs and Jews, 200 meters away 
from the borders. Absolute obedience is ordered!!!". 
61X88 cm. Frame 72.5X99.5 cm. Good condition. Folding marks, 
minor creases and tears. Nor examined out of frame.

Opening price: $300

.197
"מלא את חובתך למס החירום" - כרזה בעיצוב זאב ליפמן

"מלא את חובתך למס-החירום". דפוס "אות", חיפה, תש"ב ]1942[. 
איור הכרזה נעשה בידי זאב ליפמן. לינול (בשלושה צבעים): 

איצקוביץ.
כרזה הקוראת למלא את חובת תשלום "מס החירום", מס שנועד לממן 

פעולות סיוע למשפחות חיילים. איור צבעוני מאת זאב ליפמן, בו 
נראית משפחה - אב חייל, אשה ותינוק. 61.5X93 ס"מ. מצב בינוני. 
סימני קיפול, קמטים, כתמים. קרעים, רובם משוקמים שיקום מקצועי 

(בחלקה התחתון פגיעות בטקסט, משוקמות שיקום מקצועי). מודבקת על בד 
פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $1600 
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197.
"Pay your Duties to the Emergency Tax" - Poster designed 
by Zeev Lipman
"Pay your duties to the Emergency Tax". "Ot" printing 
press, Haifa, 1942. Illustration of poster by Zeev 
Lipman. Linol. (three colors): Itzkovitch.
A poster calling to fulfill the duty of paying the 
"Emergency Tax", destined at financing assistance 
activities for soldiers' families. Illustration in 
color by Zeev Lipman in which a family is seen - a 
father-soldier, a woman and a baby. 61.5X93 cm. Fair 
condition. Folding marks, creases, stains. Tears, most of 
them professionally restored (text omission in lower part, 
professionally restored). Cloth-backed for display and 
restoration.

Opening price: $1600

197

195196



158

.198
שתי כרזות לציון מהפכת אוקטובר - מפ"ם / מק"י

1. "תחי אחוות ישראל-ס.ס.ס.ר, תחי מהפכת אוקטובר", כרזה מטעם 
מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם). לינול: מכון ע"ש צבי ברגמן. דפוס 
"נשר", תל-אביב, ]שנות ה-40?[. איור צבעוני: יד מניפה דגל אדום. 

50X70 ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול, קרעים משוקמים שיקום 
מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

2. "40 שנות מהפכת אוקטובר הסוציאליסטית הגדולה. לא כלום 
אתמול מחר הכל", כרזה בהוצאת הוועד המרכזי של מק"י (המפלגה 

הקומוניסטית הישראלית). דפוס "עמל", תל-אביב ]1957[. איור פטיש 
ומגל מכסים את כדור הארץ. עיצוב הכרזה: חיים ג. 50X70 ס"מ. 

כתמים, קמטים. קרעים קלים בשוליים ובקווי הקפל. מקופלת.

פתיחה: $1200 

198.
Two Posters Commemorating the October Revolution - 
Mapam / Maki
1. "Long Live the Israeli - S.S.S.R Fraternity - Long 
live October Revolution", poster on behalf of Mapam 
(United Workers Party). Linol: Studio named after Zvi 
Bergman. "Nesher" printing press, Tel-Aviv, ]1940?[.  
Colorful illustration: hand raising a red flag. 50X70 
cm. Good condition. Stains, folding marks, professionally 
restored tears. Cloth backed for display and restoration.
2. "40 years to the great socialist October revolution. 
Nothing yesterday - everything tomorrow", poster 
issued by the central committee of Maki (Israel 
communist party). "Amal" printing press, Tel-Aviv. 
]1957[. Illustration of a hammer and sickle covering the 
universe. Poster design: Haim G. 50X70 cm. Stains, creases. 
Minor tears to borders and folding lines. Folded.

Opening price: $1200

.199
יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל - כרזה רשמית בעיצוב יוחנן 

סימון
כרזה רשמית שנדפסה לכבוד יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל. 

דפוס ליטוגרפי "ששון", רמת-גן, 1949. עיצוב: יוחנן סימון. 
כרזה מרשימה בדפוס ליטוגרפי, עוצבה בידי הצייר יוחנן סימון. 
באיור נראה זוג ידיים שריריות המעלה את דגל המדינה אל ראש 

התורן (הצבוע אף הוא בצבעי כחול ולבן) ולצדו מופיע משפט מתוך 
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל: "זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי 
להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית". בכרזה זו, 
המוקדשת לזכותו של העם היהודי לעמוד ברשות עצמו במדינה יהודית 

ריבונית, בולט סגנון הריאליזם הסוציאליסטי של אותה תקופה. 
67X100 ס"מ במסגרת 76X108 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים

פתיחה: $3500 

199.
First Independence Day of the State of Israel - Official 
Poster designed by Yohanan Simon
Official poster printed for the first Independence Day 
of Israel. Lithographic printing "Sasson", Ramat-Gan, 
1949. Design: Yohanan Simon.
An impressive poster in lithographic printing, 
designed by the painter Yohanan Simon. The poster 
portrays a pair of muscled arms, flying the flag up 
the mast (also in blue and white) next to which appears 
a sentence from the Declaration of Independence: "it 
is the natural right of the Jewish people to be like 
all other nations in their own sovereign state." This 
poster, dedicated to the right of the Jewish people to 
be independent in a sovereign Jewish state, reflects 
the Socialist-realistic style of the period. 67X100 
cm, framed 76X108 cm. Good condition. Folding marks and 
creases.

Opening price: $3500

.200

יום העצמאות השלישי של מדינת ישראל - כרזה רשמית 

כרזה רשמית שנדפסה לכבוד יום העצמאות השלישי של מדינת ישראל. 
המדפיס הממשלתי בדפוס לוין אפשטיין בע"מ, 1951. עיצוב: רודולף 

סידנר. 

כרזה צבעונית בעיצוב הגרפיקאי רודולף סידנר. באיור נראה חלק 
מעמוד אשר בראשו כותרת קישוטית העשויה תבליטי עלים (כותרת 

קורינתית), האופיינית למבנים שנבנו בתקופת בית שני וגם במאות 
שאחרי החורבן. סביב העמוד קשור סרט בצבעי כחול ולבן וממנו צומח 

ענף של גפן המסמל את הגעגועים לבית המקדש. 67X98 ס"מ במסגרת 
76X107 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חלודה בשוליים, מעט קמטים. מודבקת 

על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $1600 
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200.
Third Independence Day of the State of Israel - Official 
Poster
Official poster printed for the third Independence Day 
of the State of Israel. Government Printer in Levine-
Epstein Ltd. printing press, 1951. Design: Rudolph 
Seidner.
A colorful poster designed by the graphic designer 
Rudolf Seidner. The illustration portrays a column 
with a Corinthian-like capital with a relief of leaves, 
typical of the second temple buildings and those built 
after the destruction of the second temple. A blue and 
white ribbon is tied around the column, with a vine 
twig which stands for the longing for the temple.67X98 
cm framed 76X107 cm. Good condition. Minor foxing marks 
to borders. Minor creases.Cloth backed for display and 
preservation.

Opening price: $1600
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.201
יום העצמאות השישי של מדינת ישראל - כרזה רשמית

כרזה רשמית שנדפסה לכבוד יום העצמאות השישי של מדינת ישראל. 
דפוס ליטוגרפי א. קופמן ושות, המדפיס הממשלתי, 1954. עיצוב: רֹוִלי 

(רוטשילד וליפמן). 
כרזה צבעונית בדפוס ליטוגרפי. באיור נראה מבנה אבן המורכב משש 

לבנים. מתחתיו אפריז עתיק, על-גביו עיטור מנורה בעלת שבעה קנים. 
מתוך הלבנים צומח ענף של זית. שלושת האלמנטים בתמונה מסמלים 
תקופות שונות בהיסטוריה של עם ישראל - העבר, בניין הארץ בהווה 

והשאיפה לשלום בעתיד. 67X97 ס"מ. מצב טוב. מקופלת. כתמי צבע 
(תוצאת תהליך ההדפסה).

פתיחה: $400 

.202
יום העצמאות ה-12 של מדינת ישראל - כרזה רשמית 

כרזה רשמית שנדפסה לכבוד יום העצמאות ה-12 של מדינת ישראל. 
המדפיס הממשלתי, "פסטל, דפוס אופסט בע"מ", 1960. עיצוב: קופל 

גורבין.
כרזה צבעונית בעיצוב האמן קופל גורבין. 

70X100 ס"מ. במסגרת 76X108 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמי חלודה 
בשוליים, קרעים קלים בשוליים (מחוזקים בנייר-דבק). חותמת.

פתיחה: $800 

201.
Sixth Independence Day of the State of Israel - Official 
Poster
Official poster printed for the sixth Independence Day 
of the State of Israel. Lithographic printing A. Kofman 
& Co. Government Printer, 1954. Design: Roli (Rothschild 
and Lipman).
Lithographic printing of a poster in color. The 
illustration features a stone construction consisting 
of six bricks reclining on an ancient frieze decorated 
with a seven branched Menorah. An olive tree branch 
grows out of the bricks. The three elements symbolize 
the history of Israel - past, present and future.
67X97 cm. Good condition. Folded. Paint marks (from the 
printing process).

Opening price: $400

202.
12th Independence Day of the State of Israel - Official 
Poster
Official poster printed for the 12th Independence Day 
of the State of Israel. Government Printer "Pastel, 
offset press Ltd.", 1960. Design: Kopel Gurvin.
Colorful poster designed by Kopel Gurvin.
70X100 cm. Framed 76X108 cm. Good condition. Folding marks, 
foxing marks to edges, minor tears to borders (fastened 
with adhesive tape). Ink stamps.

Opening price: $800

.203
עשר כרזות יום העצמאות - 1970-1988

עשר כרזות רשמיות, שנדפסו לכבוד ימי העצמאות של מדינת ישראל, 
בשנים 1970-1988. 

לפנינו כרזות מן השנים 1970-1972, 1974-1976, 1982, 1986, 
1988 (שתי כרזות). 

בין מעצבי הכרזות נמנים: דן רייזינגר, קופל גורבין, אשר ציזר, מימי 
תמרי, סטודיו ו' טורנובסקי, ציונה שמשי, גדעון שגיא, רפאל אבקסיס 

ואליעזר וייסהוף. 
מצורפת כרזת הסברה של משרד החינוך עם תמונות כרזות יום 

העצמאות לשנים תש"ט-תשס"ג. סה"כ 11 כרזות. עשר הכרזות הרשמיות 
מודבקות על בד פשתן לתצוגה ושימור. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

בחלקן קמטים קלים וקרעים המשוקמים שיקום מקצועי.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500 

203.
Ten Independence Day Posters - 1970-1988
Ten official posters, printed for the State of Israel 
Independence Day, in the years 1970-1988.
Presented here are posters of the years 1970-1972, 
1974-1976, 1982, 1986, 1988 (two posters). Amongst the 
designers: Dan Reisinger, Kopel Gurvin, Asher Cesar, 
Mimi Tamari, Studio Turnowsky, Ziona Shimshi, Gideon 
Sagi, Raphael Abecassis and Eliezer Weishof.
Attached is a Ministry of Education poster with photos 
of Independence Day posters of the years 1949-2003.
Lot of 11 posters. The ten official posters are cloth backed 
for display and preservation. Size and condition varies. 
Overall good condition. Minor creases and professionally 
restored tears to some of the posters.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500
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.204
כרזה / לוח-משחק - הוצאת קרן היסוד - נחום גוטמן

1. כרזה מטעם קרן היסוד. דפוס "הארץ", תל-אביב, ]ראשית שנות 
ה-40[. 

במרכזה איור מאת נחום גוטמן - דמויות הנושאות מנורה. סביב האיור 
הכיתוב: "הנרות הללו אנו מדליקין. במה מדליקין? בתרומתנו לקרן 

היסוד. המס הלאומי לבנין הארץ". 60X89 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, 
כתמים, קרעים משוקמים שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה 

ושימור.
2. "כביש הגבורה, טיול בדרך לירושלים", לוח-משחק בדפוס 

ליטוגרפי צבעוני. עיצוב: מרון. דפוס א. לוין-אפשטיין, תל-אביב, 
 49X69 .1951[. לוח מתוך משחק קופסה לילדים בהוצאת קרן היסוד[

ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בשוליים ובקוי הקפל. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800 

204.
Poster / Board Game - Published by ”Keren Hayesod” - 
Nachum Gutman
1. A poster by Keren Hayesod. "HaAretz" Press, Tel - 
Aviv, ]the early 40s[.
In the center of the placard appears an illustration 
by Nachum Gutman - figures carrying a menorah. The 
inscription around the illustration states: "HaNerot 
halalu anu madlikin. Bema madlikin? Betrumatenu le 
Keren Hayesod. HaMas haLeumi lebinyan haAretz”. 60X89 
cm. Good condition. Folding marks, stains, professionally 
restored tears. Cloth-backed for display and preservation.
2. "The Courage Road, A Trip to Jerusalem" (Kvish 
haGvura, tiyul baderech le Yurushalaim), board-game in 
colorful lithographic print. Design: Maron. A., Levin - 
Epstein Press, Tel - Aviv, ]1951[. A panel from Children's 
board game published by Keren Hayesod. 49X69 cm. Good - 
fair condition. Torn margins and folding lines.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800

.205
הקרן הקיימת לישראל - אוסף פריטים

אוסף כרזות ועתוני קיר - הקרן הקיימת לישראל. מרבית הפריטים 
מסוף שנות ה-40 - שנות ה-50. 

האוסף כולל:
■ עתוני קיר בהוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, 
ירושלים, שנות ה-40. גליונות העתונים "מולדת", "במולדת" / 

"בארץ" (העתון החליף את שמו), "עתוננו, עתון קיר לילדים" (גליון 
ראשון, סיון תש"ז) ו- News From Palestine (אנגלית). העתונים 

עוסקים בהתיישבות בארץ, לפני ואחרי קום המדינה, וכוללים תמונות 
רבות (שחור-לבן). 

■ תעודת רישום בספר הזהב של הקרן הקיימת. ניתנה ל"חבר הועד 
הפועל הגדול וראש הדירקטוריון של קרן היסוד באירופה התיכונית", 

ד"ר ארטור האנטקה, בשנת 1923. חתומה בחתימת ידו של מנחם 
אוסישקין. 

■ כרזה מטעם חברי תנועת "המזרחי", הקוראת לתרום לקרן הקיימת 
לישראל. דפוס הפועל המזרחי, תל-אביב, ]שנות ה-40[.

■ כרזות בהוצאת הקרן הקיימת לישראל ומועצת המורים למען הקהק"ל: 
"המעפילים יעפילו!", כרזה עם תצלומי מעפילים, בהגיעם לארץ 

ישראל (מתמונות "דבר השבוע"); לוח שנה צבעוני לילדים לשנת תשי"ד 
(1953-4), עם פירוט פעולות הקק"ל בכל חודש; "לוח זכרון" לזכרו 

של הרצל, עם תצלומים וטקסט אודותיו; ועוד.
■ תמונות קיר בצבעים, סדרת "בשדה ובכפר" לגני ילדים ולבתי-

ספר יסודיים. הוצאת המחלקה לחינוך לנוער, קרן קיימת לישראל, 
ירושלים. 18 כרזות מתוך סדרה בת 20 כרזות לבתי-ספר וגני ילדים. 

איורים צבעוניים בנושא חקלאות. נתונות בתיקייה מקורית.
סה"כ כ- 55 פריטים. גודל ומצב משתנים. חלק מן הכרזות מודבקות על בד 

פשתן לתצוגה ושימור. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800 

204
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205.
The Jewish National Fund - A Collection of Items
A collection of placards and wall newspapers - Jewish 
National Fund. Most of the items are from the late 
40s -50s.
The collection includes :
■ Wall newspapers published by Jewish National Fund’s 
main bureau, Jerusalem, 1940s. "Moledet", newspaper 
edition "BeMoledet" / "BaAretz" (the newspaper changed 
its title), "Itonno, a wall newspaper for children" 
(First issue, May - June 1947) and "News From Palestine" 
(English). The newspapers discuss the building of 
the settlements in Israel, before and after the 
establishment of the state of Israel, and include many 
images (black and white).
■ Registration Certificate in the Golden Book of the 
Jewish National Fund. Was granted to a “member of the 
executive committee and the head of the directorate of 
the Jewish National Fund in Middle Europe, "Dr. Arthur 
Hantke, 1923. Hand -signed by Menachem Ussishkin.
■ A poster, printed on behalf of the members of 
“Mizrachi” movement, which encourages to donate to the 
Jewish National Fund. “HaPoel HaMizrachi” Press, Tel - 
Aviv ]1940s[.

■ Poster published by the Jewish National Fund and the 
Teachers Council for the JNF: "HaMa’apilim Ya’apilu!" 
Placard with photographs of illegal immigrants upon 
their arrival to Eretz Israel (the photographs are 
originally from "Dvar HaShavua"); A colorful calendar 
for children for the year (1953-4), with details about 
the JNF monthly activities; A "Memory board" in memory 
of Herzl, with photographs and text about him, and more.
■ Colorful wall images, a series of "beSade ve baKfar" 
for kindergartens and primary schools. Published by the 
Department of Youth Education, Jewish National Fund, 
Jerusalem. 18 posters from a series of 20 posters for 
schools and kindergartens. Colorful illustrations that 
depict agricultural subject matters. Original folders.
Total of approximately 55 items. Size and condition varies. 
Some of the posters are linen-backed for display and 
preservation.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800

205
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.206
תנועת החרות - כרזת בחירות

כרזת בחירות של תנועת החרות. דפוס "דפנה", ]1949?[.
כרזה צבעונית בדפוס ליטוגרפי. איור שני חיילים בריטיים, האחד 

עומד ליד גדר-תיל, אוחז בדגל בריטניה ומאחוריו טנק. השני אוחז 
 ."To London" בידו האחת דגל ובידו השניה מזוודה עליה כתוב

במרכז הכרזה מודפס הכיתוב: "הם לא רצו ללכת! במלחמתנו 
גרשנום!", סיסמה ששימשה את תנועת החרות בתעמולת הבחירות.

48X67 ס"מ. מצב טוב. קווי קיפול וקמטים, פינה ימנית-עליונה חסרה. 

פתיחה: $300 

206.
"Herut" Movement - Election Poster
Election poster of "Herut" movement. "Dafna" printing 
press, ]1949?[.
Colorful poster in lithographic printing. Illustration 
of two British soldiers, one standing next to a barbed 
wire fence, holding the British flag in front of a tank. 
The other soldier holds a flag in one hand and in the 
other a suitcase with the writing "To London". In the 
center of the poster appears the inscription: "They 
did not want to go! We expelled them through war!", a 
slogan which was often used by Herut in its elections 
propaganda. 48X67 cm. Good condition. Folding marks and 
creases, missing upper right corner.

Opening price: $300

.207
תנועת "הפועל המזרחי" - ארבע כרזות

תנועת "הפועל המזרחי", ארבע כרזות בחירות צבעוניות. תל-אביב, 
.]?1951[

1. "נצחון הפועל המזרחי ערובה לשערים פתוחים לעליה המונית 
מתמדת לקבוץ הגלויות". דפוס "גרפיקה בצלאל".

2. "חנוך דתי לילדי העולים החדשים מבטיחה רשימת הפועל המזרחי" 
- עם תמונות ילדים תימנים. דפוס ליטוגרפי, "א. קופמן ושות".

3. "רשימת הפועל המזרחי (תורה ועבודה) לוחמת על צביון דתי מקורי 
למדינה הנבנית". דפוס "גרפיקה בצלאל".

4. "הפועל המזרחי (תורה ועבודה) בעד שלמות הארץ, אחדות העם 
ורציפות דורות ישראל" - עם מפת ארץ ישראל. דפוס "גרפיקה 

בצלאל". גודל ממוצע: 34X48 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים. 
קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $200 

207.
"HaPo'el HaMizrahi" Movement - Four Posters
"HaPo'el HaMizrahi" movement, four colorful posters. 
Tel-Aviv, ]1951?[.
1. "Victory of HaPo'el HaMizrahi is a guarantee for open 
gates to a continuous mass Aliya for the gathering of 
the exiles"."Grafika Bezalel" printing press.
2. "HaPo'el HaMizrahi party guarantees religious 
education of the new emigrants' children" - with photo 
of Yemenite children.
3. "HaPo'el HaMizrahi party (Torah VeAvodah) fights for 
an original religious character of the Jewish State". 
"Grafika Bezalel" printing press. 
4. "HaPo'el HaMizrahi" (Torah VeAvodah) for Greater 
Israel, unity of the people and continuation of Israel's 
generations" - with map of Eretz Israel."Grafika 
Bezalel" printing press. Average size: 34X48 cm. Fair-
good condition, stains, minor tears at borders of posters.

Opening price: $200

.208
מפה - שנה שלישית למדינת ישראל - איזידור אשהיים

The Third Year of the State of Israel ]שנה שלישית למדינת 
ישראל[, מפת ארץ ישראל בעריכת ובהוצאת י. שפירא. דפוס א. לוין-

אפשטיין, תל-אביב ]1950-1951[. מצוירת בידי האמן יצחק איזידור 
אשהיים 43X70 .(1891-1968) ס"מ. מצב טוב. 

 פתיחה: $250 

208.
Map - Third Year of the State of Israel - Isidor Ascheim
The Third Year of the State of Israel, map of Eretz 
Israel edited and published by I. Shapira. A. Levine-
Epstein printing press, Tel-Aviv ]1950-1951[. 
Illustrated by the artist Isidor Ascheim (1891-1968). 
43X70 cm. Good condition.

Opening price: $250
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.209
מלווה עליה, 1958

"מילווה עליה, בעליה עתידנו - תן יד לקליטתה", כרזה מאוירת. דפוס 
אופסט אמנים מאוחדים בע"מ, תל-אביב, ]1958 בקירוב[. 

כרזה צבעונית הקוראת לתמיכה ב"מלווה עליה", מפעל לגיוס כספים 
לקליטת העליה ממזרח אירופה (הוקם בשנת 1958). 49X69.5 ס"מ. מצב 

טוב. מעט קמטים, כתם חלודה בתחתית. 

פתיחה: $250 

209.
Aliya Fund, 1958
"Aliya Fund, our future lies in Aliya - help absorb 
the newcomers", illustrated poster. Offset printing 
"Omanim Meuchadim Ltd", Tel-Aviv, ]ca.1958[.
Poster in color calling to support the "Aliya Fund" 
("Milve Aliya"), a project for raising funds to help 
absorb the new immigrants from Eastern Europe (founded 
in 1958). 49X69.5 cm. Good condition. Minor creases, foxing-
mark on lower part.

Opening price: $250

206207208
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.210
שתי כרזות מטעם ארגון יהודי-אמריקאי לסיוע ליהודי אירופה - 

פילדלפיה, 1922
זיינען זיי אייערע קרובים? / Don't Let Them Die, שתי 
 American Jewish Relief Appeal for-כרזות מטעם ה

Reconstruction and Relief in Europe. פילדלפיה, 1922. כרזה 
באנגלית וכרזה ביידיש.

 American Jewish Relief Appeal -שתי הכרזות נדפסו מטעם ה
for Reconstruction and Relief in Europe, ארגון יהודי-

אמריקאי לסיוע ליהודי אירופה, כחלק מפרויקט שמטרתו לגייס 14 
מיליון דולר. 

במרכזן תצלומים של ילדים מורעבים, נפגעי פוגרומים ויהודים 
נזקקים באירופה. כל תצלום מלווה בטקסט הקורא ליהודי ארצות 

הברית לתרום ולסייע לאחיהם באירופה. 51X77 ס"מ, במסגרת 
63.5X89.5. מצב טוב. סימני קיפול, קרעים בקווי הקפל, עם פגיעות קלות 

בטקסט. לא נבדקו מחוץ למסגרת.

פתיחה: $4000 

210.
Two Posters on behalf of a Jewish-American Appeal for 
Relief in Europe - Philadelphia, 1922
Zaynen zay ayre krovim? / Don't Let Them Die, two 
posters issued by the American-Jewish Relief Appeal 
for Reconstruction and Relief in Europe. Philadelphia, 
1922. Poster in English and poster in Yiddish.
Both posters were printed on behalf of the American 
Jewish Relief Appeal for Reconstruction and Relief in 
Europe, a Jewish- American organization for relief in 
Europe as part of a project aimed at raising 14 million 
dollars.
In the center of the poster appear photos of starving 
children, victims of pogroms and needy Jews in Europe. 
Each photograph is accompanied by a text calling 
American Jews to donate money and assist their brothers 
in Europe. 51X77 cm, framed in a 63.5X89.5 cm. frame. Good 
condition. Folding marks, tears at folding lines with 
slight text omissions. Not examined out of frame.

Opening price: $4000
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.211
כרזה - Radical Zionist Alliance - ארה"ב

 Be a revolutionary in Zion, and a Zionist in the
Revolution ]היה מהפכן בציון וציוני במהפכה[. הזמנה לכנס של 
הארגון האמריקני Radical Zionist Alliance. ]1971 בקירוב[. 

אנגלית.
 Radical Zionist" " הזמנה לכנס של הארגון הציוני הרדיקלי

Alliance אשר נערך בויסקונסין (ארה"ב). במרכזה נעשה שימוש 
בתצלום של שומר תימני (צלם: ליאו קאהן). 29X53 ס"מ, במסגרת 

42X68 ס"מ. מצב טוב. 
 פתיחה: $200 

211.
Proclamation - Radical Zionist Alliance - USA
Be a revolutionary in Zion, and a Zionist in the 
Revolution. Invitation to a convention of the American 
Radical Zionist Alliance. ]Ca 1971[. English.
Invitation to a convention of the Radical Zionist 
Alliance which took place in Wisconsin (US). In the 
center is a photograph of a Yemenite security guard 
(photographed by Leo Kahn). 29X53 cm. in a frame 42X68 cm. 
Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

.212
"שרוליק" - איור חתום בידי דוש על גבי כרזה

כרזה, הזמנה ל"ערב קריקטורות" בהשתתפות דוש (ָקִריֵאל ַגרדֹוש), 
הנערך ב"בית הנוער העברי" בירושלים. 24.5.1969. 

בצדה השמאלי של הכרזה מצוירת בעט דמותו של "שרוליק". האיור 
חתום ומתוארך בידי דוש. 62X46 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. פגמים 

קלים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

212.
"Srulik" - Illustration on a Poster signed by Dosh 
Poster, invitation to an evening "of Caricatures" 
with Dosh (Kariel Gardos) in "Hebrew Youth House" in 
Jerusalem. 24.51969.
On the left side of the poster appears an illustration 
of "Srulik". The illustration is signed and dated by 
Dosh. 62X46 cm. Good condition. Folding marks. Minor 
damages.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

211
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.213
ארבע כרזות - ארקיע / רכבת ישראל

To Eilat & Sharm-El-Sheik Fly Arkia" .2-1" / "אילת, 
שרם-א-שייח, ארקיע". שתי כרזות פרסום צבעוניות של חברת התעופה 

"ארקיע". עיצוב: ציזר. דפוס "אחדות", ]תל-אביב, שנות ה-70[. 
איורים צבעוניים בסגנון פסיכדלי. 48X68 ס"מ.

3. "לירושלים של זהב, ברכבת ישראל". כרזה מאוירת בהוצאת 
המדפיס הממשלתי, ]שנות ה-60X91 .]60 ס"מ. 

4. "ברכבת מירושלים, לוח זמנים חדש לעונת החורף". כרזה 
צבעונית, עם לוח הזמנים של הרכבת מירושלים. תצלום של הרכבת 

ואיור של זוג ילדים (בובות מעשה ידי אדית סמואל). 56X83.5 ס"מ. 
ארבע הכרזות מודבקות על בד פשתן לתצוגה ושימור. מצב משתנה. בחלקן 

קרעים (משוקמים שיקום מקצועי).
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250 

213.
Four Posters - Arkia / Israel Railways
1-2. "To Eilat & Sharm-El-Sheik Fly Arkia" / "Eilat, 
Sharm-El-Sheik, Arkia." Two color posters of the airline 
"Arkia". Design: Cesare. “Achdut” press, ]Tel-Aviv, the 
70’s[. Psychedelic color illustrations. 48X68 cm.
3. "LeYerushala’im shel Zahav beRakevet Israel." ]To 
Jerusalem of Gold, by Israel Railways[, An illustrated 
poster published by the Governmental Printing Office 
]the 60s[. 60X91 cm.
4. "BeRakevet MeYerushala’im, Luach Zmanim Hadash 
LeOnat HaHoref " Color poster featuring the train 
schedule from Jerusalem. A photograph of the train 
and an illustration of a couple of kids (puppets made 
by Edith Samuel). 56X83.5 cm. The four posters are cloth-
backed for display and preservation. Varying condition. 
Mild tears (professionally restored).
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

.214
"אל על" - אוסף כרזות

24 כרזות פרסום של חברת "אל על". נדפסו בישראל ובארה"ב, ]שנות 
ה-60 עד שנות ה-2000[. 

אוסף כרזות פרסום צבעוניות של חברת "אל על". רובן נדפסו עבור 
תיירים ומציגות אתרים בישראל: ירושלים, תל-אביב, נהלל, ועוד. 

חלקן עם איורי מטוסי "אל על". 
בין המעצבים: דן ריזינגר, ז'אן דוד, פאול קור ואחרים. גודל ומצב 

משתנים. חלקן מודבקות על בד פשתן לתצוגה ושימור. חלקן מודפסות על 
שקף. 

מקור: אוסף ארני דרוק.
 פתיחה: $2000 

214.
El Al - Collection of Posters
24 advertisement posters of the El Al Company. Printed 
in Israel and the US, ]1960s-2000[.
Collection of colored advertisement posters of the El 
Al Company. Most were printed for tourists and present 
sites in Israel: Jerusalem, Tel Aviv, Nahalal, etc. Some 
have illustrations of El Al planes. Among the designers: 
Dan Reisinger Jean David, Paul Kor, and others. Varied 
size and condition. Some are linen-backed for display and 
preservation. Some are printed on slides.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $2000

213214
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.215
אוסף פריטים בנושא חברת התעופה "אל על"

אוסף גדול של פריטי-נייר וחפצים (סה"כ 1318 פריטים) הקשורים 
בחברת התעופה "אל על". 

חברת התעופה "אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ" הוקמה באופן רשמי 
בשנת 1949, אף כי כבר בספטמבר 1948 המריאה טיסת הבכורה של 
החברה, והביאה את הנשיא חיים ויצמן מז'נבה לישראל. בין השנים 
1950-1956 הטיסה החברה למעלה מ-160,000 עולים מתימן, אירן 

והודו במבצע "מרבד הקסמים" ובמבצע "עזרא ונחמיה".
ביוני 1961 ביצעה החברה את הטיסה הראשונה שלה ללא חניית 

ביניים מתל-אביב לניו-יורק במטוס בואינג 707 וקבעה שיא עולמי 
לאותה תקופה לטיסה המסחרית הרצופה הארוכה ביותר.

תולדות חברת "אל על" קשורות קשר בלתי-נפרד לתולדותיה של מדינת 
ישראל והתפתחותּה מלווה את התפתחות המדינה מאז הקמתה ועד 

ימינו, במבצעי העלייה הגדולים, בטיסות בעלות חשיבות דיפלומטית 
ופוליטית ובהיותה חברת התעופה הלאומית, שצמיחתּה קשורה בעבותות 
לצמיחתּה של המדינה. חברת "אל על" ליוותה כמה אירועים היסטוריים 

חשובים בתולדות המדינה וביניהם: הטיסה הראשונה לקהיר (1980); 
הטיסה ההיסטורית הראשונה למוסקבה (ינואר 1990); הטסת מספר-
שיא של 1087 נוסעים במטוס בואינג 747 - עולים מאדיס אבבה - 

כחלק מפעילות החברה ב"מבצע שלמה" להטסת יהודי אתיופיה לארץ 
(מאי 1991); הטיסה הראשונה לעמאן (יוני 1996); בשנת 2001, לאחר 

פיגועי 11 בספטמבר, זכתה "אל על" להיות החברה הראשונה שהורשתה 
לטוס בארצות הברית (יומיים לפני שאר הטיסות). בשנים 2003-2005 

עברה החברה תהליך הפרטה. 

האוסף שלפנינו כולל:
■ מאות פריטי נייר: גלויות, כרטיסי-טיסה, עלוני-פרסום שונים, 

תפריטים, תחתיות לכוסות בירה, בולים ומפיות; אלבום ייעודי 
(כנראה, של סוכן נסיעות) ובו מחירונים לטיסות "אל על"; אמצעי-

פרסום מיוחדים משנות ה-50, לוחות שנה, תצלומים מקוריים, קבלות 
ומסמכים שונים; חוברות ופרסומים פנימיים של החברה - חוברות 
הדרכה לעובדים חדשים, מדריכים לאנשי צוות, חוברות של מחלקת 
ההדרכה לטייסים, ספרי עזר לטייס, ועוד כהנה וכהנה פריטי נייר.
■ מאות חפצים המשקפים את תולדות העיצוב, המיתוג והפרסום של 
מטוסי "אל על" לאורך שנות פעילותה: שעונים, כלי-הגשה ומטבח 

מזכוכית, פלסטיק ופורצלן (חלקם תוצרת חברות ידועות בגרמניה); 
חנוכיות, מאפרות, מחזיקי-מפתחות, חיקויים של מטבעות עתיקים 

ופריטים ארכיאולוגיים; בקבוקוני-יין, משחקי קלפים ודומינו, דגמי 
אוטובוסים ומטוסים, סמלי טייסים ודיילים, תיקי טייסים ודיילים וכן 
תיקים שניתנו כשי; "מזכרות" שניתנו לנוסעים למטרת פרסום - עטים, 
סמלים, מחזיקי-מפתחות, ועוד; ַמְבְלִטים מקוריים להטבעת סמלי "אל 
על", חותמת מיוחדת להחתמת כרטיסי-טיסה (עם שעון), עניבות וכובע 

של אנשי צוות אוויר, קערות גדולות מעוטרות בעבודת יד, ועוד פריטים 
רבים.

סה"כ 1318 פריטים. גודל ומצב משתנים. רשימת מצאי תישלח לכל דורש. 
למיטב ידיעתנו, זה הוא האוסף הגדול ביותר מסוגו שהוצע אי-פעם 

למכירה פומבית.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $7000 
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215.
Collection of Items Related to El Al Airlines 
Large collection of paper items (total of 1318 items) 
and objects related to El Al Airlines. 
El Al Israel Airlines Ltd was officially established 
in 1949, although its maiden flight already took place 
in September 1948, while transporting President Chaim 
Weizmann from Geneva to Eretz Israel. Between 1950-
1956, the company transported over 160,000 immigrants 
from Yemen, Iran and India in Operation "Magic Carpet" 
and in Operation "Ezra and Nechemiah". In June 1961 the 
company made its first direct flight from Tel Aviv to 
New York in a Boeing 707 without a stopover, thereby 
establishing a world record for the longest direct 
commercial flight. 
The history of El Al Airlines is integrally related to 
the history of the State of Israel and its development 
reflects the development of the State from its 
foundation until today, in the major immigration 
operations, in its flights awarded diplomatic and 
political prominence and in it constituting the 
national airline company, whose development correlates 
with the development of the State. El Al Airlines 
accompanied several prominent historical events 
throughout the history of the State, including: first 
flight to Cairo (1980); first historical flight to 
Moscow (January 1990); transporting a record number of 
1087 passengers in a Boeing 747 - immigrants from Addis 
Ababa - as part of Operation Solomon in which Jews of 
Ethiopia were transported to Eretz Israel (May 1991); 
first flight to Amman (June 1996); in 2001, following 
September 11 attacks, El Al was the first airline 
company which was granted permission to fly within 
the United States (two days prior to other airline 
companies). Between 2003-2005 the company underwent 
privatization. 

This collection includes: 
■ Hundreds of paper items: postcards, airline tickets, 
various advertisement brochures, menus, beer cup 
saucers, stamps and napkins; album (apparently of a 
travel agent) containing price lists for El Al flights; 
special advertisements from the 1950’s, calendars, 
original photographs, receipts and various documents; 
internal booklets and advertisements of the company - 
instruction booklets for new employees and for staff 
members, guidance booklets for pilots, reference books 
for pilot, and many other paper items. 
■ Hundreds of objects which reflect the history of 
design, branding and advertisement of El Al airplanes 
throughout years of its operation: clocks; glass, 
plastic and porcelain kitchen and service dishes 
(some produced by well-known companies in Germany); 
Menorahs, ashtrays, key chains, faux ancient coins and 
archaeological items; small bottles of wine, card and 
domino games, models of buses and airplanes, pilot and 
flight attendant badges, pilot and flight attendant 
cases as well as gift bags; “souvenirs” which were 
given to travellers for advertisement purposes - pens, 
emblems, key chains, and more; original impressions 
for imprint of symbols of “El Al”, special stamps for 
stamping of airline tickets (with clock), aircrew ties 
and cap, large hand-ornamented bowls, and many other 
items. 
Total of 1318 items. Various sizes and conditions. List 
available upon request. 
To the best of our knowledge this is the largest collection 
of its kind ever auctioned. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $7000
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.216
חברת הספנות "צים" - ארבע כרזות

ארבע כרזות פרסום של חברת הספנות הישראלית "צים":  
■ comme chez soi ]כמו בבית[, כרזת פרסום עם טקסט בצרפתית. 
 .(S.S. Shalom) "עיצוב: ז'אן דוד. ■ כרזה עם איור הספינה "שלום

דפוס לוין-אפשטיין. ■ "עשה חיים - סע עם צים" / "סיור פסח 
ושבועות" - שתי כרזות צבעוניות מודפסות על מזוניט. גודל ומצב 

משתנים. כרזה אחת מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
 פתיחה: $250 

216.
Zim Shipping Company - Four Posters
Four advertisement posters of the Zim Shipping Co.:
■ Comme chez soi ]like at home[, an advertisement poster 
with French text. Designed by Jean David. ■ Poster 
with illustration of the S.S. Shalom. Levine-Epstein 
printing press. ■ "Have the time of your life - travel 
with Zim" / "Passover and Shavuot tour" - two colored 
posters printed on Masonite. Varied size and condition. 
One poster is linen-backed for display and preservation.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

216
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.217
אוסף פריטים בנושא חברת הספנות "צים"

אוסף גדול של פריטי-נייר וחפצים (סה"כ 604 פריטים) הקשורים בחברת הספנות "צים". 
חברת הספנות "צים שרותי ספנות משולבים בע"מ" - הנמנית עם עשרים החברות הגדולות בעולם בתחום ההובלה במכולות - הוקמה ב-7 ביוני 

1945 על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות והחבל הימי לישראל. עם מקדמי הרעיון להקמתה של חברת ספנות לאומית במדינה שבדרך ניתן למנות 
ד  את דוד בן-גוריון ואת דוד רמז, לימים שר התחבורה הראשון של מדינת ישראל. שם החברה הוצע על ידי דוד רמז, לפי פסוק מהמקרא: "ְוִצים ִמַיּ

ּור ְוִעּנּו-ֵעֶבר; ְוַגם-הּוא, ֲעֵדי אֵֹבד" (במדבר כ"ד, כ"ד), אותו מפרש רש"י "וצים - ספינות גדולות". גרסה אחרת גורסת כי השם "צים"  ים, ְוִעּנּו ַאּשׁ ִתּ ִכּ
הוא ראשי תיבות של "צי ימי מסחרי". 

ב-1947 נרכשה האונייה הראשונה של "צים", בשותפות עם חברת "האריס אנד דיקסון" שמושבה בלונדון - ה"קדה", אשר שופצה ושמה שונה 
ל"ֶקְדַמה" (הגיעה ארצה בקיץ 1947). המשימה המרכזית של החברה בשנותיה הראשונות היתה הבאת מאות אלפי עולים ופליטים לארץ.

כמה מאוניות "צי הצללים" - אוניות המעפילים שנעצרו על ידי המנדט הבריטי - צורפו ל"צים" לאחר קום המדינה, ביניהן היו אוניות המעפילים 
הגדולות ביותר, "פאן יורק" ו"פאן קרסצנט", שעגנו בקפריסין, לשם הובלו על ידי הבריטים. צוותי האוניות שמרו על כושר השייט שלהן ומיד עם 

הכרזת העצמאות הצטרפו גם הן ל"צים", בשמות חדשים - "קוממיות" ו"עצמאות". במקביל רכשה החברה אניות נוסעים נוספות, לרוב מיושנות, בהן 
"נגבה", "ארצה" ו"גלילה".

בעת מלחמת העצמאות סיפקה החברה קשר ימי והובילה מזון, ציוד צבאי וסחורות. ב-1953 החלה "צים" בתהליך בנייה והתרחבות במסגרת הסכם 
השילומים עם גרמניה ובנתה 36 אניות חדשות, דבר שאפשר הרחבה דרמטית של הצי והיקפי הפעילות. בשנות ה-50 וה-60 היו אניות הנוסעים 
תחום הפעילות הבולט של "צים", לצד התרחבות מתמדת של קווי המטענים. אניות הנוסעים היו אמצעי תחבורה נפוץ לפני הופעתה של תחבורה 

אווירית זולה, והיו פופולריות גם לצורכי תיירות ונופש. ל"צים" היו קווים קבועים בים התיכון ומאוחר יותר לארצות הברית וממנה. חלק 
מאוניותיה הפליגו ל'קרוזים' לאיים הקריביים בעונת החורף. ב-1964 הסתיימה בנייתה של אוניית הפאר "שלום", שהפכה תוך זמן קצר לכישלון 

כלכלי שסימן את סופו של עידן אוניות הנוסעים ב"צים". בשנת 2004 הופרטה החברה. 
האוסף שלפנינו כולל:

■ מאות פריטי נייר: לוחות שנה, תפריטים, מחירונים, גלויות רבות, חומר פרסומי, מפיות וכרטיסים מחדרי האוכל באוניות, ניירות מכתבים, 
חוברות בהוצאת "צים" (חומר רב בנושא האנייה "שלום"); אלבומי תצלומים ממספנות בהן עגנו אניות "צים", קופסאות גפרורים, ועוד.

■ מבחר גדול של חפצים עליהם מופיע הכיתוב "צים / ZIM": פריטי-מדים, דרגות חובל; מאפרות, כלי-אוכל והגשה רבים מפורצלן וממתכת (תוצרת 
חברות ארצישראליות וגרמניות), חפצי-נוי וחפצים שימושיים שעיצבו את חדרי האניות - מאפרות, אגרטלים, מציתים, פריטים "ארכיאולוגיים" 

דקורטיביים, צלחות אמנותיות, "מטקות" לים, פותחנים לקופסות שימורים, סכו"ם, מתנות עליהן מודפסות מפות - גלובוס קטן, קופסאות מעוטרות, 
אריזות שוקולד ופריטים שונים, חלקם חולקו לנוסעים כפרסומת לחברה וחלקם פריטים מקוריים שהיו שייכים לאניותיה כחלק מעיצוב חדרי 

המגורים וחדרי האוכל. סה"כ 604 פריטים. גודל ומצב משתנים. רשימת מצאי תישלח לכל דורש. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $4000 

217
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217.
Collection of Items Related to ZIM Shipping Lines 
Large collection of paper items and objects (total of 604 items) related to Zim Shipping Lines. 
Zim Integrated Shipping Services Ltd - among the twenty largest cargo shipping companies in the world - founded 
on June 7th 1945 by the Jewish Agency, the Histadrut ]General Federation of Laborers in the Land of Israel[ and 
Israel Shipping Lines. The conception of establishment of a national shipping line company within Eretz Israel 
was promoted by David Ben Gurion and David Remez, eventually first Minister of Transportation of State of Israel. 
Name of company was proposed by David Remez according to the verse: “And ships ]Zim[ shall come from the coast of 
Chittim, and shall afflict Asshur, and shall afflict Eber, and he also shall perish for ever” (Bamidbar 24, 24), and 
Rashi explains Zim - large ships. Another version suggests that “ZIM” is initials for “Zi Yami Mischari” ]commercial 
marine fleet[.
In 1947 the first Zim ship was purchased, in partnership with the London based Harris & Dixon company - the “Keda”, 
which was renovated and renamed “Kedma” (arrived in Israel in summer of 1947). The main objective of the company 
during its first years was the transporting of hundreds of thousands of immigrants and refugees to the State of 
Israel. 
Several ships of “Tzi HaTzalalim” - ships carrying illegal immigrants detained by British Mandate - joined Zim 
following the establishment of the State, including the largest ships carrying illegal immigrants detained by the 
British Mandate, “Pan York” and “Pan Crescent”, which anchored in Cyprus, to where they were led by the British. The 
ship crew maintained their sailing ability and immediately upon declaration of independence they too joined Zim, 
under new names - “Komemiut” and “Atzmaut”. Simultaneously the company purchased additional passenger ships, the 
majority old, including “Negba”, “Artza” and “Galila”. 
During the War of Independence the company provided naval contact and transported food, military equipment and 
merchandise. In 1953 Zim began a process of development and expansion and as a result of the Reparations Agreement 
between Israel and West Germany it built 36 new ships, which resulted in a dramatic expansion of the fleet and 
scope of operation. In the 1950’s and 1960’s passenger ships were the prominent operation of Zim, parallel to 
constant expansion of cargo lines. The passenger ships provided a prevalent means of transportation prior to the 
availability of inexpensive air transportation, and were popular for the purpose of touring and vacationing as 
well. Zim had routine lines in the Mediterranean and later to and from the United Sates. Some of its ships sailed for 
cruises to the Caribbean Islands in the winter. In 1964 the construction of the luxury ship “Shalom” was completed, 
which within a short time, resulted in financial failure of the company which terminated the era of Zim passenger 
ships. In 2004 the company underwent privatization.
This collection includes:
■ Hundreds of paper items: calendars, menus, price lists, many postcards, advertisement material, napkins and ship 
dining room tickets, stationery, pamphlets issued by Zim (extensive material regarding “Shalom” ship); photograph 
albums from docks in which Zim ships docked, match boxes, and more. 
■ Large collection of objects containing the “ZIM” logo: uniform articles, sailor ranks; ashtrays; porcelain and 
metal dishes and serving utensils (produced by Israeli and German companies), decorative and useful objects from 
cabins - ashtrays, vases, cigarette lighters, decorative “archeological” objects, artistic plates, paddles, can 
openers, cutlery, gifts with printed maps - small globe, ornamented cases, boxes of chocolate and various items, 
some distributed to passengers as advertisement for company and some are original items which were used to decorate 
cabins and dining rooms. Total of 604 items. Various sizes and conditions. List available upon request. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $4000
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.218
מבנה האניה "ירושלים" - מילאנו, 1934

כרזה, מבנה האניה "ירושלים" (Gerusallemme) של חברת הספנות 
לויד טריאסטינו (Lloyd Triestino). מילאנו, איטליה, 1934. 

איטלקית ואנגלית.
כרזה גדולה המציגה את מבנה האניה "ירושלים" של חברת הספנות 

האיטלקית "לויד טריאסטינו", עם מפתח באיטלקית ובאנגלית. 
99.5X71 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מספר קרעים משוקמים. מודבקת על 

בד פשתן לתצוגה ושימור.

מקור: אוסף ארני דרוק.
 פתיחה: $200 

218.
Scheme of the Ship "Jerusalem" - Milan, 1934
Poster, scheme of the ship "Jerusalem" (Gerusallemme) 
of the maritime company Lloyd Triestino. Milan, Italy, 
1934. Italian and English.
Large poster portraying the structure of the ship 
"Jerusalem" of the Italian Maritime company "Lloyd 
Triestino, with an index in Italian and in English. 
99.5X71 cm. Good condition. Folding marks. Minor restored 
tears. Cloth-backed for display and preservation.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

.219
אוסף פריטים בנושא חברת "אגד" ותחבורה ציבורית

אוסף פריטי נייר וחפצים הקשורים בפעילות קואופרטיב התחבורה 
הציבורית "אגד" וחברות התחבורה "דרום יהודה", "דן", "המקשר" 

ו"רכבת ישראל". 
האוסף כולל כ-90 פריטים: פריטי נייר שונים - כרטיסים, גלויות 

פרסום, מפות, פנקסי-חבר, ספרים, לוחות-זמנים, הגדות של פסח, 
כרטיסי-מנוי ואמצעי-תשלום; חפצים שונים - דגל, ַמְבְלִטים להטבעת 

סמלים, כובע נהג, חגורה וסמלים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250 

219.
Collection of Items Related to the Egged Company and 
Public Transportation
Collection of paper items and objects related to 
the activities of the Egged public transportation 
cooperative and the transportation companies Drom 
Yehuda, Dan, HaMekasher and the Israel Railway. 
The collection is composed of 90 items: various paper 
items - tickets, advertisement cards, maps, membership 
booklets, books, schedules, Passover Haggadot, 
subscription cards and payment means; various objects: 
a flag, forms for minting emblems, a driver's cap, belt 
and emblems. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

218219
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Wine

 כל היינות מבצירים 1983-2004 נשמרו ועודם שמורים במקרר יינות
All wine bottles (1983-2004 harvests) were and are still kept in a wine refrigerator

*
*

יין
Wine
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.221
קברנה סוביניון 1984

ירדן, קברנה סוביניון, בציר 1984. ממוספר 
1003/4927. זוכה מדליית זהב ב-I.W.S.C (תחרות 

בינלאומית ליין ומשקאות חריפים הנערכת מידי שנה 
בלונדון) וגביע וינרסקי ל"קברנה סוביניון הטוב 

ביותר בעולם". 
מקור: אוסף ארני דרוק.

Cabernet Sauvignon 1984
Yarden, Cabernet Sauvignon, 1984 harvest. 
Serial number 1003/4927. Won the I.W.S.C. 
(international competition of wine and 

alcoholic beverages annually held in 
London) and a prize for "the best Cabernet 

Sauvignon in the world". 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000 :פתיחה

.222
קברנה סוביניון 1985

ירדן, קברנה סוביניון, בציר 1985. ממוספר 
 C.I.D.V -2847/4969. זוכה מדליית זהב ב

(Concours International des Vins - תחרות 
היין הבינלאומית הגדולה ביותר הנערכת מדי שנה 

 .Special Reserve .(בצרפת
מקור: אוסף ארני דרוק.

Cabernet Sauvignon 1985
 Yarden, Cabernet Sauvignon, 1985 harvest. 

Serial number 2847/4969. Won the C.I.D.V. 
(Concours International des Vins - largest 

international wine competition held 
annually in France) Gold Medal. Special 

Reserve.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800 :פתיחה

.220
קברנה סוביניון 1983 - בציר ראשון של יקב רמת 

הגולן
ירדן, קברנה סוביניון, בציר 1983 (בציר ראשון של 

 Special .5368/5500 יקב רמת הגולן). ממוספר
 .Reserve

מקור: אוסף ארני דרוק.

 Cabernet Sauvignon 1983 - First Harvest of
 the Golan Heights Winery

Yarden, Cabernet Sauvignon, 1983 harvest 
(first harvest of the Golan Heights Winery). 

Serial number 5368/5500. Special reserve.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1500 :פתיחה

220221222
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.223
מרלו 1986

.First Release .1986 ירדן, מרלו, בציר
מקור: אוסף ארני דרוק.

Merlot 1986
Yarden, Merlot, 1986 harvest. First release.

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500 :פתיחה

.224
קברנה סוביניון 1987

ירדן, קברנה סוביניון, בציר 1987. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

 Cabernet Sauvignon 1987
Yarden, Cabernet Sauvignon, 1987 harvest.

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400 :פתיחה

.226
קברנה סוביניון 1989

ירדן, קברנה סוביניון, בציר 1989. ממוספר 
 Challenge -597/3600. זוכה מדליית זהב ב

 .International Du Vin. Special Release
מקור: אוסף ארני דרוק.

Cabernet Sauvignon 1989
Yarden, Cabernet Sauvignon, 1989 harvest. 

Numbered 597/3600. Won the Challenge 
International Du Vin Gold Medal. Special 

Release.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500 :פתיחה

224225226

.225
קברנה סוביניון 1988

ירדן, קברנה סוביניון, בציר 1988. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

Cabernet Sauvignon 1988
Yarden, Cabernet Sauvignon, 1988 harvest.

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300 :פתיחה
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.227
קברנה סוביניון 1997 - שני בקבוקים

ירדן, קברנה סוביניון, בציר 1997. שני בקבוקים, 
ממוספרים 2724/4000, 2746/4000. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

Cabernet Sauvignon 1997 - Two Bottles
Yarden, Cabernet Sauvignon, 1997 harvest. 

Two bottles, numbered 2724/4000, 2746/4000.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $180 :פתיחה

.228
קברנה סוביניון 2001 מגנום

גמלא, קברנה סוביניון, בציר 2001, מגנום. ממוספר 
 36/1500. תוית עם איור מאת האמן עופר ללוש -

חתומה; חתומה ומוקדשת גם בכתב יד "לארני 
בידידות". 

מקור: אוסף ארני דרוק.

Cabernet Sauvignon 2001 Magnum
Gamla, Cabernet Sauvignon, 2001 harvest, 

Magnum. Numbered 36/1500. Label with 
illustration by the artist Ofer Lellouche - 

signed; with a signed handwritten 
dedication "Fondly to Arnie". 

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $180 :פתיחה

.229
ירדן קצרין 2004 מגנום - שלשה בקבוקים

ירדן, קצרין, בציר 2004, מגנום. שלשה בקבוקים, 
ממוספרים 33/105, 37/105, 90/105. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

 Yarden Katzrin 2004 Magnum - Three Bottles
Yarden, Katzrin, 2004 harvest, Magnum. Three 

bottles, numbered 33/105, 37/105, 90/105.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000 :פתיחה

227

228

229
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.230
קברנה סוביניון 2003 מגנום

ירדן, קברנה סוביניון, בציר 2003, מגנום. ממוספר 
 .649/1700

מקור: אוסף ארני דרוק.

Cabernet Sauvignon 2003 Magnum
Yarden, Cabernet Sauvignon, 2003 harvest, 

Magnum. Numbered 649/1700.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200 :פתיחה

.231
ירדן קצרין 1996 - ארבעה בקבוקים

ירדן, קצרין, בציר 1996. ארבעה בקבוקים, 
ממוספרים, מתוך מהדורה של 12,200. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

Yarden Katzrin 1996 - Four Bottles
Yarden, Katzrin, 1996 harvest. Four bottles, 

numbered, from an edition of 12,000.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1200 :פתיחה

.232
ירדן קצרין 2000 - שלשה בקבוקים

ירדן, קצרין, בציר 2000. שלשה בקבוקים, ממוספרים, 
מתוך מהדורה של 12,000.

מקור: אוסף ארני דרוק.

 Yarden Katzrin 2000 - Three Bottles
Yarden, Katzrin, 2000 harvest. Three 

bottles, numbered, from an edition of 
12,000.

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $750 :פתיחה

230
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.233
ארבעה יינות מסדרת "ירדן"

1. ירדן, קברנה סוביניון, כרם אלרום, בציר 2001. 
ממוספר.

2. ירדן, קברנה סוביניון, בציר 2003. 
3. ירדן, קברנה סוביניון, כרם יונתן, בציר 2007. 

ממוספר. 
4. ירדן, מרלו, כרם אורטל, בציר 2004. ממוספר. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

Four Wines from the Yarden Series
1. Yarden, Cabernet Sauvignon, El Rom 

vineyard, 2001 harvest. Numbered.
2. Yarden, Cabernet Sauvignon, 2003 harvest.

3. Yarden, Cabernet Sauvignon, Yonatan 
vineyard, 2007 harvest. Numbered.

4. Yarden, Merlot, Ortal vineyard, 2004 
harvest. Numbered.

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200 :פתיחה

.234
ירדן קצרין 2003 - שישה בקבוקים

ירדן, קצרין, בציר 2003. שישה בקבוקים, ממוספרים, 
מתוך מהדורה של 12,700.

מקור: אוסף ארני דרוק.

Yarden Katzrin 2003 - Six Bottles
Yarden, Katzrin, 2003 harvest. Six bottles, 

numbered, from an edition of 12,700.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1300 :פתיחה

.235
ירדן קצרין 2004

ירדן, קצרין, בציר 2004. שמונה בקבוקים, ממוספרים, 
מתוך מהדורה של 13,000.

מקור: אוסף ארני דרוק.

Yarden Katzrin 2004
Yarden, Katzrin, 2004 harvest. Eight 

bottles, numbered, from an edition of 
13,000. 

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1400 :פתיחה

236 235
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.236
קברנה סוביניון כרם אל רום 2003 - תריסר בקבוקים

ירדן, קברנה סוביניון, כרם אל רום, בציר 2003. 
תריסר בקבוקים, ממוספרים, מתוך מהדורה של 

 .12,000
מקור: אוסף ארני דרוק.

 Cabernet Sauvignon El Rom Vineyard 2003 -
12 Bottles

Yarden, Cabernet Sauvignon, El Rom 
Vineyard, 2003 harvest. 12 bottles, 

numbered, from an edition of 12,000.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000 :פתיחה

.237
קברנה סוביניון כרם יונתן 2007 - שישה בקבוקים

ירדן, קברנה סוביניון, כרם יונתן, בציר 2007. שישה 
בקבוקים, כל בקבוק עטוף ונתון בקופסת קרטון נאה. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

 Cabernet Sauvignon Yonatan Vineyard 2007 -
Six Bottles

Yarden, Cabernet Sauvignon, Yonatan 
Vineyard, 2007 harvest. Six bottles, each 

bottle is wrapped and placed in a handsome 
cardboard box.

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400 :פתיחה

.239
II - ירדן רום 2007 - תריסר בקבוקים

ירדן, רום, בציר 2007. תריסר בקבוקים, כל בקבוק 
עטוף נייר ונתון בקופסת קרטון נאה מקושטת סרט בד. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

Yarden Rom 2007 - 12 Bottles - II
Yarden, Rom, 2007 harvest. 12 bottles, each 

bottle is paper-wrapped and placed in a 
handsome cardboard box decorated with a 

fabric ribbon.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800 :פתיחה

.238
I - ירדן רום 2007 - תריסר בקבוקים

ירדן, רום, בציר 2007. תריסר בקבוקים, כל בקבוק 
עטוף נייר ונתון בקופסת קרטון נאה מקושטת סרט בד. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

Yarden Rom 2007 - 12 Bottles - I
Yarden, Rom, 2007 harvest. 12 bottles, each 

bottle is paper-wrapped and placed in a 
handsome cardboard box decorated with a 

fabric ribbon.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800 :פתיחה

237238 239
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.240
אוסף תויות, עלונים וכתבי-עת - יקבי רמת הגולן

אוסף פריטי-נייר של יקבי רמת הגולן, שנות ה-90 
וראשית שנות ה-2000.

האוסף כולל:
■ כ-50 הזמנות לאירועים ולפסטיבלים, חומרים 

פרסומיים ועלוני "בציר טוב" לחברי-מועדון, תפריטי 
יינות, עלונים עם פרטים על יינות הדגל של היקב 

(ביניהם כאלה המוצעים למכירה בקטלוג זה); עלון 
"טיפטופי יין"; גליון ראשון של כתב העת "יין" 

(1996); תכנית הלימודים של בית הספר הישראלי 
לתרבות היין; גליונות "בטעם של ירדן - העיתון של 

יקבי רמת הגולן לאוהבי היין האיכותי" ופריטים 
נוספים.

■ כ-90 תויות של בקבוקי יין, רובן משנות ה-2000 
(מספר תויות משנות ה-90). 
גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

 Collection of Labels, Brochures and
 Periodicals - Golan Heights Winery

Collection of paper articles of Golan 
Heights Winery, 1990’s and early 2000’s. 

Collection includes:
■ Approximately 50 celebration and 

festival invitations, advertisement 
material and “Betzir Tov” brochures 

for subscribers, wine menus, brochures 
listing details of standard wines of the 

winery (includes some which are listed for 
sale in this catalog); “Tiftufei Yayin” 

pamphlet; first issue of “Yayin” periodical 
(1996); curriculum for Israel Institute 

of Wine Culture; issues “Taste of Jordan 
- newsletter of Golan Heights Winery for 

connoisseurs of fine wine”, and additional 
items. 

■ Approximately 90 wine bottle labels, 
majority from the 2000’s (several labels 

from 1990’s). 
Various sizes, general condition good. 

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200 :פתיחה
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.241
כתבי חיים נחמן ביאליק בארבעה כרכים חתומים - כריכות קלף 

מפוארות 
כתבי חיים נחמן ביאליק ומבחר תרגומיו. הוצאת חובבי השירה 

העברית, ברלין, תרפ"ג ]1923].
כתבי חיים נחמן ביאליק במהדורה מפוארת, כריכות קלף איכותיות 

מעוטרות זהב, עם חיתוך-דפים עליון מוזהב. הכרך הראשון חתום 
בסופו בידי חיים נחמן ביאליק ושלושת הכרכים האחרים חתומים בידי 

ביאליק ויוסף בודקו. עותק זה אינו ממוספר.
ספר ראשון - שירים; ספר שני - סיפורים ודברי ספרות; חלק שלישי - 

תרגום דון קישוט; חלק רביעי - תרגום וילהלם טל.
"הספר נדפס במספר שלשת אלפים ומאתים טפסים... עטור הספר 
וציוריו... עשויים בידי יוסף בודקו בברלין... מאתיים הטפסים 

הראשונים נדפסו על ניר כבד ביותר, ופתוחי העץ באו בו מתוך עצם 
האוריגינל של הציר, כלם מסומנים כסדרם באותיות מספר מן א' עד 

ר', חתומים ביד המחבר והציר, מכורכים קלף ואינם עומדים למכירה 
בשוק...". 

כרכים 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה, פגמים בכריכות.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500 

241.
Haim Nahman Bialik's Works in Four Signed Volumes - 
Exquisite Parchment Bindings
Works by Haim Nahman Bialik and selected translations. 
Published by "Hovevei HaShira HaIvrit", Berlin, ]1923[.
Haim Nahman Bialik's writings in a handsome edition, 
parchment bindings with golden decorations, with 
golden upper-leaf cutting. The first volume is signed 
at the end by Haim Nahman Bialik and the three other 
volumes are signed by Bialik and Joseph Budko. This 
copy is not numbered.
First volume - poems; second volume - prose and 
literature; third volume - translation of Don Quixote; 
fourth volume - translation of Wilhelm Tell.
The book was printed in three thousand and two hundred 
copies…illustrated by Joseph Budko in Berlin…the 
first two hundred copies were printed on very heavy 
paper and the woodcuts are from the original drawings, 
all numbered by letters from Aleph to Resh, signed by 
the author and the artist, bound in parchment bindings 
and are not for sale…"
Volumes 25.5 cm. Good condition. Foxing marks, damages to 
bindings.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500
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.242
אוסף גדול מספרי חיים נחמן ביאליק

80 ספרים מאת או אודות חיים נחמן ביאליק. האוסף כולל מהדורות 
ראשונות של ספריו, מהדורות ביבליופיליות, חיבורים שחיבר בנושאים 
שונים, חיבורים שערך, מאמרי בקורת על יצירתו ותרגומים מיצירותיו. 

האוסף שלפנינו כולל גם את מפעל הליקוט המונומנטאלי של ביאליק 
ורבניצקי, "ספר האגדה" וכן מהדורות שונות של "כל כתבי" ביאליק, 
כרכים בודדים ממהדורת "כתבי חיים נחמן ביאליק ומבחר תרגומיו" 

שראתה אור בהוצאת חובבי השירה העברית בברלין בשנת 1923, 
(כרוכים כריכות קלף), ועוד. כן כולל האוסף מהדורות ראשונות 

ומהדורות מיוחדות, ביניהן:
1. שירים. ספר ראשון. הוצאת "תושיה", ורשה, תרס"ב 1901. מהדורה 
ראשונה לשירי חיים נחמן ביאליק, נדפסה כחלק מסדרת "ביבליותיקה 

עברית לכל בית בישראל". עותק נוסף, ממהדורה מוקדמת אך שונה 
מעט. 

2. משירי הזעם (על השחיטה, בעיר ההרגה, ידעתי, בליל ערפל...). 
אודסה, 1906. מהדורה ראשונה. 

3. מגלת-האש. דפוס יוסף פישר, קרקוב, 1906. מהדורה ראשונה, 
שני עותקים (אחד בכריכה נאה במיוחד, עם תו-ספר של משה מארקס 

בעיצוב יוסף בודקו).
4. חבלי לשון. אודסה, 1908. מהדורה ראשונה. 

5. חזון ומשא. אודסה, ]1910[. מהדורה ראשונה. 
6. משירי-עם (זמירות ופזמונים). אודסה, ]1910[. מהדורה ראשונה. 
 Jüdischer Verlag,-7. תרגומים של שיריו לגרמנית (מהדורות ה

.(1911
8. ליעדער, אריגינעלע און איבערגעזעצטע, אודסה, 1919.

9. שירים (לידער און פָאעמען), הוצאת "כלל-פארלאג"), ברלין, 
1922. עותק מפואר, בכריכת עור, מתוך מהדורה של חמישים עותקים 

ממוספרים. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000 

242.
Large Collection of Books by Haim Nahman Bialik
80 books by or about Haim Nahman Bialik. Collection 
includes first editions of his books, bibliophilic 
editions, compositions authored by him on various 
matters, compositions which he edited, articles of 
critique on his work and translations of his works. 
This collection also includes the monumental 
enterprise of Bialik and Ravnitzky, “Sefer Ha’Agada” 
as well as various editions of "The Complete Works" 
of Bialik, single volumes of “Works by Haim Nahman 
Bialik and selected translations” published by Hovevei 
HaShira HaIvrit in Berlin in 1923, (bound in parchment 
bindings), and more. The collection also contains first 
and special editions, including:
1. Poems. First book. “Tushia” publication, Warsaw, 
1901. First edition of poems by Chaim Nachman Bialik, 
Additional copy from earlier edition with slight 
variations. 
2. MiShirei HaZa'am (Al HaShchita, Be’Ir HaHarega, 
Yadati, Be’Leil Arafel…). Odessa, 1906. First edition. 
3. Megilat Ha’Esh. Printing press of Yosef Fischer, 
Krakow, 1906. First edition, two copies (one in 
especially fine binding, with ex-libris of Moshe Marks 
designed by Joseph Budko). 
4. Chevlei Lashon. Odessa, 1908. First edition. 
5. Chazon U’Masa. Odessa, ]1910[. First edition. 
6. Folk songs (songs and choruses). Odessa, ]1910[. First 
edition. 
7. German translations of his poems (Jüdischer Verlag 
editions, 1911). 
8. Lieder, Originile un Ibergezetzta, Odessa, 1919. 
9. Poems (Lieder un Poemen), “Klal-Verlag” publication), 
Berlin, 1922. Elegant copy, leather binding, from an 
edition of fifty numbered copies. 
Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000
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שמונה פנקסי כתב-יד של יהושע חנא רבניצקי

שמונה פנקסים עם רשימות בכתב-ידו של יהושע חנא רבניצקי 
(1859-1944), סופר, מו"ל ועורך; עורך כתב העת "פרדס", ממייסדי 

הוצאת "מוריה" ועורך "ספר האגדה" יחד עם חיים נחמן ביאליק, 
שהעיד עליו: "כשאני מעביר בזכרוני את פרשת חיי, אני מרגיש שבלי 
רבניצקי לא הייתי פועל ועושה מה שעשיתי. הוא הכריחני לעבוד, הוא 
גם לימדני להנהיג סדר בעבודה ולקבוע עתים לתורה. כל מה שנתתי - 
נתתי הודות לרבניצקי, וכל כך אנו קשורים אחד בשני, עד שאיני יכול 
לעלות על דעתי להיות בלעדיו..." (יוחנן פוגרבינסקי, "חמש שנים עם 

ביאליק", הדואר, שנה 24, גיליון כג, ז' באייר תש"ה, עמ' 485).
בפנקסים שלפנינו נמצאים הערות לשירים, הגהות, הערות ומילואים 
לכתביו הוא ולכתביהם של אחרים, ליקוטים מספרות חז"ל, הזוהר, 
הרמב"ם ומשוררי ספרד וכן העתקות מכתבי-יד של משוררי ספרד; 

חשבונות, זכרונות והרהורים. 
באחד הפנקסים רשומים זכרונות מפרשת עלייתו לארץ של ביאליק, 
במקומות אחרים זכרונות על דובנוב ומנדלי מו"ס; חלופה לביטוי 

עט נובע: "ֵעטָנב (יותר טוב: נובֵעט)" ועוד. מצורף: פנקס חבר הברית 
העולמית של הציונים הכלליים - ההסתדרות הארצית בארץ ישראל, 

על-שם רבניצקי. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300 

243.
Eight Handwritten Notebooks of Yehoshua Hana Ravnitzky
Eight notebooks handwritten by Yehoshua Hana 
Ravtnitzky (1859-1944), author, publisher and editor; 
editor of "Pardess" periodical, one of the founders of 
"Moriya" publishing house and editor of "Sefer HaAgada" 
together with Haim Nahman Bialik, who said about 
him: "when I think about my life I feel that without 
Ravnitzky I would not have done what I did…we are so 
close that I cannot imagine my existence without him..". 
(Yochanan Pogravinsky, "Five Years with Bialik", HaDoar, 
year 24, issue 23, 1945, p.485).
The notebooks presented, include comments about poems, 
glosses, comments and additions to compositions by 
Ravnitzky and by others, citations from the Sages, 
HaZohar, Rambam, Poets of Spain, as well as copying 
of manuscripts by poets of Spain; memories and 
reflections.
In one of the notebooks appear memories of Bialik's 
arrival to Eretz Israel; memories about Dubnov and 
Mendele Moicher Seforim; substitute for the word 
Fountain Pen (in Hebrew), and more. Attached is a 
membership card of the World Confederation of HaZionim 
HaKlaliyim - National Union in Eretz Israel, in the 
name of Ravnitzky. Sizes and conditions vary.

Opening price: $300

243
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אוסף מאספים ועתונים ספרותיים

אוסף מאספים וקבצים ספרותיים חשובים, הכולל את הפרסומים 
הבאים: ■ "הפועל הצעיר, כלי מבטאה של הסתדרות הפועלים העברים 

 בארץ ישראל", כרך גליונות השנה הראשונה, 1908. נדפס בקהיר.
■ אוגדן חוברות "רשפים" בעריכת דוד פרישמן, 1909. ■ "הניר, קובץ 

ספרותי". ירושלים, 1909. ■ תמול, מאת אשר ברש. יפו, 1915. עם 
הקדשה לאז"ר. ■ רביבים, קובץ ספרותי, בעריכת יוסף חיים ברנר. 
לבוב-יפו, תרס"ח-תרע"ט ]1908-1919[ - חוברות א', ב', ג'-ד', 
ו' (חוברת ה' חסרה). ■ משואות, מאספים לשאלות הזמן לדברי עיון 

וספרות, ספר ראשון, בעריכת ד"ר מ. גליקסון. הוצאת "אמנות", 
אודסה, תרע"ט ]1919[. ■ ארץ, מאסף לספרות יפה ולבקרת, ]בעריכת 
 שלמה צמח ואליעזר שטיינמאן[. הוצאת "ארץ", אודסה, תרע"ט 1919.
■ ילקוט הרעים, קובץ א' מתש"ג וקובץ ג' מתש"ז. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 
פתיחה: $250 

244.
Collection of Anthologies and Literary Newspapers 
Collection of anthologies and significant literary 
works, including the following publications: ■ “Hapoel 
Hatza’ir, representative of Histadrut labor federation 
of Eretz Israel”, volume of issues from the first year, 
1908, printed in Cairo. ■ Binder of “Reshafim” booklets 
edited by David Frishman, 1909. ■ “Hanir, Literary 
Collection”. Jerusalem, 1909. ■ Tmol, by Asher Barash. 
Jaffa, 1915. Includes inscription for Alexander Ziskind 
Rabinowitz. ■ Revivim, literary collection, edited by 
Yosef Chaim Brener. Lvov-Jaffa ]1908-1919[ - booklets 
1,2,3,4, 6 (booklet 5 missing). ■ Masu'ot, anthologies 
for current questions demanding close study and 
literature, first book, edited by Dr. M. Glikson. 
Published by “Omanut”, Odessa, ]1919[. ■ Aretz, anthology 
of fine literature and critique, ]edited by Shlomo 
Tzemach and Eliezer Shteinman[. Published by “Aretz”, 
Odessa, 1919. ■ Yalkut Haro’im, no. 1 from 1943 and no. 3 
from 1947. Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

.245
דוד פוגל - שלוש גלויות בכתב-יד / "לפני השער האפל"

3-1. שלוש גלויות בכתב ידו של דוד פוגל. נשלחו מוינה אל ידיד 
נעוריו שמעון פולק בניו-יורק ובדטרויט, 1923-1924. 

בגלויות כותב פוגל על כוונתו לנסוע לאמריקה, על בריאותו הרופפת 
ומצבו הכספי הקשה וכן מבקש מידידו לסייע בעדו בהפצת ספרו "לפני 

השער האפל" ובמכירתו בארצות הברית. 
מתוך גלויה מאוקטובר 1923: "אצלי לא נשתנה בינתים כלום. שוב 

אותן הדאגות הנושנות, דאגות הח]ו[מר, שמהן תוצאות לכל רעה ויגון. 
אין כסף! אין דירה הגונה ואין יכולת לשנות מקום, לצאת את וינה - 

ואין אפשרות להתרכז ולעבוד. הכל כמקדם! מחלה וצרה! ובלי מוצא!". 
9X14 ס"מ. מצב טוב. קמטים, קרעים בפינות. 

פוגל (1891-1944) - התגורר חליפות בוינה, פריז, ורשה וערים 
נוספות. בשנת 1929 בקר בארץ, אך לא התאקלם בה, וכעבור שנה שב 
לאירופה. שהה בצרפת הכבושה בימי מלחמת העולם השניה; בפברואר 
1944 הועבר לגרמניה, שם נרצח בידי הנאצים. פולק היה ידידו של 

פוגל משנות נעוריהם; לימים היה מן הדמויות הבולטות בתחום החינוך 
היהודי בארה"ב. דבר ידידותם מוזכר בהקדמתו של המשורר דן פגיס 

ל"כל שירי דוד פוגל".
4. לפני השער האפל, שירים, מאת דוד פוגל. הוצאת "מחר", וינה, 

.1923
ספר שיריו היחידי של פוגל שפורסם בחייו. ד"ר ישראל מהלמן כותב 

במאמרו "סיבות לנדירות ספרים עבריים": "יש שנדפסו במספר 
עותקים מוגבל קובצי שירים של משוררים שלא היו ידועים בשעתם; 

וכעבור שנים, כשזכה המשורר לפרסום - בחייו או לאחר מותו - 
התברר שספרו בהוצאתו הראשונה הוא יקר-מציאות ביותר, למשל דוד 
פוגל "לפני השער האפל (וינה 1923)". (מהלמן, גנוזות ספרים, עמ' 
139). 78, ]2[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, חותמות ספריה. 

העטיפה ודף השער בלויים ומנותקים חלקית.

פתיחה: $900  245



188

245.
David Vogel - Three Handwritten Postcards / "Lifnei HaSha'ar HaAfel" 
1-3. Three postcards handwritten by David Vogel. Sent from Vienna to his childhood friend 
Shimon Polack in New-York and in Detroit, 1923-1924.
Vogel writes about his intention to travel to America, about his failing health and his bad 
financial situation and asks his friend to help him to distribute his book "Lifnei HaSha'ar 
HaAfel" and sell it in the United States.
A postcard from October 1923 reads: "With me there is nothing new. Again the same old 
worries, worries about material matters which are the cause for trouble and sorrow. No 
money! No decent apartment and no possibility of relocation, to leave Vienna - and no 
possibility of concentrating and working. Everything is the way it was before! Sickness and 
hardship! No way out!". 9X14 cm. Good condition. Creases, tears to corners.
Vogel (1891-1944) - lived alternately in Vienna, Paris, Warsaw and other cities. In 1929 he 
visited Eretz Israel but did not adapt to the country and a year later returned to Europe. 
He stayed in occupied France during WW II; in February 1944 he was transferred to Germany 
where he was murdered by the Nazis. Polack was Vogel's childhood friend; in time he became a 
leading figure in the area of Jewish education in the USA. Their friendship is mentioned in 
the introduction written by the poet Dan Pagis to "Kol Shirei David Vogel".
4. Lifnei HaSha'ar HaAfel, poems, by David Vogel. Vienna: "Machar", 1923.
Vogel's only poetry book, published during his lifetime. Dr. Israel Mehlman writes in his 
essay "Reasons for Rarity of Hebrew Books": "sometimes the books were printed in a limited 
number of copies limited to poems by poets who were unknown at the time; after years, when 
the poet gained publicity - during his life or after his death - it became clear that the 
first edition of his book is scarce, for example David Vogel's Lifnei HaSha'ar HaAfel (Vienna 
1923)". (Mehlamn, Genuzot Sefarim, p. 139). 78, ]2[ pp, 23 cm. Good-fair condition. Stains, ex-
library copy. Cover and title page are worn and partly detached.

Opening price: $900

.246
שני הקבצים הראשונים של שירי אברהם בן-יצחק

שני הקבצים הראשונים, בהם קובצו שיריו של אברהם בן-יצחק:
1. שירים, מאת אברהם בן יצחק. שי מערכת "טורים" לסופרי השבועון 

בתרצ"ח-צ"ט. דפוס "המעתיק", תל-אביב, תרצ"ט ]1939[.
מהדורה ראשונה בדפוס, בעריכת ישראל זמורה, המאגדת את תריסר 

שיריו של המשורר אברהם בן-יצחק שפורסמו בכתבי-עת בחייו. נדפס 
ב-30 עותקים בלבד. ]18[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קו-קפל 

אנכי, חוברת כרוכה בשרוך.
2. י"א שירים לאברהם בן יצחק. נדפס בהכפלה מכתב-יד, ]גסטטנר, 

תל-אביב[, תש"א ]1941[.
"מתנת ירח העיון הראשון של ההסתדרות (בין יא אדר לפסח התש"א) 

לעושים בחוג לשירה שבירח". נדפס בחמשים עותקים, "ברשות 
המשורר". עותק זה אינו ממוספר. כולל אחד-עשר משיריו של בן-יצחק 
(שירו "הזורע" הושמט). 17, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני. קרעים. דפים 
מנותקים. נכרך במקור בשרוך בשני חורים; אחד החורים קרוע לאורך כל 

הדפים. נכרך מחדש בסיכת מהדק. עטיפה אחורית חסרה. הקדשה בכתב-יד 
על העטיפה. מצורפים שני דפים בכתב-יד ביידיש.

מקור: אוסף ארני דרוק

פתיחה: $200 

246.
Two First Anthologies of Poems by Avraham Ben Yitzhak 
 Two first anthologies of poems by Avraham Ben Yitzhak:
1. Poems, by Avraham Ben Yitzhak. Gift of "Turim" 
editorial to the authors of the weekly journal in 1938-
39. Tel-Aviv: "HaMa'atik" printing press, ]1939[.
First printed edition, edited by Israel Zemorah, 
compiling twelve poems by Avraham Ben Yitzhak which 
were published in periodicals during his life time. 
Printed in 30 copies only. ]18[ leaves, 28 cm. Good 
condition. Minor stains, vertical folding mark, bound with 
a lace.
2. Eleven poems by Avrham Ben Yitzhak. Duplicate of a 
handwritten text, ]Gestetner, Tel-Aviv[, ]1941[.
"Gift of the first month of study of the Histadrut 
(between Adar 11 and Pesach 1941) for the participants 
of the Poetry Group". Printed in fifty copies, "with 
poet's permission". This copy is not numbered. Includes 
eleven poems by Ben Yitzhak (the poem "HaZore'a" is 
omitted). 17, ]1[ pp, 21 cm. Fair condition. Tears, detached 
leaves. Originally bound with a lace through two filing 
holes; one hole is torn throughout the leaves. Re-bound 
with staples. Back cover is missing. Handwritten dedication 
on the cover. Attached are two leaves handwritten in 
Yiddish.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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ש"י עגנון - שני ספרים באנגלית, עם הקדשות לד"ר רפאל חמיצר

Land of Israel Earth, Samuel Joseph Agnon .1. הוצאת ספרי 
תרשיש, ירושלים, ]1942[. אנגלית. סיפור של ש"י עגנון בתרגום 

לאנגלית. תדפיס מתוך Palestine Stories, בעריכתו ובתרגומו של 
ישראל מאיר לאסק. נדפס בארבעים עותקים בלבד. על העטיפה הקדשה 

בכתב ידו של עגנון: "לידידי היקר לי מאוד, מר ד"ר רפאל חמיצר 
היו', ש"י עגנון". הרופא והפסל רפאל חמיצר (1882-1957) היה מכרו 

של עגנון מתקופת שהותם המשותפת בגרמניה. 20, ]1[ עמ', 21.5 ס"מ. 
מצב טוב.

 In the Heart of the Seas, a Story of a Journey to the .2
 Land of Israel by Shmuel Yosef Agnon, translated from

 .the Hebrew by I. M. Lask, with drawings by T. Herzl Rome
הוצאת שוקן (Schocken Books), נדפס בניו-יורק, 1947. אנגלית. 

בלבב ימים, מאת ש"י עגנון. תרגום לאנגלית מאת י. מ. ]ישראל מאיר[ 
לסק. נדפס ב-300 עותקים בלבד. בפתח הספר הקדשה בכתב ידו של 

 Meinen --- Freund, Herrn Dr. R. Chamizer," :עגנון, בגרמנית
 ."S Y Agnon

122, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. נתון בנרתיק קרטון מקורי.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250 

247.
S.Y. Agnon - Two Books in English with Dedications to Dr. 
Raphael Hamitzer
1. Land of Israel Earth, Samuel Joseph Agnon. Jerusalem: 
"Tarshish", ]1942[. English. A story by S.Y. Agnon 
translated to English. Printout from Palestine Stories, 
edited and translated by Israel-Meir Lask. Printed 
in forty copies. On the cover appears a dedication 
handwritten by Agnon: "To my very dear friend…Raphael 
Hamitzer, S.Y. Agnon". The physician and sculptor 
Raphael Hamitzer (1882-1957) was an acquaintance of 
Agnon from their joint stay in Germany. 20, ]1[ pp, 21.5 cm. 
Good condition.
2. In the Heart of the Seas, a Story of a Journey to the 
Land of Israel by Shmuel Yosef Agnon, translated from 
Hebrew by I. M. Lask, with drawings by T. Herzl Rome. 
New-York: Schocken Books, 1947. English.
"Belevav Yamim", by S.Y. Agnon. Translated to English 
by I.M. ]Israel Meir[ Lask. Printed in 300 copies. The 
book opens with a handwritten dedication by Agnon, in 
German: Meinen --- Freund, Herrn Dr. R. Chamizer, S Y 
Agnon". 122, ]1[ pp, 24 cm. Good condition. Minor stains. In a 
cardboard slipcase
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250
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ש"י עגנון - "ימים נוראים" ו"תמול שלשום" עם הקדשות לגיסו משה 

מרקס
בדפי הבטנה של שני הספרים שלפנינו מודבקים תוי-ספר "מספרי 

משה בר שמשון מארקס" (בעיצוב יוסף בודקו) ומולם מופיעות הקדשות 
בכתב ידו של עגנון: ב"ימים נוראים" - "לגיסי היקר משה מרכס נ"י, 

ש"י עגנון" וב"תמול שלשום" - "לגיסי היקר משה מרכס יצ"ו, בברכה, 
ש"י עגנון. 

משה מרקס (1885-1973) היה ביבליוגרף וספרן יהודי, ממייסדי 
אגודת Soncino Gesellschaft. אחותו - אסתר - היתה רעייתו של 

עגנון. 
1. ימים נוראים, ספר מנהגות ומדרשות ואגדות לימי הרחמים 

והסליחות, לראש השנה וליום הכפורים ולימים שבינתים, הסדיר 
שמואל יוסף עגנון. הוצאת "שוקן", ]ירושלים[, תרצ"ח ]1938[. הְסָדר 
לספר נעשה בגרמניה וההדפסה נעשתה בירושלים. עגנון החשיב את 

"ימים נוראים", שבחיבורו עסק במשך שנתיים וחצי, שש-עשרה שעות 
ביום, כאחד משיאי יצירתו הספרותית. בעתון "מעריב" מיום 14 

בספטמבר 1956 מצוטט עגנון: "נולדתי ביום כך וכך, במקום פלוני, 
עליתי לארץ בשנה פלונית, חיברתי כמה ספרים וביניהם הספר 'ימים 
נוראים'". מצורפים: דף-פרסום למהדורת כל סיפורי עגנון בארבעה 

כרכים וכרטיס ברכה (מודפס) מהמחבר ומהוצאת שוקן. כרך 19.5 ס"מ. 
בלאי בכריכה. כריכה קדמית רופפת מעט. 

2. תמול שלשום (כרך תשיעי במהדורת "כל סיפוריו של שמואל יוסף 
עגנון"). הוצאת שוקן, ירושלים ותל-אביב, תש"ו ]1946[. כרך 19.5 

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

248.
S.Y. Agnon - "Yamim Noraim" and "T'mol Shilshom" with 
Dedications to Moshe Marx 
On the vorsatz of both books presented here are Ex-
Libris labels "From the books of Moshe Ben Shimshon 
Marx" (designed by Joseph Budko) and facing them appear 
dedications handwritten by Agnon: in "Yamim Noraim"- 
"for my dear brother in law Moshe Marx, S.Y. Agnon" and 
in "T'mol Shilshom" - "for my dear brother in law Moshe 
Marx, greetings, S.Y. Agnon".
Moshe Marx (1885-1973) was a Jewish bibliographer and 
librarian, of Soncino Gesellschaft Society founders. 
His sister - Esther - was Agnon's wife.
1. Yamim Noraim, a book of customs, Midrash and legends 
for Rosh Hashanah and Yom HaKipurim and the days 
between them, edited by Shmuel Yosef Agnon. "Schocken" 
]Jerusalem[, 1938. The typesetting for the book was done 
in Germany and printing was done in Jerusalem. Agnon 
considered "Yamim Noraim", a composition on which he 
worked for two and a half years, sixteen hours per day, 
as one of the highlights of his literary creations. 
In "Ma'ariv" newspaper from September 14 1956 Agnon 
is cited: "I was born on such and such a day, in such 
and such a place, I immigrated to Eretz Israel in such 
and such a year, I composed several books amongst 
them Yamim Noraim". Attached: promotional leaf for an 
edition of all of Agnon's stories in four volumes and 
a greeting card (printed) from the author and Schocken 
publishing house. Volume 19.5 cm. Wear to binding. Front 
binding somewhat loose.
2. T'mol Shilshom (ninth volume of "All of S.Y. Agnon's 
Stories"). Jerusalem and Tel-Aviv: Schocken, 1946. 
Volume 19.5 cm. Good condition. Minor stains.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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לקט מכתבים מש"י עגנון

1-5. חמישה מכתבים בכתב ידו של ש"י עגנון, שנות ה-40-60. נשלחו 
אל נמענים שונים (גבריאל טלפיר, יוסף אופין, מר גלבר).

6-7. פתק בכתב ידו של עגנון; גלויה עם מכתב קצר מעגנון.
8. תדפיס, סיפורו של עגנון, "הפרק האחרון", עם הקדשה בכתב ידו, 

לגבריאל ולרבקה טלפיר. 
9-10. שתי מעטפות דואר, ממוענות אל גבריאל טלפיר, בכתב ידו של 

עגנון.
11. ברכת שנה טובה מ"אגוד אספני יודאיקה בישראל" עם בולים 

מודבקים, חותמת "יום ההופעה" וחתימת ידו של עגנון. 
12-13. גלויה עם תצלום של עגנון, ציור פורטרט של עגנון 

(מודפסים). 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 
פתיחה: $600 

249.
Collection of Letters from S.Y. Agnon
1-5. Five letters handwritten by S.Y. Agnon, 1940s-60s. 
Sent to different addressees (Gabriel Talphir, Joseph 
Uppin, Mr. Gelber).
6-7. A note handwritten by Agnon; postcard with a short 
letter by Agnon.
8. Reprint, Agnon's story "HaPerek HaAcharon" with a 
handwritten dedication by Agnon, for Gabriel and Rivka 
Talphir.
9-10. Two postal envelopes, addressed to Gabriel 
Talphir, handwritten by Agnon.
11. New Year greeting from "Union of Judaica Collectors 
in Israel" with postal stamps, "Day of Appearance" ink 
stamp and Agnon's handwritten signature.
12-13. Postcard with Agnon's photo, portrait painting 
of Agnon (printed).
Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600
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ש"י עגנון - אחד-עשר ספרים וחוברות עם הקדשות בכתב ידו

1. על כפות המנעול, ספורי אהבים של ש"י עגנון. הוצאת יודישער 
פערלאג, ברלין, תרפ"ג ]1923[. הקדשה: "להחכם המופלא רבי דוד 

ילין, בכבוד גדול ובברכה, ש"י עגנון, אסרו חג פסח תרפ"ד". 
2. מדירה לדירה, סיפור. הוצאת שוקן, ירושלים, ת"ש ]1940[. הקדשה: 

"לג' טלפיר בידידות ש"י עגנון". כתמים וחור עש. 
3. סיפור פשוט (כרך חמישי במהדורת "כל סיפוריו של שמואל יוסף 
עגנון"). הוצאת שוקן, ברלין, תרצ"ה ]1935[. הקדשה: "למרת הילדי 

אופנהיימר ליום הולדתה השני, ממני המחבר, מתנה טובה". 
4. סיפור פשוט (כרך חמישי במהדורת "כל סיפוריו של שמואל יוסף 

עגנון"). הוצאת שוקן, ברלין, תרצ"ה ]1935[. הקדשה משפחתית: 
"לגיסי היקר ר' יוסף מרכס נ"י, ש"י עגנון". 

5. אלו ואלו (כרך שמיני במהדורת "כל סיפוריו של שמואל יוסף 
עגנון"). הוצאת שוקן, ירושלים, תש"ב ]1942[. הקדשה: "לשר 

החמישים, להיינץ הרמן, בברכה, ש"י עגנון". ד"ר היינץ הרמן היה 
מנהל בית החולים הפסיכיאטרי היהודי הראשון "עזרת-נשים" והיה 

הפסיכיאטר הראשון שהביא תיאורים קליניים של "סינדרום ירושלים". 
6. אלו ואלו (כרך שמיני במהדורת "כל סיפוריו של שמואל יוסף 
עגנון"). הוצאת שוקן, ירושלים, תש"ב ]1942[. הקדשה: "לידידי 

היקרים ללולה ואליהו הרמן, בברכה טובה, ש"י עגנון". 
7. משמני ארץ ]תדפיס מתוך ספר חנוך ילון[, ירושלים תשכ"ג ]1963[. 

הקדשה: "לאפרים ברוידא שיח', ברכה, ש"י עגנון". 
8. שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו / אגדת הסופר. הוצאת שוקן, 
תשכ"ז ]1967[. הקדשה: "לאלכסנדר ברוידא שיחי', בידידות, ש"י 

עגנון". 
9. מעוז ומחסה ]תדפיס[. הקדשה: "לאלכסנדר ברוידא, ש"י עגנון". 
10. יוסף חיים ברנר בחייו ובמותו ]תדפיס מתוך "מולד"[. הקדשה: 

"לגברת סיון שתחי', בברכת שנה טובה, ש"י עגנון". 
11. הפרק האחרון ]תדפיס[. הקדשה בראש העמוד הראשון.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1000 
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250.
S.Y. Agnon - Eleven Books and Booklets with Dedications 
Handwritten by Agnon
1. Al Kapot HaManul, love stories by Agnon. Berlin; 
Jüdischer Verlag, 1923. Dedication: "to the exceptional 
scholar Rabbi David Yelin, with great honor and 
greetings, S.Y. Agnon, Passover, 1924".
2. MiDira LeDira, a story. Jerusalem: Schocken, 1940. 
Dedication: "for G. Talpir with friendship S.Y. Agnon". 
Stains and a moth-hole.
3. Sipur Pashut (fifth volume of "All of S.Y. Agnon's 
Stories"). Berlin: Schocken, 1935. Family dedication: "to 
my dear brother in law R' Joseph Marx, S.Y. Agnon".
5. Elu VeElu (eighth volume of "All of S.Y. Agnon's 
Stories"). Jerusalem: Schocken, 1942. Dedication: " to 
Heintz Herman, sincerely, S.Y. Agnon". Dr. Heinz Herman 
was the director of the first Jewish psychiatric 
hospital "Ezrat Nashim" and the first psychiatrist who 
clinically diagnosed the "Jerusalem syndrome".
6. Elu veElu (eighth volume of "All of S.Y. Agnon's 
Stories"). Jerusalem: Schocken, 1942. Dedication: "to my 
friends Lola and Eliyahu Herman, with a 'good greeting', 
S.Y. Agnon".
7. MiShimnei HaAretz ]reprint from the book Hanoch 
Yelon[, Jerusalem, 1963. Dedication: "for Ephraim 
Broide, a greeting, S.Y. Agnon".
8. Shnei Talmidei Chachamim shehayu BeIreinu / Agadat 
HaSofer. Schocken publishing, 1967. Dedication: "to 
Alexander  Broide, with friendship, S.Y. Agnon".
9. Ma'oz U-Machase ]reprint[. Dedication:" to Alexander 
Broide, S.Y. Agnon".
10. Yosef Haim Brenner in his Life and Death ]reprint 
from "Molad"[. Dedication:" to Mrs. Sivan, with a Shanah 
Tovah greeting, S.Y. Agnon".
11. Last chapter ]reprint[. Dedication on the first page.
From the collelction of Arnie Druck.

Opening price: $1000

.251
כתבי עגנון ביידיש - עותק ממוספר עם חתימתו של עגנון

1. שריפטן אין דריי טיילן, ש"י עגנון. יידיש: אליעזר רובינשטיין. 
הוצאת "המנורה", תל-אביב, תשכ"ט 1969. כתבי ש"י עגנון "בשלושה 

חלקים", בכרך אחד עבה. איורים מאת יוסל ברגנר, גרפיקה מאת 
ֵעלי גרוס, דברים על כתבי עגנון ביידיש מאת דב סדן. עותק מיוחד, 

מספר 18 מתוך 50 עותקים ממוספרים, עם חתימת המחבר (בדף השער 
הראשון). הקדשה נאה מאת המתרגם. 605, ]1[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. 

2. א פשוטע מעשה, ש. י. עגנון. יידיש: אליעזר רובינשטיין. הוצאת 
"דער קוואל", ניו-יורק, תשי"ח 1958. תרגום יידי לרומן "סיפור 

פשוט". הקדמה מאת אהרן צייטלין, דברים על כתבי עגנון ביידיש מאת 
דב סדן, איורים מאת יוסל ברגנר. נדפס ב-1208 עותקים. 291, ]2[ 

עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

251.
Agnon's Writings in Yiddish - Numbered Copy Signed by 
Agnon
1. Shriftn in dray teyln, S.Y. Agnon. Yiddish: Eliezer 
Rubinstein. Tel-Aviv: "HaMenorah" publishing, 1969. 
Writings of S.Y. Agnon in "Three Parts", in one heavy 
volume. Illusatrations by Yosl Bergner, graphics by Eli 
Gross, essay about Agnon by Dov Sadan. Special copy, no. 
18 from an edition of 50 numbered copies, with author's 
signature (on first title page). Nice dedication by the 
translator. 605, ]1[ pp, 23.5 cm. Good condition.
2. A Pshute Mayse, S.Y. Agnon. Yiddish: Eliezer 
Rubinstein. New-York: "Der Kwal" publishing, 1958. 
Translation into Yiddish of the novel "Sipur Pashut". 
Foreword by Aharon Zeitlin. Essay about Agnon's 
writings in Yiddish by Dov Sadan, illustrations by Yosl 
Bergner. Printed in 1208 copies. 291, ]2[ pp, 23 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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אוסף ספרים מאת ש"י עגנון

שישה-עשר מספריו של ש"י עגנון, חלקם מהדורות ראשונות. 
■ והיה העקוב למישור. הוצאת Jüdischer Verlag, ברלין, ]תרע"ט 

1919[. ■ גבעת החול. הוצאת Jüdischer Verlag, ברלין, תר"ף 
]1919[. ■ מחמת המציק. הוצאת Jüdischer Verlag, ברלין, תרפ"א 
 ,Jüdischer Verlag 1921[. ■ בסוד ישרים, ספורי מעשיות. הוצאת[

ברלין, תרפ"א ]1921[. כולל את הסיפורים "עגונות, "מעשה רב מאה"ק 
ת"ו", "אגדת הסופר", "מעלות ומורדות" ו"חוטב עצים". ■ על כפות 
המנעול, ספורי אהבים של ש"י עגנון. הוצאת "יודישער פערלאג", 

ברלין, תרפ"ג ]1922[. ■ פולין, ספורי אגדות של ש"י עגנון. הוצאת 
"הדים", תל-אביב, תרפ"ה ]1925[. מהדורה ראשונה, נדפסה ב-1600 
טפסים. ■ מעשה רבי גדיאל התינוק, ש"י עגנון. דפוס מארכס ושותפו, 

ברלין תרפ"ה ]1925[. נדפס ב-500 עותקים. ■ מעשה המֻׁשלח מארץ 
הקדושה ת"ו של ש"י עגנון. הוצאת "ֻקפת הספר", תל-אביב, תרפ"ה 

]1925[. ■ ספור השנים הטובות / מעשה הרב והאורח, ש"י עגנון. 
ספריה קטנה בהוצאת פ. גינזבורג (ספר כ"ב), ]תרפ"ז 1927[. ■ בלבב 

ימים, סיפור אגדה של שמואל יוסף עגנון. הוצאת "שוקן", ברלין, 
תרצ"ה ]1935[. חסר דף שער. ■ מזל דגים, עם רישומים מאת יוסל 

ברגנר. הוצאת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים, 1981. 
 עותק ממוספר מתוך מהדורה של 200 עותקים, חתום בידי ברגנר.

■ ועוד חמישה ספרים מאת עגנון, שראו אור בשנות ה-40, ה-50 וה-
60. מצורף מוסף של עתון "הארץ" שנדפס לרגל זכייתו של עגנון בפרס 

נובל לספרות. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

252.
Collection of Books by S.Y. Agnon 
Sixteen books by S.Y. Agnon, some of which are first 
editions.
■ VeHaya HeAkov LeMishor. Berlin: Jüdischer Verlag, 
1919. ■ Givat HaChol. Berlin: Jüdischer Verlag, 1919. 
■ MeHamat HaMetzik. Berlin: Jüdischer Verlag, 1921. 
■ BeSod Yesharim, Sipurei Ma'asiyot. Berlin: Jüdischer 
Verlag, 1921. Includes the stories "Agunot", Ma'ase 
Rav MeEretz HaKodesh", "Agadat HaSofer", "Ma'a lot 
UMoradot", and "Hotev HaEtzim". ■ Al Kapot HaManul, love 
stories by S.Y. Agnon. Berlin: Jüdischer Verlag, 1922. 
■ Polin, Sipurei Agadot shel S.Y. Agnon. Tel-Aviv: 
"Hedim", 1925. First edition, printed in 1600 copies. 
■ Ma'ase Rabbi Gadiel HaTinok, S.Y. Agnon. Berlin: Marx 
& Co, 1925. Printed in 500 copies. ■ Ma'ase HaMeshulach 
MeEretz HaKedosha Shel S.Y. Agnon. Tel-Aviv "Kupat 
HaSefer", 1925. ■ Sipur HaShanim HaTovot/MaAse HaRav 
VeHa'oreach, S.Y.Agnon, Sifriya Ketana published by 
P. Ginsburg (book 22), 1927. ■ BeLevav Yamim, Sipur 
Agadah by S.Y. Agnon, Berlin: Schocken, 1935. Title 
page is missing. ■ Mazal Dagim, with illustrations by 
Yosl Bergner. Published by the JNUL, Jerusalem, 1981. 
Numbered copy from an edition of 200 copies, signed by 
Bergner. ■ Five additional books by Agnon published in 
the 1940s, 50s and 60s. Attached is a "HaAretz" newspaper 
supplement published when Agnon won the Noble Prize 
for Literature. Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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סיפורים מאת ש"י עגנון - מהדורות בגרמנית / מהדורות 

ביבליופיליות
Und das Krumme wird gerade .1 ]והיה העקוב למישור[. תורגם 
 Jüdischer הוצאת .(Max Strauss) לגרמנית בידי מקס שטראוס

Verlag, ברלין, 1918. גרמנית. מהדורה ראשונה בגרמנית, ראתה אור 
שש שנים לאחר פרסום המהדורה העברית. כריכה ודפי-בטנה משוקמים 

שיקום מקצועי. 
Die Erzählung vom Toraschreiber .2 ]אגדת הסופר[. הוצאת 

Marx & Co, ברלין 1923. גרמנית. סיפור קצר מאת ש"י עגנון. נדפס 
ב-400 עותקים בלבד. מצב בינוני-טוב. 

Das Schass Meines Grossvaters .3 ]ש"ס של בית זקני[. הוצאת 
חברת סונצ'ינו, ברלין, 1925. גרמנית. סיפור קצר מאת ש"י עגנון. 

נדפס ב-550 עותקים. מצב טוב. 
4. מעשה רבי גדיאל התינוק, ש"י עגנון. דפוס מארכס ושותפו, ברלין 
תרפ"ה ]1925[. סיפור מאת ש"י עגנון. נדפס בפורמט קטן במיוחד, על 
נייר עבה, במהדורה מצומצמת בת חמש מאות עותקים, כ"מנחה לחברי 
חברת-שונצינו, לכבוד כנסיתה השנתית הראשונה ביום ר"ח סיון שנת 

תרפ"ה, מאת בית הדפוס של מארכס ושותפו בברלין". ]16[ עמ', 11 
ס"מ. מצב טוב.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300 

253.
Stories by S.Y. Agnon - German Editions / Bibliophilic 
Editions 
1. Und das Krumme wird gerade ]VeHaya HeAkov LeMishor[. 
Translated to German by Max Strauss. Berlin: Jüdischer 
Verlag, 1918. German. First edition in German, published 
six years after the publication of the Hebrew edition. 
Professionally restored binding.
2. Die Erzählung vom Toraschreiber ]Story of the 
scribe[. Berlin: Marx & Co., 1923. German. Short story by 
S.Y. Agnon. Printed in 400 copies. Fair-good condition.
3. Das Schass Meines Grossvaters ]My grandfather's 
Talmud[. Berlin: Soncino, 1925. German. Short story by 
Agnon. Printed in 550 copies. Good condition.
4. Ma'ase Rabbi Gadiel HaTinok, S.Y. Agnon. Berlin: Marx 
& Co.,1925. Story by S.Y. Agnon. Printed in a particularly 
small format, on thick paper, in a limited edition of 
five hundred copies, as a "gift to members of Soncino 
Society on the occasion of its second annual convention, 
Sivan 1925, from Marx & Co. printing press in Berlin". 
]16[ pp, 11 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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ש"י עגנון - מעשה רבי גדיאל התינוק - עותק בכריכת קלף 

מעשה רבי גדיאל התינוק, ש"י עגנון. דפוס מארכס ושותפו, ברלין 
תרפ"ה ]1925[.

סיפור מאת ש"י עגנון. נדפס בפורמט קטן במיוחד, על נייר עבה, 
במהדורה מצומצמת בת חמש מאות עותקים, כ"מנחה לחברי חברת-

שונצינו, לכבוד כנסיתה השנתית הראשונה ביום ר"ח סיון שנת תרפ"ה, 
מאת בית הדפוס של מארכס ושותפו בברלין". עותק מפואר במיוחד, 

עם חיתוך-דפים עליון מוזהב וכריכת קלף מלא, מקורית. ]16[ עמ', 11 
ס"מ. מצב טוב. נתון בנרתיק קרטון מקורי. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 
פתיחה: $200 

254.
S.Y. Agnon -Ma'ase Rabbi Gadiel HaTinok - Parchment 
Binding 
Ma'ase Rabbi Gadiel HaTinok, S.Y. Agnon. Marx and 
Partner printing press,Berlin, 1925.
A story by S.Y. Agnon. Printed in a particularly small 
format, on heavy paper, in a limited edition of five 
hundred copies as "a present to the members of Soncino 
company, for its first annual meeting on the first 
day of Sivan, 1925, by the owner of the press Marx and 
Partner printing press in Berlin". An exceptionally 
fine copy, with gilded upper edges and full parchment 
binding, original. ]16[ pp, 11 cm. Good condition. In an 
original cardboard slipcase.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

.255
שלושה חיבורים על ש"י עגנון ועל יצירתו

1. ש"י עגנון, מאת א. מ. ליפשיץ, ירושלים. ברלין, תרפ"ו ]1926[. 
מאמר על עגנון ועל יצירתו, מאת אלעזר מאיר ליפשיץ. נדפס על נייר 

עבה עם שוליים רחבים, במאתיים עותקים. בקולופון נכתב: "המאמר 
הזה נתפרסם תחלה בהשלוח כרך מה חוברת ג-ד, ירושלים תרפ"ו. 

והוסיף המחבר עליו, והגיה בו, והוציאו לאור במהדורא שניה במאתים 
טופסים משה ב"ר שמשון מארקס בברלין ליום בר מצוה של בנו הבחור 
יוסף אברהם מארקס...". ]1[, 41, ]1[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

קלים על העטיפה ובדף הראשון. קרעים קלים בשוליים. 
2. שבחי עדיאל עמזה, ניסויים בדיון אסוציאטיבי, מאת גבריאל 

מוקד. הוצאת "מהדיר", תל-אביב, 1957. פלפולים בנושא דמותו של 
עדיאל עמזה, גיבור הסיפור "עד עולם" לעגנון. עותק עם הקדשת 

המחבר. 83, ]1[ עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. 
 Shmuel Yosef Agnon, Reprinted from Jewish Book .3

 Jewish Book Council of America, sponsored הוצאת .Annual
by National Jewish Welfare Board, ניו-יורק, ]1968?[. אסופה 

קטנה של מאמרים על עגנון ותרגום קטעים מחיבורו "ספר סופר 
וסיפור". 41 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

255.
Three Essays about S.Y. Agnon and his Works
1. S.Y. Agnon, by A.M. Lifschitz, Jerusalem. Berlin, 
1926. Essay about Agnon and his works, by Elazar Meir 
Lifschitz. Printed on heavy paper with wide margins, 
in two hundred copies. Written on the colophon: "This 
essay was first published in HaShilo'ach, volume 25, 
booklets 3-4, Jerusalem,1926. The author added, and 
commented, and published a second edition in two 
hundred copies Moshe ben Shimshon Marx in Berlin for 
the Bar Mitzva of his son Yosef Avraham Marx…". ]1[, 41, 
]1[ pp, 20.5 cm. Good condition. Minor stains to cover and 
to first leaf. Minor tears to edges.
2. The Praises of Adiel Amze, a critical study by 
Gabriel Moked. Tel-Aviv: "Mahadir", 1957. Debate about 
Adiel Amze's figure, the hero of the story "Ad Olam" by 
Agnon. Copy with author's dedication. 83, ]1[ pp, 17 cm. 
Good condition.
3. Shmuel Yosef Agnon, Reprinted from Jewish Book 
Annual. Published by Jewish Book Council of America, 
sponsored by National Jewish Welfare Board, New-York, 
]1968?[. A small anthology of essays about Agnon and 
translations of passages of his composition "Sefer 
Sofer VeSipur". 41 pp, 21.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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אוסף ספרים מאת לאה גולדברג - הקדשות

שלושים ושלושה ספרים מאת לאה גולדברג, שבעה-עשר מהם עם 
הקדשות בכתב ידה: 

■ טבעות עשן, 1935. ספר הביכורים של גולדברג, נדפס בשנת עלייתה 
לארץ ישראל. שלשה עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ שבלת ירוקת 
העין, 1940. שני עותקים. ■ שיר בכפרים, מחרוזת שירי עם, 1942. 
שלשה עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ מביתי הישן, 1945. שני 

עותקים. ■ והוא האור, רומן, 1946. עותק עם הקדשה "ליוסף, וביחוד 
העמודים 153-155!". ■ על הפריחה, 1948. שני עותקים, שניהם עם 
הקדשות. ■ דפים ללמוד וקריאה, הוצאת מחלקת החינוך שע"י המרכז 

הציוני בבריטניה הגדולה, לונדון, 1949, עם שיר מאת גולדברג 
וביוגרפיה קצרה שלה. ■ פגישה עם משורר (על אברהם בן יצחק סונה), 

1952. ■ פרנצ'סקו פטררקא, מבחר שירים / חייו ותקופתו, תרגמה 
לאה גולדברג, 1953. ■ ברק בב]ו[קר, 1955. עותק עם הקדשה. ■ לוח 
האוהבים, 1956. עותק עם הקדשה. ■ חמשה פרקים ביסודות השירה, 
1957. עותק עם הקדשה. ■ ארבע זכוכיות ]תדפיס[, עותק עם הקדשה. 
■ מוקדם ומאוחר, 1959. שני עותקים, בשניהם הקדשות. ■ עם הלילה 
הזה, 1964. ארבעה עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ מעשה בציר, 

1965. ■ וזה המעשה באוקאסן וניקולט, תרגמה מן המקור וציירה לאה 
גולדברג, 1966. עותק עם הקדשה. ■ הספרות הרוסית במאה התשע-

 Selected Poems ■ .1981 ,עשרה, 1968. עותק עם הקדשה. ■ זוטא
 1976, עם הקדמה מאת יהודה עמיחי ואחרית-דבר מאת גרשום שלום.

■ הבית מס' 15, סיפור, הוצאת משרד החינוך. ■ מכתבים מנסיעה 
מדומה, מהדורה פקסימילית, 1982. ■ הזמנה לטקס מתן פרס לאה 

גולדברג לחקר השירה העברית, 1972. ■ שארית החיים, 1974. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800 

256.
Collection of Books by Leah Goldberg - Dedications
Thirty three books by Leah Goldberg, seventeen of them 
with dedications handwritten by Leah Goldberg. For a 
complete list of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800

256



197

.257
לאה גולדברג - מתוה לספר "גדי וחמורו הקטן" - ספר ילדים שלא ראה אור

 Gaddi und sein kleine Esel, Eine Gedichte aus Israel, mit Bilder von Anna Riwkin Brick und" לאה גולדברג, מתוה לספר
Text von Leah Goldberg" ]"גדי וחמורו הקטן, שיר-עלילה מישראל, עם תמונות מאת אנה ריבקין-בריק וטקסט מאת לאה גולדברג"[. תל-אביב, 

1959. גרמנית. 
בשנות ה-50 וה-60 ראו אור בארץ מספר ספרי-ילדים המלווים תצלומים בשחור-לבן, שעסקו בחיי ילדים בארץ ובעולם. לפופולאריות רבה במיוחד 

 .(Astrid Lindgren) זכתה סדרת הספרים שיצרה הצלמת השבדית אנה (חנה) ריבקין-בריק יחד עם סופרת הילדים השבדית אסטריד לינדגרן
אנה ריבקין-בריק (נולדה ברוסיה ב-1908 ונפטרה בתל-אביב ב-1970) נולדה למשפחה ציונית (אביה היה ִציר בקונגרס הציוני הראשון) ובגיל 

 Moise) צעיר, בשנת 1915, היגרה עם הוריה לשבדיה, שם גדלה והתחנכה בעיר שטוקהולם. בשטוקהולם עבדה כאסיסטנטית אצל הצלם משה בנקוב
Benkow). בשנת 1928 הקימה סטודיו לצילום משלה והחלה לעבוד בתור צלמת מקצועית. בשנים שלאחר מלחמת העולם השניה עבדה כצלמת בשירות 
המגזין השבדי "Se" ומתוקף תפקידה הרבתה בנסיעות בשבדיה ומחוץ לה. במסעותיה, כמובן, הרבתה ריבקין לצלם (בין היתר ביקרה וצילמה ביפן, 

קוריאה, ישראל והודו) ותצלומים אלה הולידו את סדרת הספרים הנ"ל, סדרה בת תשעה-עשר ספרים (בתשעה מהם הטקסט חובר בידי לינדגרן), 
המציגה את חייהם של ילדים במדינות שונות בעולם. בין ספרי הסדרה ניתן למנות את "אלה קרי הילדה מלפלנד" (1954), "נוריקו-סאן, הילדה 

מיפן" (1957), "סיאה הילדה מאפריקה" (1959) וספרים נוספים, שתורגמו לעברית בידי לאה גולדברג.
הצלחת הספרים המתורגמים משבדית הביאה ליצירת מקבילות עבריות ומקומיות, המציגות את חייהם של ילדי ארץ ישראל, כך למשל בספרים 

"מלכת שבא הקטנה - סיפור מחיי ילדים עולים" (1956) - על חייה של עולה ממרוקו ועל נסיונות השתלבותה בחיי הקיבוץ ו"הרפתקה במדבר" 
(1966) - על חייהם של שלושה ילדים מקיבוץ רביבים. וכשם שספריה של לינדגרן הביאו לילדי ישראל ניחוחות מארצות רחוקות, כך יּוצאּו מהארץ 

 Eli lives"("מלכת שבא הקטנה" בתרגום לאנגלית, ניו-יורק, 1959) ו "Little queen of Sheba" חוויות מקומיות להנאת ילדי העולם, בספרים
in Israel" / "Eli aus Israel" / "Eli bor i Israel" - "ֵאלי מישראל" (ניו-יורק, 1964; לונדון, 1964; המבורג, 1964; שטוקהולם, 

1964) - כולם פרי שיתוף פעולה של גולדברג, שחיברה את הטקסטים, וריבקין-בריק, שתרמה את תצלומיה.
ברוח זו נוצר גם הספרון שלפנינו, שכפי הנראה נועד להתפרסם בעברית, בשבדית ובגרמנית (ראה להלן). הספרון כולל 43 תצלומים המלּווים 

ִדי, בן קיבוץ מקיבוצי צפון עמק  בטקסטים קצרים פרי-עטה של גולדברג, אשר משתלבים יחדיו ל-43 "סצינות" המציגות יום בחייו של הילד ּגָ
הירדן. הסיפור פותח בהקדמה קצרה, בזו הלשון: "שלום! ילדים וילדות! נספר לכם כעת את סיפורם של גדי וחמורו הקטן (שהיה חכם הרבה יותר 

מגדי עצמו!)". לאחר מכן מוצגת משפחתו של גדי, ראשית אמו, העובדת כמורה, ושנית אביו, העובד בעבודות השדה ומופיע כשהוא רכוב על טרקטור 
(ואף מלמד את גדי כיצד לנהוג בטרקטור); בהמשך מופיעים ילדים נוספים מהקיבוץ ומוצגים בעלי-חיים שונים וביניהם גם החמור האהוב על גדי. 

גדי וחמורו יוצאים לטיול בשבילי הקיבוץ, אלא שלפתע החמור נעלם. היעלמות החמור שולחת את גדי למסע חיפושים מחוץ לגבולות הקיבוץ: הוא 
מבקר ביישובים הסמוכים אל הקיבוץ (בכללם גם כפר ערבי), נפגש עם רועה-צאן וחווה הרפתקאות שונות, אלא שחיפושיו לא זו בלבד שנכשלים, 

הם גם מרחיקים אותו מהקיבוץ, עד כי אין באפשרותו למצוא את דרכו חזרה הביתה. לפנות ערב, עצוב ומיואש, חוסה גדי תחת עץ אקליפטוס גדול 
ונרדם תחתיו. הוריו המודאגים פונים אל תחנת המשטרה (בעפולה) ויוצאים לחפש אחריו. עם בוקר מוצא אחד מחברי הקיבוץ את גדי כשהוא מהלך 

על הכביש הסמוך לכנרת. הוא אוסף אותו, משקה אותו מיץ תפוזים ומחזיר אותו לחיק הוריו ולחיק הקיבוץ, שם גדי מתקבל בשמחה רבה ושם הוא גם 
מוצא, שהחמור האהוב עליו כבר חזר למקומו. בתמונה החותמת את העלילה, אמו של גדי משכיבה אותו לישון ובכך מגיע הסיפור לסיומו. 

הספרון שלפנינו הנו ִמְתֶוה מפותח ושלם והוא קרוב מאד לגרסה הסופית שתוכננה לצאת לאור כספר, משתי בחינות עיקריות: ראשית מבחינת 
הטקסטים, המופיעים בשלמות ובנוסח סופי (להוציא מקרה אחד, בעמודים 6-7, שם נראה כי הטקסט אינו סופי לגמרי), ושנית, מבחינת התצלומים, 

המופיעים כסדרם, כל אחד במקומו המדויק. בשולי מרבית העמודים ומסביב לתצלומים נוספו רישומים ושרבוטים בכתב-יד ובהם הנחיות לעימוד 
הסופי של דפי הספר ולאופן מיקום התצלומים. גודל התצלומים בספרון שלפנינו אינו אחיד וצורתם אינה סופית, לפיכך סומנו גם מקומות בהם יש 

להגדיל את התצלום או מקומות בהם תצלום נוף קטן יוחלף בגרסה המציגה תמונה פנוראמית ורחבה יותר. 
עוד עולה מן ההערות המופיעות בשולי הדפים, כי יוצרות הספר, גולדברג וריבקין-בריק, תכננו להוציאו לאור גם בתרגום לעברית וגם בתרגום 

 "Schw."-ו "Hebr." לשבדית (נוסף על המקור בגרמנית?) ונערכו לכך מבחינת סידור העמודים - מימין לשמאל ומשמאל לימין - על-ידי ציון
ותכנון מוקדם של סדר העמודים, בהתאם לכיוון הקריאה של כל שפה. 

הספרון "גדי וחמורו הקטן", שנותר חבוי במשך עשרות שנים, הוצג לראשונה לעין הציבור בתערוכה "פרטי פרטים, מאוספי ארני דרוק", שהתקיימה 
במוזיאון חיפה בשנת 2010. 

לסיכום, הספרון המונח לפנינו הנו פרי גנוז של שיתוף פעולה בין אחת מבכירי המשוררים, אנשי הרוח, הספרות וסופרי הילדים העבריים של 
העת החדשה ובין צלמת-אמנית חשובה, מוכשרת ויצירתית; שיתוף פעולה, שפירותיו המוכרים והידועים כבר התפרסמו וזכו להצלחה רבה. "גדי 
וחמורו הקטן" הוא חוליה נוספת בשרשרת איכותית של ספרי-ילדים, שנועדה להרחיב את עולם הידע של הקוראים הקטנים ואת דמיונם, על ידי 

חשיפתם לחייהם של ילדים אחרים בני-גילם ברחבי העולם. חשיפה זו אל האחר ואל האקזוטי, שנעשתה תוך שימוש נבון בעלילות קצרות ודרמטיות 
ובתצלומים איכותיים וגדולים, נועדה להגביר בקרב הקוראים את הסקרנות ואת הסובלנות גם-יחד ולהציג בפניהם, כיצד הדומה רב על השונה 

בעולמם של הילדים, גם אם הם חיים במדינות אחרות או מדברים בשפות שונות. "גדי וחמורו הקטן" הוא דוגמה מובהקת לגישה חינוכית זו. מסיבות 
לא ידועות, התכניות להוצאת הספר ירדו מן הפרק והיצירה המשותפת לא זכתה מעולם לראות אור. 

48 עמ' כרוכים בספרון 12X13.5 ס"מ, בעטיפת בריסטול. מצב טוב. כתמים כהים בצדם האחורי של העמודים (במקומות בהם מודבקים התצלומים). שני 
נקבי-תיוק בראש כל דף. התצלום בדף ה"הקדמה" חסר. 

מצורפים שלושה כרטיסי-בריסטול עליהם נדפסו תצלומים של ריבקין, עם הקדשות בכתב ידה וכן עלון-פרסום של ריבקין, בן ארבעה עמודים, בשם 
."Riwkin pictures picture life"

תערוכה: "פרטי פרטים, מאוספי ארני דרוק" (אוצרת: יעלה חזות), מוזיאון חיפה לאמנות, 2010. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1800 
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Little Donkey" is a link in a chain of excellent children's books meant to widen knowledge and imagination of 
young readers by exposing them to lives of their peers worldwide. This exposure to different and exotic places was 
done through intelligent use of short and dramatic plots and large and professional photos. The books aimed at 
increasing both curiosity and tolerance in children's minds and at presenting to them how the similarities overcome 
differences even when a child lives in another country or speaks a different language. "Gaddi and his Little Donkey" 
is a significant example of this educational attitude. For unknown reasons, the plan to publish the book did not 
materialize and the joint creation was never published.
48 pp bound in a 12X13.5 cm. booklet in a Bristol cover. Good condition. Dark stains to reverse side of leaves (where photos 
are pasted). Two filing-holes to upper part of each leaf. Photo on "introduction" leaf is missing.
Attached are three Bristol-cards with printed photos of Riwkin, with dedications handwritten by Riwkin as well as a 
promotional leaflet of Riwkin, consisting of four pages, titled "Riwkin pictures picture life".
Exhibition: "In Detail, From the Collection of Arnie Druck (Curator: Yeala Hazut). Haifa Museum of Art, 2010.
From the collections of Arnie Druck.

Opening price: $1800

257
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257.
Leah Goldberg - Layout of the Book "Gaddi and his little donkey" - Unpublished Children's Book 
Leah Goldberg, layout of the book " Gaddi und sein kleine Esel, Eine Gedichte aus Israel, mit Bilder von Anna Riwkin 
Brick und Text von Leah Goldberg ]Gaddi and his little donkey, poem-story from Israel, illustrations by Anna Riwkin-
Brick and text by Leah Goldberg[, Tel-Aviv, 1959. German.
In the 1950s-60s several children's books were published in Israel, accompanied by b/w photos, about children's 
lives in Israel and worldwide. The series of children's books created by Swedish photographer Anna (Hana) Riwkin-
Brick with the author Astrid Lingren, was very popular at the time.
Anna Riwkin-Brick (born in Russia, 1908, died in Tel-Aviv, 1970) was born to a Zionist family (her father was a 
delegate to the 1st Zionist Congress). In 1915, when still very young, immigrated with her parents to Sweden where 
she was raised and educated, in Stockholm. Worked as an assistant to the photographer Moise Benkow. In 1928 opened 
her own photography studio and started to work as a professional photographer. After WW II worked for the Swedish 
magazine "Se" and travelled frequently in Sweden and abroad. During her travels Riwkin photographed the places 
she visited (traveled to and photographed in Japan, Korea, Israel and India). The frequent travels led to the series 
of books mentioned above; a series of nineteen books (the text of nine books was composed by Lindgren) portraying 
lives of children in various countries around the world. To mention some of the series' books: "Ella Kari, the Girl 
from Lapland" (1954), "Nariko-San, the Girl from Japan" (1957), "Sea, the Girl from Africa" (1959) and other books, 
translated into Hebrew by Leah Goldberg.
The popularity of the books translated from Swedish into Hebrew led to the creation of similar local versions 
in Hebrew, portraying lives of children in Eretz Israel, like, for example, "The Small Queen of Sheba - Story of 
Children - Olim" (1956) - about a girl who arrived from Morocco and her attempts to adapt to life in a Kibbutz, and 
"Adventure in the Desert" (1966) - about three children of Kibbutz Revivim. As Lindgren's books brought scents of 
remote countries to the children of Israel, local attempts from Israel were exported to children of the world through 
the books "Little Queen of Sheba" (New York, 1959) and "Eli Lives in Israel" / "Eli aus Israel / "Eli bor I Israel" 
(New-York, 1964; London, 1964; Hamburg, 1964; Stockholm, 1964) - all being the outcome of a fruitful cooperation 
between Goldberg who composed the texts and Riwkin-Brick who contributed her photos. 
The booklet presented here, which was probably about to be published in Hebrew, in Swedish and in German, is an 
example of the above mentioned cooperation. The booklet contains 43 photos with short texts by Goldberg, creating 
43 "scenes" portraying a day in Gaddi's life, a child in a Kibbutz in the northern Valley of Jordan. The story opens 
with a short introduction: "Hello!, boys and girls! We will tell you the story of Gaddi and his little donkey (who was 
much smarter than Gaddi!)". Following is an introduction of Gaddi's family, first his mother, a teacher, his father - a 
farmer who drives a tractor (and teaches Gaddi how to drive a tractor); then, more children of the Kibbutz appear and 
introduce different animals, amongst them Gaddi's favorite donkey. Gaddi and his donkey explore the Kibbutz lanes 
but suddenly the donkey disappears. This sends Gaddi to search outside of the Kibbutz: he visits nearby settlements 
(including an Arab village). Gaddi meets a shepherd and goes through various experiences but he cannot find his 
way back home and when night falls, sad and desperate, Gaddi falls asleep under an Eucalyptus tree. His worried 
parents turn to the police (in Afula) for help and start looking for him. One of the Kibbutz members finds Gaddi the 
following morning walking on the road next to the Kinneret. He makes Gaddi drink some orange juice and takes him 
back home, to the Kibbutz and to his parents where Gaddi is received with joy and where he finds his favorite donkey. 
The last scene tells how Gaddi's mother puts him to sleep and this is how the story ends.
The booklet presented here is most probably a complete and advanced layout, very close to the final version of the 
book which was supposed to be published, mainly for two reasons: as far as the texts are concerned - they are complete 
(except for one case, on pages 6-7, where it seems that the text is not final), and secondly - as far as the photos are 
concerned - they appear in their correct order, each one perfectly laid out. On the margins of most of the pages and 
around the photos are various handwritten inscriptions and scribbles with instructions for the final layout of 
the leaves and the photos. The size of the photos is not uniform and their shape is not final, this is why one finds 
comments about photos that have to be enlarged or where a small landscape photo replaces a large panoramic photo. 
Comments appearing on margins of leaves imply that Goldberg and Riwkin-Brick, were planning to publish the book in 
Hebrew and Swedish translations (in addition to the original version in German?) and prepared in advance the layout 
of the pages - from right to left and from left to right - by noting "Hebr." And "Schw.", according to the writing 
direction of the different languages.
The book "Gaddi and his Little Donkey", which remained hidden for many years was first exhibited to the public in the 
exhibition "In Detail, from the collections of Arnie Druck" in the Haifa Museum of Art in 2010.
The booklet presented here is a hidden fruit of cooperation between one of the most outstanding Hebrew poets, 
intellectuals, authors and writers for children in modern times and an important artistic photographer, talented 
and creative; this cooperation resulted in famous and well known and very successful creations. "Gaddi and his 
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"פעם" - קובץ ספרותי עם הקדשה בכתב ידה של לאה גולדברג

פעם, קובץ ספרותי. הוצאת קבוצת סופרים "פתח". קאונס (קובנה), 
 .1933

מאסף ספרותי בהוצאת קבוצת הסופרים היהודית-ליטאית "פתח". 
כולל יצירות מאת לאה גולדברג, נתן אלתרמן, שמעון גנס ]עלה לארץ 

בשנת 1935 יחד עם לאה גולדברג, שלשם קבלת סרטיפיקט נישאה 
לו נישואים פיקטיביים[, א. ד. שפירא ]אליהו דוד שפיר[, ארי גלזמן 

]נספה בשואה[ ויעקב גוטליב ]מת במזרח רוסיה ב-1945 ממחלת 
הטיפוס, כפליט הכיבוש הנאצי[.

בדף השער הקדשה בכתב ידה של לאה גולדברג, משנת 1939: "ליפה, 
מ'חטאי הנעורים' של קבוצת סופרים, לאה גולדברג". 64 עמ', 20.5 

ס"מ. מצב טוב. כתמים, פגמים קלים בעטיפה. קרעים בדף הראשון ובדף 
האחרון, כתוצאה מחיבור הסיכות. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300 

258.
"Pa'am" - Literary Anthology with a Handwritten 
Dedication by Leah Goldberg
Pa'am, literary anthology. Published by "Petach" 
authors group. Kovno, 1933.
Literary anthology published by the Jewish-Lithuanian 
authors group "Petach". Includes works by Leah 
Goldberg, Nathan Alterman, Shimon Gans ]immigrated to 
Eretz Israel in 1935 together with Leah Goldberg, who 
married him fictitiously in order to get a certificate[, 
A.D. Shapira ]Eliyahu David Shafir[, Ari Glasman 
]perished in the holocaust[ and Jacob Gotlieb ]died in 
east Russia in 1945 of typhoid, as a refugee of the Nazi 
occupation[. A dedication handwritten by Leah Goldberg 
appears on the title page, from 1939: "to Yaffa, of the 
'juvenile sins' of the authors group, Leah Goldberg". 64 
pp, 20.5 cm. Good condition. Stains, minor damages to cover. 
Tears to first and last leaves caused by staples.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

.259
אוסף ספרים מאת נתן אלתרמן - הקדשות

עשרים ושנים ספרים מאת נתן אלתרמן ומהדורת "כל כתביו", ארבעה 
ספרים עם הקדשות בכתב ידו:

■ כוכבים בחוץ, שירים. הוצאת "יחדיו", תל-אביב, 1938. ספרו 
הראשון של אלתרמן, מהדורה ראשונה, עם הקדשה + עותק מהמהדורה 

השלישית. ■ שמחת עניים, שירים, 1941 + עותק ממהדורת 1971. ■ 
הטור השביעי, שירי העת והעתון, 1948. ■ הטור השביעי, שירי העת 

והעתון, ספר שני, 1954. עותק עם הקדשה. ■ בלדות ישנות ושירי-זמר 
של אנגליה וסקוטלנד, 1959. הקדשה: "ברגשי תודה על חסדי כשרונו 

השופע והשוצף". ■ שירי מכות מצרים, מהדורה שניה, 1947. שני 
עותקים. ■ עיר היונה, 1957. ■ ספר התבה המזמרת, שלשה עותקים, 
שניים ממהדורת 1958 ואחד ממהדורת 1974, עם הקדשה מאת צלה 

בינדר. ■ שיר עשרה אחים, 1961. שני עותקים, אחד עם הקדשה: 
"ליונה, האחות הנעלה, אות הוקרה עמוקה...". ■ כנרת כנרת, מחזה 

בשלש מערכות, 1962. שני עותקים. ■ חגיגת קיץ, סדרת שירים, 1965. 

259.
Collection of Books by Nathan Alterman - Dedications
Twenty two books by Nathan Alterman and an edition 
of "The Complete Works", four books with dedications 
handwritten by Alterman. For a complete list of books - 
see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

■ בין המשורר למדינאי, 1972. ■ מהדורת "כל כתבי נתן אלתרמן", 
הוצאת הקיבוץ המאוחד, שנות ה-70. שישה-עשר כרכים. ■ שירים 
נבחרים, 1978. מהדורה דו-לשונית, עברית-אנגלית. ■ שירים על 
ארץ הנגב, קונטרס בהוצאת המכון למורשת דוד בן-גוריון, שדה 

בוקר, מוסד אלתרמן. ■ שירים 1931-1935, 1984. ■ פונדק הרוחות, 
הדפסה עשרים, 2006. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500 
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.260
אוסף ספרים מאת אלכסנדר פן - הקדשות

 שבעה ספרים מאת אלכסנדר פן, ארבעה מהם עם הקדשות בכתב ידו:
■ חזון ג'ניבה (פואימה). הוצאת "במפנה", תל-אביב, 1935. השער 
צויר ע"י הציר מירון סימה. ספרו הראשון של אלכסנדר פן. שלשה 

עותקים. ■ תבל במצור (פלאקאט פיוטי). הוצאת "ספרים טובים", תל-
אביב, 1948. עותק עם הקדשה. ■ מבחר שירים, ולדימיר מיקובסקי. 

עברית: אלכסנדר פן. הוצאת ספרית פועלים, 1950. עותק עם הקדשה. 
■ לארך הדרך, מבחר שירים. הוצאת "מדע וחיים", 1956. ציורים 

ותחריטים מעשה-ידי הציר גרשון קניספל. שני עותקים, שניהם עם 
הקדשות. אחד העותקים במעטפת הנייר המקורית. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300 

260.
Collection of Books by Alexander Penn - Dedications
Seven books by Alexander Penn, four of them with 
dedications handwritten by Penn. For a complete list of 
books- see Hebrew text. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300

.261
אוסף ספרים מאת אברהם שלונסקי - הקדשות 

שלושים ושמונה ספרים מאת אברהם שלונסקי (או תרגומים שתרגם), 
רבים מהם עם הקדשות בכתב ידו:

■ דוי, שתי פואימות דרמתיות, 1924. ספרו הראשון של שלונסקי. שני 
עותקים. ■ בגלגל, שירים ופואמות, 1927. שני עותקים. העותק השני 
כרוך יחד עם "מסדה" של יצחק למדן (מהדורת 1927). ■ לאבא-אמא, 

צרור שירים, שנת 5687. שלשה עותקים. ■ באלה הימים, 1930. שני 
עותקים. ■ לא תרצח, ילקוט קטן של שירים נגד המלחמה, 1932. 

ארבעה עותקים. ■ אברהם שלונסקי, ספר שירים. הוצאת "יחדיו", 
1934. ■ שירי המפולת והפיוס, 1938. שני עותקים. ■ שירי הימים, 

ים,  ילקוט משירת העולם על מלחמת-העולם, 1946. שני עותקים. ■ ְסִקּתִ
אלכסנדר בלוק, תרגם אברהם שלונסקי, 1943. עותק עם הקדשה. ■ על 

מלאת, 1947. שלשה עותקים, אחד מהם עם הקדשה. ■ שירים, 1954. 
עותק עם הקדשה. ■ יבגני אוניגין, תרגם אברהם שלונסקי, 1960. 

 עותק חתום. ■ אבני-גויל, 1960. שני עותקים, אחד עם הקדשה.
■ א. ס. פושקין, שירה, תרגם אברהם שלונסקי, 1966. שני עותקים, 

שניהם עם הקדשות. ■ ילקוט שירים, 1967. ■ משירי הפרוזדור האר]וך, 
 1968. ■ ארבעה מחזות, אנטון צ'כוב, 1969. עותק עם הקדשה.

■ רומן בלי כזבים, א. מריאנגוף, תרגם אברהם שלונסקי, 1970. עותק 
עם הקדשה למשורר משה דור "בָרצון להנחיל לזולתי פרשת בוהימה 

של ֵרעּות, יצירה וטראגיות". ■ לאברהם שלונסקי בן השבעים, מחרזת 

משיריו, מהדורה ביבליופילית בכתב-יד המשורר, "לא למכירה", 
1970. שני עותקים, אחד מהם חתום. ■ כתבים, שירים, ספר ראשון, 

1971. עותק עם הקדשה. ■ ספר הסולמות, 1973. ■ מול הישימון, 1973. 
■ המרידיאן של פולקובו, ויירה אינבר, תרגם אברהם שלונסקי. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250 

261.
Collection of Books by Avraham Shlonsky - Dedications
Thirty eight books by Avraham Shlonsky (or books 
translated by him), many of them with dedications 
handwritten by Shlonsky. For a complete list of books - 
see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250
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.262
אוסף ספרים מאת שאול טשרניחובסקי - מהדורות ראשונות

שלושה-עשר ספרים מאת שאול טשרניחובסקי:
■ חזיונות ומנגינות, שירים, הוצאת "תושיה", ורשה, 1898. ]חלק 
ראשון[. ספרו הראשון של טשרניחובסקי, מהדורה ראשונה. שלשה 

עותקים. כנראה, אחד או שניים מהם נדפסו בדפוס סטריאוטיפי באותה 
שנה או בשנים 1899-1900. ■ שירים, הוצאת "השלוח", אודסה, 1911. 

מהדורה ראשונה. ■ שירים, מהדורה שניה בתקונים והוספות, הוצאת 
"מוריה", אודסה, 1914. ■ שירים חדשים, הוצאת שטיבל, לייפציג, 
1924. שני עותקים בכריכות שונות. ■ עמנואל הרומי - מונוגרפיה, 
הוצאת "אשכול", ברלין, 1925. ■ ספר האידיליות, הוצאת "מוריה", 
1922 + מהדורה שניה, הוצאת "דביר", 1936. ■ משא מלחמת איגור, 

תרגם שאול טשרניחובסקי, 1939. ■ שירי הארץ, 1947. ■ שירים 
ובלדות, 2004. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200 

262.
Collection of Books by Shaul Tchernichovsky - First 
Editions
Thirteen books by Shaul Tchernichovsky. For a complete 
list of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

.263
שאול טשרניחובסקי - שלשה פריטים

1. ספר זכרונות של הילדה רות פרבמן. בדפי הספר הקדשה בכתב 
ידו של שאול טשרניחובסקי: "לילדה הנחמדה רות פרבמן, תזכי ותהיי 

לעולם נחמדת, חביבה על הורייך, לתהילה למולדת, ויקרה לכל 
מכירייך וידידייך, השמחים לאושרך וששים עלייך, כחפץ אחד מהם - 

שאול טשרניחובסקי", ]1938 בקירוב[.
2. גלויה רשמית של ִמְנהל שירותי הבריאות במחלקת הבריאות של 
ממשלת המנדט, עליה מילא שאול טשרניחובסקי את פרטיו, לטובת 

הכנסתם לרשימת הרופאים המורשים בפלשתינה: "שאול טשרניחובסקי, 
תל-אביב, רחוב מזא"ה 33, מומחה במחלות פנימיות, כירורגיה...". 

9X14 ס"מ. מצב טוב. 
Polizeiliche Anmeldung .3. טופס משטרתי רשמי, עליו נרשמו 
פרטיו של שאול טשרניחובסקי. ]גרמניה[, 16.5X21 .1928 ס"מ. מצב 

 בינוני.
מקור: אוסף ארני דרוק

פתיחה: $200

263.
Shaul Tchernichovsky - Three Documents
1. A notebook with many handwritten dedications to 
a girl named Ruth Ferbman. One of the dedications is 
written in rhyme by Shaul Tchernichovsky. ]ca. 1938[.
2. Official postcard of the Health Services 
Administration of the British Mandate Government 
Health Department, on which Shaul Tchernichovsky 
filled out his details for inclusion in the list 
of authorized physicians in Palestine: "Shaul 
Tchernichovsky, Tel-Aviv, Mazhe Street 33, specialist in 
internal medicine, surgery…". 9X14 cm. Good condition.
3. Polizeiliche Anmeldung. Official police form, 
on which Shaul Tchernichovsky's details have been 
inscribed. ]Germany[, 1928. 16.5X21 cm. Fair condition. 
From the collection of Arnie Druck

Opening price: $200

262
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 .264
אצ"ג - ספר שירים ביידיש - הקדש לי"ח ברנר, 1920

אין צייטענס רויש ]בשאון הזמנים[, מאת אורי צבי גרינברג. הוצאת 
"בצלאל", למברג (לבוב), 1919. יידיש.

מחיבוריו המוקדמים של אצ"ג. כולל הקדמה ארוכה פרי עטו, שירים 
וקטעי הגות נוספים.

בדף השער הקדשה בכתב ידו של אצ"ג, ששהה אותה עת בלבוב, לסופר 
יוסף חיים ברנר (בארץ ישראל): "לי. ח. ברנר, מאת אוהבך הרחוק 

והנדח, אורי צבי גרינברג, לבוב, 8.04.1920". 63, ]1[ עמ', 20 ס"מ. 
מצב בינוני-טוב. כתמים. חותמות ורישומים. נתון בכריכת קרטון קשה, 

עליה מודבקת העטיפה המקורית. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500 

264.
Uri Zvi Grinberg - Yiddish Poetry Book - Dedication to 
Yosef Haim Brenner, 1920 
In tsaytens roysh ]in the noise of times[, by Uri Zvi 
Grinberg. Lemberg (Lvov): "Bezalel", 1919. Yiddish.
One of Grinberg's early writings. Includes a 
long preface by Grinberg, poems and additional 
philosophical essays. A dedication handwritten by Uri 
Zvi Grinberg who was at the time in Lvov, appears on the 
title page, to the author Yosef Haim Brenner (in Eretz 
Israel): "For Y.H. Brenner, from your distant loving 
one, Uri Zvi Grinberg, Lvov, 8.04.1920". 63, ]1[ pp, 20 cm. 
Fair-good condition. Stains. Ink stamps and inscriptions. 
Bound in a cardboard binding to which the original cover is 
attached.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

263

264



204

.265
אוסף ספרים מאת אורי צבי גרינברג - הקדשות וספרים נדירים

שלושים ואחד ספרים מאת אורי צבי גרינברג, חלקם עם הקדשות בכתב 
ידו, חלקם נדירים:

■ מעפיסטא, הוצאת "ליטעראטור-פאנד", ורשה, 1922. שני עותקים, 
בפתחו של אחד העותקים הקדשה ארוכה במיוחד מאת אצ"ג (בעפרון; 
מצורף מכתב-אישור מפרופ' דן מירון). העותק השני כרוך עם הקובץ 
הספרותי "טריט ציקלוס". ■ אימה גדולה וירח, 1924. נדפס ב-600 

עותקים בלבד. ספרו הראשון של אצ"ג שראה אור בארץ ישראל. ■ 
שש חוברות "סדן" / "סדנא דארעא", 1925-1927 (חלקן כפולות). ■ 
הגברות העולה, 1926. עותק עם הקדשה. ■ אנקראון על קטב העצבון, 
1928. ■ חזון אחד הלגיונות, 1928. שלשה עותקים, אחד עם הקדשה. 
■ כלפי תשעים ותשעה, 1928. שלשה עותקים + עותק מהדורת צילום 

משנת 1978. ■ כלב בית / לוי לספרי כלב בית, 1929. שלשה עותקים, 
שניים מהם עם הקדשות. ■ אזור מגן ונאום בן הדם, 1930. שני עותקים. 

■ ספר הקטרוג והאמונה, 1937. ■ אורי צבי גרינברג משורר ומחוקק, 
י. ה. ייבין, 1938. ■ מן החכליל ומן הכח]ו[ל, 1950. נדפס ב-77 

עותקים, עם הקדשת המחבר. ■ רחובות הנהר, 1951. שני עותקים. ■ 
מבחר משירי אורי צבי גרינברג, מהדורה פנימית של אוניברסיטת 
תל-אביב, החוג לספרות עברית, 1963. ■ אונדזערע אותיות גליען, 

1978. יידיש. עם הקדשה. ■ מבחר שירים, 1979. חלק מהספרים אינם 
בכריכות המקוריות.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500

265.
Collection of Books by Uri Zvi Grinberg - Dedications 
and Rare Books
Thirty one books by Uri Zvi Grinberg, in some of which 
appear dedications handwritten by Grinberg, some of 
which are rare. For complete list of books - see Hebrew 
text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

265
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.266
שבעים גליונות כתב העת "עכשיו", 1957-2005

70 גליונות כתב העת "עכשיו" ופרסומים נוספים מבית "עכשיו" ומבית 
עורכו, פרופ' גבריאל מוקד, 1957-2005. 

"עכשיו" נמנה עם כתבי העת הספרותיים החשובים והמרכזיים ביותר 
שראו אור בארץ, בעיקר במהלך שנות ה-50, ה-60 וה-70. 

בראשית, ראה אור תחת השם "אוגדן - קובץ ספרותי" ה"יוצא ליד חוג 
סטודנטים ירושלמי לספרות ומחשבה", בעריכת ברוך חפץ. בחוברת 

"אוגדן" השניה מופיעים כחברים במערכת גם אורי ברנשטיין, מקסים 
גילן וגבריאל מוקד. אחר-כך הוחלף השם ל"עכשיו", על-שם ספרו 
הראשון של יהודה עמיחי, "עכשיו ובימים האחרים" וחוברת עכשיו 

הראשונה משנת 1959 מוספרה "3-4" (שם מופיעים כעורכים נתן זך, 
גבריאל מוקד ויהודה עמיחי ובהקדמה נכתב "'עכשיו' הינו המשכם של 

קבצי 'אוגדן', אף כי שונה הוא מהם במהותו'). מאותה שנה ועד עצם 
היום הזה מכהן פרופ' גבריאל מוקד כעורך כתב העת. 

בחוברת "עכשיו" הראשונה פורסם מאמרו המונומנטאלי של נתן 
זך, "הרהורים על שירת אלתרמן" וכן נדפסו שם שירים מאת אורי 

ברנשטיין, אריה סיון, יהודה עמיחי, דליה רביקוביץ, ישראל אלירז, 
דוד אבידן, משה דור, מקסים גילן, דן פגיס, וכן תרגומים משירת 
ברכט, ייטס, ועוד. בחוברת 5-6 משנת 1960, הצטרפו אל רשימת 
הכותבים הנ"ל גם ישראל פנקס, דליה הרץ, אהרן שבתאי, אהרן 

אפלפלד ויוסף מונדי. בחוברת 7-8 משנת 1962 פרסמו משיריהם גם 
יאיר הורביץ ומאיר ויזלטיר, ובחוברת 10 משנת 1964 הצטרפו יורם 

קניוק ויונה וולך (בת ה-20) במדור "פנים חדשות", עם ארבעה שירים 
(ביניהם השיר "יונתן").

האוסף כולל: גליונות "אוגדן" 1-2; גליונות "עכשיו" 3-70 (ב-42 
כרכים); גליונות The Jerusalem Review" 1-6" (ב-5 כרכים); 

גליונות The Tel Aviv Review" 1-4"; ששה פרסומים שונים מבית 

266.
70 Issues of the Achshav Periodical, 1957-2005
70 issues of the Achshav periodical and additional 
publications from the publishing house of Achshav and 
its editor, Prof. Gavriel Moked, 1957-2005.
Achshav is one of the most important literature 
periodicals published in Israel, primarily during the 
50-s, 60-s and 70-s.
At first, it was published under the name "Ogdan 
- Literature Compilation published by a group of 
Jerusalem students of literature and philosophy", 
edited by Baruch Hefetz. Ori Bernstein, Maxim Gilan 
and Gavriel Moked were members of the editing staff 
of the second Ogdan booklet. Afterwards, the name was 
changed to Achshav, named after the first book written 
by Yehuda Amichai, Achshav U'Veyamim Ha'Acherim and 
the first Achshav booklet printed in 1959 was numbered 
3-4 (the editors named are Natan Zach, Gavriel Moked 
and Yehuda Amichai. In the introduction of Achshav 
the editors write that Achshav is the continuation of 
Ogdan although basically they are different). From 
that time until today, Prof. Gavriel Moked serves as the 
periodical's editor.
In the first issue of Achshav, the monumental article 
"Thoughts on Alterman's poetry" by Nathan Zach was 
published, along with poems by Uri Bernstein, Aryeh 
Sivan, Yehuda Amichai, Dahlia Ravikovitch, Israel 
Eliraz, David Avidan, Moshe Dor, Maxim Gilan, Dan Pagis. 
Translations of poems by Brecht, Yeats and other poets 
appear in this issue as well. In issues 5-6 from 1960, 
Yisrael Pinkas, Dalia Hertz, Aharon Shabtai, Aharon 
Appelfeld and Yosef Mundi join the list of writers. 
issue 7-8 from 1962 features poems by Yair Hurwitz 
and Meir Wieseltier and issue 10 from 1964 has works 
by Yoram Kaniuk and Yona Wallach (20 years old) in the 
column New Contributors, with four poems (one is the 
poem Yonatan).
The collection includes: Issues of Ogdan: 1-2; Issues of 
Achshav: 3-70 (in 42 volumes); issues of The Jerusalem 
Review: 1-6 (in 5 volumes); issues of The Tel Aviv 
Review: 1-4; six varied publications by Achshav; 
two booklets of Now (Achshav's attempt to publish in 
English), anthology of Shir Echad Achshav, Makom - Issue 
1 (published by Achshav), Achshav - Evening of poetry 
for the Young - April 1990; Periodical Achshav a, 2008. 
Total of 59 booklets. Varied size. Overall good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $180

266

"עכשיו": שתי חוברות "Now" (נסיון ל"עכשיו" באנגלית), אנתולוגיית 
"שיר אחד עכשיו", "מקום" - גליון 1 (הוצאת "עכשיו"), "עכשיו - ערב 

שירה צעירה" - אפריל 1990; עונתון "עכשיו" א', 2008. סה"כ 59 
חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $180
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.268
אוסף ספרים מאת נתן זך, משה דור ואריה סיון - הקדשות

עשרים וארבעה ספרים מאת נתן זך: ■ בשלושה, שלושה פרקי שירה, 
משה דור, נתן זך, אריה סיון. הוצאת "לקראת", 1953. ■ שירים 

ראשונים. הוצאת המס"ה, 1955. ■ שני עותקים, אחד בכריכה מקורית, 
השני נכרך בידי עדו אגסי ונתון בנרתיק נאה. ■ שירים חדשים, מקסים 

 גילן, משה דור, נתן זך, בן-ציון תמר. הוצאת "המשך", 1955.
■ שירים שונים, 1960 + עותק ממהדורת 1982. ■ נתן זך - מבחר 

שירים ודברים על יצירתו, מאת דן צלקה. סדרת "מחברות לשירה", 
1962. נדפס ב-500 עותקים. ■ במקום חלום, מחברת איטלקית 

 ראשונה, רישומי דפוס מאת יגאל תומרקין, 1966. עותק עם הקדשה.
■ דקלים ותמרים, צרור שירי עם ערביים בתרגום נתן זך וראשד 

חוסיין, Against Parting, 1967 ■ .1967. עותק עם הקדשת המחבר. 
■ צפונית מזרחית, 1980. עותק עם הקדשה "לגבריאל טלפיר, שֵחילֹו 

 לגיֹון ומפעלֹו גִזית, ולרעייתו רבקה - בתודה על הסיור המודרך".
■ מבחר, 1980. עותק עם הקדשה. ■ קווי אויר, 1983. עותק עם הקדשה. 

■ אנטי-מחיקון, 1984. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ בית-ספר 
לריקודים, 1985. שני עותקים. ■ כיוון שאני בסביבה, 1996. עותק 

עם הקדשה "לגבריאל ]מוקד[, הוריאציות שלי תמורת הוריאציות שלך, 
כעבור שנות 'וריאציות' רבות". ■ כל החלב והדבש, חמישה עותקים 
ממהדורות שונות, שניים מהם עם הקדשות. ■ הדבורה דבורה (ספר 

ילדים), 2001. 
שישה ספרים מאת אריה סיון וספר מאת משה דור: ■ שירי-שריון, 
 1963. עותק עם הקדשה. ■ ארבעים פנים, 1970. עותק עם הקדשה.

■ נופל לך בפנים, 1976. עותק עם הקדשה. ■ אישרורים, 1981. עותק 
 עם הקדשה. ארץ מעלה, 1988. עותק עם הקדשה. ■ כף הקלע, 1989.

■ מעבר חצייה, שירים, מאת משה דור, 1962. עותק עם הקדשה 
"בידידות משובצת ִמְפָלִצים וגרפומַאנים". 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

.267
אוסף ספרים מאת יהודה עמיחי - הקדשות

ארבעים וארבעה ספרים מאת יהודה עמיחי, תריסר מהם עם הקדשות 
בכתב ידו:

■ עכשיו ובימים האחרים, שירים. הוצאת "לקראת", 1955 + עותק 
מן המהדורה השניה (1960), עם הקדשה. ספרו הראשון של יהודה 
עמיחי. משמו של ספר זה נגזר שמו של כתב העת החשוב "עכשיו". 

■ במרחק שתי תקוות, שירים, 1958. שני עותקים, אחד עם הקדשה. 
■ בגנה הצבורית, 1959. מהדורה ראשונה ומהדורה שניה, העותק 
מהמהדורה הראשונה חתום בידי עמיחי. הספר הראשון שראה אור 

בהוצאת "עכשיו". ■ ברוח הנוראה הזאת, 1961 + מהדורה שניה, עם 
הקדשה. ■ מסע לנינוה, מחזה, 1962. ■ יהודה עמיחי - מבחר שירים 
ודברים על יצירתו, מאת דן צלקה. סדרת "מחברות לשירה", 1962. 

נדפס ב-500 עותקים. ■ לא מעכשיו לא מכאן, 1963. ■ שירים -1948
1962, 1963. ארבעה עותקים ממהדורות שונות. ■ פעמונים ורכבות, 

תסכיתים ומחזות, 1968. ■ עכשיו ברעש, שירים 1963-1968, 1968. 
שני עותקים, באחד העותקים הקדשה. ■ מי יתנני מלון, 1971. ■ ולא על 
מנת לזכור, 1971. ■ מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול, 1974. שלושה 

עותקים, באחד העותקים הקדשה. ■ הזמן, 1978. ■ שלוה גדולה: שאלות 
 ותשובות, 1980. שני עותקים. ■ מאדם אתה ואל אדם תשוב, 1985.

■ שעת החסד, 1986. ■ שירי ירושלים, 1987. תצלומים: עליזה אורבך. 
■ גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות, 1989. שני עותקים, אחד 
עם הקדשה. ■ שירי אהבה, 1983. ■ עוד שירי אהבה, 1994. ■ אכזיב, 

קיסריה ואהבה אחת, 1996. תחריטים: דגנית פרטוש-כהן. שני 
עותקים. ■ פתוח סגור פתוח, 1998. עותק עם הקדשה. ■ שלשה ספרי 

ילדים של עמיחי: הזנב השמן של הנומה; מה קרה לר]ו[ני בניו-יורק; 
ספר הלילה הגדול. ■ ארבעה תרגומים של עמיחי לאנגלית, ארבעתם 
חתומים בידי עמיחי ואחד חתום וממוספר 13/50; תרגום של עמיחי 

לרוסית. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

268.
Collection of Books by Nathan Zach, Moshe Dor and Aryeh 
Sivan - Dedications
Twenty four books by Nathan Zach. Six books by Aryeh 
Sivan and a book by Moshe Dor. For a complete list of 
books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

267.
Collection of Books by Yehuda Amichai - Dedications
Forty four books by Yehuda Amichai, a dozen books with 
dedications handwritten by Amichai. For a complete list 
of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400
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.269
"קדיש" בתרגום נתן זך - חתימות אלן גינסברג וזך

קדיש ושירים אחרים, מאת אלן גינזברג ]גינסברג[. תירגם, ערך 
והאיר: נתן זך. הוצאת עם עובד, תל-אביב, 1988. מהדורה דו-לשונית, 

עברית-אנגלית.
הפואמה "קדיש", שנכתבה, לפי עדות מחברּה, "ליד אותו שולחן" במשך 

30 שעות רצופות, נמנית עם יצירותיו החשובות ביותר של גינסברג 
(1926-1997), מהמשוררים הבולטים של "דור הביט" האמריקני. היא 

נכתבה לזכר אמו, נעמי, ומוקדשת לה. 
 Allen" בדף השער מופיעות חתימות המחבר והמתרגם. גינסברג חתם
Ginsberg, Tel Aviv 1988" וזך חתם "נתן זך 27.1.88". 166 עמ', 

24 ס"מ. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

269.
”Kaddish” Translated by Nathan Zach - Signed by Allen 
Ginsberg and Zach
Kaddish and other poems, by Allen Ginsberg. Translated, 
edited, and illustrated by Nathan Zach. “Am Oved”, Tel - 
Aviv, 1988. A bi-lingual edition, Hebrew - English.
The poem "Kaddish", written, according to the 
testimony from its author, "at the same desk" for 30 
hours straight, is one of the most important works by 
Ginsberg (1926-1997), one of the prominent poets of the 
American "Beat Generation". It was written in memory of 
his mother, Naomi, and dedicated to her.
The signatures of the author and the translator appear 
on the title page. Ginsberg signed: "Allen Ginsberg, Tel 
Aviv 1988" and Zach signed: "Natan Zach, 27/01/88". 166 
p., 24 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

267

268

269
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.270
אוסף ספרים מאת יאיר הורביץ - הקדשות

שלושים וארבעה ספרים מאת יאיר הורביץ, רבים מהם עם הקדשות 
בכתב ידו:

■ ילקוט לידידים, 1981. מהדורה חתומה וממוספרת בת מאה עותקים. 
עותק מספר 26, עם הקדשה: "לגבריאל, בידידות רבה, ילקוט 

לידידים". ■ שירים מן הקצה הנמוך, 1962. ■ סלויון. ארבעה עותקים, 
שניים מהמהדורה הראשונה (1966) ושניים ממהדורת 1988. עותקי 

המהדורה הראשונה עם הקדשות בכתב יד. ■ ברחובות אלמים, שירים, 
יאיר הורביץ, בנימין פשוט, 1961. ■ שירים ללואיס. "מהדורה 

אישית, נדפסה ב-50 טפסים. אינה נמצאת למכירה", 1963. הקדשה: 
"לגבריאל, 'אשר אינו מתפתה ַלְׁשָיִרים', על מה שאני אוהב בו". עותק 

נוסף, מהדורה שניה (1988). ■ בעיר שרקיעים לה אין ומרגועה מחסה, 
1968. הקדשה: "לגבריאל, שסמוך אל השירים, עיר בלי רקיעים 

מ'אירי מעופף' מאד". ■ יונייקה, 1970. ■ עונת המכשפה, 1970. שני 
עותקים, שניהם עם הקדשות. ■ נרקיסים למלכות מדמנה, 1972. שלשה 
עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ שירים 1960/1973. שני עותקים, 
אחד עם הקדשה. ■ אנטומיה של גשם, 1980. שלשה עותקים, אחד מהם 

עם הקדשה: "לגבריאל, בסימן אותה מסורת של פכפוך, שתחילתה 
ב'שירים ללואיס'". ■ פרקים מספר החלום, שירים לבני הנעורים, 

1978. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ יחסים ודאגה, 1986, 1987. 
שלשה עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ ארץ בחירה. מהדורה שניה 
(1985). שני עותקים, שניהם עם הקדשות. ■ ציפור כלואה, 1987. שני 

עותקים, שניהם עם הקדשות. באחת ההקדשות כתב הורביץ "מחברת 
המכּונה מבחר, הכורכת לצרור פרפור פרוזדור עם בת צפור, בחום 
רב". ■ השושן הקטן הלבן, אנתולוגיה סקוטית. בחר, תרגם והקדים 

 מבואות יאיר הורביץ, 1988. ■ בשבתי לבדי, 1976. שני עותקים.
■ גורל הגן, כל השירים (א): 1960-1976. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

.271
יונה וולך - הקדשה למשורר יאיר הורביץ על ספרּה הראשון "דברים"

דברים. הוצאת "עכשיו", 1966. מהדורה ראשונה. 
בדף השער הקדשה בכתב ידה של וולך: "בית-הורביץ, 7/7/66. יאיר, 
אמך שלך ואני מסכימות ומהללות את נפלאותך וגם הנה ספר בשבילך, 

מיונה". 
בשנות ה-60 נוצרה ידידות קרובה מאד בין יונה וולך ויאיר הורביץ 
ואף בין אמו של יאיר, לאה, לוולך. כמו וולך, גם הורביץ התגורר עם 
אמו במשך שנים רבות, ברחוב יודפת פינת רחוב דיזנגוף בתל-אביב. 
על קשרי הידידות בין השלושה כותב יגאל סרנה: "דירת ההורביצים 
היתה לביתה התל אביבי של יונה. הם למדו לזהות את נקישת נעליה 
המהירה על ארבע המדרגות. ללאה הורביץ קראה אמא ובאה לבקרה 

גם בשדרות קרן קיימת, היכן שהאם המבוגרת הסתובבה בקיץ כמטפלת 
עם עדת תינוקות. 'אני עצובה, אין לי מזל', אמרה לה יונה. עם לאה 
התנהגה כילדה קטנה שרע לה. ניטלה ממנה החדווה הדברנית. 'קשה 

לי, אין לי בית חם, רע לי עם אמא שלי. אני מקנאה ביאיר שיש לו 
בית כזה'. ]...[ 'רע לי בכפר, אין לי אף אחד שם', שפכה יונה את לבה 
כאסופית חלשה, ולאה אמרה שאין יפה כמו יונה. לפעמים, כשנשארה 

יונה לישון אצל ההורביצים על מיטה מתקפלת, רחצה אותה לאה 
הורביץ באמבטיה כמו היתה בתה הקטנה. רק בשובו של יאיר הביתה 

השתנתה יונה, דיבורה הפך מהיר יותר, היא התאימה עצמה לקצב של 
יאיר, לשנינות, למשחקי הלשון שדרש משחק נעוריהם הקדחתניים. 
מפנה לכל אחד צלע אחרת, שלמה לגמרי, של הווייתה" (יונה וולך 
- ביוגרפיה, מאת יגאל סרנה. "כתר", 2009, מהדורה שניה, עמ' 

270.
Collection of Books by Yair Hurwitz - Dedications
Thirty four books by Yair Hurwitz, many of them with 
handwritten dedications by Hurwitz. For a complete list 
of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400

270

271

 .(135-136
העותק שלפנינו הוצא מאוספי הספריה המרכזית של אוניברסיטת תל-
אביב, אליה נתרמּה ספרייתו של המשורר יאיר הורביץ לאחר פטירתו. 
במרוצת השנים כוסתה ההקדשה בנוזל מחיקה לבן (טיפקס) ורק לאחר 

שהּוצא הספר מרשות הספריה האוניברסיטאית, הּוַסר נוזל המחיקה 
ונחשפה ההקדשה הנ"ל. 46, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. עותק ספריה 

לשעבר. חותמות ומדבקה על השדרה. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500
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271.
Yona Wallach - Dedication to the Poet Yair Hurwitz on 
her first book "Devarim".
Devarim. "Achshav" publishing, 1966. 1st edition.
On the title page appears a dedication handwritten by 
Wallach: "Beit-Hurwitz, 7/7/66. Yair, Your mother and 
me agree and praise your wonders and here is a book for 
you, from Yona".
During the 1960s a very close friendship developed 
between Yona Wallach and Yair Hurwitz and even with his 
mother, Lea. Like Wallach, Hurwitz also lived with his 
mother for many years on Yodfat corner Dizengoff Street 
in Tel-Aviv. Igal Sarna writes about the friendship 
between the three: "The Hurwitz's home was Yona's home 
in Tel-Aviv. They learned to identify her fast footsteps 
on the four steps leading to the apartment. Wallach 
called Lea Hurwitz "Mother" and also visited her in 
Keren Kayemet Blvd. where she worked in the summer as 
a nanny and strolled with several babies. 'I am sad, 
I am unlucky' Yona told her. With Lea she behaved as 
a little girl who goes through bad times. Her verbal 
gaiety was gone. 'I am suffering, I do not have a home, 
I feel bad with my mother. I envy Yair who has such a 
home'.]…[ 'I feel bad in the country side, I have no one 
there', Yona said as a weak orphaned girl, and Lea told 
her that no one is as pretty as she is. Sometimes when 
Yona slept over at the Hurwitz's on a folding bed, Lea 
gave her a bath as if she were a little girl. Only when 
Yair returned home Yona changed, her speech became 
faster and she adapted herself to Yair's pace and to his 
wit, dictated by their hectic youth. She turned to each 
one a different angle, though a complete one, of her 
existence". (Yona Wallach - Biography, by Yigal Sarna, 
"Keter", 2009, 2nd edition, pp 135-136).
The copy presented here is from the collections of the 
Tel-Aviv University Central Library to which Yair 
Hurwitz's library was bequeathed. Through time, the 
dedication was hidden under white Tipp-Ex fluid. Once 
the copy was no longer in the university library's 
collections, the Tipp-Ex marks were removed and the 
dedication was revealed. 46, ]1[ pp, 24 cm. Good condition. 
Ex library copy. Ink stamps and label on the spine.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

272

.272
אוסף ספרים מאת יונה וולך - הקדשה 

שבעה ספרים מאת יונה וולך, אחד מהם עם הקדשה בכתב ידה:
■ דברים, 1966. עותק מן המהדורה הראשונה של ספרה הראשון של 

וולך, עם הקדשה בכתב ידה: "לפנינה, לא פיצוי, אבל נחמה. יונה". 
נמענת ההקדשה - פנינה - היא פנינה כספי, ידידה קרובה של וולך 
באמצע שנות ה-60. ההקדשה שלפנינו מצּוטטת בביוגרפיה של יונה 
וולך, ראה: יונה וולך - ביוגרפיה, מאת יגאל סרנה ("כתר", 2009, 

מהדורה שניה), עמ' 229-230. 
■ דברים, מהדורה שניה מצולמת, 1985. ■ שני גנים, 1969. ■ אור 
פרא, 1983. ■ מופע, 1985. ■ יונה וולך - שיריה הראשונים, שירי 

יאיר הורביץ ומאיר ויזלטיר הצעירים. חוברת "עכשיו" מס' 14 
(מהדורה שניה, 1985). ■ תת הכרה נפתחת כמו מניפה, מבחר השירים: 
1963-1985, בעריכת הלית ישורון, 1992. ■ דברים ראשונים, 2009. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

272.
Collection of Books by Yona Wallach - Dedication
Seven books by Yona Wallach, one of them with a 
handwritten dedication by Wallach. For a complete list 
of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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.273
אוסף ספרים מאת מאיר ויזלטיר ומקסים גילן

שלשה-עשר ספרים מאת מאיר ויזלטיר: 
■ פרק א פרק ב, 1967. שני עותקים, באחד הקדשה "לגבריאל מוקד, 
שספר זה עמד במוקד פעילותו במרוצת שלוש השנים". ■ חוברת "גוג 

- גליונות שירה" מס' 1, 1969, בעריכת ויזלטיר. עם חתימותיהם של 
 חלק מהמשתתפים - יאיר הורביץ, מנחם בראון ]בן[ ומאיר ויזלטיר.
■ חוברת "גוג - גליונות שירה" מס' 2, 1974, בעריכת ויזלטיר. ■ 
קח, 1973. עותק עם הקדשה. ■ קח, מהדורה שניה, 1977. עותק עם 

הערות וביאורים רבים בכתב ידו של אילן שיינפלד. ■ דבר אופטימי, 
עשית שירים, 1976. ■ פנים וחוץ, 1977. ■ מוצא אל הים, 1981. ■ אי 

יוני, 1985. ■ מכתבים ושירים אחרים, 1986. ■ מחסן, 1994. ■ שירים 
איטיים, 2000. שני עותקים. ■ מרודים וסונטות, 2009. 

שמונה ספרים מאת מקסים גילן: 
■ גדר פרוצה, 14 שירים, 1947. שני עותקים מספרו הראשון של 

מקסים גילן, שניהם עם הקדשות. ■ חומות, 1959. עותק עם הקדשה. 
■ ָׂשֵהד, 1962. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ מטח, 1963. קונטרס 

ייחודי, נדפס במאתיים עותקים בלבד, עותק חתום וממוספר. ■ שיחות 
פלורנטין: דניאל פלורנטין משוחח עם מקסים גילן, 1998. ■ בבית 

קורס, שירים, 2002. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

273.
Collection of Books by Meir Wieseltier and Maxim Gilan
Thirteen books by Meir Wiesltier. Eight books by Maxim 
Gilan. Dedications. For a complete list of books - see 
Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

273

274

.274
קילטרטן - מאסף ספרותי-אמנותי אוונגרדי, 1964

קילטרטן, בעריכת מקסים גילן ונחום קיין. הוצאת "בית פעולה 
קילטרטן", תל-אביב, 1964.

מאסף ספרותי-אמנותי חד-פעמי, בהשתתפות מאיר ויזלטיר, יוסף 
מונדי, יאיר הורביץ, וכותבים נוספים. במאסף פורסמו גם שירים מאת 

יונה וולך (בהיותה בת 20), ראיון עם הפסל יצחק דנציגר, מכתבים 
לנתן זך עורך כתב-העת "יוכני" ולגבריאל מוקד עורך "עכשיו", 

ומכתב הקורא לועדת פרס נובל לספרות להעניק את הפרס למשורר 
עזרא פאונד. המאסף ראה אור "בפורמט מצומצם לרגל המגיפה", 

במאות בודדות של עותקים, כרוכים כמעין תיקיית-קרטון גזורה ביד, 
עם חותמת-שעוה. עותק זה ממוספר (297), בכתב-ידו של העורך, 

מקסים גילן ועם הקדשה ממנו. ]49[ דף, 35 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

274.
Kiltartan - Literary-Artistic Avant-Garde Anthology, 
1964
Kiltartan, edited by Maxim Gilan and Nahum Kein. "Beit 
Peula Kiltartan" publishing, Tel Aviv, 1964.
A one-time literary-artistic anthology with the 
participation of Meir Wieseltier, Yosef Mundi, Yair 
Hurwitz and other writers. Poems by Yona Wallach (from 
when she was 20 years old), an interview with sculptor 
Yitzchak Danziger, letters to Nathan Zach, editor of 
the periodical "Yochani" and to Gabriel Moked, editor 
of "Achshav"' and a letter recommending the poet Ezra 
Pound as a candidate for a Nobel Prize. The anthology 
was published in a limited edition of several hundred 
copies "due to the plague", bound in a cardboard folder 
cut by hand, with a wax-seal. Presented here is copy 
(297) numbered by hand by Maxim Gilan, the editor; with 
his dedication. ]49[ pp, 35 cm. Good condition. Staining.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250
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275

.275
אוסף ספרים ופריטי-דפוס מאת דוד אבידן - הקדשות

שלושים ותשעה ספרים מאת דוד אבידן ופריטי-דפוס נוספים: 
■ ברזים ערופי שפתיים, הוצאת "ארד", תל-אביב, 1954. ספרו הראשון 

של אבידן, מהדורה ראשונה. ■ בעיות אישיות, הוצאת "ארד", תל-
אביב, 1957. שני עותקים, באחד הקדשה: "ליהודה ליש, בלי בעיות 
אישיות, דוד אבידן" ובשני חתימה. ■ סיכום ביניים, 1960. ■ שירי 

לחץ, 1962. ■ משהו בשביל מישהו, שני עותקים מהמהדורה הראשונה 
(1964), אחד מהם עם הקדשה "לגבריאל, בתקווה שאתה ממּוקד במקום 

כלשהו" + עותק מהמהדורה השלישית, עם הקדשה. ■ דוד אבידן מגיש 
תיאטרון מופשט, 1965. שני עותקים. ■ אור של פיל, רצף-רישומים 

מאת כרמלה טל עם איורימילוליים מאת דוד אבידן, 1967. נדפס 
ב-500 עותקים. ■ שירים בלתי אפשריים / דו"ח אישי על מסע ל.ס.ד., 

1968. שני עותקים. ■ שירים חיצוניים, 1970. שני עותקים, אחד עם 
הקדשה לקונית. ■ שירי לחץ, 1973. שני עותקים, אחד עם הקדשה: 

"לגבריאל, עדיין תחת לחץ". ■ שירים שימושיים, 1973. שני עותקים, 
אחד עם הקדשה לקונית. ■ הפסיכיאטור האלקטרוני שלי, שמונה שיחות 
אותנטיות עם מחשב, 1974. ■ שירי מלחמה ומחאה, 1976. שני עותקים 
מהמהדורה הראשונה, אחד עם הקדשה + שני עותקים מהמהדורה השניה 

(1987), אחד עם הקדשה. ■ שירי אהבה ומין, 1976. שני עותקים 
מהמהדורה הראשונה, אחד עם הקדשה "לג.מ. - אם לא אהבה, גם מין 

אהבה יכולה לעזור" + שני עותקים מהמהדורה השניה (1987), אחד 
עם הקדשה. ■ תישדורות מלוויין-ריגול, שירים, תישדורות, מסמכים, 

1978. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ קטלוג תערוכה "לא, הערות 
וצופנים על בינצופנים ותקרינים", 1969. ■ קטלוג תערוכה "אנמ - 
אנרגיה משורבטת", 1979. נדפס ב-500 עותקים. ■ ספר האפשרויות 

- שירים וכו', 1985. שלשה עותקים, אחד עם הקדשה, אחד עם חתימה. 
■ אבידניום 20, מיטב שירים, תישדורות, מיסמכים וכו' -1965

1985, 1987. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ המיפרץ האחרון, שירי 
סופת-המידבר ושבעה שירי-רקע, 1991. שני עותקים. ■ דני מחונני 

בניו-יורק (ספר ילדים), 1993. איורים: יעל-שחר שריד, הקדשת 
המאיירת עם קולאז'. ■ שבעה ספרים נוספים של אבידן, תרגומי שיריו 

275.
Collection of Books by David Avidan and some Printed 
Items - Dedications
Thirty nine books by David Avidan and some additional 
printed items. For a complete list of books - see Hebrew 
text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $700

לרוסית, אנגלית, צרפתית וערבית. ■ חוברת "דיוקן" מס' 3, הוצאת 
"נמרוד" (יותם ראובני), 2004 - ראיון של מנחם בן עם אבידן. ■ 

כרזה, הזמנה לערב של כתב העת "עכשיו" ב"צוותא", תל-אביב, 19 
במאי 1976, בהשתתפות דוד אבידן, יונה וולך, ואחרים. ■ כרזת פרסום 
לסרטו הנסיוני של אבידן "הכל אפשרי" (מודבקת על בד פשתן לתצוגה 
ושימור). ■ שבעה דפים בודדים, פריטי-דפוס מבית היוצר של אבידן. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $700
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.276
אוסף ספרים מאת ישראל אלירז ואֹורי ברנשטיין

תשעה-עשר ספרים מאת ישראל אלירז, שבעה מהם עם הקדשות:
■ קצה קשה. ■ דלת אדומה. ■ מיניאטורות קלמנטה ושירים אחרים (שני 

עותקים). ■ Miniatures Clemente (מהדורה דו-לשונית, עברית-
צרפתית). ■ הלדרלין (שני עותקים). ■ מחברות חורף. ■ עניינים 

מקומיים (שלשה עותקים). ■ לפני הדלת, מעבר לקיץ. ■ דו"ח מודד 
הקרקעות. ■ הלא יאמן פשוט ישנו (שני עותקים). ■ איך להיכנס אל 

חדר ממנו לא יצאת מעולם (שני עותקים). ■ ארוחת ערב עם שפינוזה 
וחברים (שני עותקים). 

שלושים ספרים מאת אורי ברנשטיין, עשרה מהם עם הקדשות:
■ באותו החדר, באותו האור, הוצאת "יוכני", 1961. ■ בעונה קצרה, 

שירים, 1967 (ארבעה עותקים). באחד העותקים הקדשה למשורר משה 
דור: "העדין אנחנו בריב? ממילא אנו נתונים באותה עונה קצרה 

ומשותפת". ■ על אהבה אחת ויחידה (שני עותקים). ■ חוברת "הנה" מס' 
5 בעריכת נתן זך. ■ כולם מעשים בודדים, שירים 1967-1973 (שני 
עותקים). ■ עיסוק בין חברים. ■ מה שנשאר, מה שלא (שני עותקים). 

■ ערב עם סּו. ■ שירים נבחרים. ■ זמן של אחרים, שירים 1987-1995 
(שני עותקים). ■ עולם עובר. ■ משא טירזיאס (שני עותקים). ■ אברהם 

אבינו בניו-יורק, פואמה. ■ ענין פרטי (שני עותקים). ■ עם מוות 
(ארבעה עותקים). עמק השווה (שלשה עותקים). 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

.277
אוסף ספרים מאת מאיה בז'רנו, רוני סומק ואגי משעול

עשרים וארבעה ספרים מאת מאיה בז'רנו, חמישה-עשר מהם עם 
הקדשות: 

■ עבוד נתונים 52 (שני עותקים). ■ בת יענה. ■ לוייתן. ■ שירת 
 The Hymns of Job and ■ .(שני עותקים) הציפורים. ■ מזמורי איוב

Other Poems. ■ הח]ו[ם והק]ו[ר. ■ התעוררתי בליבו של אלכסון (שני 
עותקים). ■ היופי הוא כעס (שלשה עותקים). ■ רצף השירים (שלשה 
עותקים). ■ אנסה לגעת בטבור בטני. ■ מחברת שירה, מאיה בז'רנו 
(בית הקונפדרציה). ■ קול. ■ מדריך תיירים בעיר זרה. ■ תדרים. 
תשעה-עשר ספרים מאת רוני סומק, אחד-עשר מהם עם הקדשות:

 ■ ּגֹוֶלה, 1976 (שני עותקים). ■ סולו, 1980 (שלשה עותקים).
■ 1 בשביל 3, 3 בשביל 1, רוני סומק, אלי בכר, פרץ בנאי, 1980. 

■ המתופף של המהפכה. ■ אלג'יר. ■ בלאדי מרי. ■ נולדנו בבגדד 
(עברית-ערבית-צרפתית). ■ ברדלס (שני עותקים). ■ בית-חרושת של 

הטבע, חורף 2046, 1998, בני אפרת ורוני סומק (קטלוג תערוכה). 
■ 7 שורות על פלא הירקון. ■ סכין הגילוח שחתך לשירה את פני 

המטאפורה, חמישה תחריטים של יגאל עוזרי בעקבות חמישה שירים 
של רוני סומק. שלושה עותקים, אחד מהם כולל תחריטים מקוריים של 

עוזרי, חתומים וממוספרים (31/100). 
ארבעה ספרים מאת אגי משעול:

276.
Collection of Books by Israel Eliraz and Ori Bernstein
Nineteen books by Israel Eliraz, seven of them with 
dedications. Thirty books by Ori Bernstein, ten books 
with dedications. For a complete list of books - see 
Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

277.
Collection of Books by Maya Bejerano, Ronny Someck and 
Agi Mishol
Twenty four books by Maya Bejerano, fifteen books - 
with dedications. Nineteen books by Ronny Someck, 
eleven books with dedications. Four books by Agi 
Mishol. For a complete list of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

276

277

 ■ נני ושנינו, 1972. ■ סריטה של חתול, 1978. עותק עם הקדשה.
ּלֹוּפ, 1980. עותק עם הקדשה ועם מכתב בכתב ידה של אגי. ■ יומן  ■ ּגַ

מטע, 1986. עותק עם הקדשה. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300
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278

279

.278
אוסף ספרים מאת אהרן שבתאי

עשרים ושלושה ספרים מאת אהרן שבתאי: 
■ חדר המורים, 1966. ספרו הראשון של שבתאי. שני עותקים, אחד 

עם הקדשה. ■ קיבוץ, שני עותקים ממהדורת 1973 + עותק מהמהדורה 
השניה, 1988. ■ חוט, 1981. עותק עם הקדשה. ■ ספר הכלום, 1981. 

שלשה עותקים. ■ ההרצאה הראשונה, 1985. ■ בגין, 1986. שני עותקים, 
אחד עם הקדשה "לגבריאל, מידידך ההולך איתך ביחד במדבר בארץ 

לא זרועה". ■ אהבה, 1987, 1988. שלשה עותקים, אחד מהם עם 
הקדשה. ■ גרושין, 1990. ■ הפואמה הביתית, 1990. ■ זיוה, 1990. שני 

 עותקים, אחד מהם עם הקדשה. ■ מטאזיויקה, 1992. שני עותקים.
■ בחודש מאי הנפלא, 1997. ■ פוליטיקה, הוצאת אבן חושן, 1999. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $180

.279
אוסף ספרים מאת חיים גורי

שלשים ותשעה ספרים מאת חיים גורי, רבים מהם עם הקדשות בכתב 
ידו:

■ פרחי אש, שלשה עותקים. אחד מהמהדורה הראשונה (1949) ושתי 
הדפסות חוזרות משנות ה-70. אחד מהם עם הקדשה. ■ עד עלות השחר, 

1950. עותק עם הקדשה. ■ שירי חותם, 1954. עותק עם הקדשה לדן 
בן-אמוץ. ■ שושנת רוחות, חמישה עותקים. ארבעה מהמהדורה הראשונה 

(1960) ואחד ממהדורת 1995. ארבעה מהם עם הקדשות. ■ תנועה 
למגע, 1968. עותק עם הקדשה. ■ דפים ירושלמיים, 1968. עותק עם 

הקדשה. ■ מראות גיחזי, 1974. שני עותקים, שניהם עם הקדשות. ■ עד 
קו הנשר, 1975. שני עותקים, אחד מהם עם הקדשה. ■ איומה, 1979. 
ארבעה עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ החקירה, סיפור רעואל, 

1980. עותק עם הקדשה. ■ מחברות אלול, 1985. שני עותקים, שניהם 
עם הקדשות. ■ חשבון עובר, 1988. שני עותקים, באחד מהם הקדשה. 
■ רשימות מבית היין, 1991. ■ הבא אחרי, 1994. שני עותקים, באחד 

 מהם הקדשה. ■ השירים, כרך א', כרך ב', 1998. הקדשה וחתימה.
■ מאוחרים, חמישה סדרי שירה, 2002. שני עותקים, שניהם עם 

הקדשות. ■ אני מלחמת אזרחים, 2004. עותק עם הקדשה. ■ עם השירה 
והזמן, דפים מאוטוביוגרפיה ספרותית, שני כרכים, 2008. הקדשה 

וחתימה. ■ ארבע "מחברות שירה" בהוצאת בית הקונפדרציה, אחת עם 
הקדשה. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

278.
Collection of Books by Aharon Shabtai
Twenty three books by Aharon Shabtai. Dedications. For a 
complete list of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $180

279.
Collection of Books by Haim Gouri
Thirty-Nine books by Haim Gouri, numerous books with 
dedications handwritten by Gouri. For a complete list 
of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250
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.280
אוסף ספרים מאת ט. כרמי ויעקב אורלנד

עשרים ושנים ספרים מאת ט. כרמי: 
■ מום וחלום, 1950. ■ אין פרחים שחורים. מהדורה ראשונה, 1953 
(נדפסה ב-500 עותקים) + מהדורה שניה, 1958. ■ שלג בירושלים, 
 The ■ .1958 ,1956. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ הים האחרון
Brass Serpent, אנגליה, 1964. עותק עם הקדשה. ■ האוניקורן 
מסתכל במראה, 1967. הקדשה לנשיא המדינה, זלמן שזר. ■ דבר 

אחר, שירים, 1951-1969. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ התנצלות 
המחבר, 1974. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ אל ארץ אחרת, 1977. 

שלשה עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ ליד אבן הטועים, 1981. 
■ חצי תאוותי, 1984. ■ אחת היא לי, 1985. שני עותקים, אחד עם 

הקדשה. ■ נחש הנחושת, 1990. עותק עם הקדשה. ■ אמת וחובה, 1993. 
שני עותקים. 

חמישה עשר ספרים מאת יעקב אורלנד: 
לורד בירון, מנגינות עבריות, תרגם יעקב אורלנד, 1944. ■ אילן 
ברוח, שירים, 1939. עותק עם הקדשה: "למורי ורבי - לד"ר יוסף 
 מוהילובר, שנשא חטאת נעורי, ספר שיַרי, ַשי - מתלמידו=מוקירו".

■ בית הצעצועים, 1963. ציורים ועטיפה: צבי מאירוביץ. שני עותקים, 
ת חלומות לאיש  אחד עם הקדשה: "לפרופ' ברוך קורצווייל, ֲאֻלּמַ
יודע פתרונים, בברכת ידידות". ■ שירים מארץ עוץ, 1963. שני 

עותקים, שניהם עם הקדשות. ■ נגן עוגב, קובץ שירים נבחרים, 1968. 
עם תוי-נגינה. ■ יום תל-פאחר, בלדה עם ואריאציות על נושאים 

קיומיים, 1976. שני עותקים, אחד עם הקדשה. ■ עיר האובות, "שירים 
ְרׁשּוִמים", 1978. ■ היו לילות, שירי הזמר של יעקב אורלנד, 1985.  ּתַ

מצורפת חוברת תוים. ■ כז שירים, נתן היה אומר, 1986. ■ סמטת 
החבשים, מקאמה ירושלמית, 1986. שלשה עותקים, אחד עם הקדשה. 

■ חוברת "משירי יעקב אורלנד", ערוכים לשירה בערב סוכות התשס"ו 
]2005[ בסוכתם של חנה ומנשה הראל. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

.281
אוסף ספרים מאת אבות ישורון

שלשה-עשר ספרים מאת אבות ישורון:
■ על חכמות דרכים, יחיאל פרלמוטר, 1942. ספרו הראשון של אבות 

ישורון, בטרם אימץ את הכינוי "אבות ישורון" ■ ְרֵעם, 1961. ■ שלושים 
עמ' של אבות ישורון, 1964. שני עותקים. ■ זה שם הספר, 1970. שני 

עותקים. ■ השבר הסורי אפריקני, 1974. ■ קפלה קולות, 1977. ■ שער 
כניסה שער יציאה, 1981. ■ הומוגרף, 1985. ■ אין לי עכשו, 1992. 
■ מלבדאתה, מבחר 1934-1991, 2009. ■ חוברת "עקד לשירה" 21, 

1971, עם שירים מאת אבות ישורון. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $180

280.
Collection of Books by T. Carmi and by Ya'akov Orland
Twenty two books by T. Carmi. Fifteen books by Ya'akov 
Orland. Dedications. For a complete list of books - see 
Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

281.
Collection of Books by Avoth Yeshurun
Thirteen books by Avoth Yeshurun. For a complete list of 
books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $180

280

281
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.282
אוסף ספרים מאת יונתן רטוש ואהרן אמיר

עשרים ושמונה ספרים מאת יונתן רטוש:
■ יוחמד, 1952. עותק עם הקדשה. ■ צלע, 1959. שני עותקים, באחד 

מהם הקדשה. ■ שירי חשבון, 1963. עותק עם הקדשת המחבר; מצורפים 
פתקים עם חידושי-לשון (בכתב ידו של רטוש?). ■ שירי ממש, 1965. 
שני עותקים. ■ 1967 ומה הלאה?, 1967. ■ שירי חרב, 1969. אלבום 

מפואר, פקסימיליה של כתב-יד המשורר, נדפס ב-180 "ְדפסים, מנחת 
המחבר לאוהבי שירו". עותק מס' 16. ■ תדפיסים של המזמור "ההולכי 

בחשך", 1973. ארבעה עותקים, שניים מהם עם הקדשות. ■ "עבר" 
במקרא או ארץ העברים, תדפיס, 1971, עם תיקונים בכתב ידו של 

רטוש. ■ שירים, 1974. עותק עם הקדשת המחבר. ■ אהבת נשים, 1975. 
שני עותקים. ■ שירי נערה, 1975. 

שירי פרט, 1975. ■ שירים, 1977. שני עותקים, באחד מהם הקדשה. 
■ ספרות יהודית בלשון העברית, 1982. שני עותקים, באחד מהם 
הקדשת אלמנת המשורר. ■ ראשית הימים, פתיחות עבריות, 1982. 

שני עותקים, בשניהם הקדשת אלמנת המשורר. ■ שירי אהבה, 1983. 
עותק עם הקדשה ועם חתימת האמן יוסל ברגנר. ■ חופה שחורה, 

בארגמן, יוחמד, צלע, 1988. 
שבעה ספרים מאת אהרן אמיר:

■ קדים, 1949. ■ שרף, 1957. שני עותקים. ■ יתד, 1970. ■ נון 67, 
1989. עותק עם הקדשת המחבר. ■ מטה אהרן, 1996. ■ פלשת, 2003. 

עם תחריטים מאת אורי ליפשיץ. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

.283
"עינינו נשואות אל השלטון" - חוברת מאת יונתן רטוש ומכתב בכתב 

ידו, 1938
עינינו נשואות אל השלטון, חזית המחר של תנועת השחרור, מאת 

אוריאל הלפרין ]יונתן רטוש[ / דבר שלא בעתו? מכתב-לואי מאת 
פרופ' ד"ר יוסף קלוזנר. הוצאת ז. שיף, תל-אביב, תרצ"ח ]1938[. 

חוברת הכוללת ריכוז מאמרים מאת יונתן רטוש, בדבר שאלות הפעולה 
והמחשבה של התנועה הלאומית העברית, מטרותיה וזהותּה בכלל ואל 

מול השלטון הבריטי בפרט. בדפי החוברת מספר תיקונים והוספות 
בכתב ידו של רטוש. מצורף מכתב בכתב ידו של רטוש (הלפרין), העוסק 
בפרסום מאמריו (נשלח מפריז בפברואר 1938). חוברת ]1[, 61, ]1[ עמ', 

19 ס"מ. מצב טוב. מכתב ]2[ עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

282.
Collection of Books by Yonatan Ratosh and by Aharon 
Amir
Twenty eight books by Yonatan Ratosh. Dedications. 
Seven books by Aharon Amir. For a complete list of books 
- see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $250

283.
"Eineinu Nesu'ot el HaShilton" - Booklet by Yonatan 
Ratosh and a Handwritten Letter, 1938
"Einenu Nesu'ot el HaShilton, Hazit HaMahar shel Tenuat 
HaShichrur", by Uriel Heilperin ]Yonatan Ratosh[ / 
"Davar Shelo Beito"? Letter by Prof. Dr. Joseph Klausner. 
Tel-Aviv: Z. Shif, ]1938[. 
Booklet of essays by Yonatan Ratosh, concerning matters 
of action and thought of the Jewish National Movement, 
its goals and identity in general and vis-à-vis the 
British Rule in particular. Several corrections and 
additions handwritten by Ratosh appear in the booklet. 
Attached is a letter handwritten by Ratosh (Heilperin) 
dealing with the publication of his essays (sent from 
Paris in February 1938). Booklet ]1[, 61, ]1[ pp, 19 cm. Good 
condition. Letter ]2[ pp, 16.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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.284
אוסף ספרים מאת דליה רביקוביץ וישראל פנקס

עשרים ושנים ספרים מאת דליה רביקוביץ:
■ אהבת תפוח הזהב, הוצאת מחברות לספרות, 1959. ■ חורף קשה, 

1964. שלשה עותקים. ■ הספר השלישי, שני עותקים, מהדורה שלישית 
ומהדורה חמישית. ■ תהום קורא, שני עותקים, מהדורה שניה (1975) 

ומהדורה חמישית (1987). ■ אהבה אמיתי, שני עותקים, מהדורה 
שישית ומהדורה שמינית. ■ דליה רביקוביץ - מבחר שירים ודברים על 
יצירתו, מאת דן צלקה. סדרת "מחברות לשירה", 1962. נדפס ב-500 

עותקים. ■ A Dress of Fire, 1976. ■ החליל והחץ (ספר לנוער), 
"על פי סרטו הגדול של ארנה סוקסדורף". ■ אמא עם ילד, -1992
1993. שני עותקים. ■ מרוב אהבה, מבחר שירים, 1998. עותק עם 

הקדשה "להדסה וידידיה, מרוב אהבה". ■ כל השירים עד כה, מהדורה 
שלוש-עשרה, 2005. ■ חוברת "הנה" מס' 1 בעריכת נתן זך, 1995. שני 

עותקים. ■ חצי שעה לפני המונסון, 1998. עם חיתוכי-עץ של פמלה 
לוי. שני עותקים.

שנים-עשר ספרי שירה של ישראל פנקס:
■ ארבעה עשר שירים, הוצאת "עכשיו", ירושלים, 1961. שני עותקים, 

לאחד מהם מצורף מכתב מאת דן צלקה אל המשוררת לאה גולדברג, 
בנושא שירתו של פנקס. ■ ישראל פנקס - מבחר שירים ודברים על 

יצירתו, מאת דן צלקה. סדרת "מחברות לשירה", 1962. נדפס ב-500 
עותקים. ■ ארוחת ערב בפרארה ושירים אחרים, 1965. שלשה עותקים, 
באחד מהם הקדשה למשורר גבריאל פרייל. ■ אל קו המשוה, פואמות, 

 1975. ■ בתוך הבית, 1978. ■ הרצאה על הזמן, 1991. שני עותקים.
■ גנאולוגיה, שירים ופואמות, 1997. ■ בים העתיק שלנו, 1999. עותק 

חתום. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

.285
אוסף ספרים מאת אמיר גלבע

עשרים ספרים מאת אמיר גלבע:
■ ָלאֹות, 1942. ספרו הראשון של המשורר. שלשה עותקים, שניים מהם 

 עם הקדשה. ■ שבע ְרֻׁשּיֹות, 1949. שני עותקים, אחד עם הקדשה.
■ שירים בבקר בבקר, 1953. ■ כֻחלים ואֻדמים, 1963. שלשה עותקים, 
אחד עם הקדשה "לאפרים ברוידא, שמאז הכרתיו ודאי לי, שהשיר עמו 

תמיד - מאת מוקירו ויודע טוב טעמו". ■ אמיר גלבע - מבחר שירים 
ודברים על יצירתו, מאת דן צלקה. סדרת "מחברות לשירה", 1962. 

נדפס ב-500 עותקים. ■ שלשה שערים חוזרים, 1963. הוצאה לידידים, 
נדפסה ב-150 עותקים. שני עותקים, שניהם עם הקדשות. ■ איש המים 
של גילי (ספר ילדים), 1963. ציורים של שושנה הימן. ■ רציתי לכתב 

שפתי ישנים, שלשה עותקים, מהדורות 1968, 1984. עותק אחד עם 
הקדשה ועותק אחר הנו עותק הכנה-לדפוס לקראת המהדורה השניה של 

הספר, עם תיקונים רבים והערות בכתב-יד (העורך?). ■ קָטף, 1971. 
עותק עם הקדשה. ■ אילה אשלח אותך, 1973. עותק עם הקדשה. ■ הכל 

הולך, מהדורות 1985, 1987. שני עותקים. ■ מחברת שירה, מחות-שיר 
למשורר אמיר גלבע, בית הקונפדרציה, 2007. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

284.
Collection of Books by Dahlia Ravikovitch and by Israel 
Pincas
Twenty books by Dalia Ravikovich. Fourteen books by 
Israel Pincas. For a complete list of books - see Hebrew 
text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

285.
Collection of Books by Amir Gilboa
Twenty books by Amir Gilboa. For a complete list of 
books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

284285
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אוסף ספרים מאת אברהם חלפי ויוכבד בת-מרים

חמישה-עשר ספרים מאת אברהם חלפי, בכולם הקדשות בכתב ידו 
(למעט שניים): 

■ שירי האני העני, 1951. ■ כאלמונים בגשם, 1958. ארבעה עותקים. 
■ מול כוכבים ועפר, 1962. ■ אינפניו ההולכים לקראתי, 1966. שני 

 עותקים. ■ שירים, 1968. ■ בצל כל מקום, 1970. שלשה עותקים.
■ מאשפות ירים, 1974. ■ ישן וגם חדש, 1977. ■ שירים מן הזמן 

החשוך, 1984. 
חמישה ספרים מאת יוכבד בת מרים:

■ארץ ישראל, שיר בי"א פרקים, 1942. עותק ממוספר מתוך מהדורה בת 
150 טפסים (מס' 18). ■ זר שירים ליוכבד בת מרים במלאת לה שבעים, 
1971. ■ שירים, מהדורת 1963 + מהדורת 1972, עם הקדשה. ■ בין חול 

ושמש, 1972. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $180

.287
אוסף ספרי שירה ופרוזה גדול ומגוון / ספרים עם הקדשות
170 ספרי שירה ופרוזה עבריים, ממאה השנים האחרונות:

אוסף גדול ומגוון, הכולל: ספרי שירה מוקדמים מאת מרדכי טמקין, 
גבריאל טלפיר, אסתר ראב, יצחק נבון, רחל, אברהם שלונסקי 

ומשוררים אחרים; גליון "מסבה של סופרי א"י" (1926); ספרים 
שונים, רבים מהם עם הקדשות מחבריהם, מאת משה בן-שאול, אפרים 
קישון, חיים הזז, אנדה עמיר פינקרפלד, אריה זקס, יגאל מוסנזון, 
טוביה ריבנר, ש. שפרה, גבריאל פרייל, יצחק בשביס זינגר, פנחס 
שדה, עמוס קינן, בנימין גלאי, חנוך ברטוב, דן פגיס, אהוד מנור, 
מרדכי גלדמן, יהונתן גפן, גבריאל מוקד, אהרן שבתאי, דן עומר, 
איתמר יעוז-קסט, עמליה כהנא כרמון, ש. שלום, יצחק שלו, אהרן 

אלמוג, מנחם בן, נורית זרחי, רחל חלפי, אמנון נבות, אילן שיינפלד, 
חיים באר, הלית קתמור (ישורון), נתן יונתן; כתבי-עת ומאספים 
ספרותיים: "אגוז", "דפים צהובים", "יוכני", "אלמנך", "כתם", 

"ראש", פראכסיס, ועוד. 
גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1000

286.
Collection of Books by Avraham Chalfi and Yocheved Bat 
Miriam
Fifteen books by Avraham Chalfi, all of them with 
dedications handwritten by Chalfi (except for two 
books). Five books by Yocheved Bat Miriam. For a 
complete list of books - see Hebrew text.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $180

287.
Extensive and Varied collection of Poetry and Prose 
Books / Books with Dedications
170 Hebrew poetry and prose books of the past one 
hundred years:
An extensive and varied collection, including: early 
poetry books by Mordechai Tamkin,. Gabriel Talphir, 
Esther Raab, Yitzhak Navon, Rachel, Avraham Shlonsky 
and other poets; issue of "Messiba shel Sofrei Eretz 
Israel" (1926); various books, numerous books with 
dedications by the authors, by Moshe Ben-Shaul, Ephraim 
Kishon, Haim Hazaz, Anda Amir Pinkerfeld, Aryeh Sachs, 
Yigal Mosensohn, Tuvya Ruebner, S. Shifra. Gabriel 
Preil, Yitzhak Bashevis Singer, Pinchas Sadeh, Amos 
Keinan, Binyamin Galai, Hanoch Bartov,Dan Pagis, Ehud 
Manor, Mordechai Geldman, Yehonatan Gefen, Gavriel 
Moked, Aharon Shabtai, Dan Omer, Itamar Yaoz- Keszt, 
Amalya Kahana Karmon, S. Shalom, Yitzhak Shalev, 
Aharon Almog, Menachem Ben, Nurit Zarhi, Rachel Halfi, 
Amnon Navot, Ilan Sheinfeld, Haim Be'er, Hilit Katmor 
(Yeshurun), Nathan Yonatan; periodicals and literary 
anthologies: "Egoz", "Dapim Zehubim", "Yochni", 
"Almanach", "Ketem", Rosh", Praxis, and more.
Size varies, overall good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000
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אוסף ספרים עם הקדשות המחברים - קניוק, צלקה, עוז, יהושע

96 ספרים (בעיקר ספרי פרוזה) מאת כמה מבכירי הסופרים העבריים 
בשישים השנים האחרונות. מרבית הספרים נושאים הקדשות מאת 
המחברים (רבות ממוענות לפרופ' גבריאל מוקד); חלקם מופיעים 

במספר עותקים או במגוון מהדורות (ביניהן גם מהדורות ראשונות): 
האוסף כולל:

■ שלושה-עשר ספרים מאת יורם קניוק, כולל עותקים מספריו "היורד 
למעלה", "אדם בן כלב", "סוסעץ".

■ שמונה ספרים מאת דן צלקה.
■ שבעה-עשר ספרים מאת יצחק אוורבוך אורפז, כולל ספריו "נמלים" 

ו"מסע דניאל". 
■ חמישה-עשר ספרים מאת אברהם ב. יהושע.

■ חמישה-עשר ספרים מאת עמוס עוז.
■ תריסר ספרים מאת אהרן מגד, כולל ספרים מוקדמים מראשית שנות 

ה-50.
■ ששה-עשר ספרים מאת אהרן אפלפלד.

גודל משתנה, מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600

288.
Collection of Books with Authors' Dedications - Kaniuk, 
Tsalka, Oz, Yehoshua
96 books (mainly prose) by some of the leading Hebrew 
authors in the past sixty years. Most of the books 
bear dedications by the authors (numerous are to Prof. 
Gabriel Moked); some of the books appear in several 
copies or various editions (including first editions).
The collection includes:
■ Thirteen books by Yoram Kaniuk, including copies of 
his books "Hayored Lemala", "Adam ben Kelev", Susetz".
■ Eight books by Dan Tsalka.
■ Seventeen books by Yitzhak Auerbach Orpaz, including 
his books "Nemalim" and "Massa Daniel".
■ Fifteen books by Abraham B. Yehoshua.
■ Fifteen books by Amos Oz.
■ Twelve books by Aharon Meged, including early books 
from the 1950s.
■ Sixteen books by Aharon Appelfeld.

Size varies, overall good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600

288
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אוסף אוטוגרפים - סופרים ואנשי רוח

אוסף מכתבים ואוטוגרפים של סופרים ואנשי רוח.
מכתבים ואוטוגרפים מאת: חיים נחמן ביאליק, יוסף קלוזנר (שלשה 

מכתבים והקדשה על המאמר "מדינת ישראל ותפוצות ישראל", תדפיס), 
גרשם שלום (הקדשה על הספר "ישראל סרוג - תלמיד האר"י?"), 
יהודה לייב מאגנס, אולגה רבינוביץ' (רעייתו של שלום עליכם), 

ארתור רופין, שמואל אבא הורודצקי, הרמן שטרוק (מכתב בענייני 
ציונות), אורי צבי גרינברג (שני מכתבים בכתב ידו ותצלום מחתונתו), 

ואחרים. סה"כ 28 פריטים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

289.
Collection of Autographs - Authors and Intellectuals
Collection of letters and autographs of authors and 
intellectuals.
Letters and autographs by: Haim Nachman Bialik, Joseph 
Klausner (three letters and a dedication on the essay 
"Medinat Israel Utefutzort Israel", reprint), Gershom 
Scholem (dedication of the book "Israel Sarug - Talmid 
HaAri?"), Yehuda Leib Magnes, Olga Rabinovitch (wife of 
Sholem Aleichem), Arthur Rupin, Shmuel Abba Horodetzky, 
Hermann Struck (letter concerning Zionism), Uri Zvi 
Grinberg (two handwritten letters and a photo of his 
wedding), and others. Lot of 28 items. Size and condition 
varies. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $250

289
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חמשת ספרי הוצאת "הגינה" - ירושלים, 1925-1930

ה", ירושלים, תרפ"ה-תר"ץ ּנָ  חמשת ספרי הילדים שראו אור בסדרת "ספורים-ציורים לתינוקות", בעריכת יחיאל היילפרין. הוצאת "ַהּגִ
.1925-1930

1. יש לי צמד פרים. מסופר לפי פזמון עממי ע"פ פ]אלק[ היילפרין, צייר מ. ]משה[ מוצלמכר. ]תרפ"ה[. ]20[ עמ'. מצב בינוני-טוב. כתמים (חלקם 
כהים). כריכה קשה. קרעים ופגמים בכריכות. מעט קשקושים בעט. הקדשה בכתב יד. 

2. האוזה ואפרוחיה. ספר יחיאל היילפרין, צייר א. קרבצוב, עם מנגינה מאת יואל אנגל ז"ל. (תרפ"ה). ]16[ עמ'. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים 
בשוליים ובעטיפה.

3. מעשה העז. ספר לילדים ש]מואל[ י]וסף[ עגנון, צייר ז]אב[ רבן. (תרפ"ה). ]14[ עמ'. מצב טוב. כתמים. פגמים בשוליים ובעטיפה.
4. אליהו הנביא. ספר לתינוקות יחיאל היילפרין, צייר מ. גור-אריה, מוסיקה מאת יואל אנגל. (תרפ"ה). ]14[ עמ'. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים 

בשוליים. 
5. נתני פטפטני. ספר יחיאל היילפרין, ציר נחום גוטמן. (1930). ]16[ עמ'. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים בשוליים ובעטיפה.

מקור: אוסף ארני דרוק.

ספרי הילדים המאוירים היפים ביותר שראו אור בפרק הזמן שאנו דנים בו נוצרו על-ידי שלושה יזמים: שושנה פרסיץ, שבהוצאת 'אמנות' שלה יצאה 
סדרת ספרי 'גמליאל', תום זיידמן פרויד, שיצרה את ספרי 'אופיר', ויחיאל היילפרין, שהוציא לאור בירושלים את חמשת ספרי 'הגנה'.

היילפרין נהג לפרסם את שיריו החדשים בכתב-העת שלו 'הגנה', וכך עודד את הגננות לבחון את מידת הצלחתם בפועל בגנים עצמם. מאוחר יותר 
החל לפרסמם בסדרות של ספרים שהוא היה העורך והמו"ל שלהם... גם את האגדות היפות שחיבר פרסם בדפוס - בסדרה 'מה סיפר לי ירח'. סדרה 

זו... אף שהיתה נאה מבחינת טיפוגרפית, לא היתה מאוירת כי נועדה קודם כל לשימושן של הגננות. לעומת זאת פרסם ב-1925 כמה שירי-משחק 
וסיפורים שנועדו לפעוטות ואלה היו מלווים בתמונות. סדרה זו, שנדפסה בירושלים, היתה המהודרת ביותר שראתה אור בארץ בימים ההם. היילפרין 

היה המו"ל גם שלה והוא קרא לה 'הגנה'. בהוצאה זו ראו אור שלושה שירי-משחק והם 'אליהו הנביא', 'האווזה ואפרוחיה' ו'יש לי צמד פרים', וכן 
שני סיפורים: 'מעשה העז' ו'נתני פטפטני'. 

'אליהו הנביא' הוא אחד הספרים היפים שראו אור בעברית, המביע בשיר מופלא את כל החלום הציוני: ילד החי בגולה מבקש להגיע באנייה לחיפה, 
כי שם יקחהו אליהו הנביא במרכבת אש ויעלהו למערת הכרמל שבה ילמד תורה בחברתם של המלאכים. פסגת החלום היא שהילד ילמד תורה בארץ-

ישראל.
עוד ספר על החלום הציוני במתכונת של מעשייה עממית הוא סיפורו הנפלא של ש"י עגנון, 'מעשה העז'... הסיפור אויר בידי זאב רבן, ממורי 

'בצלאל'. בניגוד לעולם המזרחי של גור-אריה, בוחר רבן בעולם האשכנזי בגולה. האב הזקן לבוש כחסיד וגם בנו לובש קפוטה ומגבעת. רק בהגיע 
הבן לארץ הקודש נראים המבנים המזרחיים, הצמחים והאור המזרחי שהיה אהוב על אמני 'בצלאל'. 

שני ספרים אלה מאוירים עדיין ברוח האר-נובו של סוף המאה ה-19, סגנון שהתאפיין כאמור בקווי-מתאר מודגשים, בכתמי צבע שטוחים ובשילוב 
של אלמנטים מזרחיים ומערביים, שהתאים מאוד לאידיאולוגיה של 'בצלאל'... מאחר ששתי היצירות הן מוצר של הרומנטיקה הציונית ומבטאות את 

מהותה בצורה נפלאה, קיימת התאמה אידיאלית בין סגנון העיצוב ה'בצלאלי' של האיורים לרוח הסיפורים. משום כך אני רואה בשני ספרים אלה את 
גולת הכותרת של הספרות העברית במיטבה, והיא ראויה למקום של כבוד באוצר נכסי תרבותנו.

גם הספרים האחרים בהוצאת 'הגנה' מעניינים. 'יש לי צמד פרים' הוא שיר בעל אופי עממי שנכתב בידי פ' היילפרין ואויר בידי משה מוצלמכר. 
החרוזים מתארים צמדים שונים העושים פעולות שונות חסרות שחר: 'יש לי שני פרים והם קוראים ספרים, יש לי שני עכברים והם שרים שירים, יש 

לי שני חתולים והם נושאים לולים...' הילדים ששרו את השיר ומן הסתם גם הציגו את הפעילות, בוודאי נהנו מן ההומור של שיר חסר הגיון.
ספר נוסף בהוצאת 'הגנה', 'האווזה ואפרוחיה', נכתב בידי יחיאל היילפרין, הולחן בידי יואל אנגל וקרבצוב אייר אותו. גם זה הוא שיר אבסורדי 

ונחמד, בעל אופי של שיר-עם, המותאם להפעלה בידי ילדים. קרבצוב היה גם הוא אחד מאמני אודסה שלא הגיעו ארצה, כלומר גם ספר זה 
הוכן עוד בחוץ-לארץ. בניגוד לעדינות המעוצבת של מוצלמכר, הדמויות של קרבצוב כולן גדולות וחזקות, הצבעוניות זוהרת בשלל צבעים עזים 

והדקורטיביות חוגגת.
הספר האחרון בסדרת ספרי 'הגנה' אינו נושא תאריך, אך הוא ראה אור ככל הנראה בשנת 1929 או 1930... רק ארבע שנים מפרידות בינו לבין שאר 

ספרי 'הגנה', אולם הוא מבטא עידן חדש לחלוטין. עד כה ראינו הרבה סיפורים על חיות ומעט סיפורים על ילדים. רוב הסיפורים והשירים היו בעלי 
אופי של מעשייה עממית, בין אם בסגנון משלי חיות ובין אם ברוח לאומית-ציונית, אך לא נכתב דבר על חיי היום-יום ממש, ורק מעט מאוד על 

ילדים אמתיים שלהם בעיות וגחמות. והנה כאן לפנינו לראשונה סיפור על ילד בשר ודם, 'נתני פטפטני', שכתב יחיאל היילפרין ואייר נחום גוטמן. 
הילד נתני נהנה ליצור בלשונו משחקי צלילים ולדמיין מצבים מוזרים שעליהם הוא מבקש לשמוע סיפורים, והאב מנסה להחזירו מעולם הדמיון 
הפרוע למציאות האפורה ומסרב לספר לו סיפורים על דברים מופרכים... אנו שומעים כאן לראשונה קשקושי מלים טבעיים ואמתיים של ילד קטן 

בעל חוש לשפה ודמיון פורה, שעברית היא באמת שפת אמו. כיום אנו יודעים גם יודעים שהסיפור מתאר את פטפוטיו של ילד אמתי, אשר כשגדל היה 
לבלשן עוזי אורנן ]בנו של היילפרין ואחיו של יונתן רטוש[. זהו אפוא סיפור מרתק על ילדותו של פילולוג-לעתיד, אך גם על התמודדותו של כל ילד 

בעולם שיש בו מלים נתונות ומלים מומצאות. 
כמכלול, חמשת ספרי 'הגנה' שונים במהותם מן הספרים מסדרת 'גמליאל'. בניגוד לספרי 'אמנות', שהיו ברובם תרגומים מספרות העולם ורק 

מקצתם ספרים עבריים מקוריים... ספרי 'הגנה' לעומת זה היו כולם עבריים מקוריים, ולא רק הסיפור אלא אף המוזיקה והאיורים. יש לכן לראות 
בהם תרומה חשובה מאוד לספרות הילדים העברית. יתרה מזאת, כל ספרי 'הגנה' נדפסו בדפוס 'בצלאל' בירושלים ולא ברוסיה או בגרמניה. מבין 

המאיירים, שניים היו עדיין אמני אודסה, אך שלושה כבר היו אמנים מקומיים - רבן, גור-אריה וגוטמן, הקשורים שלושתם לאסכולת 'בצלאל' - והם 
מייצגים מהות ארץ-ישראלית חדשה. שנת 1925 אכן היתה שנת המפנה שבה עברה נקודת הכובד של המו"לות העברית לארץ. (מתוך: איורים עבריים 

- הספר העברי המאויר לילדים, מאת איילה גורדון. תל אביב, תשס"ה, עמ' 143-153). 

פתיחה: $3000
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Zionistic nature, however, none discussed the everyday life, and only very few stories described real children 
with real problems and caprices. And here we witness the first story about a real boy, 'The Chatty Natani’ written by 
Yehiel Halperin and illustrated by Nahum Gutman. Natani is a little boy who enjoys making up sounds and games. He 
imagines strange situations and asks his father to tell him stories; the father on his part attempts to bring his 
son back from his wild imaginative world into the gray reality and refuses to tell him stories about unrealistic 
things... In this story we hear for the first time nonsensical yet natural word games invented by an imaginative 
child who is a native speaker of Hebrew. Today we know that the story describes the chatting of a real child who grew 
up to be the linguist Uzzi Ornan ]Halperin's son and the brother of Yonatan Ratosh[. This discovery makes ’Natani 
Patpetani’ a fascinating story about the childhood of a future philologist, but also it draws our attention to the 
way children all over the world cope with real and invented words.
Generally speaking, the five books of ’HaGina’ are essentially different from the books of ’Gamliel’ series. Unlike 
books that were published by ’Omanut’ that were mostly translations of world literature and had only a few original 
Hebrew books... ’HaGina’ books were original Hebrew books that included not only an original story but also original 
music and illustrations. Therefore ’HaGina’ books should be seen as a very important contribution to Hebrew 
children's literature. Moreover, all the books of the HaGina were printed by Bezalel Printing House in Jerusalem and 
not in Russia or Germany. Of all the Illustrators, two were associated with the Odessa artists, but three were local 
artists - Raban, Gur Arie and Gutman. All three of them were associated with the school of Bezalel - they represent 
the essence of the new Israeliness. The year 1925 was indeed the turning point when Hebrew publishers moved to 
Israel. (From: Hebrew Illustrations - The Illustrated Children’s Book, by Ayala Gordon. Tel Aviv, 2005, pp. 143-153).

Opening price: $3000
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290.
Five Books by "HaGina" Publishing House - Jerusalem, 1925-1930
Five children's books published in the series "Stories and Illustrations for Babies", edited by Yehiel Halperin. 
“HaGina”publishers, Jerusalem,1925-1930. 
1. I Have a Pair of Bulls. Based on a folk song according to F. ]Alec[ Halperin, illustrated by M. ] Moses[ Mutzelmacher. 
]1924[. ]20[ p.Fair - good condition. Stains (some are dark). Hardcover. The cover is torn and damaged. A few pen scribbles. A 
handwritten dedication.
2. The Goose and her Chicks. A book by Yehiel Halperin, illustrated by A. Kravtsov, music by Joel Engel. (1924). ]16[ p. 
Good condition. A few stains. Damaged margins and cover.
3. The Tale of the Goat. A children’s book by Shmuel Yosef Agnon, illustrated by Ze’ev Raban. (1924). ]14[ p.Good 
condition. Stains. Damaged margins and cover.
4. Elijah the Prophet. A baby book by Yehiel Halperin. Illustrated by M. Gur Arie, music by Joel Engel. (1924). ]14[ p. 
Good condition. Stains. The edges are slightly damaged. 
5. Chatty Natani (Natani Patpetani), by Yehiel Halperin, illustrations by Nahum Gutman. (1930). ]16[ p. Good condition. 
Stains. The cover and the margins are slightly damaged.

From the collection of Arnie druck.

The most aesthetically pleasing books for children published in the time period we are discussing were created by 
three entrepreneurs: Shoshana Persitz of ’Omanut’ publishing house with her “Gamliel” series, Tom Seidmann-Freud 
who created “Ophir” publishing house, and Yehiel Halperin who published the five books of “HaGina” in Jerusalem.
Halperin used to publish his new poems in his journal “HaGina” and this was his way to encourage the kindergarten 
teachers to examine the success of the poems in the kindergartens. Soon after, he started publishing his poems in a 
series of books he edited and published… He also published his beautiful fairy tales in a series entitles “What the 
moon told me”. This series... although it was aesthetic, typographically speaking, was not illustrated because it was 
designed to serve first and foremost the kindergarten teachers. In 1925 he published several game songs and stories 
that targeted toddlers. These stories, in contrast to the previous series were accompanied by illustrations. This 
series was printed in Jerusalem and was the most elegant series published in Israel in those days. Halperin was also 
its publisher and he called it ’HaGina’. 'HaGina' published three song-games: 'Elijah the Prophet', 'The Goose and her 
Chicks' and 'I Have a Pair of Bulls’, and two stories: "The Tale of the Goat’ and ’Chatty Natani’.
'Elijah the Prophet' (Eliyahu Hanavi) is one of the most aesthetically pleasing books published in Hebrew, the 
wonderful poem expresses the Zionist dream: a boy living in the Diaspora asks to travel to Haifa by sea where Elijah 
the prophet would take him in his chariot of fire to the Cave of Carmel where he would study Torah in the company of 
angels. The highlight of the dream is that he would learn Torah in Israel.
Another book that deals with the Zionist dream in the form of a folk tale is a wonderful story by Shmuel Yosef Agnon, 
"The Tale of the Goat”... the book is illustrated by Ze’ev Raban, a teacher at Bezalel. In contrast to the Eastern world 
of Gur Arie, Raban chooses the Ashkenazi Diaspora.The old father is dressed as a Hassid and his son wears a capote 
and a brimmed hat. Only with his arrival to the holy land do we begin to see the Eastern style of buildings, the 
plants and the Eastern light that was esteemed by the Bezalel artists.
These two books are illustrated in the spirit of Art Nouveau that was popular in the 19th century, a style 
characterized by bold lines, flat color patches and a combination of Eastern and Western elements, all of which 
agreed with the ideology of Bezalel.... Since both works are a product of Zionist romanticism and since both express 
its essence beautifully, there is an ideal match between the illustration style and the written stories. For this 
reason, I see both of these books as the highlight of Hebrew literature at its best, and it deserves a place of honor 
in our culture.
The other books published by ’HaGina’ are also interesting. 'I Have a Pair of Bulls' is a folk poem written by F. 
Halperin and illustrated by Moses Mutzelmacher. The rhymes describe teams or pairs that participate in silly deeds: 
'I have two bulls and they read books, I have two mice and they sing songs, I have two cats and they carry cots... 'The 
children who sang this song probably introduced the activity and enjoyed the humor of the silly words.
Another book published by HaGina is ’The Goose and her Chicks’, written by Yehiel Halperin, composed by Joel Engel 
and illustrated by Kravtsov. This too is a nice nonsensical song with the characteristics of a folk song that is 
suitable for activities with children. Kravtsov too was one of Odessa’s artists who did not immigrate to Israel, 
which means that this book as well was created abroad. Unlike Mutzelmacher’s delicate design, Kravtsov’s characters 
are large and strong and characterized by bright colors and decorative design.
The last book in ’HaGina’ series is not dated, but it was probably published in 1929 or 1930.... Only four years 
separated this book from the rest of the books in the series, but this book seems to express a completely new era. 
So far we have seen multiple stories about animals and almost none about children. Most of the stories and songs 
maintained a folk tale character, whether these were animal fables or whether these displayed a nationalistic-
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.292
ספר התמונות הראשון של הילד - תל-אביב, 1926

ספר התמונות הראשון של הילד. הוצאת דביר, תל-אביב, ]תרפ"ו 
 .]1926

לוחות-קרטון עם איורים צבעוניים של פירות וירקות, פרחים, כלי 
עבודה, נגינה, כלי-בית ועוד. ]5[ לוחות, 25 ס"מ. קשקושים של ילד על 

מרבית הציורים. מצב טוב. כתמי רטיבות, קרעים קלים בשדרה.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

.291
קטינא כל-בו - ח"נ ביאליק - שתי מהדורות - ברלין-לונדון 1923 / 

תל-אביב, 1926
1. קטינא כל-בו, מאת חיים נחמן ביאליק. הוצאת "ִרמון", ברלין-

לונדון, 1923.
מעשיה מחורזת לילדים, עם איורים בשחור-לבן ובצבע מאת א. ביהם 

ורחל שליט-מרקוס, בדפוס ליטוגרפי, חלקם בצבע. "כל הספר... 
נכתב על לוחות אבן בידי... פרנציסקה ברוך". ]32[ עמ', 31 ס"מ. מצב 
טוב. פגמים בשדרה, העמוד הראשון והאחרון מעט רופפים. פינה שמאלית 

תחתונה חסרה בכל הדפים.
2. קטינא כל בו, מאת ח. נ. ביאליק. הוצאת "דביר", תל-אביב, תרפ"ו 

 .]1926[
מסדרת "עפר - ספרי-מקרא לילדים". מלווה איורים בשחור-לבן. 

]2[, ז, ]1[ עמ', 24.5X16 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעטיפה, חלקם (בעיקר 
בעטיפה הקדמית) משוקמים בנייר דבק. כרוך בכריכה חדשה. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250

292.
Child's First Picture Book - Tel-Aviv, 1926
Child's first picture book. Tel-Aviv: Dvir, ]1926[. 
Cardboard sheets with illustrations in color of fruit 
and vegetables, flowers, tools, musical instruments, 
household dishes, and more. ]5[ sheets, 25 cm. Good 
condition. Moisture-marks, minor tears to spine.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

291.
Ktina Kol- Bo - H.N. Bialik - Two Editions - Berlin-
London 1923 / Tel-Aviv, 1926
1. Ktina Kol-Bo, by Haim Nachman Bialik. Berlin-London: 
"Rimon", 1923. Rhymed tale for children with b/w and 
color lithographic illustrations by A. Bihem and 
Rachel Shalit- Marcus. "The whole book…was written on 
stone tablets by…Francesca Baruch". ]32[ pp, 31 cm. Good 
condition. Damages to spine, first and last pages somewhat 
loose. Upper left corner missing throughout the book.
2. Ktina Kol-Bo, by H.N. Bialik. Tel-Aviv: "Dvir", 1926. 
Of the series "Ofer - reading books for children". With 
b/w illustrations. ]2[, 7, ]1[ pp, 24.5X16 cm. Good condition. 
Tears to cover, some tears (mainly to front cover) restored 
with adhesive tape. Re-bound.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $250

291292
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.293
אוסף ספרים וספרונים ארצישראליים לפעוטות

1-3. "שלשה שפנים קטנים" (נדפס 1935), "ארמון העשב", "אנו 
מחליקים" (נדפסו 1945). הוצאת אמנות, תל-אביב. שלשה ספרונים 

מסדרת "לפעוטות בפרוטות", הערוכה ע"י גברת ה. סטרנג. 
4. אני בריא! מאת אנדה ]עמיר-פינקרפלד[. הוצאת בית הבריאות 

של הדסה בירושלם וקופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים 
העברים בארץ ישראל, ירושלים, תרצ"ז ]1937[. איורים מאת איזה. 
5. אל המטבח בא כלב, ושירים אחרים לתינוקות ולילדים טובים, 

מתורגמים לעברית פשוטה ומצוידים בתוי הנגינה ומעוטרים בציורים 
רבים; האיורים - שלמה כהן. תל-אביב, 1938. 

6-9. "לילדינו" / "לילדים" / "לילד" - ארבע חוברות זעירות עם 
סיפורים לילדים. הוצאת מרכז קופת חולים של ההסתדרות הכללית של 

העובדים העברים בארץ-ישראל, 1943-1945.
10-11. "העובדים הקטנים", "דן ויעל על שפת הים", שתי חוברות 

מאת גרטה רוזנטל-לוינסקי. תל-אביב, ]שנות ה-40[. 
12-14. "דן הציר והקבוץ", "דן הציר - והפרה", "דן הציר והכבש", 
שלוש חוברות מאת אליעזר ברגר ולב דיקשטין. הוצאת "רודין", תל-

אביב, ]1945 בקירוב[. 
15-16. "שתיל קטן בגנה" ו"דוגרת חשמלית", מאת אבטליון. חוברות 

5 ו-6 מסדרת "ספרונים", תל-אביב, ]שנות ה-40[. 
17. שמחו ילדים. הוצאת מ. בודנר לוד, ]תל-אביב? שנות ה-40[. ללא 
ציון שם מחבר, מו"ל או פרטים נוספים. איורים צבעוניים מודפסים על 

דפי קרטון. 
18. חיות-בית / עופות. מסדרת "לכל - ספריה לפעוטות". החרוזים: 

מ. בן יעקב, הציורים: ב. אברהם. תל-אביב, ]שנות ה-40[. 
19. רותי על הצב דוהרת, כתב: מ. שמעוני. הוצאת "צפרירים", תל-

אביב, ]שנות ה-40[. 
ה, אלף-בית לילדים, מאת ֶאְרָנה ְקֶנֶלר. הוצאת ראובן מס,  ּבָ 20. ֲארֹון ּבֻ

תל-אביב, ]שנות ה-50[.
21. יום הלדת, כתוב בידי י. ד. קמזון. הציורים: ו. ויטור. הוצאת 

"ניב", ירושלים ותל-אביב, ]שנות ה-50[. 
22. מי זה? ספרה וצירה: איזה. תל-אביב, ]שנות ה-50[. 

גודל ומצב משתנים.
רבים מהספרים באוסף שלפנינו אינם נמצאים באוסף הספריה 

הלאומית בירושלים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800

293.
Collection of Israeli Books and Booklets for Toddlers 
1-3. “Shlosha Shfanim Ktanim” (printed in 1935), “Armon 
Ha’esev”, “Anu Machlikim” (printed in 1945). Published by 
Omanut, Tel Aviv. Three booklets from series “Lepeutot 
Beprutot”, edited by Ms. H. Strang. 
4. Ani Bari! By Anda ]Amir-Finkerfeld[. Published 
by Hadassah health organization in Jerusalem and 
Histadrut labor federation in Eretz Israel, Jerusalem, 
]1937[. Illustrations by Iza. 
5. El Hamitbach Ba Kelev, and other poems for toddlers 
and good children, translated into simple Hebrew, with 
musical scores and many illustrations; illustrator - 
Shlomo Cohen. Tel Aviv, 1938.
6-9. “Liladenu” / “Liladim” / “Layeled” - four small 
booklets with stories for children. Published by health 
organization of Histadrut labor federation in Eretz 
Israel, 1943-1945. 
10-11. “Ha’ovdim Haktanim”, “Dan Veya’el Al Sfat Hayam”, 
two booklets by Greta Rosenthal-Lewinsky. Tel Aviv, 
]1940’s[. 
12-14. “Dan Hatza’ir Vehakibbutz”, “Dan Hatza’ir - 
Vehapara”, “Dan Hatza’ir Vehakeves”, three booklets by 
Eliezer Berger and Lev Dickstein. Published by “Rudin”, 
Tel Aviv, ]c. 1945[. 
15-16. “Shatil Katan Bagina” and “Dogeret Chashmalit”, 
by Avtalyon. Booklets 5 and 6 of “Sifronim” series, Tel 
Aviv, ]1940’s[. 
17. Simchu Yeladim. Published by M. Bodner Lud, ]Tel 
Aviv? 1940’s[. Name of author, publisher and additional 
details unlisted. Colorful illustrations printed upon 
cardboard pages. 
18. Chayot Bayit / Ofot. From series “Lakol - Sifriyat 
Lepeutot”. Rhymes: M. Ben Ya’akov. Illustrations: B. 
Avraham. Tel Aviv, ]1940’s[. 
19. Ruti Al Hatzav Doheret, by: M. Shimoni. Published by 
“Tzafririm”, Tel Aviv ]1940’s[. 
20. Aron Buba, Aleph-Beit Liladim, by Erna Kneller. 
Published by Reuven Mass, Tel Aviv, ]1950’s[. 
21. Yom Huledet, written by: Y. D. Kamzon. Illustrations: 
V. Vitor. Published by “Niv”, Jerusalem and Tel Aviv, 
]1950’s[. 
22. Mi Zeh? Written and illustrated by: Iza. Tel Aviv, 
]1950’s[. 
Various sizes and conditions.
Many of the books in this collection do not appear in 
the JNUL collection.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $800
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.294
אוסף ספרים וחוברות לילדים בהוצאת בנימין ברלוי / אוסף מסמכים 

אישיים ומתווים למשחקים
56 ספרים וחוברות לילדים. הוצאת בנימין ברלוי, תל-אביב.

האוסף כולל: ■ ספרי ילדים מאוירים. ביניהם: אלף בית, מאת שלמה 
ס]קולסקי[; תיקי-תוק-תוק הננס הירק, מאת ס. ירפאל; החבריא, מאת 
י, מעשה בגור-דבים; הפיל והחיות; היה ילד טוב; פוט  ּבִ א. אברהמי; ּדֻ

פעוט; ועוד. ■ חוברות צביעה. ■ שתי מחברות לכתיבה תמה ■ אלף-
בית / אלף-בית דפוס-כתב-מספרים - שתי חוברות עם דפי אותיות 

לתלישה. ■ שני ספרי לימוד שחמט. ■ ספרים וחוברות נוספות.
מצורף אוסף מסמכים אישיים ומתווים למשחקים של בנימין ברלוי.
האוסף כולל: 15 תצלומים (ביניהם תצלום חלון הראווה של חנותו 
של ברלוי); כרטיסי-ביקור ותוויות-נייר אישיות; ארבעה מתווים 

למשחקים, מצוירים ביד; תיקונים ותוספות ללוח המשחק "טיול בארץ" 
]בכתב-ידו של זאב וילנאי?[; מכתב מאת ישראל אידלסון (בר-יהודה) 
ממשק יגור: "בספרו של ב. ברלוי 'טיול בארץ'... לא מצאנו לתמהוננו 

את משק יגור"; שלש חשבוניות מהחנות של ברלוי משנות ה-30. 
סה"כ כ- 106 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800

.295
פרץ רושקביץ - שלשה-עשר ספרי ילדים

שלשה-עשר ספרי ילדים. אוירו והוצאו לאור בידי פרץ רושקביץ. תל-
אביב, 1939-1956. 

בספרים מופיעים איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי, בסגנון הנאיבי 
האופייני לרושקביץ. תשעה מן הספרים אינם מופיעים באוסף הספריה 

הלאומית.
1-3. לארץ הילדים, מאת אנדה פינקרפלד, 1939. שלושה עותקים 
שונים. לכל אחד מן העותקים מספר דפים שונה. איוריהם דומים, 

אך נבדלים בצבעים ובפרטים קטנים. שניים אינם מופיעים באוסף 
הספריה הלאומית. מצב טוב. כתמים, קרעים קלים.

4-5. טיול בארץ, מאת שמשון מלצר. שני עותקים שונים, בפורמט 
שונה. האחד נדפס בשנת 1942 והשני בשנת 1954. מצב טוב.

6. יהי-אור!, ציורי בראשית לילדים. ]1943 בקירוב[. מצב טוב-
בינוני. כתמים, קרעים בעטיפה. 

7. חברים טובים, 1944. כתמים. פגמים בעטיפה.
8. טיול בעולם, 1945. מצב גרוע. עטיפה מנותקת וקרועה. כתמים.

9. אוטו, אוטו, אוטובוס!, 1947. מצב גרוע. כתמים, דפים מנותקים, 
קשקושים בעט. 

10. נח ותבתו, 1952. מצב טוב-בינוני. קרעים קלים. 
11. מה אני רוצה להיות?, 1954. מצב בינוני. כתמים וקרעים. 

12. כלנו נוסעים!, מאת מ. יחיאל. 1956. כתמים. דפים מנותקים.
13. ברכבת ישראל, מאת מ. יחיאל. תל-אביב, 1956. מצב טוב-בינוני. 

דפים מנותקים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

294.
Collection of Books and Booklets published by Benjamin 
Barlevy / Collection of Personal Documents and Sketches 
for Games
56 books and booklets for children. Published by 
Benjamin Barlevy, Tel-Aviv.
The collection includes: ■ illustrated children's books, 
amongst them: Aleph Bet, by Shlomo S]kolsky[;Tiki-tuk-
tuk the Green Dwarf, by S. Yarafael; HaHevraya, by A. 
Avrahami; Dubi, Ma'ase beGur Dubim; HaPil VeHaChayot; 
Haya Yeled Tov; Put Pa'ut; and more. Coloring books. ■ 
Two booklets with detachable letters. ■ Two Chess Study 
Books. ■ Additional books and booklets.
Attached is a collection of personal documents and 
sketches for games by Benjamin Barlevy. The collection 
includes:
Fifteen photographs (one of them features the showcase 
of Barlevy's shop); business cards and personal labels; 
four preliminary sketches of Barlevy games, drawn by 
hand; additions and corrections (possibly handwritten 
by Ze'ev Vilnay) to the board game "Tiyul BaAretz", the 
first game Barlevy published; a letter from Israel 
Idelssohn (Bar-Yehuda) from Yagur, complaining that 
Yagur does not appear on the game board of Tiyul 
BaAretz; three 1930s invoices from Barlevy's store on 
Allenby Street in Tel Aviv
Total of 106 items. Various sizes and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800
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295.
Peretz Rushkevitz - Thirteen Children‘s Books
Thirteen children's books. Illustrated and published by 
Peretz Rushkevitz. Tel-Aviv, 1939-1956.
The books contain color lithographic illustrations in 
Rushkevitz’s typically naive style. Nine of the thirteen 
books do not appear in the JNUL collection.
1-3. LeEretz HaYeladim, by Anda Pinkerfeld, 1939. Three 
different copies. Each copy has a different number of 
pages. The illustrations are similar, but differ in 
colors and in details. Two of the copies do not appear in 
the JNUL collection. Good condition. Stains, minor tears.
4-5. Tiyul BaAretz, by Shimshon Meltzer.Two different 
copies, in a different format. One was printed in 1942 
and the other one in 1954. Good condition.
6. Yehi Or! Paintings of scenes from Genesis for 
children. ]Ca. 1943[. Good - fair condition. Stains, the 
cover is slightly torn.
7. Haverim Tovim, 1944. Stains. Damages to cover.
8. Tiyul BaOlam, 1945. Poor condition. Cover detached and 
torn. Stains.
9. Oto, Oto, Autobus!, 1947. Poor condition. Stains, 
detached pages, pen scribbles.
10. Noah ve Tevato, 1952. Good-fair condition. Minor 
tears.
11. Ma Ani Rotze Liyot?, 1954. Fair condition. Stains and 
tears.
12. Kulanu Nos’im!, by M. Yechiel, 1956. Stains. Detached 
pages.
13. Be Rakevet Israel, by M. Yechiel. Tel - Aviv, 1956. 
Good - fair condition. Detached pages.
From the collection of Arnie druck. 

Opening price: $1000
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.296
פרץ רושקביץ - אוסף פריטים

פרץ רושקביץ - עשרים ושמונה פריטים שונים: איור מקורי (דיו וצבע 
מים על בריסטול), גלויות מודפסות, חוברות צביעה, ועוד:

אגם מוקף הרים. דיו  1. ציור מקורי מאת רושקביץ. ציור סירה ּבְ
וצבעי-מים על בריסטול. חתום: "רושקביץ". בצדו האחורי ברכת "שנה 
טובה" בעברית ובגרמנית ממשפחת רושקביץ בכתב-ידו של רושקביץ, 

משנת 1962. כרטיס 15X10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר בשוליים. 
מעט קמטים.

2-9. שמונה גלויות עם איורים צבעוניים מאת פרץ רושקביץ. הוצאת 
פ. רושקביץ, תל-אביב. מצב משתנה. מרביתן במצב טוב. שתיים היו 

בשימוש.
10. מולדתי! ספר ציור ישראלי. הוצאת פרץ רושקביץ, תל-אביב, 

1958. איורים צבעוניים על העטיפה. בגוף החוברת 20 איורים 
לצביעה. עברית ואנגלית. ]10[ דף, 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים על 

העטיפה. קמטים.
11. ספר ציור, 48 תמונות עם דוגמאות בצבעים. הוצאת פרץ 

רושקביץ, תל-אביב, 24.5X16 .1957 ס"מ. מצב טוב. כתמים.
12-13. חווה / תחנת רכבת - שני דפים עם איורים צבעוניים לחיתוך 
וקיפול, הוצאת פרץ רושקביץ, 34.5X24.5 .1958 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

בשוליים. 
14-25. תריסר כרטיסים מודפסים עם איורים צבעוניים מאת 

רושקביץ, מתוארים בעברית ובאנגלית: "חג הביכורים", "חפש בתל 
אביב", "לאן היום אחרי הצהרים?", ועוד. 11X8 ס"מ. מצב טוב.

26-27. לוח ילדים ארץ ישראלי, תש"ז (1946/7), עם איורים מאת 
רושקביץ + לוח שנה לשנת תש"ח (חסר).

28. הנסיעה, סדור החוברת וציורים מאת פ. רושקביץ, תל-אביב. 
עברית, אנגלית וגרמנית. מאמרים קצרים בעברית ו"באורים ורשימות 
בלועזית, שבעיקרם מיועדים לתיירים ולעולים החדשים". ]8[ דף, 24 

ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים וקמטים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500

296.
Peretz Rushkevitz - A Collection of Items
Peretz Rushkevitz - twenty items: Original 
illustration (ink and watercolor on a Bristol board), 
printed postcards, coloring books, and more: 
1. Original Painting by Rushkevitz. A painting of a boat 
on a lake surrounded by mountains. Ink and watercolor 
on a bristol board. Signed: " Rushkevitz" On the back 
side of the bristol, in Rushkevitz's handwriting, 
appears the blessing “happy new-year” (Shana Tova) in 
Hebrew and German from the Rushkevitz family, 1962. 
15X10.5 cm card. Good condition. Stains, especially on the 
margins. A few creases.
2-9. Eight postcards with color illustrations by Perez 
Rushkevitz. Published by P. Rushkevitz, Tel - Aviv. 
Varying condition. Mostly in good condition. Two are used. 
10. Moladeti! Israeli painting book. Published by 
Peretz Rushkevitz, Tel - Aviv, 1958. Color illustrations 
on the cover. 20 color pages in the booklet. Hebrew and 
English. ]10[ pages, 34 cm. Good condition. Stains on the 
cover. Creases.
11. A Drawing Book, 48 images with color patterns. 
Published by Peretz Rushkevitz, Tel - Aviv, 1957. 24.5X16 
cm. Good condition. Stains.
12-13. Farm / train station - two pages with color 
illustrations for cutting and folding, published by 
Peretz Rushkevitz, 1958. 34.5X24.5 cm. Good condition. 
Tears at the edges.
14-25. A dozen cards printed with color illustrations 
by Ruschkewitz, described in Hebrew and English: "Chag 
HaBikurim", "Vacation in Tel Aviv," "Lean Hayom Ahrey 
HaTzohorayim?" and more. 11X8 cm. Good condition.
26-27. A calendar themed ’Children of Israel’, 1946 /7, 
with illustrations by Rushkevitz + calendar for the 
years 1947/8 (missing).
28. HaNesi’a, preparation of the booklet and drawings 
by P. Rushkevitz, Tel Aviv. Hebrew, English and German. 
Short articles in Hebrew and “explanations and lists in 
a foreign language, mainly designed for tourists and 
new immigrants.” ]8[ pages, 24 cm. Good condition. Minor 
tears and creases.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $500
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.297
לקט ספרי ילדים - איורים מאת דוד גלבוע

32 ספרים לילדים, מאוירים בידי דוד גלבוע. ]שנות ה-40 עד שנות 
ה-50[.

1-3. שני ספרים מאת י. בן-זכאי, בהוצאת "גלבוע ענבי", הכוללים 
חלקים מתנועעים הניתנים להזזה: כפה אדומה בתמונוע; רם ורמה 

בתמונוע (הדף הכולל את החלקים הניתנים להזזה פגום; שני עותקים).
ר (שני עותקים), לפיד  ּנָ 4-6. שני ספרים בהוצאת "נצנים": ַהּכַ

הגבורה.
7. תוצרת ארצנו. חרוזים בשבח מוצרים מתוצרת הארץ, לצד איורים 

צבעוניים בדפוס ליטוגרפי.
8-12. חמשה ספרים בהוצאת "פרפרים": פלאים מסביב (שני עותקים, 

האחד בכריכה רכה והשני בכריכה קשה); יש בעולם; ננסה ונעשה; 
העולם הגדול.

13-30. שמונה-עשר ספרוני "פרפרים, ספרונים לילדים". הוצאת 
"פרפרים".

31-32. שני ספרים בהוצאת "שי לילד", מאת לוין קיפניס: מעין 
הקסם, ברוכים הבאים!

סה"כ 32 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

297.
A Selection of Children's Books - Illustrations by 
David Gilboa
32 books for children, illustrated by David Gilboa. ]40s 
to 50s[.
1-3. Two books by I. Ben Zakai. "Gilboa-Anavi" 
publishing, the books feature moving elements: Little 
Red Riding Hood ’betmonoa’; Ram ve Rama ’betmonoa’ (the 
page that includes the movable elements is damaged, two 
copies).
4-6. Two books published by "Nitzanim": The Violinist 
(two copies), the Torch of Valor.
7. "Totzeret Artzeinu". Verses praising products made 
in Israel with lithographic color illustrations.
8-12. Five books published by "Parparim": ’Pla’im 
Mesaviv’ (two copies, one paperback and one hardcover); 
’Yesh BaOlam’; ’Nenase VeNa’ase’; ’HaOlam HaGadol.’
13-30. Eighteen "butterflies, booklets for children". 
Published by “Parparim.”
31-32. Two books published by "Shai laYeled" by Levin 
Kipnis: Ma’ayan HaKesem, Bruchim Haba’im!

Total of 32 books and booklets. Varying size and condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $400
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שלושה ספרי ילדים "מגויסים" עם איורים מאת דוד גלבוע

שלשה ספרי ילדים "מגויסים" עם איורים מאת דוד גלבוע. גלבוע 
(1906-1976) - יליד רומניה, בוגר האקדמיה לאמנויות יפות 

בבודפשט (1929), עלה לארץ בשנת 1933 והציג מספר תערוכות יחיד 
בארץ ישראל בשנות ה-30, ה-40 וה-50 ובארה"ב בשנות ה-60. נמנה 

עם מקימי קריית האמנים בצפת (שם הוצגו עבודותיו קבע גם לאחר 
פטירתו). 

ס - (כשנאמר על סופר, על אומן או על יצירתם) שכתיבתו או  ■ ְמֻגּיָ
פעולתו האומנותית עומדת במתכוון בשירותו של רעיון, מוסד וכד', 

ובייחוד של אידיאולוגיה מסוימת. (מילון "רב-מילים").
1. נשמור על ארצנו, חרוזים מאת לאה גולדברג, ציורים: דוד גלבוע. 

דפוס קופסיה, תל-אביב, ]1944[. שירים קצרים, מחורזים, מאת 
גולדברג - נדפסו על דפים חתוכים המכסים חלקית את האיורים. 
האיורים, הדפסים נאים בחמישה-שישה צבעים - נדפסו על דפים 

שלמים. השירים והאיורים עוסקים בשמירה על הארץ דרך צו-השעה: 
שמירה, טיפול בגינה, שמירה על החופים, כיבוי אורות (האפלה), 
ועוד. ]9[ דפי טקסט, ]8[ לוחות איורים, 17X24.5 ס"מ. מצב בינוני. 

פגעי-עש קלים, עטיפה אחורית חסרה. דפים מנותקים. קרעים וכתמים. 
2. תוצרת ארצנו, האיורים מאת דוד גלבוע. ]תל-אביב, שנות ה-40[. 
חרוזים בשבח מוצרים מתוצרת הארץ, לצד איורים צבעוניים בדפוס 
ליטוגרפי, מאת דוד גלבוע. כל איור וכל טקסט מתייחסים לתוצרת 

מסוימת, של חברות ישראליות: "טקסטיל שמפו זיוה", "מכולת אקא", 
ממתקי "עלית", תוצרת "תנובה", בירה "נשר מאלט", ועוד. ]38[ עמ', 

16.5X23 ס"מ. מצב טוב, פגמים קלים בעטיפה, דפים רופפים.
3. לפיד הגבורה, הציורים: ד. גלבוע, ערך: י. ינון. הוצאת נצנים. 

]תל אביב, שנות ה-60[. איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי, מאת נחום 
גלבוע. סיפור-עלילה פטריוטי המשלב בין קורות מרד החשמונאים 
וחג החנוכה לקורות מלחמת העצמאות: שמונה ילדים מבקשים להגן 

על מולדתם והם יוצאים לרחבי הארץ לאסוף ניצוצות מ"אש הגבורה" 
על-מנת להדליק את "לפיד הגבורה" הקולקטיבי. הילדים מסתובבים 
במגדל דוד, בקיבוץ נגבה, בתל-חי, בדגניה, קיבוץ יחיעם, ומקומות 

נוספים. ]20[ עמ', 17.5X24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

298.
Three Thematic Children‘s Books with Illustrations by 
David Gilboa
Three Children’s books with illustrations by David 
Gilboa. Gilboa (1906-1976) - native of Romania, 
graduate of Academy of Fine Arts in Budapest (1929), 
immigrated to Eretz Israel in 1933 and presented 
several exhibitions in Eretz Israel in the 1930’s, 
1940’s and 1950’s and in the USA in the 1960’s. Among 
the establishers of town of artists in Safed (where his 
exhibitions were displayed also after his death).
1. Nishmor Al Artzeinu, rhymes by Le’ah Goldberg. 
Illustrations: David Gilboa. Published by Kopsia, Tel 
Aviv, ]1944[. Short rhymed poems, by Goldberg - printed 
upon cut papers which partially overlap illustrations. 
The illustrations - fine colored prints of five-six 
colors - printed upon complete leaves. The implied 
theme of the poems and illustrations is the urgent 
matter of preservation of the Land: preservation, garden 
maintenance, preservation of beaches, electricity 
conservation, and more. ]9[ text leaves, ]8[ illustration 
plates, 17X24.5 cm. Fair condition. Slight moth damage, back 
cover missing. Detached leaves. Tears and stains. 
2. Totzeret Artzeinu, illustrations by David Gilboa. 
]Tel Aviv, 1940’s[. Rhymes in praise of products of 
the Land, with colorful lithographic illustrations, 
by David Gilboa. Each illustration and text portray 
a specific Israeli produced product: “Shampoo Ziva 
Textile”, “Aka Grocery”, “Elite” candy, “Tnuva” products, 
“Nesher Malt” beer, and more. ]38[ pages, 16.5X23 cm. Good 
condition, slight damage to cover, loose leaves. 
3. Lapid Hagvura. Illustrations: D. Gilboa. Edited by: 
Y. Yinon. Published by Nitzanim. ]Tel Aviv, 1960’s[. 
Colorful lithographic illustrations, by Nachum Gilboa. 
Patriotic tale which incorporates historical events 
which took place during Hasmonean revolt and story of 
Chanukah with events of War of Independence: in attempt 
to defend their homeland eight children travel the 
country in anticipation of gathering sparks of “fire 
of bravery” in order to ignite the collective “torch of 
bravery”. The children wander around Tower of David, 
Kibbutz Negba, Tel-Chai, Degania, Kibbutz Yechiam, 
and additional locations. ]20[ pages, 17.5X24 cm. Good 
condition. Few stains. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $250

298
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.300
ספרים וספרונים מאוירים בידי חנן פישר

1-11. עשרה ספרים וחוברות לילדים, עם איורים צבעוניים מאת חנן 
פישר. ]שנות ה-40-50[. רובם ראו אור ב"הוצאת פישר". 

12-29. שמונה-עשר ספרונים לילדים, עם איורים צבעוניים מאת חנן 
פישר. הוצאת פישר, ספריית "גמד", 1951. 

30. רשימת ספרי-ילדים, הוצאת פישר, תל-אביב, 1951. קטלוג 
ההוצאה. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

.299
אוסף ספרי ילדים עם איורים מאת צבי לבני (מלבנצ'יק)

32 ספרי ילדים, מאוירים בידי צבי לבני (מלבנצ'יק). מו"לים וזמני 
הדפסה שונים, ]בעיקר שנות ה-40 וה-50[. 

ביניהם: עולם החיות, מאת אליעזר שמאלי; מעשה בדיג ובדג הזהב; 
מעשה בקטר קטן, אדמדם, מאת רחל כספי; אנחנו חילים; אמא עזה 
ושבעת הגדיים; ועוד. האוסף כולל ספרים שאינם מופיעים בספריה 

הלאומית. סה"כ 32 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800

300.
Books and Booklets, Illustrations by Chanan Fisher
1-11. Ten books and booklets for children, with color 
illustrations by Chanan Fisher. ]The 40s-50s[. Most of 
these were published by “Fisher” publishing. 
12-29. Eighteen booklets for children, with color 
illustrations by Chanan Fisher. “Fisher” Publishing 
"Gamad" library, 1951.
30. A list of children’s books, “Fisher” publishing, Tel 
- Aviv, 1951. The publisher’s catalog.
Size and condition varies.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300

299.
A Collection of Children's Books with illustrations by 
Zvi Livni 
32 children's books, illustrated by Zvi Livni 
(Malbenchik). Varying publishers and printing dates, 
]mostly 40s and 50s[.
Among the books: Olam HaChayot, by Eliezer Smoli; 
A Tale of the Fisherman and the Gold Fish; A Tale of 
a Little Engine, Adamdam, by Rachel Caspi, We Are 
Soldiers; Mother Goat and the Seven Kids, and more. The 
collection includes books that are not listed in the 
JNUL. Total of 32 books. Size and condition varies.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $800

300

299
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.301
ספרי ילדים עם דמויות "כושונים"

לקט ספרי ילדים מאוירים העוסקים ב"כושים", אשר נכתבו לפני 
שהכינוי "כושי" הפך בעיני הישראלים לכינוי גזעני או "בלתי תקין 

פוליטית". ]שנות ה-40 - שנות ה-60[.
בין הספרים: 

■ אהל הדוד תום. חמשה תרגומים עבריים לספרה של הארייט ביצ'ר 
סטואו, בהוצאות שונות. 

■ כושיש ותשעת אחיו הכושים. הציורים מאת חנן פישר. החרוזים: ש. 
מלצר. הוצאת "פישר", תל-אביב, 1943. 

■ הפילים והכושים נעשו לחברים. החרוזים מאת מאיר פרבר. הציורים 
מאת רנאי. ]תל-אביב, תש"ד[. 

■ הרפתקאות סמבו הכושי הקטן וארבעת הנמרים הרעבתנים, מאת 
שמשון מלצר (לפי מקור לועזי). הוצאת יהושע צ'צ'יק, תל-אביב, 

תשי"ד ]1954[. איורים צבעוניים מאת ל. ]לודוויג[ וולפרט. 
■ עשרה כושים קטנים, ספר תמונות עם חרוזים, מאת רות גרבר. הוצאת 

ראובן מס, ירושלים (שני עותקים).
■ כושיה עם שמשיה. הציורים: מרים ברטוב, הספור: רנה שני. הוצאת 

"עם עובד", 1963 (שני עותקים).

סה"כ 18 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

301.
Children's Books with Black (Negro / Kushi) Characters 
Collection of illustrated children's books dealing with 
Blacks, written before the term "Kushi" (Negro) became 
a racial or politically incorrect term in the eyes of 
Israelis. ]1940s-1960s[.
Among the books:
■ Uncle Tom's Cabin. Five Hebrew translations of Harriet 
Beecher Stowe's book in various editions. 
■ Kushish and his Nine Negro Brothers. Illustrations 
by Chanan Fisher. Rhymes by S. Meltzer. Published by 
Fisher, Tel Aviv, 1943. 
■ HaPilim Ve HaKushim Naasu Lehaverim. Rhymes by Meir 
Farber. Illustrations by Ranai. ]Tel Aviv, 1944[.
■ The adventures of little black Sambo and the Four 
Hungry Tigers, by Shimshon Meltzer (adapted from the 
English Original). Published by Yehoshua Chechik, Tel 
Aviv, 1954. Color illustrations by L. ]Ludwig[ Walpert.
■ Asara Kushim Ktanim ]Ten Little Niggers[, picture book 
with rhymes, by Ruth Gerber. Published by Reuven Mass, 
Jerusalem (two copies).
■ Kushiya im Shimshiya. Illustrations by Miriam 
Bartov, story by Rina Shani. Published by Am Oved, 1963 
(two copies).

Total of 18 books. Varied size and condition. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300

301
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.302
עליסה בארץ הפלאות - מהדורה עברית ראשונה ומהדורות נוספות 

עליסה בארץ הפלאות. כתוב עברית בידי ל. סמן ]אריה סמיטיצקי[. 
הוצאת "אמנות", פרנקפורט ע"מ מיין, מוסקבה-אודסה, ]תרפ"ד 

1924[. מהדורה עברית ראשונה. 
]2[, 172 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. הקדשה בעט על צדה הפנימי 

של הכריכה הקדמית (עברית ואנגלית). נתון בקופסת קרטון נאה. 
מצורפים שבעה ספרים נוספים וקלטת: 

■ עליסה בארץ הפלאות, מאת לואיס קרול. קצר ותרגם מאנגלית א. ל. 
יעקובוביץ. מצויר על ידי א. שרברק. הוצאת "יזרעאל" / ש. שרברק, 
 תל-אביב, 1945. מהדורה שלישית (לא מופיעה בספרייה הלאומית).

 ■ עליסה בארץ הפלאות. הוצאת ספרים מ. מזרחי, ]שנות ה-60?[.
■ עליזה בארץ הפלאות, מסדרת "לקט לקט". הוצאת א. זלקוביץ, תל-

אביב, ]שנות ה-60 / שנות ה-70[. ■ עליסה בארץ הפלאות. עבד וחרז: 
יוסי בכר. איורים: אירינה כרכבי. הוצאת ישרא-תו, 1985. ■ עליסה 

בארץ המראה ומה שמצאה שם. מאויר על-ידי ג'ון טניאל ומתורגם 
מאנגלית על-ידי אוריאל אופק. הוצאת "מחברות לספרות", תל-אביב 

1989. ■ עליזה בארץ הפלאות. נוסח עברי: ארנונה גדות. מסדרת 
"אגדות לילה טוב (חדש)", הוצאת "ענבל", 1998. ■ הרפתקאות עליסה 
מתחת לפני האדמה. כתב, ציר (וגם צלם) לואיס קרול. תרגם מכתב-יד 

והוסיף פרקי מבוא וסיום אוריאל אופק. הוצאת ספרים מ. מזרחי, 
2000. ■ עליזה בארץ הפלאות, קלטת מסדרת "אגדות מספרות". 

מוסיקה: אריק רודיך; קריינות: ניקו בר. הוצאת "כתבים". גודל ומצב 
משתנים. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500

.303
אוסף ספרי מדע בדיוני

1. גונב הגלפשטרום, ספור מדעי-פנטסטי, מאת ז'ק טודוז. מתורגם 
ומעובד לנוער ע"י א. אבן-שושן. הוצאת "עתוננו", ירושלים, תרצ"ד 

.]1934[
2. הטיסה למאדים, ספור מדעי-דמיוני, מאת יצחק אבנון. הוצאת 

"מסדה", תל-אביב, תש"ז ]1947[. 
3. טיסת הפלאים, ספור דמיוני, מאת אדגר ריס בירואוז. עברית: דן 

סואן. מספרית "העולם הגדול", ]הוצאת "תבל", תל-אביב, 1952[. 
רומן שהתפרסם בהמשכים. חוברות 1-9 (לא שלם). 

4. קרבות מתחת לים הקרח, ספור דמיוני, מאת גרגורי גרבנייב. עבד 
ותרגם מרוסית: ברוך קרוא. הוצאת שלמה שרברק, תל-אביב, ]שנות 

ה-50[.
5. פתאם, שבועון ספורים מרתקים לנוער. גליון ראשון. תל-אביב, 

]1954[. שבועון המוקדש למדע בדיוני. סך הכל נדפסו עשרה גליונות. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

302.
Alice in Wonderland - First Hebrew Edition and Other 
Editions
Alice in Wonderland. Written in Hebrew by L. Saman 
]Aryeh Smiatitzki[. Frankfurt am Main, Moscow-Odessa: 
"Omanut", 1924. 1st Hebrew edition. ]2[, 172 pp, 21 cm. Good 
condition. Minor stains. Dedication in pen on inner side 
of front binding (Hebrew and English). In a fine cardboard 
case.
Attached are seven additional books and a cassette:
■ Alice in Wonderland, by Lewis Carroll. Shortened 
and translated into Hebrew: A.L. Ya'akobovitch. 
Illustrated by A. Shreberk. Tel-Aviv: "Yizrael"/ S. 
Shreberk, 1945. 3rd edition (not in JNUL collections). 
■ Alice in Wonderland. M. Mizrahi publishing, ]1960?[. 
■ Alice in Wonderland, of "Leket Lakat" series. Tel-
Aviv: A. Zelkovitch, ]1960s/70s[. ■ Alice in Wonderland. 
Edited and rhymed by Yosi Bachar. Illustrations: 
Irina Karkabi. Isra-Tav, 1985. ■ Through the Looking-
Glass, and What Alice Found There. Illustrated by 
John Tenniel and translated from English by Uriel 
Ofek. Tel-Aviv: "Machbarot LeSafrut", 1989. ■ Alice in 
Wonderland. Hebrew version: Arnona Gadot. Of "Layla Tov 
Legends(new)" series, "Inbal" publishing, 1998. 
■ Adventures of Alice Under Ground. Written, illustrated 
(and photographed) by Lewis Carroll. Translated from a 
manuscript and added a prologue and an epilogue Uriel 
Ofek. M. Mizrahi publishing, 2000. ■ Alice in Wonderland, 
cassette of the series "Telling Legends". Music: Eric 
Rudich; narration" Nikko Bar. "K'tavim". Sizes and 
conditions vary. Overall good condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $500

303.
Collection of Science Fiction Books
1. Gonev HaGolfstrom, Scientific-Fantastic Story, by 
J. Toudouze. Translated and edited by A. Even Shoshan. 
Jerusalem: "Itoneinu", 1934.
2. HaTisa LaMa'adim, Scientific-Imaginary Story, by 
Yitzhak Avnon. Tel-Aviv: "Masada", 1947.
3. "Tisat HaPla'im", Imaginary story, by Edgar Rice 
Burroughs. Hebrew: Dan Soen. Of "HaOlam HaGadol" 
library, ]"Tevel" publishing, Tel-Aviv,1952[. A novel 
published as a series. Booklets 1-9 (not complete).
4. Battlles Under the Ice Sea, imaginary story, by 
Gregory Grebnev. Edited and translated from Russian: 
Baruch Koreh. Tel-Aviv: Shlomo Shreberk ]1950s[.
5. Pitom, weekly of fascinating stories for youngsters. 
First issue. Tel-Aviv, ]1954[. Weekly devoted to Science 
Fiction. Ten issues were printed.

Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200
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.304
"דחליל" - עתון לילדים - הקומיקס העברי המקורי הראשון - גליון 

ראשון
דחליל, שבועון לילד (מופיע בכל יום חמישי), בעריכת עמנואל 

אולסבנגר. ירושלים, 6 ביוני 1940.
גליון ראשון (סך הכל נדפסו ארבעה גליונות). ב"דחליל" הופיעו 
לראשונה דיאלוגים בצורת "בלונים" בפי הדמויות, לצד כתוביות 

שנדפסו תחת האיורים. 8 עמ', 31 ס"מ. גליון מקופל. מצב טוב. כתמים. 
חותמת. קרעים בשוליים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

304.
"Dahlil" - Children's Paper - First Original Hebrew 
Comics - First Issue
Dahlil, weekly paper for children (appears every 
Thursday) edited by Emanuel Olswanger. Jerusalem, June 
6, 1940.
First issue (total of four issues were printed). In 
"Dahlil" appeared for the first time Speech Balloons 
along with subtitles below the illustrations. 8 pp, 31 
cm. Folded issue. Good condition. Stains. Ink stamp. Tears 
at borders.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

302303

304
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.305
אוסף חוברות וספרי קומיקס

72 חוברות וספרי קומיקס. 1939-2006. 
האוסף כולל:

■ שלוש חוברות בהוצאת "קווין קומיקס": "סופרמן הפלדה" (חוברת 
ראשונה, 1986), ספיידרמן (חוברת ראשונה, 1986), מלחמת הכוכבים 

ר-גיבור הישראלי הראשון.  (חוברת ראשונה, 1986). ■ ַסּבָרֶמן, הסּוּפֶ
חוברת מס' 1. ירושלים, 1978. הקומיקס הראשון שפרסם אורי פינק, 

בהיותו בן 15 בלבד. (שני עותקים). ■ 35 גליונות " פופי, עתון הילדים 
הגדול ביותר בישראל", 1971-1972. ■ שש חוברות "תולדות המערב 

הפרוע". הוצאת מ. מזרחי, ]1972[. ■ ארבעה גליונות "טרזן, עתון 
הרפתקאות לילדים". הוצאת ש. אור, ]שנות ה-70[. ■ שלוש חוברות 
"אייבנה". הוצאת "אריה". ■ "זאגור ומפלצת הים". חוברת מס' 10. 

הוצאת מ. מזרחי. ■ טקס גבור המערב הפרוע. הוצאת מ. מזרחי. חוברת 
 מס' 2. ■ במבי, העתון לילדים. גליון מס' 1 (שלשה עותקים).

■ 11 גליונות "בלנדר", 2006. ■ "חוברת הקומיקס הקטנה", 2005. 
וכן את הספרים: 

ל, ומוגש לילדי  ■ היפיפיה הנרדמת, ספור בתמונות. מצויר ע"י ג. ּפָ
ישראל ע"י האחים יהודה ובן ציון חיותמן. תל-אביב, ]1939[. 

ן ּכּוׁש, מאת ק. ַמקּוִׁשיְנְסִקי,  ■ ְמאָֹרעֹות, הרפתקאות של ִפיִקי-מּוׁש ְוגֹוג ּבֶ
מעובד ומתורגם ע"י אנדה פינקרפלד. הוצאת "רֹוִדין", תל-אביב, 

תש"ה ]1945[. 
מצורפת חוברת עם קומיקס של "דני שובבני".

סה"כ 72 פריטים. גודל ומצב משתנים
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

305.
Collection of Comic Books and Booklets
72 Comic books and booklets. 1939-2006. 
For a complete list - see Hebrew text.
Lot of 72 items. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400

305

.306
מיקי מעוז - שמונה חוברות

י.  מיקי מעוז, מופיע אחת לשבועים, החרוזים והעריכה: יהוֻשע ַטן ּפַ
תל-אביב, ]1947-1948[. 

שמונה חוברות: 1-8. איורים צבעוניים. כוללות קומיקס, על-פי "מיקי 
מאוס", "פינוקיו" ו"דונלד דאק" ]דני ַאְוָזִני[ מאת וולט דיסני, שירים 
וסיפורים לילדים. גליון 2 נדפס לקראת חנוכה תש"ח (דצמבר 1947), 
גליון 6 נדפס לקראת פורים תש"ח (מארס 1948). מחוברות הקומיקס 
הראשונות שיצאו לאור בארץ ישראל. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי 

עש. מעט קרעים (בעיקר בגליון הראשון), שיקום בנייר-דבק. נתונים 
בקופסה נאה. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400
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306

307

306.
Miki Maoz - Eight Booklets
Bi- weekly journal, Miki Maoz. Rhymes and editing: 
Yehoshua Tan Pai. Tel-Aviv, ]1947-1948[.
Eight booklets: 1-8. Illustrations in color. The 
booklets include comics inspired by "Mickey Mouse", 
"Pinoccio" and "Donald Duck" ]Dany Avazany[ by Walt 
Disney, stories and poems for children. Issue no. 2 was 
printed just before Hanukah, December 1947. Issue no. 6 
was printed for Purim, March 1948. One of the first comic 
books published in Eretz Israel. 24 cm. Good condition. 
Moth holes. Minor tears (mainly to first issue), restored 
with adhesive tape. Contained in a nice case. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $400

.307
חוברות לילדים - ואריאציות של "מיקי מאוס"

אוסף חוברות וספרים לילדים, הכוללים קומיקס על-פי "מיקי מאוס", 
מאת וולט דיסני. 

1-7. מיקי מעוז, מופיע אחת לשבועים, החרוזים והעריכה: יהוֻשע 
י. תל-אביב, ]1947-1948[. חוברות מס' 1 (שני עותקים) ומס' 2  ַטן ּפַ

(ארבעה עותקים), ושער חוברת מס' 7. 
8-10. מיקי-מהו ואליהו. חרוזים וציורים מאת עמנואל יפה. שלושה 

עותקים במהדורות שונות: דפוס "אות", חיפה, ]1939[; הוצאת 
"רשפים", ]1974[; הוצאת "אשכול". 

11. השוליה בבית הקוסם, אגדה שויצרית, וולט דיסני. עברית: בנימין 
פרידמן. הוצאת יהושע צ'צ'יק, תל-אביב, ]1946[. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

307.
Booklets for Children - Variations of Mickey Mouse
Collection of booklets and books for children, 
including Mickey Mouse comics, by Walt Disney.
1-7. Miki Maoz, appears bi-weekly, rhymes and editing 
by Yehoshua Tan Pie. Tel Aviv, ]1947-1948[. Booklet no. 
1 (two copies) and no. 2 (four copies), and title page of 
Booklet no. 7.
8-10. Mickey Mahu Ve Eliyahu. Rhymes and illustrations 
by Emanuel Yaffe. Three copies in varied editions: Ot 
Publishers, Haifa, ]1939[; Reshafim Publishers, ]1974[; 
Eshkol Publishers.
11. The Sorcerer's Apprentice, Swiss fable, Walt Disney. 
Hebrew, Binyamin Freidman. Published by Yehoshua 
Chechik, Tel Aviv, ]1946[.

Varied size and condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200
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308.
Collection of Children's Books by Levin Kipnis - 
Dedications
170 children's books and booklets, by Levin Kipnis. 
1920s-90s. Large scope collection of children's books 
and booklets by Levin Kipnis. Four have dedications in 
his handwriting.
The collection is composed of the following: ■ 
21 booklets of the "Ofer - Readers for Children" 
series. Published by Dvir, Tel Aviv, 1926. Most have 
silhouettes, by Meir Gur Arie. Published by Dvir (Ofer 
series), Tel Aviv, 1925. ■ Machrozet, songs and games 
for kindergarten and school. Published by Omanut, 
Frankfurt am Main, 1923. ■ Other books.
Total of 170 books. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $1000

.308
אוסף ספרי ילדים מאת לוין קיפניס - הקדשות

170 ספרים וחוברות לילדים, מאת לוין קיפניס. שנות ה-20 עד שנות 
ה-90. 

אוסף רחב היקף של ספרים וחוברות לילדים מאת לוין קיפניס. ארבעה 
מהם עם הקדשות בכתב ידו. 

האוסף כולל: ■ 21 חוברות מסדרת "עפר - ספרי מקרא לילדים". 
הוצאת "דביר", תל-אביב, תרפ"ו (1926). רובן מלוות צלליות מאת 
מאיר גור-אריה וכותרות מסוגננות בעיצוב שמואל עובדיהו.■ שמעו 

ואספרה, מעשיות לתינוקות, מאת לוין קיפניס, איורים ]צלליות[ מאת 
מאיר גור-אריה. הוצאת "דביר" (סדרת "עפר"), תל-אביב, תרפ"ו 

1925. ■ מחרוזת, זמירות ומשחקים לגן הילדים ולבית הספר. הוצאת 
"אמנות", פרנקפורט ע"נ מיין, 1923. ■ ספרים נוספים. 

סה"כ 170 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000
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.309
אוסף ספרים עם איורים מאת נחום גוטמן

אוסף הכולל כ-300 חוברות וספרים, עם איורים מאת נחום גוטמן 
 .(1898-1980)

בנוסף לספרי הילדים הידועים והאהובים שאייר גוטמן, ושאף זכה 
בפרסים חשובים על איורם וכתיבתם (עיטור כריסטיאן אנדרסן 

לספרות ילדים ונוער על ספרו "שביל קליפות התפוזים"; יקיר העיר 
תל אביב-יפו לשנת 1976 וחתן פרס ישראל לספרות ילדים לשנת 

1978), נמצאים באוסף שלפנינו גם עשרות ספרים שנכתבו בידי מיטב 
סופרי ומשוררי ארץ ישראל ושאינם נפוצים או מפורסמים בהכרח, 

ונוספו בהם איוריו; ספרי-לימוד ומקראות לילדים, גליונות בודדים 
וכרכים של כתבי-עת שהופיעו בהם איוריו של גוטמן ("הבקר לילדים"; 
"דבר לילדים" - שגוטמן היה בין מייסדיו וחבר המערכת במשך עשרות 

שנים); סדרות של חוברות ("מועדים לשמחה", "מעשיות כתובות בידי 
לוין קיפניס", "מולדתנו"); ספרים שנדפסו עבור שארית הפליטה 
בגרמניה בידי ארגון הג'וינט; הגדות של פסח ומגלות אסתר עם 

איוריו, קטלוגים של תערוכות מיצירותיו, גלויות בהוצאת המוזיאון 
ההסטורי לתולדות תל-אביב, ועוד כהנה וכהנה ספרים וחוברות, עם 

איורים מאת גוטמן. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $3000

309.
Collection of Illustrated Books by Nachum Gutman
Collection composed of approximately 300 booklets and 
books, illustrated by Nachum Gutman (1898-1980).
Gutman was renowned for his illustrations of beloved 
children's books and he won important prizes for his 
illustrations and writings (Hans Christian Andersen 
award for children's literature on his book Shvil Klipot 
HaTapuzim; cherished citizen of Tel Aviv-Jaffa in 1976 
and the Israel prize for children's literature in 1978). 
This collection has dozens of books written by some of 
the best authors and poets in Eretz Israel, who are not 
necessarily famous, with his illustrations. There are 
children's text books and readers, single issues and 
volumes of periodicals with Gutman's illustrations 
(HaBoker L'Yeladim, Davar L'Yeladim - Gutman was one 
of its founders and a member of its editorial staff for 
decades); series of booklets (Moadin L'Simcha, Stories 
by Levine Kipnis, Moladiteinu); books printed for 
she'erit hapleita in Germany by the Joint; Passover 
Haggadot and Esther scrolls with his illustrations, 
catalogs for exhibitions of his creations, postcards 
published by the Museum of Tel Aviv History, as 
well as many other books and booklets with Gutman's 
illustrations. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $3000
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.310
הוצאות "עמיחי" / "מ. מזרחי" / "דעת" / "אריה"

כ-314 ספרי-ילדים שראו אור בהוצאות הספרים "עמיחי", "מ. 
מזרחי", "דעת" ו"אריה", משנות ה-40 ועד שנות ה-70:

■ 28 ספרים שראו אור בהוצאת "דעת", רובם משנות ה-40-50. 
■ 86 ספרים שראו אור בהוצאת "מ. מזרחי", שנות ה-60-70. 

■ 130 ספרים שראו אור בהוצאת "אריה", שנות ה-50-60-70. 
בהוצאה זו ראו אור מספר סדרות, ששדרתן מקושטת בפס זהוב או כסוף 

(נמצאות כאן כמה סדרות שלמות של ההוצאה). 
■ 70 ספרים שראו אור בהוצאת "עמיחי", שנות ה-50-60. בהוצאה זו 
ראו אור עיבודים רבים לסיפורים מספרות העולם: שלגיה, אהל הדוד 

תום, עליסה בארץ הפלאות, פינוקיו, רובינזון קרוזו, ועוד. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $700

.311
הוצאות "אמנות" / "דביר" / "קרית ספר"

כ-211 ספרי ילדים שראו אור בהוצאות הספרים "אמנות", "דביר" 
ו"קרית ספר", משנות ה-40 ועד שנות ה-70: 

■ כ-54 ספרים שראו אור בהוצאת "דביר", רבים מהם משנות ה-20 
וה-30. ביניהם ספרונים רבים מסדרת "עפר - ספרי מקרא לילדים" 

שחיברום בעיקר חיים נחמן ביאליק, לוין קיפניס וש' בן-ציון. 
■ כ-32 ספרים שראו אור בהוצאת "אמנות", רובם משנות ה-30-40. 

חלקם נדפסו בפרנקפורט. 
■ כ-125 ספרים שראו אור בהוצאת "קרית ספר", שנות ה-40 עד שנות 

ה-70.

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $450

310.
”Amichai” / ”M. Mizrachi” / ”Da‘at” / ”Aryeh” 
Publications 
Approximately 314 children’s books published by 
“Amichai”, “M. Mizrachi”, “Da’at”, and “Aryeh” publishing 
houses, between 1940’s and 1970’s. 
■ 28 books published by “Da’at”, majority from 
1940’s-1950’s. 
■ 86 books published by “M. Mizrachi”, 1960’s, 1970’s. 
■ 130 books published by “Aryeh”, 1950’s, 1960’s, 1970’s. 
Several series published in this publication, whose 
spines are decorated with a golden or silvery strip 
(collection includes several complete series). 
■ 70 books published by “Amichai”, 1950’s, 1960’s. 
Many world literature stories were published in this 
publication: Snow White, Uncle Tom's Cabin, Alice's 
Adventures in Wonderland, Pinocchio, Robinson Crusoe, 
and more. 

Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $700

311.
Omanut / Dvir / Kiryat Sefer Publishing
Approximately 211 children's books published by 
Omanut, Dvir and Kiryat Sefer, from 1920s-70s.
■ Approximately 54 books published by Dvir, many from 
the 20s and 30s. Among them are many booklets from the 
series "Ofer" most written by Chaim Nachman Bialik, 
Levine Kipnis and S. Ben-Zion.
■ Approximately 32 books published by Omanut, most 
from the 30s-40s. Some were printed in Frankfurt.
■ Approximately 125 books published by Kiryat Sefer, 
1940s-70s.
Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening price: $450

310

311
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.312
אוסף חוברות מאוירות לילדים - הוצאת "תפוח" / "עפר" / "ספרית 

פועלים"
170 חוברות מאוירות לילדים. שנות ה-50 עד שנות ה-70. 

האוסף כולל, בין היתר:
 ■ חוברות "הספריה החנוכית 'לטף'", בעריכת רפאל ספורטה. הוצאת 
"תפוח", תל-אביב, שנות ה-50. מרבית החוברות מלוות איורים מאת 
איזה הרשקוביץ. ביניהן: עשרה ספרונים לטף, "סדרה ג'" (סט שלם), 

נתונים בקופסה מקורית (1951); 19 חוברות מסדרת "חג ומולדת" 
(במקור סדרה בת 24 חוברות); וחוברות נוספות מסדרות שונות 

בהוצאת "תפוח". 
■ כ- 90 חוברות בהוצאת ספריית "עפר". תל-אביב, שנות ה-60-70. 

רבות מהן מאת אוריאל אופק. 
■ 11 חוברות, מסדרת ספרית "חלון" (סדרה א' וסדרה ב'). הוצאת 
"ספרית פועלים", קיבוץ מרחביה, 1959-1962. ספורים ושירים 

לילדים מאת לאה גולדברג, מרים ברטוב, ס. יזהר, חיים חפר, אריה 
נבון, ואחרים. מלווים איורים צבעוניים מאת שושנה הימן, אודרי 

ברגנר, אריה נבון, נעמי סמילנסקי, שמואל כץ, ועוד. בשער כל אחת 
מן החוברות מופיע "חלון" נפתח. 

סה"כ 170 פריטים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

.313
אוסף ספרי ילדים - הוצאת "אל המעין"

34 ספרי ילדים. הוצאת "אל המעין", תל-אביב, שנות ה-40 עד שנות 
ה-50. 

האוסף כולל, בין היתר:
■ הסוסון המעופף, תרגם יעבד לעברית: ש. סקולסקי. הציורים: 

312.
Collection of Illustrated Booklets for Chilren - 
"Tapu'ach" / "Ofer" / "Sifriyat HaPoalim"
170 illustrated booklets for children. 1950s through 
1970s.
For additional information see Hebrew text.
Lot of 170 items. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300

313.
Collection of Children's Books - "El HaMa'ayan" 
Publishing
34 children's books, published by "El HaMa'ayan", Tel-
Aviv, 1940s-1950s. For additional information see 
Hebrew text.
Total of 34 books. Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600

312

313

מלבנצ'יק, ]שנות ה-40[. ■ מעשה בעז ושבעה גדיים ועוד ספורים, 
האחים גרים. כתובים בידי ל’ אביטל ]לוין קיפניס[. מצירים בידי 

צבי מלבנצ’יק. ]1946[. ■ ארבעה ספרים מאת "הדוד הטוב" - שלמה 
סקולסקי, עם איורים צבעוניים מאת מרים ניק: צעצועים צעצועי; מי 

 מוכר, מי קונה; גדולים כקטנים; בגן השעשועים. ]שנות ה-50[.
■ איה ביתך? הנה ביתי, ספר קריאה ומשחק חדש, ]1954?[. ■ עיבודים 

לספרי ילדים מוכרים: דוליטל הרופא באפריקה, הידי בת ההרים, 
הלורד הקטן, נורית והקוסם עוץ, במבי, שלגיה, פינוקיו, ועוד. מלווים 

איורים צבעוניים מאת נחום גוטמן, דוד גלבוע, איזה הרשקוביץ 
ואחרים. 

סה"כ 34 ספרים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $600
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.314
לקט ספרי ילדים - הוצאת "עמוס" / הוצאת "נחליאלי"

1-51. חמישים ואחד ספרי ילדים מאוירים בהוצאת "עמוס", מן 
הסדרות "ספרית ורד", ספרית פז", ו-"ספרית פלא".

52-64. שלוש-עשרה חוברות לילדים בהוצאת "נחליאלי". חוברות 
1-19 (חסרות חוברות מס' 5, 10-12, ו-17). 

סה"כ 64 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

.315
לקט ספרי ילדים - לאה גולדברג / מרים ילן-שטקליס / ימימה 

אבידר-טשרנוביץ / אנדה עמיר
1-21. עשרים ואחד ספרי ילדים מאת לאה גולדברג או בתרגומה. 

ביניהם: ספר גן החיות (הוצאת יואכים גולדשטיין ובנימין גרינבוים, 
תל-אביב, 1942); מֹור החמֹור (הוצאת מקרא-סטודיו וספרית פועלים 

בע"מ, תל-אביב, 1951), עם איורים מאת רות שלוס; נוריקו-סאן 
הילדה מיפן (הוצאת הקבוץ הארצי, מרחביה, ]1957[), עם הקדשה 
קצרה בכתב ידה של גולדברג; יעקב, ספרה וצירה: אודרי ברגנר, 

עברית: לאה גולדברג (ספרית פועלים, 1962); אורות קטנים, 
דו-ירחון לילדי הגולה בעריכת לאה גולדברג, עורכת משנה: דליה 

רביקוביץ'. חוברת ד', יצאה לכבוד יום העצמאות העשירי של מדינת 
ישראל; ועוד.

22-36. חמישה-עשר ספרי ילדים מאוירים, מאת מרים ילן-שטקליס. 
37-44. שבעה ספרי ילדים מאוירים, מאת ימימה אבידר-טשרנוביץ.
45-48. ארבעה ספרי ילדים מאוירים, מאת אנדה עמיר-פינקרפלד. 

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

314.
A Selection of Children's Books - "Amos" Publishing / 
"Nahlieli" Publishing
1-51. Fifty one illustrated children's books, "Amos" 
publishing, from the series "Vered Library," Paz 
Library" and "Pele Library".
52-64. Thirt1een children’s booklets published by 
"Nahlieli". Booklets 1-19 (booklets no. 5, 10-12, and 17 
are missing).

Total of 64 books and booklets. Varying size and condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

315.
A Selection of Children's Books - Leah Goldberg / 
Miriam Yalan-Shteklis / Jemima Avidar-Tschernowitz / 
Anda Amir
1-21. Twenty-one children's books written or translated 
by Leah Goldberg. Including: The Zoo book (published 
by Joachim Goldstein and Benjamin Greenbaum, Tel 
- Aviv, 1942); Mor the Donkey (published by Mikra 
Studio and Poalim library Ltd., Tel - Aviv, 1951), 
with illustrations by Ruth Schloss, Noriko - San the 
Girl from Japan (published by HaKibbutz HaArtzi, 
Merhaviya, ]1957[), with a short handwritten dedication 
by Goldberg; Jacob, story and illustrations: Audrey 
Bergner, Hebrew: Leah Goldberg (Poalim library, 1962); 
Little Lights, bi - monthly magazine for the Diaspora 
children, edited by Leah Goldberg, assistant editor: 
Dahlia Ravikovitch. Issue D. published in celebration 
of Israel’s tenth Independence Day, and more.
22-36. Fifteen illustrated children's books, by Miriam 

Yalan-Shteklis.
37-44. Seven illustrated children's books, by Jamima 
Avidar-Tschernowitz.
45-48. Four illustrated children's books by Anda Amir-
Pinkerfeld.
Size and condition varies.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300
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.316
אוסף גדול של איורים מקוריים לספרי ילדים - הוצאת מ. נוימן

אוסף גדול של איורים מקוריים לספרי ילדים שראו אור בהוצאת מ. 
]מרדכי[ נוימן. תל-אביב, ]שנות ה-40 עד שנות ה-60[. 

אוסף איורים בדיו על נייר וסקיצות על נייר פרגמנט. האיורים 
כוללים הנחיות לדפוס. רבים מהם מתוארים בעפרון. 

האוסף כולל, בין היתר: 
■ עשרות איורים מאת בינה גבירץ. ביניהם איורים לספרים: "מרבד 
הקסמים"; "שבעה נערים ונערה אחת" (כולל מספר סקיצות על נייר 
פרגמנט, כפי הנראה סקיצות לכריכת הספר); "טיול בחולות"; מ"ח 

ספורים לילדים קטנים"; "השיר שהלך לטיל"; "באביב ישראל"; 
"חמשים ספור וספור, מבחר אגדות הימים"; "גד הגמד"; "עלילות 

חבריא - המנהרה הסודית בנגב"; "הנדל אזרח העולם"; "בנאות שדה 
ויער"; איורים נוספים לספרי ילדים שלא זוהו. 

■ איורים וסקיצות לכריכות ועטיפות של ספרים. ביניהם עטיפות 
בעיצוב: אריה מוסקוביץ ]מ. אריה[, שמואל גרונדמן, משה מטוסובסקי, 

בינה גבירץ ואחרים.
■ 11 איורים מאת דניאל קרון ]דני קרוון[ לספר "כזה גבור! אחד עשר 

סיפורים לילדים" מאת יוסי מרגלית (תל-אביב, תשי"ז). 
■ 20 איורים מאת אביגדור לואיזאדא לספר "קרי הפיל" (תל-אביב, 

.(1946
■ עשרה איורים מאת ירמיהו רבינא לספר "מספורי שומר עברי ואגדות 

שכנינו" + סקיצה לכריכת הספר. 
■ איורים מאת אהרן אבדי לספרים "מלחמה בארץ הנמלים" (כולל 

איורים שלא נדפסו בספר), ו"אורה בת דבורים".
■ איורים מאת מ. אריה ]אריה מוסקוביץ[ לספר "מבחר אגדות הימים".

■ איורים מאת אלישבע נדל-לנדאו לספר "בן יער הבראשית".
■ איור לסמל סדרת הספרים "יובל" בהוצאת מ. נוימן. 

מצורפים שמונה איורים צבעוניים למגלת אסתר (צבע מים ועפרון על 
נייר) ואיור צבעוני נוסף - מפת ארץ ישראל. 

סה"כ 314 פריטים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500

316.
Large Collection of Original Illustrations for 
Children's Books - M. Newman Publishing
Large collection of original illustrations for 
children's books published by M. Newman. Tel Aviv, 
]1940-s-60-s[.
Collection of ink illustrations on paper and sketches 
on pergament paper. The illustrations have printing 
instructions. Many are described in pencil.
The collection includes:
■ Dozens of illustrations by Bina Gvirtz. Among them 
are her illustrations for the books, Marvad HaKesamim; 
Shiva Ne'arim V'Na'ara Achat (including several sketches 
on pergament paper, apparently sketches for the 
book's cover); Tiyul B'Cholot; 48 Stories for Children; 
HaShir SheHalach L'Tayel; B'Aviv Yisrael; etc.; other 
illustrations for unidentified books.
■ Illustrations and sketches for book covers. Among them 
are covers designed by Aryeh Moskowitz ]M. Aryeh[, Shmuel 
Grondman, Moshe Matosovsky, Binah Gvirtz and others. 
■ 11 illustrations by Daniel Karavan to the book Kaze 
Gibor! 11 Stories for Children by Yossi Margalit (Tel 
Aviv, 1957).
■ 20 illustrations by Avigdor Luisada for the book Keri 
Hapil (Tel Aviv, 1946).
■Ten illustrations by Yirmiyahu Rabina + a sketch for a 
book cover.
■ Sketches by Aharon Abadi.
■ Sketches by M. Aryeh ]Aryeh Moskowitz[.
■ Sketches by Elisheva Nadal-Landau.
■ Illustration of the emblem of the Yovel book series 
published by M. Newman.
Enclosed are eight colored illustrations for an Esther 
scroll (water color and pencil on paper) and another 
colored illustration - map of Eretz Yisrael. 

Total of 314 items. Varied size and condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $500
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.317
אלף בית - הרמן פכנבך - ברלין, 1936

אלף בית, הרמן פכנבך. הוצאת "שוקן", ברלין, ]תרצ"ו 1936?[.
עשרים ושניים איורים צבעוניים של בעלי חיים, לפי סדר האלף-בית, 

מאת הרמן פכנבך. מצורפים עשרים ושניים לוחות עם איורי הספר 
בשחור לבן ולוח עם הקדמה באנגלית ובגרמנית (בתוך כיס בכריכה 

האחורית). 
מתוך ההקדמה: "...טובות הן התמונות לא לראותן בלבד, אלא גם 

לצרכים אחרים... ולמען שספר אלף-בית זה עם שמות החיות אשר בו 
יישאר תמיד נקי בידיכם ויפה להביט וללמוד בו, הוספתי לכם עוד 

עשרים ושנים עלים בודדים, אשר גם בהם תמצאו את צורות כל החיות 
שבספר מצוירות בלי צבעים, למען תעתיקו אותן על ניר או תצירו אותן 

בצבעים". ]24[ עמ' + 23 לוחות, 24X22.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1200

317.
Aleph-Bet - Hermann Fechenbach - Berlin, 1936
Aleph Bet, Herman Fechenbach. Berlin: "Schocken", 
]1936?[.
Twenty two illustrations in color of animals, in 
alphabetical order, by Hermann Fechenbach. Attached 
are twenty two boards with the book's illustrations 
in black and white and one board with an introduction 
in English and in German (within a pocket on the back 
binding).
From the introduction: "…the pictures are good not only 
to be observed but also to answer other needs…and in 
order for this Aleph Bet book with the animals' names to 
stay nice and clean I added twenty two separate leaves 
where you can find all the animals that are in the book, 
drawn in black and white, for you to copy on paper or to 
paint with colors". ]24[ pp + 23 boards, 24X22.5 cm. Very 
good condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1200

317

318

.318
קונסט אלף-בית - משה קוסוביצקי - פולין, 1935

קונסט אלף-בית, משה קוסאוויצקי. בהוצאת המחבר, ביאליסטוק. 
דפוס Progress, פולין, 1935. הקדמה בעברית וביידיש.
אותיות האלף-בית העברי, איורים מאת משה קוסביצקי. 

מתוך ההקדמה: "...נמלכתי בדעתי ליצור כמו כן את ה'אלפא ביתא' 
בתמונות חיות, להפיח בהן באותיות רוח חיים, כל אות ואות תצטיר 

לפנינו בתמונה אנושית חיה בתנועות ובתרגילים שונים והאות תעמוד 
בצביונה לפנינו מוכנה ומזומנה, מלבד שישנן ב'אלפא ביתא' שלי 
תמונות עשירות ומעונינות ]![, חושבני שיש להן עוד ערך אומנתי. 

פגשתי במלאכתי זו הרבה קושיים ליצור אותן בתמונה חיה, אולם אחרי 
עמל רב עלה בידי, לדוגמא, אות 'ט' - תמונת עמל ]מתעמל[ שכוב, אות 
'ץ' - אטלט ]אתלט[, אות 'ה' - מהגר יהודי, אות 'ח' - נודד, אות 'ש' - 
שוחה במים. ל'אלפא-ביתא' יש גם ערך פדגוגי: אות חיה נרשמת במוח 

הילד ונשארת לעולם בזכרונו". ]20[ דף, 29X22 ס"מ. מצב טוב. כתמי 
חלודה. עטיפה מנותקת. קרעים וכתמים בעטיפה. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500

318.
Kunst Aleph-Bet - Moshe Koussevitzky - Poland, 1935
Kunst Aleph Bet, Moshe Koussevitzky. Published by the 
author, Bialystok. Progress printing press, Poland, 
1935. Introduction in Hebrew and in Yiddish.
Hebrew Aleph Bet letters, illustrations by Moshe 
Koussevitzky.
From the introduction:" I thought to myself that I 
should create the Aleph-Bet in vivid pictures…each 
letter will be illustrated as a human picture, moving 
and exercising…my Aleph Bet includes interesting 
pictures with artistic value… a vivid letter stays 
in a child's mind forever…". ]20[ leaves, 29X22 cm. Good 
condition. Foxing marks. Detached cover. Stains and tears 
to cover.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $500
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אלף בית - איורים מאת ארתור קולניק וראובן רובין - טשרנוביץ, 

1921
אלף-בית פון אליעזר שטיינבערג. הוצאת "קולטור", טשרנוביץ, 1921. 

יידיש.
ספר לימוד יידיש. מלווה איורים קטנים בשחור-לבן מאת ארתור 
קולניק, ראובן רובין (רובין זעליקאוויטש) ו-סאלאמאן לערנער 

]סלומון לרנר[. עיצוב הכריכה נעשה בידי קולניק. 148 עמ', 20.5 ס"מ. 
מצב טוב. כתמי חלודה. כריכה מנותקת חלקית

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

319.
Aleph-Bet - Illustrations by Arthur Kolnik and Reuven 
Rubin - Chernivtsi, 1921
Aleph-Bet Fon Eliezer Steinberg. "Kultur" publishing, 
Chernivtsi, 1921. Yiddish.
A Yiddish textbook. Accompanied by small black and 
white illustrations by Arthur Kolnik, Reuven Rubin 
(Rubin Zalikawits) and Salomon Lerner. Cover designed 
by Kolnik. 148 pp, 20.5 cm. Good condition. Rust stains. 
Partially detached cover.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $250

.320
א"ב עם איורים מאת יעקב אפטר - הוצאת "אמנות", 1922 

א"ב. הוצאת "אמנות", פרנקפורט דמיין, 1922.
עיטורי האותיות מאת יעקב אפטר. בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית 

מודבק כיס ניר ובו ריבועי-ניר גזורים עם סימני הניקוד. 12 דף, 
16X16 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. דפים וכריכה רופפים מעט.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

320.
Aleph-Bet - Illustrations by Jacob Apter - ”Omanut” 
Publishing, 1922
Alphabet. “Omanut” publishing, Frankfurt am Main, 1922.
Decorative letters by Jacob Apter. On the inside of the 
front cover there is a paper pocket in which there are 
paper squares with diacritics. 12 leaves, 16X16 cm. Good 
condition. The cover is slightly damaged. The pages and the 
cover are slightly loose.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $400
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שני ספרי לימוד חשבון - אודסה / ורשה - יעקב אפטר

1. ספר החשבון, שאלון מצויר הסתכלותי לבית הספר העממי. 
חלק ראשון לשנת הלימוד הראשונה. הוצאת בית מסחר של האחים 

בלטניצקי. אודסה, תרע"ט ]1919[. 
ספר לימוד חשבון מאת יצחק ספיבק ויעקב רבינוביץ. איורים בשחור-
לבן מאת הצייר יעקב אפטר. 88 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכה. 

מעט כתמים וקמטים.
2. אריתמתיקה מצירת, ספר חשבון לבתי ספר עברים, מאת רפאל 

גוטמן. שנה ראשונה. מחברת א' (כפי הנראה, לא נדפסו חלקים 
נוספים). הוצאת "מרכז", ורשה, ]שנות ה-20[. ספר לימוד חשבון 

מאויר. 50 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכה. כתמים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

321.
Two Math Textbooks - Odessa / Warsaw - Jacob Apter
1. The math book, an illustrated observational 
questionnaire for the elementary school. First volume 
for the first grade. Published by Bltnitzki Brothers. 
Odessa ]1919[.
A textbook for the study of mathematics by Isaac Spivak 
and Jacob Rabinowitz. Black and white illustrations by 
the artist Jacob Apter. 88 pages, 22 cm. Good condition. 
Faulty binding. A few stains and creases.
2. Illustrated Arithmetic, a math book for Hebrew 
schools, by Raphael Gutmann. First grade. First 
notebook (it appears that other parts were not printed). 
"Merkaz" publishers, Warsaw, ]the 20s[. An illustrated 
math textbook. 50 pp., 21 cm. Good condition. Damages to 
binding. Stains.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

321

.322
תשעה ספרי אלף-בית ארצישראליים

1. פסיעות ראשונות, ספר תמונות ומלים, מרים ריטר-צדק. הוצאת 
ברלוי, ]שנות ה-30[. 23 חוברות מאוגדות בכרך אחד, חוברת לכל אות, 

"ׁש" ו"ׂש" נחשבות לשתי אותיות.
2. אלף-בית לילדי פניקס, שירים אנדה פינקרפלד, איורים א. ק. 

הנשל, ]1936[. 
3. אלף בית, יחיאל אהרן אלדמע, ]1944[. 

4. סבא אלף-בית, ספר וציר שלמה ידידיה, 1945. 
5. אלף-בית לילדי ישראל, מאת נ. מלומד, איורים ברורית אונא, 

 .1946
6. אלף בית בשירים, דוד בראוין, איורים פ. מאוריבר, 1947. 

7. אותיות מחכימות, נפתלי הרץ טור-סיני, איורים דוד אנטול 
ברוצקוס, 1957. 

8. אלף בית ארצה רד, שלמה סקולסקי, איורים מירה לובה, 1959. 
9. אלף-בית של חיות, בנימין טנא, איורים הכטקופף, 1972.

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

322.
Nine Israeli Alphabet Books 
1. First steps, a book of pictures and words, Mariam 
Ritter - Tzedek. Published by BarLevi ]30s[. 23 pamphlets 
bound in one volume, an issue for every letter, "S" and 
“Sh” are considered as two separate letters.
2. Alphabet for Phoenix children, songs by Anda 
Pinkerfeld, illustartions by A. K. Henschel, ]1936[.
3. Alphabet, Yechiel Aaron Aldema, ]1944[.
4. Grandpa Alphabet, story and illustrations by Shlomo 
Yedidia, 1945.
5. Alphabet for the children of Israel, by N. Melumad, 
illustrations by Brurit Unna, 1946.
6. Alphabet in songs, David Brauin, illustrations by P. 
Mauriber, 1947.
7. Otiyot Machkimot (Wise Letters), Naftali Herz Tur - 
Sinai, illustrations by David Anatole Brutzkus, 1957.
8. Alphabet Artza Red, Shlomo Skolsky, illustrations by 
Mira Luba, 1959.
9. Alphabet shel Chayot, Benjamin Tene, illustrations 
by Hechtokopf, 1972.

Size and condition varies.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300
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"ראשית למודים" - ספר לימוד עברית מאויר - הנובר, 1837

ראשית למודים, ָאדער עלעמענטַאר-אונטערריכט פור דיא 
איזראעליטישע יוגענד, מאת שלמה בלאך ]בלוך[. הנובר, 1837. 

יידיש-דייטש.
ספר לימוד עברית לילדים ונוער, עם איורים (חיתוכי-עץ) לכל אות 

מאותיות הא"ב. 
איילה גורדון כותבת על ספר זה: "מעין מקראה ראשונית המיועדת 

לילדי ישראל. הספר נכתב בידי שלמה בלאך ועוטר בעשרים ושניים 
תחריטי עץ, תמונה לכל אות. מעל לכל תמונה שורה אחת בעברית 

ומתחת לתמונה הסבר בכתב רש"י באשכנזית... הספר מבטא תפיסה 
מודרנית לא רק בגין איוריו הנאים... אלא דווקא בגלל ההסברים 

הניתנים לילד בשפת אמו. ייתכן כי שלמה בלאך כבר היה מתלמידיו 
של משה מנדלסון" (מתוך: איורים עבריים - הספר העברי המאויר 

לילדים, תל אביב, 2005, עמ' 46-47). למרבה הצער, חסרים בעותק 
זה חמשת הדפים הראשונים. נדפס על נייר כחלחל. ]1[, 11-60 עמ' 

(חסרים עמ' 1-10), 15.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי, קרעים וכתמים. קרע 
בעמ' 43.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

323.
”Reshit Limudim” - an illustrated Hebrew Textbook - 
Hanover, 1837
Reshit Limudim (First Syllabus), by Shlomo Bloch. 
Hanover, 1837. Yiddish-Deitsch.
A Hebrew textbook for children and young adults, 
with illustrations (woodcuts) for each letter of the 
alphabet.
Ayala Gordon writes about this book: "a kind of 
primary textbook intended for the children of Israel. 
The book was written by Bloch and was decorated with 
twenty-two woodcuts, each letter is decorated with a 
woodcut. Above each image appears a line in Hebrew and 
below each image appears an explanation in Ashkenazi 
Rashi script... The book reflects modern ideas not 
only due to the fine illustrations... But also because 
of the explanations provided to the child in his 
mother tongue. It is possible that Bloch was Moses 
Mendelssohn’s student" (from: Hebrew Illustrations - 
The Illustrated Children’s Book, Tel Aviv, 2005, pp. 46-
47). Unfortunately, this copy is missing the first five 
leaves. Printed on bluish paper. ]1[, 11-60 pp. (missing 
pages 1-10), 15.5 cm. Fair condition. Wear marks, tears and 
stains. A tear on page 43.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200
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שלושה ספרים מוקדמים ללימוד עברית - וילנה - פראג

שלושה ספרים ללימוד עברית. פראג ווילנה, 1932-1902. עברית, 
יידיש-דייטש ורוסית. 

1. אוצר החיים, כולל שלשה חלקים מעניני הלימוד לבני ישראל 
 M. I. מבן שלש עד אחת עשרה שנה, מאת זרח בן-מאיר קדיש. דפוס

Landau, פראג, 1832. עברית ויידיש-דייטש, באותיות צו"ר. מחולק 
לשלושה חלקים. בסוף הספר לוח ללימוד אותיות הא"ב. פח, ]4[ דף, 

19 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. החלק התחתון של דף השער הראשון גזור. 
כריכה חדשה. 

 M. I. 2. ראשית למודים, ספר לימוד עברית מאת וואלף מאיר. דפוס
Landau, פראג, 1833. עברית ויידיש-דייטש. 32 עמ', 18 ס"מ. מצב 

טוב. כתמי חלודה. חותמות. עותק ספריה. 
3. לתינוקות של בית רבן, ספר חנוך ללמד את קריאת שפת עבר על 
פי השטה הקולית, עם תפלות קצרות מתרגמות בשפת רוסיא, לחנך 

את התלמידים בקריאת התפלות ובבאורן, מאת ש' גורעוויטש ]שלמה 
גורביץ[. חלק ראשון ]לא נדפסו חלקים נוספים[. וילנה, תרס"ג 
(1902). עברית ורוסית. ספר לימוד עברית ורוסית, עם תפילות 

מתורגמות לרוסית. ]2[, 68, 18 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים 
בעטיפה. חותמות.  

פתיחה: $250

.325
שלשה ספרי לימוד עברית - וילנה / ברדיטשוב - רוסית

1. לתינוקות של בית רבן, ספר חנוך ללמד את קריאת שפת עבר על 
פי השטה הקולית, עם תפלות קצרות מתרגמות בשפת רוסיא, לחנך 

את התלמידים בקריאת התפלות ובבאורן, מאת ש' גורעוויטש ]שלמה 
גורביץ[. חלק ראשון ]לא נדפסו חלקים נוספים[. וילנה, תרס"ג 
(1902). עברית ורוסית. ספר לימוד עברית ורוסית, עם תפילות 

מתורגמות לרוסית. ]2[, 68, 18 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים 
וקרעים (חלקו התחתון של הדף האחרון גזור). עטיפה קרועה, מצופה 

ניילון.
2. ראשית מקרא, א פראקטישער לעהר-בוך, מאת יצחק פירז'ניקוב. 
וילנה, תרס"ו (1906). עברית ויידיש. ספר לימוד עברית מאויר. ]2[, 
VII ,32 ,IV, 19, ]1[ עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מנותקת. 

אפשר כי חסר דף אחד.
3. סדור תפלת ילדים, כולל עקרי תפלות השנה. חלק ראשון. הוצאת 

"חברים", ברדיטשוב, ]1900 בקירוב[. 98 עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. פגמים בכריכה.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

324.
Three Early Books for the Study of Hebrew - Vilnius - 
Prague
Three books for the study of Hebrew. Prague and Vilnius, 
1902-1932. Hebrew, Yiddish-Deitch and Russian.
1. Otzar HaChaim, includes three parts of study for 
Jews between the ages of 3 to 11 years of age, by Zerach 
Ben-Meir Kadish. M.I. Landau printing press, Prague, 
1832. Hebrew and Yiddish-Deitch, in Tzena Urena letters. 
Divided into three parts. A table for the study of the 
Aleph-Bet appears in the end of the book. 88, ]4[ leaves, 
19 cm. Good condition. Foxing-marks. Lower part of title 
page is cut off. New Binding.
2. Reshit Limudim, book for the study of Hebrew by Wolf 
Meyer. M.I. Landau printing press, Prague, 1833. Hebrew 
and Yiddish-Deitch. 32 pp, 18 cm. Good condition. Foxing-
marks. Ink-stamps. Ex-library copy. 
3. LeTinokot Shel Beit Raban, teaching Hebrew Orally, 
with short prayers translated into Russian, to teach 
infants how to read prayers and interpret them, by 
Shlomo Gurevich. Part one ]no other parts printed[. 
Vilnius, 1902. Hebrew and Russian. Hebrew and Russian 
study book, with prayers translated into Russian. ]2[, 68, 
18 pp, 22.5 cm. Good condition. Stains. Tears to cover. Ink 
stamps.

Opening price: $250

325.
Three Books for the Study of Hebrew - Vilnius / 
Berditchev - Russian
1. LeTinokot Shel Beit Raban, an educational book 
which aims to teach the Hebrew language phonetically, 
with short prayers translated into Russian, to educate 
students in reading and explaining prayers, by Shlomo 
Gurevich. Part One ]the other parts were not printed[. 
Vilnius, 1902. Hebrew and Russian. A Hebrew and Russian 
textbook, with prayers translated to Russian. ]2[, 68, 18 
pp, 22.5 cm. Fair condition. Stains and tears (the bottom 
part of the last page is cut). A torn cover, laminated in 
nylon.
2. Reshit Mikra, a Fraktishar Lehr - Buch, by Isaac 
Firzhnicob. Vilnius, 1906. Hebrew and Yiddish. An 
illustrated Hebrew textbook. ]2[, IV, 32, VII, 19, ]1[ pp, 
25.5 cm. Good condition. Stains. Detached binding. It is 
possible that one page is missing.
3. A Children’s Prayer Siddur, including major prayers 
of the year. Part One. "Haverim” publishers, Berditchev, 
]circa 1900[. 98 pages, 17 cm. Good condition. Stains. Faulty 
binding.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200



252

.326
שבעה ספרי אלף-בית וספרי לימוד - תוניסיה, עיראק, מרוקו והודו

1. ספר למוד לשון עברית, תוניס, ]שנות ה-30[. עברית, ערבית 
באותיות עבריות וצרפתית.

2. אלפא ביתא ותרגילי מקרא למתחילים, הוצאת ועדת בתי הספר 
של הקהלה ]היהודית[, בגדאד, תש"ח ]1948[. מהדורה שניה. עברית 

וערבית.
3. עברית למתקדמים, חבר על ידי המורים נסים אדהאן ואליהו 

ואזאנא, קזבלנקה, 1949. עברית וצרפתית. 
4. ספר דבר עברית החדש (הוצאה שניה עם תוספת נופך), מאת בועז 

חדאד. ג'רבה, 1950. 
5. אלף-בית / Le Syllabaire Hebraique, מאת שמעון בן המנוח 

אברהם הכהן. תוניס, 1952. עברית וצרפתית.
6. אלפון לילד, מאת אליהו בחבוט ויצחק שבאבו. הוצאת הקהלה 

היהודית והג'וינט בטוניס, 1954. איורים: פראג'י מעארך. 
 The Elementary Hebrew Reader, by The Late B. S. .7

Ezkiel. בומבי, ]שנות ה-50[. עברית, אנגלית וַמָראְטִהי. 

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

326.
Seven Alphabet Books and Textbooks - Tunisia, Iraq, 
Morocco and India
1. A Hebrew language study book, Tunis, ]30s[. Hebrew, 
Arabic in Hebrew letters and French.
2. Alpha Beta and Reading Exercises for Beginners, 
published by the school committee of the Jewish 
community, Baghdad ]1948[. Second edition. Hebrew and 
Arabic.
3. Advanced Hebrew, comprised by the teachers Nisim 
Adahan and Elijah Vazana, Casablanca, 1949. Hebrew and 
French.
4. The Book of New Hebrew (elaborate second edition) by 
Boaz Haddad. Djerba, 1950.
5. Alphabet / Le Syllabaire Hebraique, by Shimon the 
son of the late Avraham Hacohen. Tunis, 1952. Hebrew and 
French.
6. Alfon LaYeled, by Elijah Buhbut and Isaac Shebabo. 
Published by the Jewish community and the JDC in Tunis, 
1954. Illustrations: Faraji Maarc.
7. The Elementary Hebrew Reader, by the late B. S. 
Ezkiel. Bombay, ]50s[. Hebrew, English and Marathi.

Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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.327
עשרה ספרי אלף-בית וספרי לימוד - פולין, הונגריה, סלובקיה, 

איטליה, וינה וארגנטינה
1. לשוננו, ספר ללמוד הלשון העברית, חלק ראשון. הוצאת "סנונית", 

לבוב, 1918. 
2. שפתנו, ספר למוד השפה העברית על פי השטה הטבעית, צבי 

שרפשטן ורפאל סופרמן. הוצאת "השרון", פשמישל, 1918. חלק שני. 
3. לחם לפי הטף - ספר למוד ראשית דעת שפת עבר. הוצאת שלמה 

בילפורטי וחברו, ליוורנו, ]שנות ה-20[.
4. בשעת השעור, קומדיה באקט אחד, יצחק ברקמן. הוצאת "צַֹהר", 

לודז', 1921. 
5. מיין א"ב, י. קאמינסקי. איורים מאת נאטע קאזלאווסקי. הוצאת 

"שוואלבן", ניו-יורק, 1927. יידיש. הקדשת המחבר. 
6. לשון וספר, אלף-בית, מאת יעקב פיכמן. הוצאת "אחיספר" ע"י 

חברת "צנטרל", ורשה, ]1927?[. מהדורה שישית. העטיפה: יוסף 
בודקו. 

 .Vojtech Grünwald 7. א-ב, ספר ללמוד הקריאה והכתיבה, מאת
הוצאת Tlacou knihtlaciarne, טרנבה (Trnava), סלובקיה, ]שנות 

ה-30 בקירוב[. אינו ידוע ביבליוגרפית.
ָבר, ספר למוד הקריאה והכתיבה וראשית דעת השפה העברית, על  8. ַהּדָ
פי השטה הטבעית, מאת יצחק הרצברג. הוצאת "יצהר", וינה, ]1931[. 

איורים: יהודית הניג.
 A zsidó ifjú és a barmicvó könyve, a zsido vallás és .9

szertartásai, מאת Szemzö Gyula. בודפשט, ]1931?[. הונגרית. 
ספר לנער בר-מצוה. הונגרית ועברית.

10. מוזיקאלישער אלף-בית, קינדער-לידער, לעָאן ]לאון[ וויינער, 
טקסט י. קאמינסקי. בואנוס איירס, 1950. יידיש. 

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500
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327.
Ten Alphabet Books and Textbooks - Poland, Hungary, 
Slovakia, Italy, Vienna and Argentina
1. Our language (Leshonenu), a Hebrew study book, first 
volume. "Snunit" publishing house, Lvov, 1918.
2. Our language (Sfatenu), a Hebrew study book that 
teaches Hebrew according to the natural technique, 
Zvi Shrafshten and Rafael Superman. Published by 
"HaSharon", Pashmishel, 1918. Second volume.
3. Lechem lepi HaTaf - a study book of Hebrew ideas and 
thought. Published by Shlomo Belforte and his partner 
publishing house, Livorno, ]20s[.
4. During the Lesson (BeSh’at Shiur), one act comedy, 
Isaac Berkman. Published by "Zohar" publishers, Lodz, 
1921.
5. Mein A”B, J. Kaminski. Illustrations by Nate 
Kazlawsky. Published by "Shvalbn", New York, 1927. 
Yiddish. Dedication by the author.
6. Language and Book (Lashon ve Sefer), Alphabet, by 
Jacob Fichman. Published by "Ahisefer" by "Zentrale" 
company, Warsaw, ]1927?[. Sixth edition. Cover : Joseph 
Budko.
7. A-B, a text book that is designed to teach reading 
and writing, by Vojtech Grünwald. Published by 
“Tlacou knihtlaciarne”, Trnava, Slovakia, ]circa 30s[. 
Bibliographically unknown.
8. HaDavar, a book for learning Hebrew reading, 
writing and early Hebrew thought, according to the 
natural technique, by Yitzchak Herzberg. Published by  
"Yitzhar", Vienna, ]1931[. Illustrations: Judith Henig. 
9. A zsidó ifjú és a barmicvó könyve, a zsido vallás 
és szertartásai, from Szemzö Gyula. Budapest, ]1931?[. 
Hungarian. A book for Bar-Mitzvah. Hungarian and 
Hebrew.
10. Musikalicher Alphabet, Kinder-Lider, Leon and 
Weinar, text J. Kaminski. Buenos Aires, 1950. Yiddish.

Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $500

328
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.328
תשעה ספרים ללימוד עברית לדוברי גרמנית

תשעה ספרים ללימוד עברית. פראג וגרמניה, 1837-1936. עברית 
וגרמנית.

 Samuel W. הוצאת .(Moses Pick) 1. למדו היטב, מאת משה פיק
Pascheles, פראג, 1898. עברית וגרמנית.

2. לשון למודים Lehr-und Ubungsbuch, ספר להוראת שפת עבר 
העתיקה לבתי ספר ולמתלמדים, מאת ר' דניאל פנק. הוצאת המחבר, 

ברלין, 1921. עברית וגרמנית. 
3. לילדינו, ספר-מקרא עברי מאת משה ֹוְסִקין-ְנַהְרָטִבי. הוצאת מ. ו. 

ל רפאל  ּסָ קויפמן, לייפציג, תרפ"א ]1921[. איורים מאת הרופא והּפַ
חמיצר.

4. נר ישראל Hebräische Lese-Fibel, מאת J. B. Levy. הוצאת 
M. Lehrberger, פרנקפורט דמיין, 1929.

Hebräisches Lehrbuch für die Grundschule .5 ]ספר לימוד 
עברית לבית הספר היסודי[, מאת S. Rosenfelder. ]לדנבורג 

Ladenburg, גרמניה[, 1930. עברית וגרמנית. 
 Michael) מאת מיכאל אברהם ,Fur unsere Kinder ,6. לילדינו

Abraham). הוצאת J. Kauffmann, פרנקפורט דמיין, 1931. עברית 
 .Oscar Haberer וגרמנית. איורים מאת

7-8. ספר אורה זו תורה, חלק שני מספר "אורה ושמחה", מחבר ונכתב 
על-ידי חיים מנדלבום ואליעזר מאיר, עם ציורים מיד קלונימוס 

רטהשילד. הוצאת מ. ו. קופמן, לייפציג, 1935 (מהדורה רביעית) + 
ספר אורה זו תורה, חלק שלישי מספר "אורה ושמחה", לייפציג, 1932.

ן ָוָגד, ספר למוד הקריאה והשפה העברית לשנת הלמודים  9. ּדָ
הראשונה, מאת זאב ַנְיֶאר. "הציורים הם מעשה ידי הצירים ה. ולנברג 
ַמן". הוצאת זיגפריד-שולם, ברלין-שנברג, תרצ"ו 1936.בסופו  ופ. ַהּנֶ

מודבק "כיס" קרטון ובו שישה כרטיסי "לוטו". 

סה"כ 9 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

.329
לקט ספרי-לימוד ומקראות לילדים

145 ספרי-לימוד ומקראות לילדים. ארץ ישראל, פולין, אוסטריה, 
יוון, אנגליה וארה"ב, ]המאה ה-20[. 

אוסף גדול ומגוון של ספרי לימוד עברית לילדים ולנוער, מקראות 
לתלמידים לבתי הספר וספרים בנושא פדגוגיה וחינוך; חוברות עם 

תרגילי קריאה וכתיבה, פרקי-לימוד בנושא סיפורי התורה וארץ 
ישראל, חוברות שחיבר המחנך יחיאל היילפרין (ביניהן גם חוברות 

"הגנה" שלו) ועוד. ביניהם גם מספר ספרים מהמאה ה-19. גודל ומצב 
משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800

328.
328. Nine Books for the Study of Hebrew for German 
Speakers
Nine text books for learning Hebrew. Prague and 
Germany, 1837-1936. Hebrew and German. 
1. Lamdu Heitev, by Moses Pick. Published by Samuel W. 
Pascheles, Prague, 1898. Hebrew and German.
2. Lashon Limudim, Lehr - und Ubungsbuch, A textbook 
for teaching school children Ancient Hebrew, by R. 
Daniel Punk. Published by the author, Berlin, 1921. 
Hebrew and German.
3. Leyaldenu, a Biblical Hebrew reader by Moshe Vaskin-
HNahartabi. Published by M. V. Kaufman, Leipzig, 1921. 
Illustrations by the doctor and the sculptor Rafael 
Hamitzer.
4. Ner Israel, Hebräische Lese-Fibel, by J. B. Levy. 
Published by M. Lehrberger, Frankfurt am Main, 1929.
5. Hebräisches Lehrbuch für die Grundschule ]Hebrew 
textbook for elementary schools[, by S. Rosenfelder. 
]Ladenburg, Germany[, 1930. Hebrew and German.
6. Leyaldenu, Fur unsere Kinder, by Michael Abraham. 
Published by J. Kauffmann, Frankfurt am Main, 1931. 
Hebrew and German. Illustrations by Oscar Haberer.
7-8. Sefer Ora Zu Tora, second volume of "Ora veSimha," 
authored and written by Haim Mandelbaum and Eliezer 
Meyer, illustrated by Kalonymus Rothschild. Published 
by M. V. Koopman, Leipzig, 1935 (Fourth Edition) + Sefer 
Ora Zu Tora, Vol. III of “Ora VeSimha,” Leipzig, 1932.
9. Dan VeGad, A Hebrew reader for first graders, by Ze'ev 
Nayer. "The illustrations are made by the painters H. 
Wallenberg and P. Henman." Published by Siegfried - 
Sholem, Berlin - Schoenberg, 1936. At the end of the 
reader there is a cardboard “pocket” containing six 
“lottery” cards.
Total of 9 books. Varying size and condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1000

329.
Collection of Study and Reading Books for Children 
145 study and reading books for children. Eretz Israel, 
Poland, Austria, Greece, England and USA, ]20th century[. 
Large and diverse collection of Hebrew study books 
for children and youth, readers for school students 
and books on pedagogy and education; booklets with 
reading and writing exercises, chapters of study on 
Torah stories and Eretz Israel, booklets by educator 
Yehiel Halperin (including his “HaGina” booklets) and 
more. Includes several books from 19th century as well. 
Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $800
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.330
ספר ילדים מודפס על דפי קרטון - גרמניה

ספר לילדים, מודפס על דפי קרטון עבים. ]גרמניה, שנות ה-20 
בקירוב[. גרמנית.

ארבעה דפי קרטון עבים, עליהם נדפסו שבעה איורים נאיביים 
צבעוניים וגדולים, בחלקם מופיעים מוטיבים יהודיים דוגמת ילדים 
מניפים דגלים בצבעים כחול-לבן עם מגן-דוד; קישוט בצורת מגן-
דוד תלוי על דלת הבית; חנוכיה דולקת על שולחן; שולחן שבת (על 

הקיר תלויה תמונת קבר רחל). בתחתית הדפים נדפסו טקסטים קצרים 
ומחורזים. לא ידוע לנו האם הספר שלם או אם נדפס כך - ללא עמוד 

שער או כותר. ]4[ דף 20.5X27 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כל צמד דפים 
מחובר בבד. נתונים בקופסת קרטון חדשה. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

.331
צעצועים ופרחים - הוצאת "מנורה", ברלין-וינה

ַצְעֻצִעים ּוְפָרִחים, חרוזים מאת י]עקב[ד]וד[ קמזון. הוצאה עברית 
"מנורה", ברלין-וינה, ]1920 בקירוב[. 

שישה איורים צבעוניים מלווים בטקסטים מחורזים לילדים. י.ד. קמזון 
(1900-1980) חיבר טקסטים לילדים בראשית שנות ה-20. ספריו 

"חתונה ביער" ו"העגל" ראו אור אף הם בהוצאת "מנורה" ברלין-וינה 
בשנים 1923-1925, כחלק מהסדרה "למען התינוקות". ]4[ לוחות-

קרטון, 13.5X8.5 ס"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

330.
Children's Book Printed on Cardboard Leaves - Germany
Children's book, printed on thick cardboard leaves. 
]Germany, c. 1920s[. German. 
Four thick cardboard leaves, with seven large colorful 
naïve illustrations, some have Jewish motifs such 
as children waving blue and white flags with a Star 
of David; a decoration in the shape of a Star of David 
hanging on the door of the house; a Chanuka menorah 
with lights on the table; a Shabbat table (hanging on 
the wall is a picture of Rachel's Tomb). Printed at the 
bottom of the leaves are short rhymes. We do not know 
if the book is complete and it was printed without a 
title page or book title. ]4[ leaves 27X20.5 cm. Fair-good 
condition. Each pair of leaves is connected with fabric. 
Placed in a new cardboard box.
From the collection of Arnie druck. 

Opening price: $400

331.
Toys and Flowers - "Menorah" Publishing, Berlin-Vienna
“Toys and Flowers,” rhymes by Y]a’akov[ D]avid[ Kamzon. 
Berlin-Vienna: "Menorah" Hebrew Publication, ]ca.1920[
Six colored illustrations accompanied by rhyming texts 
for children.
Y.D. Kamzon (1900-1980), author of children’s texts in 
the early 1920s. His books, “Wedding in the Forest” and 
"The Calf" were also published by “Menorah” Berlin-
Vienna in 1923-1925 as part of the series "For Babies".
]4[ cardboard sheets, 13.5X8.5 cm. Good condition. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200
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תום זידמן-פרויד (1892-1930) נולדה בוינה בשם מרתה גרטרוד פרויד לאמּה, מריה פרויד, אחת מחמש אחיותיו 
של זיגמונד פרויד ולאביה, מוריץ פרויד. בגיל צעיר אימצה לעצמה את הכינוי תֹום (Tom). בשנת 1901, בהיותה בת 
תשע, עברו הוריה לברלין. בשנת 1911 החלה ללמוד בבית-הספר לאמנויות ובשנת 1913 הציגה תערוכה ראשונה של 

Das Baby-) "צעצועים והצעות לספרי-ילדים. בשנת 1914 ראה אור בברלין ספרּה הגרמני "ספר שירים לתינוקות
Liederbuch, הוצאת Reuss & Pollack). באותה תקופה אף ערכה עם אחותה הגדולה, לילי, ערבי-בידור לילדים, 

בהם שילבו השתיים קריאה של סיפורי-עמים ושירים לילדים, עם הקרנות של שקופיות אשר ציירה תום. 
בשנת 1917 עברה להתגורר במינכן, שם למדה באקדמיה לאמנות ושם פרסמה בשנת 1918 את ספרה "ספר התמונות 

החדש" (Das neue Bilderbuch, הוצאת G. W. Dietrich). הספר התקבל בהתלהבות על-ידי המבקרים ונחשב לספר 
היפה ביותר שנדפס בגרמניה באותה שנה. במינכן באה תום במגע עם רבים מאנשי התרבות היהודית הגבוהה ששהו בה 
באותה עת, ביניהם גרשם שלום, זלמן שוקן, ש"י עגנון וחיים נחמן ביאליק, ואף נוצרו ביניהם יחסי-עבודה ושיתופי-
פעולה. בשנת 1921 פגשה תום את בעלה לעתיד, יעקב זידמן, והם נישאו בברלין. באותה שנה הגיע חיים נחמן ביאליק 

מאודסה לברלין, פגש בבני הזוג, התרשם מהם עמוקות וחתם איתם על חוזה להקמת שלוחה של הוצאת "מוריה" בשם 
"אופיר", אשר תוציא לאור סדרת ספרים המיועדת לפעוטות, בה יהיו "הציורים עיקר והספרות טפל", כלשונו של 

ביאליק. רק שני ספרים הספיקו לראות אור לפני שהתפרקה השותפות בין בני הזוג לביאליק, "ספר הדברים", המכיל 
שישה-עשר שירי ילדים מקוריים של ביאליק ו"עשר שיחות לילדים", המכיל עשר אגדות מאת אנדרסן, גרים ואחרים.

 כפי הנראה, היה זה זלמן שוקן שהסב את תשומת ליבה לטכניקת הדפוס ששימשה את מאייר ספרי הילדים אדמונד 
פון-פרייהולד (1878-1944) - סטנסיל צבוע ביד, הנקרא בצרפתית "פושואר". לאחר שהמירה את ההדפסה 

הליטוגרפית המקובלת בהדפסת פושואר, בה שימשו צבעי-מים שקופים ובהירים, השתנה מערך הצבעים שלה, ואיורי 
ספריה העבריים, שנדפסו בטכניקה מיוחדת זו, זכו לנראּות מאירה במיוחד והם זוהרים בשקיפות רעננה, כאילו נצבעו 

ביד בצבעי-מים. 
כל שאר פרסומיה של תום מאותה שנה והלאה, היו בשפה הגרמנית: ספרה "בית הנפלאות" התקבל בהתלהבות; הספר 
היה עתיר משחקים: הילד יכול היה לפתוח בו חלון, להזיז דמויות וגם לפתור חידות. אמנם משחקי-הזזה היו כבר 

מוכרים מספרים מראשית המאה ה-20, אך החידוש כאן היה במשחקי חשיבה, מחקר ופתרון חידות. מבחינה פדגוגית, 
היה זה מפנה של ממש בספרות העולמית. גם ספרה "סירת הקסמים" היה מעולה לא רק מהבחינה האמנותית (הוא אף 

הופיע ברשימת חמישים הספרים היפים ביותר שראו אור מעולם בגרמניה), אלא פורץ דרך מבחינה פדגוגית: כמעט כל 
עמוד בספר הציב בפני הילד אתגר מעניין.

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

בסגנון הסכמתי והנקי שפיתחה, בישרה תום זידמן-פרויד את הסגנון המודרניסטי המכונה "אר-דקו" או 
"האובייקטיביות החדשה" (Neue Sachlichkeit), שכבש את אירופה בשנות ה-20. יתר על כן, הצליחה תום לשלב את 

סגנונה זה בתיאור דמות האדם בקוי-מתאר פשוטים המאזכרים ציורי ילדים. איוריה התאפיינו בצורות גיאומטריות 
פשוטות, פיוט ורצינות עם צבעוניות מעודנת, שהצטרפו יחד לסגנון מודרני וחדשני, ועם זאת, נוגע ללב בליריות 

וברגישות שבו. חשיבותה כפדגוגית אינטואיטיבית, שידעה להעשיר את עולם הדימויים של הילד ולהפעילו בדרכים 
יצירתיות, אינה נופלת מחשיבותה כאמנית פלסטית. אמנם כשרון פדגוגי נדיר זה לא בא לידי ביטוי בספריה 

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

מתוך: אילה גורדון, איורים עבריים - הספר העברי המאויר לילדים - העידן הבינלאומי 1900-1925. הוצאת מוזיאון 
נחום גוטמן, תל אביב, ]תשס"ה[, עמ' 127-141.
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Tom Seidmann-Freud (1892-1930) was born in Vienna as Martha Gertrud Freud to her mother, 
Maria Freud, one of Sigmund Freud's five sisters, and to her father, Moritz Freud. At a young 
age she adopted the name Tom. When she was nine years old, in 1901, her parents moved to 
Berlin. In 1911 Tom started to study art and in 1913 exhibited for the first time, showing 
toys and suggestions for children's books. Her first book, "Songs for Babies" (Das Baby-
Liederbuch) was published by Reuss& Pollack in 1914. Concurrently, Tom and her older sister 
Lily organized entertainment evenings for children. They combined reading folk-stories and 
songs for children with projection of slides of Tom's drawings.
In 1917 Tom moved to Munich where she studied at the Art Academy and where she published 
her second book, "The New Picture Book" ("Das neue Bilderbuch"), published in 1918 by G.W. 
Dietrich. The book received very enthusiastic critical reviews and was chosen as the most 
beautiful book printed in Germany that year. In Munich Tom met many Jewish intellectuals, 
amongst them Gershom Scholem, Zalman Schocken, S.Y. Agnon and Haim Nachman Bialik, with whom 
she cooperated on various projects. Tom met her future husband, Jacob Seidmann in 1921 and 
they got married in Berlin. When H. N. Bialik came from Odessa to Berlin he met the couple. 
Bialik was so impressed that he signed an agreement with them concerning the establishment 
of a local branch of his "Moriya" publishing house, which they named "Ophir". The goal was 
for Ophir to publish a series of Hebrew books for infants. Bialik believed that the books 
should consist of "more drawings and less literature". Unfortunately only two books were 
published before the partnership was broken up: "Sefer HaDevarim"]The Book of Things[, with 
sixteen children's songs by Bialik illustrated by Tom, and "Esser Sichot LeYeladim" ]Ten 
Conversations for Children[, with ten fairy tales by Andersen, Grimm and others.
Zalman Schocken brought to Tom's attention a printing technique which was used by the 
children's books illustrator Edmund von Freihold (1878-1944), a hand-painted stencil, 
known as a "pochoir." When Tom switched from the then more common lithographic printing 
process to pochoir printing, using light and transparent colors, her color palette changed 
and the illustrations of her Hebrew books printed using this special technique gained an 
illuminated visibility and a fresh, vibrant, transparency as if they were hand-painted with 
water colors.
All of Tom's publications from that year onwards, were in German. Her pop-up book "Das 
Wunderhaus" ]The Wonder House[, published in 1927, was received with much enthusiasm. With 
numerous interactive games and moving parts, the child reader could open a window, move 
figures and solve riddles. Even though moveable books had existed from the beginning of 
the 20th century, the novelty here was in games of intelligence and riddle solving. From 
a pedagogic point of view this was a turning point in world literature. Her next book, 
"Das Zauberboot" ]The Magic Boat[, published in 1929, was unique not only from an artistic 
perspective (it appeared in the list of the fifty most beautiful books ever published 
in Germany) but also from an educational point of view; almost every page presents an 
intellectual challenge for its young reader. 
In 1929 Jacob Seidmann committed suicide. Tom suffered a nervous breakdown following her 
husband's death as a result of which she stopped eating. She died four months later.
The somewhat schematic and neat style developed by Tom Seidmann-Freud reflected the Art 
Deco or "New Objectivity" (Neue Sachlichkeit) modern art movements which spread throughout 
Europe in the 1920s. Moreover, Tom succeeded in combining this style with portraying people 
in simple lines, reminiscent of children's drawings. Tom's illustrations are characterized by 
simple geometric shapes, poetic seriousness combined with gentle colors, all of which result 
in a new, modern style which is at the same time sensitive and touching. Her importance as an 
intuitive educator who knew how to enrich children's imaginations and activate their minds 
in a creative manner is no less significant than her importance as an artist. This pedagogic 
talent is not reflected in her Hebrew books but is outstandingly present in her German ones.

From: Ayala Gordon, Hebrew Illustrations - The Illustrated Children's Book - The 
International Era 1900-1925. Tel-Aviv: Nahum Gutman Museum, 2005, pp.127-141.
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אוסף ספרים עם איורים מאת תום זידמן-פרויד

 David the Dreamer, His Book of Dreams, Ralph .1
Bergengren. הוצאת The Atlantic Monthly Press, בוסטון, 

1922. אנגלית. מהדורה ראשונה.
"דוד בעל החלומות", הספר הראשון שפורסם באנגלית, עם איוריה של 

זידמן-פרויד. 67 עמ'. מצב טוב. כתמים.
2. ספר הדברים, ששה עשר שירים מאת ח. נ. ביאליק וששה עשר 

ציורים מאת תום זידמן-פרויד. הוצאת "אופיר", ירושלים-ברלין, 
תרפ"ב 1922.

הספר הראשון אשר ראה אור בהוצאת "אופיר", בבעלותם של חיים נחמן 
ביאליק, יעקב זידמן ותום זידמן-פרויד. ]18[ דף. מצב טוב. רישום 

בעלים בדף הבטנה. כתמים. פגמים קלים בכריכה. 
3. עשר שיחות לילדים, על-פי אנדרסן, גרים ואחרים. הוצאת "אופיר" 
על-יד "מוריה", ירושלים-ברלין, תרפ"ג 1923. העורך: ח"נ ביאליק. 

10 סיפורי-אגדות בעברית. ]23[ עמ'. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. 
כתמים קלים. 

 Das Zauberboot, ein Bilderbuch zum drehen, bewegen .4
 und verwandeln (das neue Wunderhaus), von Tom

Seidmann-Freud. הוצאת Herbert Stuffer, ברלין, 1930. 
גרמנית. הדפסה שנייה.

"סירת הקסמים", ספר ילדים עם איורים מרשימים, דפיו כוללים 
חלקים מתנועעים הניתנים לסיבוב, הזזה ומשיכה. ]6[ דף + דף עבה עם 
"חלונות" גזורים ונייר צלופן אדום. מצב טוב. מעט כתמים ונזקים, פגמים 

קלים בכריכה.
 The Magic Boat, a Book to Turn, Move and Alter, by Tom .5

Seidmann-Freud. הוצאת Herbert Stuffer, ברלין, ]1935[. 
."Copyright Edition" ,אנגלית

מהדורה אנגלית ל"סירת הקסמים". ]6[ דף + דף עבה עם "חלונות" 
גזורים ונייר צלופן אדום. מצב טוב. כריכה רופפת, פגמים בשוליים. 

כתמים. קרע בדף הראשון.
6-7. מסע הדג, תום זידמן פרויד. הוצאת "למען הילד" - "קרית ספר" 

בע"מ, תל-אביב-ירושלים, ]תש"א 1941[. מהדורה שניה.
בעמוד האחרון: "כתוב גרמנית ומציר בידי תום זידמן פרויד ומתרגם 
עברית". התרגום העברי נעשה בידי חיים נחמן ביאליק. 12, ]1[ דף. 

מצב בינוני. עותק משוקם. כתמים. גוף הספר נכרך מחדש במעטפת רכה, 
חלקה. מצורפת הכריכה הקדמית המקורית. מצורף: עותק מן המהדורה 
המחודשת שראתה אור בשנת 2002 בהוצאת "אבן חשן", עם אחרית דבר 

מאת זיוה שמיר. 
8. ח"ן לטף, מבחר משירי ח"נ ביאליק לפעוטות. איורים: תום זיידמן-

פרויד. הוצאת עם עובד ועיריית תל-אביב, 2008. 
מרבית האיורים לא פורסמו בספרים קודם לכן והובאו כאן מעזבון 

האמנית. ]20[ עמ'. מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $3000
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332.
A Collection of Books with Illustrations by Tom 
Seidmann-Freud
1. David the Dreamer, His Book of Dreams, Ralph 
Bergengren. Published by The Atlantic Monthly Press, 
Boston, 1922. English. First edition.
" David the dreamer," the first book published in 
English, with illustrations by Seidmann-Freud. 67 pp. 
Good condition. Stains.
2. The Book of Things, sixteen songs by H. N. Bialik and 
sixteen illustrations by Tom Seidmann-Freud. "Ophir" 
publishing, Jerusalem - Berlin, 1922.
The first book to be published by "Ophir" publishing 
house that was owned by Chaim Nachman Bialik, Jacob 
Seidman and Tom Seidmann-Freud. ]18 pages[.Good 
condition. Ownership inscription. Stains. Minor damages to 
the cover.
3. Ten conversations for Children, adapted from 
Andersen, Grimm, and others. "Ophir" publishing by 
"Moriah", Jerusalem - Berlin, 1923. Editor: H.N. Bialik. 
10 fairy tales in Hebrew. ]23[ pp. Good condition. The cover 
is slightly damaged. Light stains.
4. Das Zauberboot, ein Bilderbuch zum drehen, bewegen 
und verwandeln (das neue Wunderhaus), von Tom 
Seidmann-Freud. Berlin: Herbert Stuffer, 1930. German. 
Second printing.
"Das Zauberboot" ]The Magic Boat[, pop-up children's 
book with remarkable illustrations by Tom Seidmann-
Freud accompanied by moveable pictures. ]6[ pages + 
removable template and a sheet of red cellophane paper 
placed in a pocket on the inside rear cover. Good condition. 

Minor stains and nicks. The cover is slightly damaged.
5. The Magic Boat, a Book to Turn, Move and Alter, by 
Tom Seidmann-Freud. Published by Herbert Stuffer, 
Berlin, ]1935[. English, "Copyright Edition." English 
edition of "Das Zauberboot". ]6[ pages + a thick leaf with 
cut "windows" and red cellophane. Good condition. Loose 
binding, damaged margins. Stains. A tear on the first page. 
6-7. The Fish’s Journey, Tom Seidmann-Freud. “LeMa’an 
HaYeled" publishing - "Kiryat Sefer" Ltd., Tel - Aviv - 
Jerusalem, ]1941[. Second edition.
The inscription on the last page reads: "written in 
German, illustrations by Tom Seidmann-Freud and 
translation into Hebrew." The Hebrew translation was 
written by Chaim Nachman Bialik. 12, ]1[ pages. Fair 
condition. A restored copy. Stains. the book is rebound in 
a plane softcover. Attached is the original front cover. 
Included is a copy of the renewed edition published in 
2002 by "Even Hoshen", with epilogue by Ziva Shamir.
8. H. N. for Infants, a selection of songs by H.N. Bialik 
for toddlers. Illustrations: Tom Seidmann-Freud. ’Am 
Oved’ Publishers and the Tel - Aviv municipality, 2008.
Most of the illustrations were not published in books 
earlier and were integrated here from the artist’s 
estate. ]20[ pp. Very good condition.

From the collection of Arnie druck.

Opening price: $3000
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 חמשה ספרים לילדים ונוער יהודי - הוצאת "קדם" - ברלין,

1935-1936
חמשה ספרים לילדים ונוער יהודים. הוצאת "קדם" - Kedem, ברלין, 

1935-1936. גרמנית.
 Lastträger Bin Ich. Jüdische Jugendgeschichten aus ■

ל, סיפורי ילדים ונוער מפלשתינה  den Neuen Palästina ]אני ַסּבָ
החדשה[. אסופת סיפורי ילדים בעריכת יעקב סימון (שמעוני), 

המתארים את חייהם של העולים החדשים לארץ ישראל במטרה להפיח 
 בנוער הגרמני רוח ציונית. מלווה איורים מאת ברנרד גלברט.

 Das Lichterhaus im Walde, Eine Erzählung für die ■
 Leo מגדלור ביער, סיפור לנוער יהודי[, מאת[ jüdische Jugend
 Die Vier von Kinereth ■ .איורים מאת לודוויג שוורין .Hirsch
]הרביעיה מכנרת[, בעריכת יעקב סימון. איורים מאת ברנרד גלברט. 

■ Helden Der Kwuzah ]גיבורי הקבוצה[, מאת Salo Bohm. איורים 
מאת Die Jungen vom "Gush" ■ .Heinz Wallenberg ]הנערים 
מה"גוש"[, מאת ברנרד גלברט. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

קרעים בכריכות, כתמים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

333.
Five Books for Jewish Children - "Kedem" Publishing - 
Berlin, 1935-1936
Five books for Jewish children. "Kedem" publishing, 
Berlin, 1935-1936. German.
■ Lastträger Bin Ich. Jüdische Jugendgeschichten aus 
den Neuen Palästina ]I am a porter, stories for children 
and youth of new Palestine[. Collection of children's 
stories edited by Ya'akov Simon (Shimoni), portraying 
lives of newcomers to Eretz Israel hoping to arouse 
Zionist spirit in German youth. With illustrations 
by Bernhard Gelbart. ■ Das Lichterhaus im Walde, Eine 
Erzählung für die jüdische Jugend ]Lighthouse in 
the Forest, story for Jewish youth[, by Leo Hirsch. 
Illustrations by Ludwig Schwerin. ■ Die Vier von 
Kinereth ]Four from Kineret[, edited by Ya'akov Simon. 
Illustrations by Bernhard Gelbart. ■ Helden Der Kwuzah 
]heroes of the Kvutza[, by Salo Bohm, illustrations by 
Heinz Wallenberg. ■ Die Jungen vom "Gush" ]the boys from 
the "Gush"[, by Bernhard Gelbart. Sizes and conditions 
vary. Overall good condition. Tears to covers, stains.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300
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שבעה ספרים לילדים ולנוער בגרמנית, 1925-1936

שבעה ספרים לילדים ולנוער יהודים. וינה, ברסלאו, אוסטרבה 
וברלין, 1925-1936. גרמנית.

■ Das Verschlossene Buch, Jüdische Märchen, מאת 
 Das ■ .1925 ,וינה ולייפציג ,R. Löwit הוצאת .Irma Singer

 .Siegfried Abeles מאת ,lustige Buch fürs jüdische Kind
 Judische ■ .]1926[ ,ברסלאו ,Jacob.B. Brandeis הוצאת

 Dr. הוצאת .Ilse Herlinger אגדות מאת ,Kindermarchen
 Der Retter ■ .1928 ,(Mahrisch-Ostrau) אוסטרבה ,Farber

 von Chula, Jüdische Jugend-Geschichten aus dem neuen
Palästina ]מציל החולה, סיפורי נוער יהודי מפלשתינה החדשה[, 

מאת Elieser Smolly. הוצאת Erich Reiss, ברלין, 1934-1935. 
■ Land der Jugend, Das Buch der Kinder-Rundschau, מאת 

Kurt Loewenstein. הוצאת Jüdische Rundschau, ברלין, 1936. 
 Die bunte Schüssel, Ein jüdisches Kinderbuch zum ■

Lesen und Malen ]הקערה הצבעונית, ספר לילדים יהודים, לקריאה 
 ,Erwin Löwe הוצאת Ruth Veit-Simon ולצביעה[. איורים מאת

ברלין, 1936. איורי סצנות תנ"כיות, מיועדים לצביעה ולתלישה מן 
 Benni Fliegt ins Gelobte Land ■ .הספר לצורך הכנת גלויות
ein Buch für Jüdische Kinder ]בני טס לארץ המובטחת, ספר 

לילדים יהודים[, מאת מרים סינגר (Mirjam Singer). איורים מאת 
Franz Reisz. הוצאת Löwit R., וינה וירושלים, 1936. גודל ומצב 

משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

334.
Seven Books for Children in German, 1925-1936
Seven books for Jewish children. Vienna, Breslau, 
Ostrava and Berlin, 1925-1936. German.
■ Das Verschlossene Buch, Jüdische Märchen by Irma 
Singer. Ienna and Leipzig: R. Löwit, 1925. ■ Das lustige 
Buch fürs jüdische Kind, by Siegfried Abeles. Breslau: 
Jacob B. Brandeis,1926. ■ Judische Kindermarchen, fairy 
tales by Ilse Herlinger. Ostrava (Mahrisch-Ostrau): Dr. 
Farber, 1928. ■ Der Retter von Chula, Jüdische Jugend-
Geschichten aus dem neuen Palästina ]Saviour of the 
Chula, stories for youngsters from new Palestine[ by 
Elieser Smolly, Berlin: Erich Reiss, 1934-1935. ■ Land 
der Jugend, Das Buch der Kinder-Rundschau by Kurt 
Loewenstein.Berlin: Jüdische Rundschau,1936. ■ Die 
bunte Schüssel, Ein jüdisches Kinderbuch zum Lesen und 
Malen ]the colorful bowl, a book for Jewish children 
for reading and coloring[.Illustrations by Ruth 
Veit-Simon. Berlin: Erwin Löwe,1936. Illustrations of 
biblical scenes for coloring and detaching for use as 
postcards. ■ Benni Fliegt ins Gelobte Land ein Buch für 
Jüdische Kinder ]Benni flies to the Promised Land, book 
for Jewish children[, by Mirjam Singer. Illustrations 
by Franz Reiz. Vienna and Jerusalem: R. Löwit,1936. Sizes 
and conditions vary.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $250

זמן קצר אחרי "ועידת חובבי שפת עבר" שהתקיימה במוסקבה בשנת 1917, החלה שושנה פרסיץ בפעילותה המו"לית. פרסיץ (1893-1969), בתו של 
תעשיין הסוכר הציוני הלל זלטופולסקי, קיבלה בביתה חינוך עברי ולמדה פילולוגיה ופדגוגיה. בקרן הכספית שיסדה המשפחה לרגל יום הולדתו 

של האב הקימה את הוצאת הספרים העברית 'אמנות'. את האותיות העבריות רכשה מן הדפוס הרוסי 'אמנות הדפוס', ויש דעה שמשום כך נקראה 
ההוצאה 'אמנות'. 

קרוב לוודאי שבחירת שם טעון כמו 'אמנות' מביעה השקפת עולם שלמה... ייתכן שבבחירה בשם 'אמנות' רצתה לציין כי מטרתה להוציא לאור ספרות 
בעלת ערך ספרותי וגם אסתטי חזותי. ואכן, בשילוב זה היתה הוצאת 'אמנות' חלוצה ומהפכנית ממש. אם נוכל כיום להתהדר בספרים עבריים בעלי 

ערך אמנותי שנוצרו בתקופה ההיא, הרי רובם נוצרו בהוצאת 'אמנות'. 
'שני דברים הביאו אותי להחלטה להוציא לאור את ספרי הילדים', סיפרה פרסיץ. 'גדלתי באטמוספירה של ספרים, ספר היה דבר של קדושה בבית... 

הסופרים היו בני בית אצלנו ואני ראיתי אותם בסבלם ובדידותם; הם כתבו ולא ידעו בשביל מי. ואז אמרתי: אני אוציא ספרים בשביל ילדים, אני 
אברא לסופרים אלה קוראים... באותם ימי נעורים רחוקים היה בי עלבון צורב: הנה אנחנו בני עם הספר, ואף על פי כן אין כמעט לרבבות הילדים 

היהודים ברוסיה ספר משלהם. לא היה להם על מה להתחנך, ופחדתי שאם הילדים לא יקבלו בילדותם ספרים בעברית הם יאבדו לעולם עברית. 
ורציתי גם שלא יתביישו בספריהם לעומת ספרי הילדים האחרים, הזרים. על כן אמרתי: אוציא להם אותם בצורה יפה'. 

בהמלצתו של ביאליק מינתה פרסיץ את אריה ליב סמיאטיצקי (1883-1945) לעורך ראשי להוצאה, והזמינה מסופרים רבים תרגומים, 'מן הטוב 
והיפה שבספרות הלועזית', וכן ספרים מקוריים בעברית. אולם בטרם הספיקו להדפיס אפילו ספר אחד, נאלצו להעביר את ההוצאה ממוסקבה 

לאודסה, כי פרצה המהפכה והשלטונות החרימו את בית הדפוס. ובכל זאת, אף שלא שבו עוד למוסקבה, על הספרים שראו אור באודסה צוין תמיד: 
'הוצאת הספרים אמנות, מוסקבה-אודיסה', עד שעברו לפרנקפורט, שאז צוין 'הוצאת אמנות, פרנקפורט ע"נ מיין מוסקבה-אודיסה". רק כאשר עברה 

ההוצאה לארץ-ישראל (ב-1926) חדלו מכך. 
א"ל סמיאטיצקי הזמין את מיטב הסופרים העבריים לתרגם את המעשיות שנבחרו לספריית 'גמליאל'. משום-מה יצאו רוב הספרים לאור בלא לציין 

את שמות יוצריהם - לא הסופר, לא המתרגם ולא המאייר. ובכל זאת, ניתן לזהות לפחות שני ספרים שעובדו בידי ביאליק, וספר אחד בידי אחד 
העם והסופרים ש' בן-ציון, זלמן שניאור וי' שטיינברג. שלושה או ארבעה מן הספרים תורגמו ממעשיות או ממשלים שעיבד טולסטוי. 

בעקבות אסונה האישי ]של פרסיץ[, מות בנה בן הארבע, ייסדה ב'אמנות' מדור לפעוטות שנקרא על שמו - ספריית 'גמליאל'. היו אלה הספרים 
הראשונים בעברית שנועדו לילדי הגן והם הכילו תמונות צבעוניות גדולות שכמותן לא נראו עד אז בספר עברי. כל הספרים בסדרה זו נדפסו בדפוס 

ליתוגרפי, רובם בפורמט גדול ומפואר והחומר החזותי היה חשוב בהם אולי אף יותר מן החומר המילולי.
לא ברור אם הסדרה כולה ראתה אור לראשונה באודסה (ואחר כך נדפסה בשנית בפרנקפורט), או שכולה נדפסה לראשונה בפרנקפורט. מה שהתברר 

באחרונה הוא כי פרט לשלושת הספרים ]הראשונים של ההוצאה[ שאוירו בידי הציירים הרוסים ]נרבוט ומיטרוחין[, שאר ספרי 'גמליאל' אוירו 
באודסה בידי 'חבורת ציירים' יהודים. ציירים אלה נשארו באודסה גם אחרי שהוצאת 'אמנות' והסופרים העבריים עזבו את העיר כשהגיעה אליה 
המהפכה, ולא יצאו מאז את ברית-המועצות. (מתוך: איורים עבריים - הספר העברי המאויר לילדים, מאת איילה גורדון. תל אביב, תשס"ה, עמ' 

.(89-115
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Shortly after the congress of "Hovevey Sfat Ever" (the cherishers of the Hebrew Language) was 
held in Moscow in 1917, Shoshana Persitz began working as a publisher. Persitz (1893-1969), the 
daughter of the Zionist sugar manufacturer, Hillel Zlatopolsky was educated at home in Hebrew 
and studied philology and pedagogy. Persitz established the Hebrew publishing house “Omanut” 
with the help of the monetary fund founded by the family in honor of the father's birthday. She 
purchased the Hebrew letters from the Russian press, “Omanut HaDfus”, which is considered to 
be the origin of the title for the publishing house. 
It is probable that choosing a title as “Omanut” (Art) encompasses an entire world view... It is 
possible that the choice of the name 'Omnut’ implies that her goal was to publish literature 
that embraces not only literary values but also visually aesthetic ones. Indeed, this 
combination made “Omanut” into a novel and revolutionary publishing house. Most of the Hebrew 
books that were published in that period and had an artistic value were published by “Omanut”.
'Two things had led me to the decision of publishing children's books, explained Persitz. "I 
grew up in the atmosphere of books, a book was a holy object in our household... Authors were 
frequent visitors at our home, they were treated as family members, and I saw them in their 
sufferings and in their loneliness. They wrote although they had no audience. This sight 
pushed me to make my decision: To publish these books for kids and create an audience for 
these writers... In those youthful days I was terribly insulted by the thought that although 
we were considered to be the ’people of the book’, thousands of Jewish children in Russia had 
no book of their own. They had nothing to educate them, and I was afraid that if these children 
would not have access to Hebrew books they would lose their potential of learning Hebrew. I 
also wanted for them to not be ashamed of their own books when these are contrasted with the 
other children's books. So I decided to publish the books for the children in an aesthetically 
pleasant way. Following Bialik's recommendation Persitz appointed Arie Lib Smiatitzki 
(1883-1945) to be the executive editor of “Omanut”, and asked many writers to provide both 
translations of 'the good and beautiful of the foreign literatures' and original books in 
Hebrew. However, as soon as the revolution broke out the authorities confiscated the printing 
house which forced “Omanut” to move from Moscow to Odessa before even printing the first 
book. Although ”Omanut” moved to Odessa, the books were marked as follows: 'Omanut Publishing 
House, Moscow - Odessa’, until ’Omanut’ moved to Frankfurt and changed the inscription: ’Omanut 
Publishers, Frankfurt am Main - Moscow - Odessa’. They ceased mentioning Moscow as the place 
of publication only when ’Omanut’ moved to Israel (1926).
A. L. Smiatitzki invited the best available Hebrew writers to translate the selected tales from 
’Gamaliel’ library. For some reason most of the published books did not specify the names of 
their creators - neither their authors, nor the translators or the illustrators. Still, one can 
identify at least two books compiled by Bialik, and one book by Ahad Ha’am and the writers S. 
Ben-Zion, Zalman Shneur and Y. Steinberg. Three or four of the books have been translations of 
fairy tales or allegories adapted by Tolstoy.
Following Persitz’ personal tragedy, the death of her four year old son, she founded the 
section for toddlers in ’Omanut’ and named it in honor of her son - Library of Gamaliel. These 
were the first books in Hebrew that were designed for preschoolers and these included large 
color illustrations that were not seen before in a Hebrew book. All the books in this series 
were printed in lithographic printing, mostly in large and fancy format which puts emphasis 
on the visual elements rather than the written text.
It is unclear whether the entire series was published for the first time in Odessa (and then 
reprinted in Frankfurt ), or perhaps it was first printed in Frankfurt. Recently it has been 
discovered that except for the three first books ]that were published by ’Omanut’ publishers[ 
that were illustrated by the Russian painters ]Narbot and Mitrohin[, other Gamliel books were 
illustrated in Odessa by a Jewish ’group of painters'. These painters remained in Odessa even 
after ’Omanut’ left the city at the start of the revolution and they did not leave the Soviet 
Union since. (From: Hebrew Illustrations - The Illustrated Children’s Book, by Ayala Gordon. 
Tel Aviv, 2005, pp. 89-115). 
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.335
שלשת הספרים הראשונים של הוצאת "אמנות"

שלשת הספרים להלן הנם הספרים הראשונים שיצאו בספריית 
"גמליאל" של הוצאת "אמנות" והם תרגומים של ספרים שראו אור 

לראשונה בהוצאת "קנבל" הרוסית, שהדפיסה את ספרי הילדים 
המפוארים והחדשניים ביותר במוסקבה בראשית המאה. הספרים 

נדפסו לראשונה באודסה ואחר-כך, בשנית, בפרנקפורט. לפנינו שלוש 
מהדורות שנדפסו בפרנקפורט בשנת 1922:

ִמיר, מאגדות אנדרסן, הציורים של א. ]גיאורגי איוואנוביץ'[  1. ַהּזָ
ַנְרּבּוט. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט ע"נ מין-

מוסקבה-אודסה, פרנקפורט דמין, ]1922[. ]12[ עמ', 27 ס"מ. מצב 
בינוני-טוב. קרעים, קמטים וכתמים.

2. אנית קסמים, אגדה מאת ו. האוף. איורים מאת ד. מיטרוחין. הוצאת 
"אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט ע"נ מיין, מוסקבה-אודסה, 
]1922[. אגדה לילדים מאת וילהלם האוף, מלווה איורים צבעוניים 

מאת דמיטרי מיטרוחין. ]12[ עמ'. מצב טוב. פגמים בשדרה.
ה, אגדה מאת ר. ]ריכרד[ גוסטפסאן. איורים מאת ד.  3. האניה וָהַאְרּבָ

]דמיטרי[ מיטרוחין. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט 
ע"נ מיין, מוסקבה-אודסה, ]1922 בערך[. ]12[ עמ'. מצב טוב. מעט 

כתמים, רובם על העטיפה.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1500

335.
The First Three Books Published by "Omanut" 
The following three books are the first books published 
in "Gamaliel" Library by ’Omanut’ publishing. These 
are translations of books first published by the 
Rusian "Knebel" publishing house that printed the most 
magnificent and original children's books in Moscow at 
the beginning of the twentieth century. The books were 
first printed in Odessa and reprinted in Frankfurt. In 
front of us are the three editions printed in Frankfurt 
in 1922:
1. The Nightingale, a fairy tale by Andersen, 
illustrations by A. ]Georgy Ivanovitch[ Narbut. ’Omanut’ 
"Gamaliel" library, Frankfurt am Main- Moscow - Odessa, 
Frankfurt am Main ]1922[. ]12 pages[, 27 cm. Fair - good 
condition. Tears, creases and stains.
2. A Magical Ship (Oniyat Ksamim), a fairy tale by W. 
Hauff, Illustrations by D. Mitrohin. ’Omanut’ "Gamaliel" 
library, Frankfurt am Main-Moscow-Odessa, ]1922[. 
Fairy tale by Wilhelm Hauff, accompanied by colorful 
illustrations by Dmitry Mitrohin. ]12 pages[. Good 
condition. Damages to spine.
3. The Ship and the Barge, a fairy tale by R. ]Richard[ 
Gustafson. Illustrations by D. ]Dmitry[ Mitrohin. 
’Omanut’ "Gamaliel" library, Frankfurt am Main - Moscow 
- Odessa ]circa 1922[. ]12[ pages. Good condition. Few 
stains, mostly on the cover.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1500
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.336
תשעה מספרי ספריית "גמליאל" של הוצאת "אמנות" - ספרי הילדים 

העבריים היפים ביותר שיצאו בדפוס
1. התנים והפיל. הציורים של א. ֵנרּוֶצב. הוצאת אמנות, ספריה 

"גמליאל". פרנקפורט דמיין, ]1922[. הסיפור מאת לב ניקולאייביץ' 
טולסטוי. ]16[ עמ'. מצב טוב. כל הדפים בגוף החוברת - למעט הדפים 

הראשונים והאחרונים - מנותקים. פגמים קלים בעטיפה. 
ּוָעל. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל". מוסקבה- ְרְנגִֹלים ְוַהּשׁ 2. ַהּתַ

אודסה, ]ללא ציון שנה, ראשית שנות ה-20, לפני תרפ"ג[. משל ממשלי 
ברכיהו הנקדן, בעיבודו של חיים נחמן ביאליק. האיורים מאת משה 

מוצלמכר. מהדורה ראשונה, נדפסה באודסה. ]12[ עמ'. מצב בינוני-טוב. 
כתמים. קרעים קלים בשולי הדפים והעטיפה.

ּוָעל. הוצאת "אמנות", פרנקפורט ע"נ מיין,  ְרְנגִֹלים ְוַהּשׁ 3. ַהּתַ
מוסקבה-אודסה, 1922. מהדורה שניה, נדפסה בפרנקפורט. ]12[ עמ'. 

מצב טוב מאד. פגמים קלים בשולי העטיפה.
ִביבֹון. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט ע"נ מיין  4. ַלּסְ

(מוסקבה-אודסה), ]1922[. שיר לילדים. כפי הנראה, מחברו הוא זלמן 
שניאור. מלווה ששה איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי, מאת "חבורת 
ציירים". ]16[ עמ'. מצב בינוני-טוב. קרעים, עטיפה ודפים מנותקים או 

מנותקים חלקית. 
5. ָלֵצאת ְיֵדי ַהּכֹל. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל". פרנקפורט ע"נ 
מיין, מוסקבה-אודסה, 1922. משל עממי מעובד בידי טולסטוי. כנראה, 

תורגם לעברית בידי אחד העם (אשר גינצבורג). איורים: "חבורת 
ציירים" (אולי, א' קרבצוב). ]8[ דף. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים 

בשוליים.
ה אני? הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט ע"נ  6. ְוַאּיֵ

מיין (מוסקבה-אודסה), 1922. סיפור לילדים מאת יהודה שטיינברג. 
איורים: "חבורת ציירים". ]8[ דף. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה.

ה ִעְוִרים. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט ע"נ  ָ 7. ֲחִמּשׁ
מין-מוסקבה-אודסה, 1922. משל הודי עממי מעובד בידי טולסטוי, 

המתרגם אינו ידוע. איורים: "חבורת ציירים" (אולי, יפים חיגר). ]10[ 
עמ'. מצב טוב. כתמים, קמטים וקרעים קלים.

ְזֵקָנה ּוְבדֹוב. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט  8. ַמֲעֶׂשה ּבִ
ע"נ מיין (מוסקבה-אודסה), 1922. סיפור עממי לילדים, תורגם ועובד 

בידי שמחה בן ציון. איורים: "חבורת ציירים". ]9[ דף. מצב טוב מאד. 
פגמים קלים בעטיפה.

9. מעשה באפרוח שהלך לבקש אם אחרת, לוין קיפניס. הוצאת 
"אמנות", ]ספרית "גמליאל"?[, פרנקפורט ע"נ מין- מוסקבה-אודסה, 
1923. ספור לילדים מאת לוין קיפניס מלווה איורים צבעוניים מאת 

"רבי צבי בצלאל" (פסבדונים של זאב רבן). ]8[ דף. מצב טוב. נייר 
שביר. עטיפה קדמית ועמוד ראשון מנותקים, דפים רופפים, פגמים בשדרה, 

קרעים בשולי הדפים, כתמים בעטיפה הקדמית והאחורית.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $7000

336.
Nine Books from ‘Gamliel‘ Library by ‘Omanut‘ Publishing 
- the Most Beautiful Printed Hebrew Books for Children
1. The Jackals and the Elephant. Illustrations by A. 
Nerutzev. ’Omanut’ publishing, "Gamaliel" Library. 
Frankfurt am Main, ]1922[. Story by Lev Nikolayevich 
Tolstoy. ]16 pp.[ Good condition. All pages are intact 
except for the first and last pages. The cover is slightly 
damaged.
2. The Roosters and the Fox. ’Omanut’ publishing, 
"Gamaliel" Library. Moscow - Odessa, ]not dated, 
early 20s, before 1922 [. A fable from Berechiah ha-
Nakdan collection, adapted by Chaim Nachman Bialik. 
Illustrations by Moshe Mutzelmacher. First edition, 
printed in Odessa. ]12 pp.[. Fair - good condition. Stains. 
The margins and the cover are slightly torn. 
3. The Roosters and the Fox. ’Omanut’ publishing, 
Frankfurt am Main, Moscow - Odessa, 1922. Second 
edition, printed in Frankfurt. ]12 pp[. Very good 
condition. The cover’s margins are slightly damaged.
4. For the Spinning Top (Lasvivon). ’Omanut’ publishers, 
"Gamaliel" Library, Frankfurt am Main (Moscow - 
Odessa), ]1922[. A children’s poem. Apparently, the 
author is Shneur Zalman. The poem is supplemented by 
six lithographic color illustrations, by "the group of 
painters". ]16 pp[. Fair - good condition. Tears, cover and 
pages are either fully or partially loose.
5. Latset Yedey Hakol. ’Omanut’ publishing, "Gamaliel 
" library. Frankfurt am Main, Moscow - Odessa, 1922. A 
folk tale adapted by Tolstoy. Probably translated into 
Hebrew by Ahad Ha'am (Asher Ginsberg). Illustrations: 
"the group of painters" (maybe, A. Kravtsov). ]8 Leaves[. 
Good condition. Stains. The margins are slightly torn.
6. Ve’aye ani? ’Omanut’ publishing, "Gamaliel" library, 
Frankfurt am Main (Moscow - Odessa), 1922. A tale for 
children by Yehuda Steinberg. Illustrations: "the group 
of painters". ]8 Leaves[. Good condition. The binding is 
mildly damaged.
7. Five Blind Men (Hamisha Ivrim). ’Omanut’ publishing, 
"Gamaliel " library, Frankfurt am Main - Moscow - 
Odessa, 1922. An Indian folk tale adapted by Tolstoy, 
an unknown translator. Illustrations: "the group 
of painters" (possibly Yafim Higer). ]10 pages[. Good 
condition. Stains, creases and minor tears. 
8. A Tale of an Old Woman and a Bear. ’Omanut’ 
publishing, "Gamaliel" library, Frankfurt am 
Main (Moscow - Odessa), 1922. A children’s folk 
tale, translated and edited by Simcha Ben Zion. 
Illustrations: "the group of painters". ]9 Leaves[. Very 
good condition. The cover is slightly damaged.
9. A Tale of a Chick Who Asked for Another Mother, Levin 
Kipnis. ’Omanut’ publishing ]"Gamaliel" library?[, 
Frankfurt am Main - Moscow - Odessa, 1923. A children’s 
story by Levin Kipnis with color illustrations by 
"Rabbi Zvi Bezalel " (Ze'ev Raban’s pseudonym).]8 Leaves[. 
Good condition. Fragile paper. The front cover and the first 

page are loose, loose pages, damaged binding, margins are 
torn, stains on both front and back cover.

From the collection of Arnie druck.

Opening price: $7000
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.337
ארבעה ספרים של הוצאת "אמנות" - פרנקפורט, 1923

1. שלמה המלך, אגדה כתובה ביד]י[ ח. נ. ביאליק, הציורים של י. 
]יעקב[ אפטר. הוצאת "אמנות", פרנקפורט דמיין, 1923. ]2[, 38, ]2[ 

עמ'. מצב טוב. כתמים על העטיפה. רישום והקדשה בכתב יד. 
2. המלך דוד במערה, אגדה כתובה ביד ח. נ. ביאליק, הציורים של 

י.]עקב[ אפטר. הוצאת "אמנות", פרנקפורט דמיין, 1923. ]2[, 19, ]3[ 
עמ'. מצב טוב. כתמים קלים על העטיפה, פגמים קלים בשדרה.

3. בת המלך ובן-זוגּה, אגדה מאגדות שלמה המלך, מסופרת על-ידי 
חיים נחמן ביאליק. הוצאת "אמנות", פרנקפורט דמיין, 1923.

איורים מאת יעקב אּפטר. ]2[, 15, ]2[ עמ'. מצב בינוני-טוב. כתמים. 
קמטים. קו קפל. מספר דפים מנותקים. 

4. החתול והשועל. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט 
דמיין, 1923. ספור עממי, תורגם ועובד בידי חיים נחמן ביאליק. 

איורים מרשימים, צייר לא ידוע. 14, ]2[ עמ'. מצב טוב. כתמים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

 
Four Books Published by ‘Omanut‘ - Frankfurt, 1923
1. King Solomon, a handwritten tale by H. N. Bialik, 
illustrations by J. ]Jacob[ Apter. ’Omanut’, Frankfurt 
am Main, 1923. ]2[, 38, ]2[ p. Good condition. Stains on the 
cover. A handwritten inscription and drawing.
2. King David in the Cave, a tale written by H. N. Bialik. 
Illustrations by J. ]Jacob[ Apter. ’Omanut’, Frankfurt am 
Main, 1923. ]2[, 19, ]3[ p. Good condition. Light stains on the 
cover, slightly damaged spine.
3. The King's Daughter and her Husband, a tale from King 
Solomon’s tales, told by Chaim Nachman Bialik. ’Omanut’, 
Frankfurt am Main, 1923.
Illustrations by Jacob Apter. ]2[, 15, ]2[ p. Fair-good 
condition. Stains. Creases. A fold line. Several pages are 
loose.
4. The Cat and the Fox. ’Omanut’, "Gamaliel" library, 
Frankfurt am Main, 1923. A folk tale, translated 
and edited by Chaim Nachman Bialik. Impressive 
illustrations, an unknown illustrator. 14, ]2[ p. Good 
condition. Stains.

From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1000



271

.338
הטוחן, הטוחנת ואבני הרחים - איורים מאת ליסיצקי - ורשה, 1923

ר בנציון רסקין, ִצֵיר אליעזר  הטוחן, הטוחנת ואבני ָהֵרַחִים, ִסּפֵ
ליסיצקי. הוצאת "תרבות", פולניה ]ורשה[, תרפ"ג ]1923[.

מעשיה לילדים, מלווה איורים מאת האמן אליעזר ליסיצקי. 15, ]1[ 
עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. קרעים משוקמים בעטיפה הקדמית והאחורית. 

החוברת, בשלמותה, כרוכה בכריכה חדשה.

"באפריל 1919 חתמו בנציון רסקין ואליעזר ליסיצקי על חוזה עם 
הקואופרטיב 'אידישער פאלקס פארלאג' בקייב, כנראה בגלל מצוקה 

כספית, ובו התחייבו למכור לו את הזכויות על אחד-עשר ספרי 
ילדים... משום-מה רק שלושה מהם ראו אור ביידיש כמתוכנן. והנה, 
כעבור שלוש שנים החלה להתפרסם בוורשה סדרת ספרים לפעוטות 

בעברית... הסדרה, שנקראה 'ציל צליל', כללה חמישה ספרים... מתוך 
חמשת הספרונים, רק אחד, 'הטוחן, הטוחנת ואבני הריחיים', תורגם 
לעברית, והאיורים שבו הועתקו מן האיורים שהכין ליסיצקי לסדרה 

ביידיש... יש משהו רזה מדי באיורים האלה, כאילו נעשו בחפזה. 
ייתכן שהסיבה לכך היתה הצורך לבצע ספרים רבים בזמן קצר. ואולם, 
ייתכן כי ליסיצקי הגביל את עצמו לקווי-מתאר מינימליים במתכוון, 

כפי שמציירים ילדים. באותה תקופה רווחה בקרב האמנים המתקדמים 
הדעה שאמנות הילד מבטאת ראיית עולם ראשונית, ורבים שאבו את 

השראתם מאמנות זו". (מתוך: אילה גורדון, איורים עבריים - הספר 
העברי המאויר לילדים, תל אביב, ]תשס"ה[, עמ' 83-84).

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

338.
The Miller, the Milleress and the Millstones- 
Illustrations by Lissitzky - Warsaw, 1923
The Miller, the Milleress and the Millstones, written 
by Benzion Raskin, illustrated by Eliezer Lissitzky. 
Poland ]Warsaw[: "Tarbut", 1923.
Story for children, with illustrations by the artist 
Eliezer Lissitzky. 15, ]1[ pp, 21 cm. Good condition. 
Restored tears to front and back cover. The booklet, as a 
whole, is rebound.

"In April 1919 Benzion Raskin and Eliezer Lissitzky 
signed a contract with 'Yidisher Folks verlag' in Kiev, 
probably due to financial problems. According to this 
contract they were obliged to sell the copyrights of 
eleven children's books…for some reason only three 
of them have been published in Yiddish as planned. 
However, three years later a series of books for 
infants in Hebrew has been published in Warsaw…The 
series called 'Zil Zlil', included five books…out of 
the five booklets, only one, 'The Miller, the Milleress 
and the Millstones, was translated into Hebrew, and 
the illustrations were copied from the illustrations 
created by Lissitzky for the Yiddish books…there is 
something too slim in those illustrations as if they 
were done hastily. The reason might have been that there 
was a need to produce many books in a short period of 
time. It is possible, on the other hand, that Lissitzky 
limited himself to minimal lines on purpose, similar 
to the way children draw. At that period it was common 
amongst the modern artists to believe that a child's 
art reflects a primary concept of the world, and many 
artists were inspired by this art". (From: Ayala Gordon, 
Hebrew Illustrations - the Hebrew Illustrated Book for 
Children, Tel-Aviv, 2005, pp 83-84).
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1000
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.340
חתלתולה ששכחה איך תשאל אוכל - ורשה, 1922

מעשיה - חתלתולה ששכחה איך תשאל אֶֹכל, סיפר בנציון רסקין ]על-
פי פלמיר[, צייר חיים ַהְנְפט. הוצאת "תרבות", פולניה, ורשה, 1922.
ספורה של חתלתולה ששחקה עם כלבלבים עד שנהיתה רעבה. ]8[ דף, 
25X20.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשולי הדפים. כתמים, קרעים וקמטים 

בשולי העטיפה. 

"חיים הנפט... היה אמן מוזר ביותר. כמו ליסיצקי, גם הוא ניסה לפשט 
את צורות החיות לקו-מתאר מרוסק ומינימלי מאוד מבחינה צבעונית. 

הוא מעניק לחיות עיניים אנושיות, לעתים שוחקות ולעתים פוזלות, 
ובכל זאת, החתלתולה שלו, על אף פרצופה האנושי ועיניה הפוזלות 
היא כה מוזרה ודלה, שאינה מזמינה כלל את הילד להזדהות עמה". 

(מתוך: אילה גורדון, איורים עבריים - הספר העברי המאויר לילדים, 
תל אביב, ]תשס"ה[, עמ' 84).

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

.339
דב בן-דבש - ורשה, 1923

ן-ְדָבש, סיפר בנציון רסקין, צייר חיים גולדברג. הוצאת  דֹב ּבֶ
"תרבות", פולניה, ורשה, תרפ"ג ]1923]. 

ן קשה העורף. איורים  סיפור מנוקד לילדים, אודות גור הדובים ֻדּבָ
מאת הצייר חיים גולדברג. 15, ]1[ עמ', 25X20.5 ס"מ. ס"מ. מצב טוב. 

כתמים על העטיפה וקמטים בשוליה.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

340.
A Kitten that Forgot how to Ask for Food - Illustrated 
by Haim Hanft -Warsaw, 1922
Tale - a kitten that forgot how to ask for food, written 
by Benzion Raskin ]according to Palmir[, illustrated by 
Haim Hanft. Warsaw, Poland: "Tarbut", 1922.
Story about a kitten who played with dogs until she 
became hungry. ]8[ Leaves, 25.5X20.5 cm. Good condition. 
Stains, creases and tears at borders of cover.

"Haim Hanft…was a weird artist. Like Lissitzky, 
he was trying to achieve an abstraction of animals' 
shapes through a non-continuous line and through 
minimal use of colors. The animals have human eyes, 
sometimes smiling and sometimes cross-eyed, however 
the kitten, in spite of her human face and in spite of 
being cross-eyes is so strange and poor, that a child 
cannot identify with her". (From: Ayala Gordon, Jewish 
Illustrations - the Jewish Illustrated Book for 
Children, Tel-Aviv, ]2005[. P. 84).
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300

339.
"Dov Ben Dvash" - Warsaw, 1923
Bear of Honey, written by Benzion Raskin, illustrated 
by Chaim Goldberg. Warsaw, Poland: Tarbut, 1923.
Vowelized story for children, about a stubborn bear 
cub. Illustrations by the painter Chaim Goldberg. 15, ]1[ 
pp, 25x20.5cm. Good condition. Cover slightly stained and 
creased at the edges. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $300

339340
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.341
מהרה-דהרה - ספר-ילדים מודפס על דפי קרטון - ורשה

ַמֵהָרה-ַדֵהָרה! ציורי חן וצלילי שיר מן הכפר ומן העיר, מאת ֶא. וינץ 
וי. קצנלסון. הוצאת האחים לוין-אפשטין ושותפם, ורשה, ]ללא ציון 

שנה, שנות ה-20 בקירוב[. 
ספר לילדים, נדפס על גבי דפי קרטון עבים. שירים מחורזים מאת 
המשורר יצחק קצנלסון; איורים צבעוניים נאים בסגנון אר-נובו, 

מעשה ידי האמנית הגרמנייה אלזה ונץ-וייטור (1882-1973). ]30[ 
עמ', 14X19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. פגמים קלים בדפים 

הראשונים והאחרונים. פגעי-עש קלים. 
נדיר. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

341.
Mehera-Dehera - A Children‘s Book Printed on Cardboard 
Paper - Warsaw
Mehera-Dehera! Paintings and sounds of songs from 
the village and from the city, by E. Vintz and Y. 
Katzenelson. Published by Levin-Epstein Brothers and 
co., Warsaw, ]the year is not indicated, circa 20s[.
A children's book, printed on thick cardboard paper. 
Rhymed poems by the poet Yitzhak Katzenelson, fine 
color illustrations in art nouveau style made by the 
German artist Elsa Wentz - Vytor (1882-1973). ]30[ pp, 
14X19.5 cm. Fair - good condition. Stains. Minor defects on 
the first and last pages. Slight moth damage.
Rare.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

342 341

.342
ספריה "זלזלים" - שמונה חוברות לילדים - ורשה, 1929-1930
שמונה חוברות מסדרת "ספריה 'זלזלים'". הוצאת "אבא", ורשה 

תרפ"ט-תר"ץ ]1929-1930[. 
כל חוברת כוללת ארבעה עמודים (דף נייר עבה, מקופל לשניים), 
עליהם נדפסו איור וסיפור קצר, מנוקד, לילדים. שמונה חוברות: 

"קלמן וזלמן", "הציר הקטן", "נטילת ידים" - נדפסו בשנת תרפ"ט; 
"איני יודע", "הילד והצפור", "מתי וגדי", "יוסי הולך לבית-הספר", 

"העורב והזמיר" - נדפסו בשנת תר"ץ. החוברות נתונות בקופסה 
מקורית. 8 חוברות (במקור מכילה הקופסה עשר חוברות), 14.5X11 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני. כתמי חלודה רבים, קרעים. קופסה קרועה, עם כתמים 
וקשקושים בעפרון. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

342.
"Zalzalim" Library - Eight Booklets for Children - 
Warsaw, 1929-1930
Eight booklets from the series "Sifriya 'Zalzalim'". 
"Abba" publishing, Warsaw ]1929-1930[.
Each booklet consists of four pages (heavy paper, folded 
into two). On each page appear an illustration and a 
short story, vowelized, for children. Eight booklets: 
"Kalman and Zalman", "Small Painter", "Washing Hands"- 
printed in 1929; "I Do Not Know", "The Boy and the Bird", 
"Mati and Gadi", "Yossi Goes to School", "The Crow and 
the Nightingale" - printed in 1930. The booklets are 
contained in the original box. 8 booklets (originally 
the box contained 10 booklets), 14.5X11 cm. Good-fair 
condition. Significant foxing marks, tears. Torn box, with 
stains and scribbles in pencil.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $300
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.343
"לפידים" - ירחון לבני-נוער - גימנסיה עברית בוילנה, 1922-1923

לפידים, עתון לבני הנעורים, מופיע פעמים בחֹדש ע"י מחלקה ה', 
גמנסיה עברית, וילנה, 1922-1923. העורך: א. ]אברהם[ ברוידס. 

המוציא: מ. קופילוביץ. ציר: מ. קליטשקה. 
ארבע חוברות: שנה ראשונה, חוברות ב', ג', ו'-ז'; שנה שניה, חוברת 

ב'. מודפסות בדפוס ליטוגרפי. כוללות שירים, סיפורים קצרים, 
"כרוניקות" עם מידע על הנעשה בארץ ישראל ומדור הומור, חידות 

ושעשועים. שיריו הראשונים של המשורר אברהם ברוידס (1907-1979) 
התפרסמו בחוברות אלה. בשנת 1923 עלה ברוידס לארץ והיה פעיל 
בגדוד מגיני השפה העברית (חוברת ו'-ז' נפתחת במאמרו "לשאלת 

הדבור העברי" ואחר-כך ממייסדי תנועת "הנוער העובד". 20-24 ס"מ. 
מצב טוב. נייר יבש, עם כתמים וקרעים בשוליים. 

בספריה הלאומית שמורות חוברות מהשנה השלישית בלבד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600

.344
"דער גאלאגאנער האן" - פרץ מארקיש - איורים מאת יוסף צ'ייקוב - 

ברלין, 1922
דער גאלאגאנער האן ]התרנגול הרברבן[, מאת פרץ מארקיש. הוצאת 

כלל, ברלין, תרפ"ג 1922. יידיש.
ספר ילדים מאת פרץ מארקיש. מאויר בידי יוסף צ'ייקוב. על העטיפה 

הקדמית איור צבעוני בעיצוב טיפוגרפי מרשים. בגוף החוברת 25 
איורים נוספים בשחור-לבן.

יוסף צ'ייקוב (1888-1986) - פסל, צייר, אמן גרפי, מורה 
ותיאורטיקן. למד בפריז בשנים 1910-1913, החל להציג עבודות 
משנת 1912. היה חבר פעיל בקבוצות ואגודות של אמנים יהודים. 

 Vkhutemas-ממייסדי קבוצת "קולטור-ליגע" בקייב. לימד פיסול ב
וב-Vkhutein בין השנים 1923-1930. 30 עמ', 31 ס"מ. מצב בינוני. 
דפים מנותקים, קרעים בשולי כל הדפים. עטיפה מנותקת. שולי העטיפה 

הקדמית והאחורית (כ-3 ס"מ בצדה הימני ובחלקה התחתון) חסרים ועברו 
 Tradition and Revolution :שיקום מקצועי. לפרטים נוספים, ראה

- The Jewish renaissance in Russian avant-garde 1912-
.(1928, Ruth Apter-Gabriel (editor

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1500

343.
"Lapidim" - Monthly Journal for Youngsters - Vilnius 
Hebrew Gymnasium, 1922-1923
Lapidim, journal for youngsters appearing twice a 
month and published by Fifth Grade, Hebrew Gymnasium, 
Vilnius, 1922-1923. Editor: A.]Avraham[ Broides. 
Publisher: M. Kopelovitch. Illustrations: Kalitchka.
Four booklets: first year, booklet no. 2, 3, 6-7; second 
year, booklet no. 2.Printed in lithographic printing. 
Include poems, short stories, "chronicles" with 
information about Eretz Israel and a section of humor, 
riddles and games. First poems by Avraham Broides 
(1907-1979) were published in these booklets. Broides 
immigrated to Israel in 1923 and was active in the 
"Protectors of the Hebrew Language Battalion" (issue 
no.6-7 opens with his essay "the question of Hebrew 
Speech". Later on he was one of the founders of "HaNO'ar 
HaOved" movement. 20-24 cm. Good condition. Dry paper, 
stains and tears to borders.
Only third year booklets are in the JNUL collections.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $600

343
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.345
"אין וואלד" - יששכר בער-ריבאק - ברלין, 1921 

אין ווַאלד ]ביער[, מאת לייב קוויטקָא, איורים מאת יששכר בער 
ריבאק. הוצאת שוועלן, ברלין, ]תרפ"א 1921[. יידיש.

סיפור לילדים. על העטיפה הקדמית ועל העטיפה האחורית נדפסו 
איורים צבעוניים. בגוף הספר נדפסו איורים גדולים בשחור-לבן. 16 
עמ', 24X31 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים וקרעים מזעריים בשולי 

הדפים. עטיפה קדמית מנותקת. קרעים, כתמים וקמטים בעטיפה. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1500

344.
"Der Galaganer Hon" - Peretz Markish - Illustrations by 
Joseph Chaikov - Berlin, 1922
Der galaganer hon ]the boastful rooster[, by Peretz 
Markish. Berlin: Klal 1922. Yiddish.
Children's book by Peretz Markish illustrated by Joseph 
Chaikov. On the front cover appears an illustration in 
color in an impressive typographic design. Within the 
booklet there are 25 additional illustrations in b/w. 
Joseph Chaikov (1888-1986) - sculptor, painter, graphic 
artist, teacher and theoretician. Studied in Paris 
between 1910-1913, started exhibiting from 1912. Was 
active member in groups and associations of Jewish 
artists. He was among the founders of "Kultur-Lige" in 
Kiev. Taught sculpture in Vkhutemas and in Vkhutein 
between 1923-1930. 30 pp,31 cm. Fair condition. Detached 
leaves, tears at edges of all of the leaves.Cover detached. 
Borders of front and back covers are missing (about 3 cm on 
the right side and the lower part) and were professionally 
restored. 
For additional information, see: Tradition and 
Revolution - The Jewish Renaissance in Russian avant-
garde 1912-1928, by Ruth Apter- Gabriel
(editor).
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1500

345.
In Vald - Issachar Ber Ryback - Berlin, 1921
In vald ]in the forest[, by Leib Kvitko, illustrations by 
Issachar Ber Ryback. Berlin: Schwellen, ]1921[. Yiddish.
Story for children. On front cover and back cover appear 
illustrations in color. Large b/w illustrations within 
the book. 16 pp, 31X24 cm. Good condition. Minor stains. 
Creases and minor tears to borders of leaves. Front cover is 
detached. Tears, stains and creases to cover.
From the collection of Arnie druck

Opening price: $1500

344

345
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.346
"פויגלען" - איורים מאת יששכר בער ריבאק - ברלין 

פויגלען ]ציפורים[, מאת לייב קוויטקָא, איורים מאת יששכר בער 
ריבאק. הוצאת שוועלן, ברלין, ]1922 בקירוב[. יידיש.

סיפור לילדים. על העטיפה הקדמית והאחורית איורים צבעוניים. 
בגוף הספר איורים גדולים בשחור-לבן. 15. ]1[ עמ', 24X31 ס"מ. מצב 

בינוני. דפים מנותקים, קרעים בשולי כל הדפים. עטיפה מנותקת. שולי 
העטיפה עברו שיקום מקצועי.

 Futur antérieur, l’avant-garde et le livre yiddish :ראה
1914-1939, הוצאת Skira. פריז, 2009. מס' 152.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

.347
מעשיות אנדרסן - עטיפות בעיצוב יששכר בער ריבאק 

אנדערסענס מעשהלעך ]מעשיות אנדרסן[, חוברות מס' 1-4 מסדרת 
"קינדער-ביבליאטעק" ]ספריה לילדים[. הוצאת "ליכט", קובנה 1922. 

יידיש.
מעשיות הנס כריסטיאן אנדרסן בתרגום ליידיש מאת דער נסתר (פנחס 
כהנוביץ'), ארבע חוברות כרוכות יחד. עטיפות החוברות מאוירות בידי 
יששכר בער ריבאק. ]2[, 20, ]4[, 22, ]6[, 23, ]5[, 16, ]2[ עמ', 14 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים ונזקי רטיבות, קרעים, שיקום בנייר דבק באחד השערים, 
חותמות ספריה.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $350

346.
"Foyglen" - Illustrations by Issachar Ber Ryback - 
Berlin
Foyglen ]birds[, by Leib Kvitko, illustrations by 
Issachar Ber Ryback. Berlin: Schwellen, ]ca.1922[. 
Yiddish.
Children's story. Illustrations in color appear on the 
front and back covers. Large illustrations in b/w appear 
within the book. 15. ]1[ pp, 31X24 cm. Fair condition. 
Detached leaves, tears to borders of leaves. Detached cover. 
Edges of cover - professionally restored.
See: Futur antérieur, l’avant-garde et le livre yiddish 
1914-1939. Skira, Paris, 2009. No. 152.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1000

347.
Andersen Tales - Covers Designed by Issachar Ber Ryback
Andersens mayselakh ]Andersen tales[, booklet no. 1-4 
of the series "kinder-bibliotek" ]library for children[. 
Kovno: "Licht", 1922. Yiddish.
Tales by Hans Christian Andersen translated into 
Yiddish by Der Nister (Pinchas Kahanovitch), four 
booklets bound together. Covers of booklets are 
illustrated by Issachar Ber Ryback. ]2[, 20, ]4[, 22, ]6[, 23, 
]5[, 16, ]2[ pp, 14 cm. Good condition. Stains and moisture 
marks, tears, one of the title pages is restored with 
adhesive tape, ex-library copy.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $350

346
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.348
"שלוש העזים" - איורים מאת ולדימיר לבדב 

 ,]Mysl[ Мысль הוצאת ,]שלוש העזים Tri Kozla[ три козла
מוסקבה-פטרוגרד, ]1923 בקירוב[. רוסית.

סיפור לילדים, מאויר בידי הצייר והאמן הגראפי הרוסי ולדימיר 
ואסילייביץ' לבדב (1891-1967). על העטיפה איור צבעוני ובגוף 

החוברת איורים בשחור-לבן. ]8[ עמ', 26 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים, 
כתם בדף הראשון. שולי החוברת קצוצים, ללא פגיעה בטקסט או באיורים. 

חיבור דפי החוברת משוקם שיקום מקצועי.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

.349
"קרוקודיל" - ספרו הראשון של ק. צ'וקובסקי בתרגום יידי - ריגה

קראקאדיל - פאעמע פאר קליינע קינדער, ק. ]קורניי[ טשוקאווסקי. 
תרגום ליידיש: ש. ל. שמועלסאן ]שמואלסון[. איורים מאת רעמי. הוצאת 

אונדזער צוקונפט, ריגה, ]שנות ה-20[. יידיש.
תרגום ליידיש של ספר הילדים הראשון שפרסם צ'וקובסקי. איור גדול 

על העטיפה, בגוף הספר איורים נוספים בשחור-לבן. 40 עמ', 28.5 
ס"מ. גוף הספר במצב טוב. העטיפה קרועה ומשוקמת שיקום מקצועי. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

348.
"Three Billy Goats" - Illustrated by Vladimir Lebedev
три козла ]Tri Kozla, three billy goats[, Moscow-St. 
Petersburg: Mysl ]ca. 1923[. Russian.
Children's story, illustrated by the Russian painter 
and graphic designer Vladimir Vasil'evich Lebedev 
(1891-1967). An illustration in color on the cover and 
b/w illustrations throughout the booklet. ]8[ pp, 26 cm. 
Good condition. Minor creases, stain to first leaf. Edges of 
booklet are chopped, no omission of text or illustrations. 
Collation of booklet's leaves was professionally restored.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

349.
Crocodile - K. Chukovsky's First Book Translated into 
Yiddish - Riga
Crocodile - poeme far klayne kinder, K. ]Korney[ 
Chukovsky. Translation into Yiddish: S. L. Shmuelson. 
Illustrations by Remi. Unser Zukunft publishing 
]1920s[. Yiddish.
Yiddish Translation of the first children's book 
written by Chukovsky. Large illustration on the cover, 
additional illustrations within the book in b/w. 40 
pp, 28.5 cm. Good condition. Cover torn and professionally 
restored.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

348349
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.350
אקטיאבערל - ירחון לילדים - קייב, 1930

ָאקטיאּבערל, איליוסטרירטער כוידעש פאר ָאקטיבערלערכ. הוצאת 
קולטור-ליגע, קייב, 1930. יידיש. 

גליון מספר 3. איורים מאת שרה שור (סארע שָאר) ומאת "ּפ. קאצ", 
מעלאמעד, קָאטקיס, רעזניקָאוו ו"ּב. קריוקָאוו". 24 עמ', 27 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. כתמים. עטיפה מנותקת. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

.352
תריסר חוברות לילדים - מוסקבה, 1935-1940

תריסר חוברות לילדים. הוצאת "עמעס" / "דער עמעס", מוסקבה, 
1935-1940. יידיש. 

1-8. שמונה חוברות לילדים מאת דבורה חורול (1898-1982) - 
משוררת ומורה ילידת אוקראינה, אשר שיריה וסיפוריה לילדים, 

הכוללים מקצב וחריזה, נדפסו בעתונים ובספרים במוסקבה עד מלחמת 
העולם השניה. שש מן החוברות אוירו בידי וו. טאראסָאווא (ָטָרסֹוָבה). 

■ פרילינג ]אביב[, 1935. ■ גארטנווארג ]גן ירק[, 1936. ■ די בינ אונ 
דער האן ]הדבורה והתרנגול[, 1937. ■ דער קאמאר ]היתוש[, 1937. 
■ ווינטער ]חורף[, 1938. ■ יאלקע ]עץ האשוח[, 1938. ■ אין קינדר 

קאלאניע ]במושבת הילדים[, 1939. ■ פאפאנינצעס, 1940 (אינו מופיע 
בספריה הלאומית).

9. סלאוויק אונ גאריק, עזרָא פינינבערג, 1936-1937. אינו מופיע 
בספריה הלאומית.

.351
פייפעלע - לייב קוויטקָא - חרקוב, 1928

פייפעלע ]חלילית / משרוקית[, ל. קוויטקָא. הוצאת ב.ו.צ.ב.ק., 
חרקוב, 1928.

סיפור מחורז לילדים, עם איורים צבעוניים מאת געארג פישער (ג'ורג' 
פישר). ]8[ דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים במעטפת.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

350.
Oktyaberl - Monthly Journal for Children - Kiev, 1930
Oktyaberl - Monthly Journal for Children. Kultur-Lige 
publishing, Kiev, 1930. Yiddish.
Issue No. 3. Illustrations by Sarah Shore and by "P. 
Katz," Melamed, Kotkis, Reznikow, B. Kriukow. 24 pages, 27 
cm. Fair - good condition. Stains. Loose cover.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

351.
Fayfele - Leib Kvitko - Kharkov, 1928
Fayfele ]flute[, L. Kvitko. Kharkov: 1928.
A rhymed story for children, with illustrations 
in color by George Fischer. ]8[ leaves, 24.5 cm. Good 
condition. Stains. Tears to cover.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $250

352 350351

10. אדלערל אונ שוימעלע, ראכל בראכעס, 1939. אינו מופיע בספריה 
הלאומית. 

11. וויג-ליד ]שיר ערׂש[, ל. קוויטקָא, 1940. איורים מאת וו. 
טאראסָאווא.

12. דאס טענעלע, מאת ראכל בוימוואל, 1938.

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600
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.353
חמשה ספרים וחוברות לילדים ולנוער - ברית המועצות, 1931-1947
חמשה ספרים וחוברות לילדים ולנוער. ברית המועצות, 1931-1947. 

יידיש ורוסית.
1. פאר יוגנט לידער-זאמלונג, ס. פאלאנסקי. הוצאת צענטראלער 

פאלקער-פארלאג פון פ. ס. ס. ר, מוסקבה-חרקוב-מינסק 1931. שירי 
ילדים ותווי נגינה. 16, 39 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים, דפים 

מנותקים. עטיפה מנותקת, עם קרעים.
ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ .2... ]מעשיה על מוטל'ה 

האדמוני, המפקח, הרב ישעיהו והקומיסר בלוך[, מאת יוסף אּוטקין. 
מוסקבה, 1933. רוסית. איורים מאת משה גורשמן. 41, ]1[ עמ', 26.5 

ס"מ. מצב טוב.
3. דער אומעטומגייער, מ. אילינ. הוצאת מעלוכע פאר די נאציאנאלע 

מינדערהייטנ אין אוסר"ר. חרקוב -קייב, 1933. על העטיפה איור נאה 
בשחור ובתכלת, בגוף החוברת איורים בשחור-לבן. 32 עמ', 20 ס"מ. 

מצב טוב. קמטים, קרעים בפינות חלק מן הדפים ובעטיפה. עטיפה מנותקת 
חלקית.

4. טשעליוסקינ, א קינדער-פאעמא, ז. בארסוק. הוצאת מעלוכע-
פארלאג, מינסק 1936. 76 ]2[ עמ', 17.5X13 ס"מ. מצב טוב. כתמים, 

קרעים בעטיפה.
5. אלעפבייס, לייב קוויטקָא. הוצאת "דער עמעס", מוסקבה, 1947. 

הא"ב עם עטורי צמחים ובעלי חיים מאת מיכאיל יַא וטקסטים מחורזים 
מאת לייב קויטקו. בסוף מספר שירים ולוח האותיות. 45, ]2[ עמ', 25.5 

ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים, בעיקר על העטיפה ובדפים הראשונים 
והאחרונים. עטיפה מנותקת, עם קרעים בשוליה. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

352.
A Dozen Booklets for Children - Moscow, 1935-1940
A dozen booklets for children. "Emes" publishing / "Der 
Emes", Moscow, 1935-1940. Yiddish.
1-8. Eight booklets for children by Dvora Khorol 
(1898-1982) - poet and teacher, native of Ukraine, whose 
poems and stories for children, with rhythm and rhyme, 
were printed in newspapers and books in Moscow until 
World War II. Six of the booklets were illustrated by W. 
Tarasova.
■ Friling ]Spring[, 1935. ■ Gartenverg ]vegetables 
garden[, 1936. ■ Di bin un der han ]the bee and the 
chicken[, 1937. ■ Der kamer ]the mosquito[, 1937. ■ Vinter 
]winter[, 1938. ■ Yalke ]fir tree[, 1938. ■ In kinder 
kolonye ]in children's colony[,1939. ■ Poponintses,1940 
(not in JNUL).
9. Slavik un garik, Ezra Feinenberg, 1936-1937. Not in 
JNUL.
10. Adlerl un Shoimele, Rachel Brokhes, 1939. Not in 
JNUL.
11. Vig-lid ]Lullaby[, L. Kvitka, 1940. Illustrations by 
W. Tarasova.
12. Dos tenele, by Rachel Boymvol.

Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $600

353.
Five Children's books and Booklets - USSR, 1931-1947
Five books and booklets for children and youngsters. 
USSR, 1931-1947. Yiddish and Russian.
1. Far yugnt lider-zamlung. S. Polansky. Moscow-
Kharkov-Minsk: tsentrale folker-farlag fun P.S.S.R, 
1931. Children's songs and musical notations. 16, 39 pp, 
25 cm. Good-fair condition. Tears, several detached leaves. 
Cover detached, with tears.
2. ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ... ]story about 
red-head Motele, the supervisor, rabbi Yesha'ayahu and 
Komisar Bloch[, by Joseph Utkin. Moscow, 1933. Russian. 
Illustrations by Moshe Gorshman. 41, ]1[ pp, 26.5 cm. Good 
condition.
3. Der umetomgayer, M. Ilin. Krakow-Kiev: Melukhe 
far di natsionale minderhaytn in USSR, 1933. A nice 
illustration in black and blue appears on the cover, 
within the booklet illustrations are in b/w. 32 pp, 20 
cm. Good condition. Creases, tears to corners of some of the 
leaves and cover. Cover partly detached.
4. Tshelyuskin, a kinder-poeme, Z. Barsuk. Minsk: 
Melukhe farlag, 1936. 76 ]2[ pp, 17.5X13 cm. Good condition. 
Stains, tears to cover.
5. Alfabays, Leib Kvitka, "Der Emes" Publishing, 
Moscow, 1947. The Hebrew Alephabet with illustrations 
of animals and plants by Mikhail Ya and rhymed texts 
by Leib Kvitko. Poems and the alphabet appear in the 
end. 45, ]2[ pp, 25.5 cm. Good condition. Creases and stains 
mainly to cover and first and last leaves. Detached cover 
with tears to edges.

From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400

353
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.354
ספרונים וחוברות לילדים - אוקראינה.

16 ספרונים וחוברות לילדים. אוקראינה, 1894-1918
1-3. שלוש חוברות מסדרת "עולם קטן", הוצאת י. ח. ראבניצקי ו-ד. 

הארינשטיין, דפוס מ"א בעלינסאן, אודסה, תרנ"ד-תרנ"ו ]-1894
 .]1896

4-13. עשר חוברות שראו אור בהוצאת "ִסְפִרי", אודסה, תרע"ו-תרע"ח 
.]1916-1918[

14. רק דוקטור, הלצה במערכה אחת, מאת שלום עליכם, תרגם נפתלי 
זיגל. מסדרת "עברית חיה - ביבלותיקה לעם ולבני הנעורים", הוצאת 

"סנונית", לבוב, ]1900[. 
15. דמי חנכה (חזיון לילדים בשלש מערכות) מאת בן-ציון פרדקין. 

לוגאנסק, 1909. 
16. לארץ אבות (שני ספורים), מאת מיכה יוסף ברדיטצבסקי. מסדרת 

"ביבליותיקא מוריה לבני הנעורים ולעם", אודסה, תר"ע ]1910[. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

354.
Children's Booklets and Pamphlets - Ukraine
16 children's booklets. Ukraine, 1894-1918.
1-3. Three booklets from the Olam Katan series, 
published by Y. C. Ravnitzky and D. Harinstein, M. A. 
Belinson Printing Press, Odessa, 1894-1896.
4-13. Ten booklets published by Sifri, Odessa, 1916-
1918. 
14. Rak Doctor, one-scene jest, by Shalom Aleichem, 
translated by Naftali Zigel. From the series of Ivrit 
Chaya - Bibliotica for the People and Youth, published 
by Senunit, Lvov, ]1900[. 
15. Dmei Chanuka (play for children in three scenes) by 
Ben Zion Fredkin. Lugansk, 1909.
16. L'Eretz Avot (two stories), by Micha Yosef 
Berdyczewski. From the series Bibliotica Moriah for 
Youth and the People, Odessa, 1910. 

Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $400

354
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.355
אוסף ספרים מוקדמים לפעוטות ולילדים - פולין

62 ספרונים וחוברות לפעוטות ולילדים. רובם נדפסו בפולין, חלקם 
בניו-יורק, תל-אביב, פריז וברלין, 1898 עד שנות ה-40. 

האוסף כולל ספרונים וחוברות מסדרות שונות, ביניהם: שלוש חוברות 
מסדרת "לבני הנעורים" בעריכת ובתרגום ישראל בנימין לבנר, 

הוצאת "תושיה", ורשה, תרנ"ח-תרנ"ט ]1898-1899[; שלוש חוברות 
מסדרת "ביבליותיקה לילדים ונערים", הוצאת "מקרא", ורשה, תר"ע 

]1910[; שתי חוברות מסדרת "ביבליותיקה 'צחוק ושעשועים'", הוצאת 
"יהודיה", ורשה, 1919; אחת-עשרה חוברות מאת יצחק קצנלסון, 

מסדרת "תלתלים - ספרי מקרא לילדים", ורשה, שנות ה-20; תשע 
חוברות מסדרת "ביבליותיקה למען הקטנים" ]עיבודים לסיפורי 

האחים גרים[, מעובדים בידי נתן לוין. ורשה, שנות ה-20. בשערי חלק 
מהחוברות נוסף בכתב יד "הרכוש הפרטי של המורה מ. ריטר-צדק"; 

ארבע חוברות מהסדרה "לילדי ישראל" מאת זלמן שניאור, הוצאת "ועד 
היובל", פריז, 1930. באחת החוברות הקדשה המחבר לראובן מס. 

כן כולל האוסף שלוש חוברות עם שירים ציוניים ושירי עם (נדפסו 
בורשה בשנים 1909, 1917 ובוילנה ב-1903) וחוברות מהסדרות 

הבאות (חלקן מאוגדות בכרך): "ביבליותיקה מנקדת לתינוקות", ורשה, 
ִלים - ספריה מצירת לילדים  1906; "נצנים", קרקוב, 1907; "ִׁשּבָ
ולנערים", ורשה, שנות ה-20; "ביבליותיקה לנערים"; "מספרות 

העמים, ספריה מנקדת לבני הנעורים", ורשה, 1921; "ספריה לילדים 
ולבני הנעורים", וילנה, 1921; "ספריה לילדים ולנערים", לודז', 

1921; "ביבליותיקה 'תלפיות'", ורשה, 1923; וספרים נוספים. גודל 
ומצב משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800

355.
Collection of Early Books for Infants and Children - 
Poland
62 booklets and pamphlets for infants and children. 
Most were printed in Poland, some in New York, Tel Aviv, 
Paris and Berlin, 1898 until the 1940s.
The collection is composed of booklets of various 
series: three booklets of the Livnei HaNe'urim 
series edited and translated by Yisrael Binyamin 
Levner, published by Tushia, Warsaw, 1898-1899; three 
booklets from the series of Bibliotica for Children 
and Youngsters, published by Mikra, Warsaw, 1910; 
two booklets from the series of Bibliotica Tzechok 
V'Sha'ashuim, published by Yehudia, Warsaw, 1919; 
11 booklets by Yitzchak Katzenelson, of the series 
Taltalim - Scriptures for Children, Warsaw, 1920s; 
nine booklets from the series Bibliotica for the Small 
Ones ]adaptation of the Brothers Grimm[, adapted by 
Nathan Levine. Warsaw, 1920s. Handwritten on some of the 
booklets' title pages is "The private property of the 
teacher M. Riter-Tzedek"; four booklets of the series 
L'Yaldei Yisrael by Zalman Shneur, published by Va'ad 
HaYovel, Paris, 1930. One booklet has a dedication by 
the author to Reuven Mas.
The collection also includes three booklets of Zionist 
songs and folk songs (printed in Warsaw in 1909, 1917 
and in Vilna in 1903) and booklets from the following 
series (some are bound in a volume): "Bibliotica with 
vowels for young children", Warsaw, 1906; Nitzanim, 
Cracow, 1907; Shibolim - Illustrated Library for 
Children and Youngsters, Warsaw, 1921; Library for 
Children and Youth, 1923; and more books. Varied size and 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $800
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.356
לקט ספרי ילדים - ארה"ב

86 ספרי ילדים שנדפסו בארצות הברית. מו"לים שונים, ניו-יורק, 
סינסינטי, לוס-אנג'לס, קליבלנד ושיקגו, שנות ה-20 עד שנות ה-50. 

עברית ויידיש.
אוסף גדול ומגוון הכולל ספרי לימוד, מקראות, ספרי א"ב, סיפורים 

מאוירים לילדים וכתבי-עת (גליון "העברי הקטן"; כרך גליונות 
"קינדער זשורנאל", 1924-1925; גליונות "יונגווארג", -1940

 Zevi) 1948). האוסף כולל ספרים רבים מאת צבי שרפשטיין
Scharfstein), בהוצאת "שילה" (ניו-יורק). סה"כ 86 ספרים וחוברות. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

.357
ֵעֶדן - ירחון מצויר לבני הנעורים - ניו-יורק, 1924-1925

ֵעֶדן, ירחון מצויר לבני הנעורים. המוציאה: בת שבע גרבלסקי. העורך: 
דניאל פרסקי. תריסר גליונות השנה הראשונה. ני-יורק, אפריל 1924 

- מרץ 1925. 
כל גליונות השנה הראשונה של "עדן". כוללים יצירות מאת 

טשרניחובסקי, ביאליק, י"ד ברקוביץ, אביגדור המאירי ואחרים. 
מצורף דף פרסום לקראת יציאת הגליון הראשון. 12 גליונות, 28 ס"מ. 

מצב משתנה. כתמים וקרעים. דפים מנותקים בגליון מס' 12. 

פתיחה: $200

356.
A Selection of Children's Books - USA
Eighty six children's books printed in the United 
States. Different publishers, New - York, Cincinnati, 
Los Angeles, Cleveland and Chicago, the 20s to the 50s. 
Hebrew and Yiddish.
A large and diverse collection which includes 
textbooks, readers, Alphabet books, illustrated stories 
for children and magazines (an edition of "HaIvri 
HaKatan"; a volume of issues of "Kinder Zhurnal", 1924 
-1925; issues of "Yunguarg", 1940-1948). The collection 
includes many books by Zevi Scharfstein, published 
by "Sheila" (New York).Total of 86 books and booklets. 
Varying size and condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $400

357.
Eden - Illustrated Monthly Journal for Youngsters - 
New-York, 1924-1925
Eden, illustrated monthly journal for youngsters. 
Publisher: Bat Sheva Grabelsky. Editor: Daniel Persky. 
A dozen issues of the first year. New-York, April 
1924-March 1925.
All of the first year issues of "Eden". Includes works by 
Tchernichovsky, Bialik, I.D. Berkovitch, Avigdor HaMeiri 
and others. Attached is a promotion leaf announcing 
the publication of the first issue. 12 issues, 28 cm. 
Condition varies. Stains and tears. Detached leaves in 
issue no. 12.

Opening price: $200

356357
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.358
שש הגדות של פסח לילדים

 Dr. A. בעריכת ,The Children's Haggadah / 1-2. הגדה לילדים
M. Silbermann, עם איורים מאת Erwin Singer. מהדורה שניה: 

ברלין, 1936; מהדורה שלישית: לונדון (נדפסה בצ'כוסלובקיה), 1937. 
בהגדה זו משולבים חלקי-נייר מתנועעים. 

3. הגדה של פסח לילדים, עם תרגום אנגלי על ידי בן-עמי 
שרפשטיין, ציורים מאת אשר ]זיגמונד[ פורסט. הוצאת שילה, ניו-

יורק, 1945. עברית ואנגלית. 
4. ספרון פסח לילדים, ערוך ע"י מאיר פרבר, הציורים מאת י. 

ירקוני. הוצאת "אתאזא", תל-אביב, ]1956[. 
5. הגדה של פסח לילד, ערוכה בידי פ' חן, הציורים מאת חנן פישר. 

הוצאת פישר, תל-אביב, ]שנות ה-50[. 
6. הגדה של פסח לתלמידי בתי-ספר, מתורגמת לאנגלית בידי 

 Siegmund) עם איורים מאת זיגמונד פורסט ,Saadyah Maximon
Forst). ניו-יורק, ]1958 בקירוב[. עברית ואנגלית. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

358.
Six Children Passover Haggadot
1-2. The Children's Haggadah, arranged by Dr. A. M. 
Silbermann, with illustrations by Erwin Singer. Second 
edition: Berlin, 1936; third edition: London (printed 
in Czechoslovakia), 1937. This Hagada has movable paper 
parts. 
3. Children's Passover Hagada, with English translation 
by Ben Ami Sharpstein, illustrations by Asher 
]Siegmund[ Forst. Published by Shilo, New York, 1945. 
Hebrew and English.
4. Passover Booklet for Children, edited by Meir Farber, 
illustrations by Y. Yarkoni. Published by Ataza, Tel 
Aviv, ]1956[.
5. Passover Hagada for the Child, edited by P. Chen, 
illustrations by Chanan Fisher. Published by Fisher, 
Tel Aviv, ]1950-s[.
6. Passover Hagada for School Pupils, translated into 
English by Saadyah Maximon with illustrations by 
Seigmund Forst. New York, ]ca. 1958[. Hebrew and English.

Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

.359
שלושים חוברות וספרים לילדים באנגלית

שלושים חוברות וספרים לילדים ולנוער יהודיים, באנגלית. ארץ 
ישראל וארצות הברית, ]בעיקר שנות ה-50 וה-60[. 

חלק מהספרים הנם יצירות של סופרים ישראליים וחלקן יצירות מקור 
אמריקניות. ספרים רבים מגוללים את סיפור הקמת מדינת ישראל או 
סיפורים מהחיים במדינה הצעירה, ספרים אחרים עוסקים בסיפורי 

התנ"ך, בקרן הקימת לישראל (בחוברת Blue Box the Bold), בחגי 
ובמועדי ישראל או בדמויות מופת (בספר על האלוף דוד מרכוס; ראה 

תמונה). גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $600

359.
Thirty English Booklets and Books for Children
Thirty booklets and books for Jewish children and 
young adults, English. Israel and the United States, 
]especially the 50s and 60s[.
Some of the books are works of Israeli writers and some 
are originals from the U.S. Many of these books tell 
the story of the founding of Israel or life stories in 
Israel in its early days, other books deal with Bible 
stories or the Jewish National Fund (the booklet Blue 
Box the Bold), the Jewish holidays and festivals of 
Israel, or important people (the book on General David 
Marcus; see image). Size and condition varies.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $600
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אוסף עתונים וכתבי-עת לילדים

125 כרכים וחוברות - עתונים וכתבי-עת לילדים. ארץ ישראל, פולין 
ואוסטריה, המאה ה-20. 

אוסף מגוון ועשיר, הכולל מבחר רחב של כתבי-עת לילדים, מארץ 
ישראל ומאירופה. נמצאים כאן עתונים נדירים, ארצישראליים 

ופולניים, משנות העשרה של המאה ה-20 ומשנות ה-20, לעתים 
גליונות בודדים ולעתים כרכים שלמים המאגדים חוברות רבות. להלן 

שמות חלק מהעתונים וכתבי העת: "עולם הילדים", "הכוכב" (ורשה 
יר" (תל-אביב 1928), "ארגענטינער ביימעלעך" (1948),  1923), "ַהּצִ

"הניצנים" (ירושלים 1936), "שיבולים" (ורשה 1922), "החיים 
 והטבע" (וילנה 1905), "מולדת" (בעריכת יעקב פיכמן, יפו,

1909-1914), "בן ארצי" (1925), "אלומות", "עתוננו" (ירושלים, 
1932-1934), "המנורה" (וינה 1920), "גננו" (ירושלים 1920), 

"הפרחים" (לוגנסק, אוקראינה, 1908 - 14 חוברות), "הארץ" 
(ירושלים 1921), "חברנו (ירושלים, 1924-1946), ועוד כתבי-עת 

ועתונים שלא נרשמו כאן. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

360.
Collection of Newspapers and Periodicals for Children 
125 volumes and booklets - newspapers and periodicals 
for children. Eretz Israel, Poland and Austria, 20th 
century. 
Rich and diverse collection, which includes an 
assortment of periodicals for children, from Eretz 
Israel and Europe. This collection contains rare 
Israeli and Polish newspapers, from the 1910s and 
1920s, some of which are single issues and some of 
which are volumes of many booklets bound together. 
The following are titles of some of the newspapers 
and periodicals: “Olam HaYeladim”, “HaKochav” (Warsaw 
1923), “HaTzir” (Tel Aviv 1928), “Argentiner Beimelech” 
(1948), “HaNitzanim” (Jerusalem 1936), “Shibolim” 
(Warsaw 1922), “HaChaim VeHateva” (Vilnius 1905), 
“Moledet” (edited by Ya’akov Fichman, Jaffa, 1909-1914), 
“Ben Artzi” (1925), “Alumot”, “Itonenu” (Jerusalem, 1932-
1934), “HaMenorah” (Vienna 1920), “Ganenu” (Jerusalem 
1920), “HaPrachim” (Lugansk, Ukraine 1908 - 14 booklets), 
“Ha’Aretz” (Jerusalem 1921), “Chaverenu" (Jerusalem, 
1924-1946), and additional periodicals and newspapers 
which are not listed here. Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1000

360
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אוסף חוברות ארצישראליות לילדים

90 חוברות לילדים. ארץ ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-20. 
אוסף חוברות לילדים, רובן חוברות סיפורים, אגדות ומעשיות שנדפסו 

בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה ה-20 (שנות העשרה, שנות 
ה-20 ושנות ה-30), חלקן כוללות יצירות עבריות מקוריות וחלקן 

תרגומים מספרות העולם. ביניהן, כ-40 חוברות "ספריה קטנה 
לילדים) בעריכת ישראל יהודה (יש"י) אדלר (מראשוני המורים 
העבריים) וחוברות רבות של "קופת הספר". גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $700

361.
Collection of Israeli Booklets for Children 
90 booklets for children. Eretz Israel, first half of 
20th century. 
Collection of booklets for children, majority 
consisting of stories, tales and Aggadot, printed in 
Eretz Israel during first half of 20th century (1910s, 
1920s and 1930s), some contain original Hebrew works 
and some consist of translations from world literature. 
Includes approximately 40 booklets “Sifriya Ktana 
Leyeladim” edited by Yisrael Yehuda (Yishai) Adler 
(among first Hebrew instructors) and many booklets of 
“Kupat Hasefer”. Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $700

361
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אוסף הכולל 230 ספרי ילדים

230 ספרי ילדים. ארץ ישראל וארצות נוספות, המאה ה-20. 
אוסף מגוון של ספרי ילדים וספרי לימוד, חלקם נדירים או שאינם 
נפוצים. ביניהם נמצאים כמה עשרות ספרים מהעשורים הראשונים 

של המאה ה-20 (מארצות שונות: ארץ ישראל, פולין, ליטא, בלארוס, 
ארצות הברית ומצרים) וכן נמצאים ספרים רבים משנות ה-40 וה-50 

ועד שנות ה-60-70; רובם בעברית ומיעוטם ביידיש.
בין הספרים הבולטים באוסף נמצאים ספרי לימוד ומעשיות לילדים 

שנדפסו באודסה ובורשה בשנות העשרה של המאה ה-20, ספרונים 
מסדרת "אוצרי, ספריה לילדים" שנדפסו בניו-יורק בשנות ה-30, 

ספרי ילדים שראו אור בארץ ישראל באופן עצמאי, "גדודנו" - ירחון 
מצויר וכתוב ביד, של גדוד "הכפירים", השומר הצעיר, דובנא 1925; 

ספרי ילדים בפורמט רחב (רוחבם גדול מאורכם) שנדפסו בארץ בשנות 
ה-40 וה-50, ועוד כהנה וכהנה ספרי ילדים, אשר רובם המכריע אינו 

מצוי באוסף הספריה הלאומית בירושלים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $13,000

362.
Collection of 230 Children‘s Books 
230 Children’s books. Eretz Israel and additional 
countries, 20th century. 
Diverse collection of Children’s books and study books, 
some of which are rare or uncommon. Includes dozens of 
books from first decades of 20th century (from various 
countries: Eretz Israel, Poland, Belarus, United States 
and Egypt) as well as many books from 1940s and 1950s 
and until 1960s and 1970s; majority in Hebrew and 
some in Yiddish. Among the outstanding books in this 
collection: study and tale books for children printed 
in Odessa and Warsaw in 1910s, booklets from series 
“Otzari, Sifriya Liladim”, printed in New York in 
1930s, children’s books which were published in Eretz 
Israel independently, “Gdudenu” - illustrated and hand 
written monthly of “Hakfirim” battalion, Hashomer 
Hatza’ir, Dubna 1925; children’s books in wide format 
(width longer than length) printed in Eretz Israel in 
1940s and 1950s, and many other children’s books, the 
majority of which do not appear in the JNUL collection. 
Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $13,000
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.364
אוסף מגלות אסתר וחוברות לפורים

אוסף מגלות אסתר מודפסות וחוברות היתוליות שנדפסו לכבוד חג 
פורים. ארץ ישראל, ]אמצע המאה ה-20[. 

האוסף כולל: ■ 31 מגלות אסתר מודפסות, רובן בפורמט קטן (פורמט 
כיס); רובן נדפסו בארץ ישראל סביב שנות ה-50. ■ 15 מגלות אסתר 

מודפסות על יריעות נייר וגלולות (בצורת מגלה). ■ שבע חוברות 
היתוליות לחג הפורים או חוברות בנושא פורים. גודל ומצב משתנים 

פתיחה: $200

.363
אוסף הכולל 760 ספרי ילדים

760 ספרי ילדים. ארץ ישראל, המאה ה-20. 
אוסף עצום בהיקפו, הכולל מגוון רחב של ספרים לילדים מארץ 

ישראל, רובם משנות ה-50, ה-60 וה-70, אך חלקם מוקדמים יותר או 
מאוחרים יותר (שנות ה-40, שנות ה-80 עד שנות ה-2000). האוסף 

כולל ספרים רבים שנכנסו זה מכבר לקנון ספרות הילדים הישראלית 
(גם אם מדובר בספרים מתורגמים): אצו רצו גמדים, המסע אל האי 
אולי, פלטרו ואני, צ'יבי, מקס ומוריץ, לימפופו, ברמלי, בוא אלי 

פרפר נחמד, ויהי ערב, ועוד כהנה וכהנה ספרים, שהיו ל"קלאסיקות" 
עבור דורות של ילדים והורים. ספרים רבים מופיעים במספר עותקים 

או במספר מהדורות שונות; ספרים בודדים ביידיש. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

364.
Collection of Esther Scrolls and Booklets for Purim
Collection of printed Esther scrolls and humorous 
booklets printed for Purim. Eretz Israel, ]mid 20th 
century[. 
Collection includes: ■ 31 printed Esther scrolls, 
majority in small (pocket) format; majority printed in 
Eretz Israel around the 1950s. ■ 15 rolled up (in form of 
scroll) printed Esther scrolls upon paper sheets. 
■ Seven humorous booklets for Purim or on topic of 
Purim. Various sizes and conditions. 

Opening price: $200

363.
Collection of 760 Children‘s Books 
760 children’s books. Eretz Israel, 20th century.
Enormously large collection including assortment 
of children’s books from Eretz Israel, majority from 
the 1950s, 1960s and 1970s, however some from earlier 
or later years (1940s, 1980s until 2000s). Collection 
includes many books which are already included in 
the Israeli children’s literature canon (including 
translated books): Atzu Ratzu Gamadim, Hamasa El Ha’I 
Ulai, Platro Ve’ani, Chibi, Max and Moritz, Limpofo, 
Barmalei, Bo Elai Parpar Nechmad, Vayehi Erev, and 
many other books, which were children’s “classics” for 
generations of children and parents. Many books appear 
in several copies or in several various editions; few 
books in Yiddish. Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $1000

364

365
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ספרים לילדים עם איורים לסיפורי התורה

1. תורת הילד / A gyermek Bibliájá, הספר הראשון, מאת 
Karoly Klein. מישקהולץ, ]1941?[. עברית והונגרית. איורים 

לפסוקים מן התורה. 219, ]1[ עמ', 17X25 ס"מ. מצב בינוני. 
2-4. שלוש מהדורות שונות של רישומי-קו פשוטים ונאים לסיפורי 

 Bilder-Bibel für kinder ■ :התורה, מאת אוטו גייסמר
gezeichnet, von Otto Geismar. הוצאת R. Mass ]רובין / ראובן 

מס[, ברלין, 1928. גרמנית. ■ קו לקו, ציורי התורה לילדי ישראל, 
שירים וחרוזים מאת לוין קיפניס. הוצאת ראובן מס, ירושלים, 1940. 
■ קו לקו, ספורי התורה לילדי ישראל מסודרים בידי ל. אבישי ]לוין 

קיפניס[. הוצאת ראובן מס, ירושלים, 1956. 
אוטו גייסמר (1873-1957), מורה לאמנות בבית הספר של הקהלה 

היהודית בברלין בשנים 1904-1936; בשנת 1930 נשלח מטעם הקהלה 
היהודית לפלשתינה ועשה בה מספר חודשים. בשנת 1939 היגר עם 

רעייתו לברזיל ולאחר מלחמת העולם השניה, השניים עברו לאנגליה.
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

365.
Children‘s Books with Illustrations of Torah Stories 
1. Torat HaYeled / A gyermek Bibliájá, first book, by 
Karoly Klein. Miskolc, ]1941?[. Hebrew and Hungarian. 
Illustrations of verses from the Torah. 219, ]1[ pages, 
25X17 cm. Fair condition. 
2-4. Three various editions of simple and fine sketches 
for stories of the Torah, By Otto Geismar: ■ Bilder-
Bibel für kinder gezeichnet, von Otto Geismar, R. Mass 
publication ]Rubin / Reuven Mass[, Berlin, 1928. German. 
■ Kav LeKav, illustrations on the Torah for Jewish 
children arranged by L. Avishai ]Levin Kipnis[. Reuven 
Mass publication, Jerusalem, 1956.
Otto Geismar (1873-1957), instructor of art in Jewish 
institute of community of Berlin between 1904-1936; 
in 1930 was sent on behalf of the Jewish community to 
Palestine and spent several months there. In 1939 he 
imigrated with his wife to Brazil and following World 
War II they both relocated go England. 
Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

366

.366
אוסף מחברות לתלמידים

ארבעים מחברות לתלמידים. ארץ ישראל וארה"ב, 1906 בקירוב עד 
שנות ה-90. 

אוסף יצירתי ומעניין של מחברות לתלמידים, ביניהן מספר מחברות 
מתקופת היישוב (ומהעשורים הראשונים של המאה ה-20), שעטיפותיהן 

מאוירות בידי אמנים ידועים: ■ מחברות (משבצות) של "משה יחיא 
סרי - בית מסחר של כל מיני מכלת ומשקאות שונים, שכונת הבוכרים, 

ירושלם", עטיפותיהן מאוירות בידי מאיר גור-אריה. ■ מחברת 
(משבצות) של "בית מסחר ספרים וכלי כתיבה ה. ש. קרוגליאקוב, 

 יפו", עטיפתה מאוירת בידי א. איזנשטין, הוא אברהם אלדמע.

366.
A Collection of Student Notebooks 
Forty student notebooks. The state of Israel and the 
United States, circa 1906 until the 1990s.
A creative and interesting collection of notebooks for 
students, including a number of notebooks from the 
period of the Yishuv (and from the first decades of the 
20th century), the covers are illustrated by renowned 
artists: ■ Notebooks (grid paper) of "Moses Yahya Sari 
- A trading house of all kinds of comestibles and 
beverages, the Bukharin neighborhood, Jerusalem", 
cover illustrated by Meir Gur Arie. ■ A notebook (grid 
paper) of "A Trading House for Books and Stationery H. 
S. Krugliakov, Jaffa," the cover is illustrated by A. 
Eisenstein, aka Avraham Aldema. ■ A music notebook by 
“Tushia” publishers ■ A Rambam notebook (ruled paper), 
the cover is illustrated by Reuven Lifshitz, New York. 
■ The front cover of a notebook illustrated by Jacob 
Stark, and more. In addition, the collection includes 
sketchbooks, music notebooks, stickers' notebooks, 
notebooks that include weather reports and a student’s 
calendar. Size and conditions varies.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

■ מחברת נגינה של הוצאת "תושיה" ■ מחברת רמב"ם (שורות), עטיפתה 
מאוירת בידי ראובן ליפשיץ, ניו-יורק. ■ עטיפה קדמית של מחברת 
מאוירת בידי יעקב שטרק, ועוד. כן נמצאות באוסף מחברות לציור, 

לתוי-נגינה, למדבקות, לרשימת מזג האויר ויומן לתלמיד. גודל ומצב 
משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200
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ארבעה ספרי-משחק לילדים 

ארבעה ספרי משחק לילדים - עם חלקים הניתנים להזזה, חלקים 
מתרוממים (פופ-אפ) או חלקים לגזירה והדבקה.

1. גן חיות, הציורים מאת ד. גלבוע, החרוזים מאת לוין קיפניס. דפוס 
מ. ענבי, תל-אביב, ]שנות ה-40[. הספר נפתח מחלקו העליון. ארבעה 

שירים לילדים מודפסים על דפי קרטון עבים. מכל מפתח בין שני 
דפי קרטון מתרוממים חלקים מאוירים המלווים את השירים. ]5[ דף, 

24X17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגמים בכריכה, כתמים, מעט קרעים בחקים 
המתרוממים. אינו ידוע ביבליוגרפית.

2. חוברת לגזירה והדבקה, עם איורים צבעוניים מאת אדית סמואל. 
תל-אביב, ]שנות ה-40[. איור מכולת, ואיורים קטנים הניתנים לגזירה 
- דמויות ומצרכים שניתן להניח על מדפי המכולת. ]6[ דף, 20X15 ס"מ. 

מצב טוב. 
3. אליעזר בעל שבעת המקצועות, ללא ציון שם המחבר. דפוס אורצל, 

רמת-גן, ]שנות ה-50[. איורים צבעוניים מאת מצגר.
סיפורו של אליעזר בעל שבעת המקצועות: חייל בצבא ישראל, מלח, 
טייס, נהג-קטר, כבאי, רופא ונהג טרקטור. אל הכריכה האחורית 

מחוברים חלקים הניתנים להזזה, בצורת ראשו ורגליו של אליעזר. ]8[ 

.367
שני משחקים לילדים 

1. משחק-קופסה להרכבת חותמת עם אותיות בעברית, ]שנות ה-20?[. 
קופסת המשחק מכילה: חותמת ריקה, אותיות, מלקחיים קטנים לתפיסת 

האותיות וטבלת עץ קטנה לאחסון האותיות. הקופסה: 13X10 ס"מ. מצב 
טוב-בינוני. פגמים בקופסה. כתמי-חלודה. חסרה קסת דיו וייתכן כי חסר 

חלק נוסף. חסרות אותיות רבות. 
2. משחק לבני הנעורים - אחד מי יודע אחד אני יודע. הוצאת בית 

מסחר שלום זילבער. טשרנוביץ, ]שנות ה-30 בקירוב[. 
ארבעה כרטיסי-משחק, נתונים בעטיפת קרטון מקורית. חסרים שני 

לוחות משחק ודף הוראות (בעברית ויידיש). 14.5 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. שדרת העטיפה מחוזקת בנייר דבק. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

.368פתיחה: $200
Four Game-Books for Children
Four game-books for children- with movable parts, Pop - 
up details or parts for cutting and pasting.
1. Zoo, illustrations by D. Gilboa, rhymes by Levin 
Kipnis. Printed by M. Anavi, Tel -Aviv ]1940s[.
The book opens from the top part. Four poems for 
children printed on thick cardboard pages. Between 
every pair of cardboard sheets there are illustrated 
pop up parts that accompany the poems. ]5[ leaves, 24x17 
cm, good - fair condition. Damaged binding, some stains, 
few tears in the pop-up parts. Bibliographically unknown.
2. Booklet for cutting and pasting with color 
illustrations by Edith Samuel, Tel - Aviv ]1940s[. 
An illustration of a grocery store and some small 
illustrations for cutting- figures and groceries that 
can be placed on the grocery shelves. ]6[ leaves, 20X15 cm. 
Good condition.
3. Eliezer Ba’al Shiv’at HaMiktzo’ot (Eliezer owner 
of the seven trades), the author's name is not stated. 
Ortzel Printing Press, Ramat-Gan ]1950s[. Color 
illustrations by Metzger.
The story of Eliezer owner of the seven trades: A 
soldier in the Israeli Army, sailor, pilot, locomotive 
-driver, fireman, doctor and a tractor driver. Movable 
parts are attached to the back cover and are shaped like 
the head and the legs of Eliezer. ]8[ leaves + moving 
parts, 15X19 cm. Good condition. Slightly loose cover, with 
some damages in its margins, stains. Bibliographically 
unknown.
4. These candles (HaNerot Halalu), stories and poems, 
by Jacob David Kamzon. "Niv" Publication, Jerusalem 
- Tel Aviv ]1960s[. Illustrations by Avigdor Luisada. 
Five poems for children. A piece of cardboard with 
illustration of menorah and candles is attached to the 
back cover, between the cardboard and the cover there 
is a red string. Above the illustration of the candles’ 
wicks small circles are cut. The pulling of the red 
string simulates the burning candles. 15, ]1[ p. 17x12 cm. 
Good condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $400

367.
Two Games for Children
1. A game the aim of which is to collect a stamp with 
Hebrew letters, ]1920s?[.
The box of the game contains: a blank stamp, letters, 
miniature tongs for the letters and a small wooden 
plate to store the letters. Box: 13X10 cm. Good - fair 
condition. The box is damaged. Rust stains. An inkwell and 
possibly some other details are missing. Multiple letters 
are missing.
2. A game for adolescents - “Ehad Mi Yodea, Ehad Ani 
Yodea”. Manufactured by Shalom Zilber Trading House. 
Chernivtsi, circa. 1930's. 
Four playing cards, presented in the original cardboard 
packaging. Two game boards and an instruction sheet are 
missing (Hebrew and Yiddish). 14.5 cm. Good condition. 
Stains. The spine of the cover is secured with scotch tape.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

דף + חלקים מתנועעים, 15X19 ס"מ. מצב טוב. כריכה מעט רופפת, פגמים 
בשוליה, כתמים. אינו ידוע ביבליוגרפית.

4. הנרות הללו, ספורים ושירים, מאת יעקב דוד קמזון. הוצאת "ניב", 
ירושלים-תל-אביב, ]שנות ה-60[. איורים מאת אביגדור לּואיָזאָדא. 

חמשה שירים לילדים. אל הכריכה האחורית מחוברת פיסת קרטון, עם 
איור חנוכיה ונרות, ובינה לבין הכריכה מונח שרוך בצבע אדום. מעל 

פתילי הנרות באיור, גזורים עיגולים קטנים. הזזת השרוך האדום 
מדמה את הדלקת הנרות. 15, ]1[ עמ'. 17X12 ס"מ. מצב טוב.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400
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.369
אוסף משחקי-קלפים ומשחקי-קופסה לילדים

אחד-עשר משחקים לילדים, ]שנות ה-40 עד שנות ה-60[.
1-3. שלשה משחקי "רביעיות" בקלפים: "חבריה עליזה, משחק 

לילדים ולנוער" (שני קלפים חסרים); "גבורי ישראל, משחק לילדים 
ולנוער", "אני מנגן".

4. מדות, משחק אמרות ופתגמים, מלקט ע"י ב. ברלוי, מציר ע"י ש. 
עובדיהו. הוצאת "ספרות", בנימין ברלוי, תל-אביב, ]שנות ה-40[. 
משחק "רביעיות" בקלפים, עם פתגמים בנושאים שונים: דרך ארץ, 

חכמה, שלום, שתיקה ודבור, אהבה, כבוד אב ואם, ועוד. נתון בקופסה 
מקורית, עם כרטיס הנחיות למשחק. מהדורה ראשונה של משחק 

הקלפים הראשון של הוצאת ברלוי.
5-6. הלכות חנוכה, משחק קלפים שמטרתו הקניית הלכות חג החנוכה 

לילדים ולנוער. הוצאת "מכון הלכון להקנות ההלכה לנוער ולילד", 
ירושלים. שני סטים.

7. כרטיסי הברקה, ערוכים בידי א. בוכנר, י. לוינטון, ל. קיפניס. 
כתובים ע"י אריה. הוצאת דביר וספר, תל-אביב. כרטיסים ללימוד 

עברית.
8. "אלף-בית מנוקד" - כרטיסים עם אותיות הא"ב וחלקים מסתובבים 

המציגים את סימני הניקוד. 
9. ארכימדס, משחק סבלנות-התעסקותי. הוצאת ב. ברלוי, תל-אביב. 

פיסות עץ בצורות שונות, הניתנות להרכבה. 
Lupo Kaj Safo .10 ]זאב וכבש], משחקי קישוטים "יודסקה" ומשחק 
התואם (סימטריה), לפי הספר "אורנמוגרפיה" של נ. ב. חבקין. הוצאת 

ראובן מס, ירושלים. 
11. רבותי, נברך!, משחק חינוכי ולימודי. הוצאת בינה, ירושלים. 

משחק-קופסה שמטרתו "להקנות לילדים ולבני נוער את ידיעת הברכות 
הרווחות על מיני מאכל ומשקה, אירועים, הזדמנויות ופעולות".

מצורפים מספר פריטים נוספים: כרטיסי-משחק משני משחקים שונים 
(ללא קופסה), לוח שחמט, ועוד. 

גודל ומצב משתנים. המשחקים נתונים בקופסאות מקוריות, עם הנחיות 
למשחק. חלקם אינם שלמים. כתמים; קרעים ופגמים בחלק מן הקופסאות. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

369.
Collection of Children's Card Games and Board Games
11 children's games, ]from the 1940s - 60s[.
For complete list, see Hebrew description.
Varied size and condition. The games are in their original 
boxes, with instructions. Some are not complete. Stains, 
tears and damage to some boxes.
From the collection of Arnie Druck.

Opening price: $200

370

369
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.370
חלקים ממשחק "עלה ובנה" - איורים מאת נחום גוטמן - קק"ל

"עלה ובנה", משחק לילדים מצויר ע"י נ. גוטמן. הוצאת מועצת המורים 
והגננות למען הקרן הקימת לישראל, ]1942[. 

חלקים ממשחק "עלה ובנה", משחק לוטו המורכב מלוח ומכרטיסים, 
אשר צויר בידי נחום גוטמן בהזמנת הקרן הקיימת לישראל, ושמטרתו 
ללמד את ילדי ישראל הצעירים כיצד לבנות את ארצם. לפנינו עטיפת 
המשחק (משוקמת ומודבקת על נייר) ארבעה לוחות וכרטיס, מאוירים 
בידי גוטמן, ושני לוחות נוספים - פירוט המופיע בכל אחד מלוחות 
המשחק. לוחות: 23X13 ס"מ; כרטיס: 4.5X5 ס"מ, עטיפה: 27X23 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים קלים. העטיפה משוקמת. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

.371
משחקים לילדים - לוחות-קרטון מסתובבים

שישה משחקים לילדים, המורכבים כל אחד משניים-שלושה לוחות-
קרטון הניתנים לסיבוב. חמישה נדפסו בארץ ישראל ואחד בארה"ב, 

]סוף שנות ה-40 עד סוף שנות ה-70[. 
על-ידי סיבוב לוחות הקרטון, שנוקבו בהם נקבים, לומד המשחק מידע 
שימושי אודות ארץ ישראל: קיבוצים, מושבים, השלטון המקומי העברי, 

מרחקים בין יעדים שונים בארץ ובחצי האי סיני, אותיות השפה 
העברית וסימני הסדר. חמישה עגולים ואחד מרובע, קוטר ממוצע: 23 

ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

370.
Parts of the Game "Ale veBne" - Illustrations by Nachum 
Gutman - JNF
"Ale veBne", children’s game illustrated by N. Gutman. 
Published by Council of the Teachers for the Jewish 
National Fund, ]1942[.
Parts of the game "Ale veBne", a lottery game comprised 
of a board and cards illustrated by Nahum Gutman and 
commissioned by the Jewish National Fund. The game 
aims to teach young Israeli children how to build their 
country. Presented here is the game’s cover (restored 
and pasted on paper) four boards and a card, illustrated 
by Gutman, and two additional panels - lists of what 
is featured in each of the game boards. boards: 23X13 cm; 
card: 4.5X5 cm Cover: 27X23 inches. Fair - good condition. 
Stains. Mild tears. The cover is restored.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200

371.
Board Games for Kids - Spinning Cardboard Panels
Six board games for children, each consisting of 2 - 3 
panels and printed on cardboard. Five were published in 
Israel and one in the U.S., ]late 40's to late 70's[.
By turning the punctured cardboard panels, playing 
the game provides useful information about Israel 
including: kibbutz, moshav, the Hebrew local 
government, distances between destinations in Israel 
and the Sinai Peninsula, the Hebrew Alphabet and the 
traffic signs. Five round panels and a square panel, 
average diameter: 23 cm. Good condition.
From the collection of Arnie druck.

Opening price: $200
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372. "רומא וירושלים" - ספרו של משה הס - מהדורה ראשונה - לייפציג, 1862
 Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage, Briefe und Noten, von

M. [Moses] Hess. הוצאת Eduard Wengler, לייפציג, 1862. גרמנית ומעט עברית. מהדורה 
ראשונה. 

"רומא וירושלים, שאלת הלאום האחרונה, אגרות וציונים". 
משה הס (1812-1875) היה סופר והוגה דעות סוציאליסט, מאבות התנועה הסוציאליסטית 

באירופה, ממבשרי הציונות ואבי הסוציאליזם הציוני. הס פרסם מאמרים, ייסד וערך כתבי עת 
חברתיים בעלי אג'נדה סוציאליסטית. יחד עם קרל מרקס ופרידריך אנגלס, נמנה הס עם מייסדי 

מפלגת ברית הקומוניסטים. 
לאחר שנים רבות בהן היה הס מנותק לחלוטין מזיקתו היהודית, חל אצלו שינוי מהפכני, לאחר 

שמהפכות 1848 והתנועות לאיחוד גרמניה ואיטליה הבהירו לו את מרכזיות המימד הלאומי בהוויה 
המודרנית. בשנת 1861 סיים את כתיבת ספרו "רומא וירושלים". בתחילה התקשה למצוא מו"ל, 

אולם בשנת 1862 הצליח להוציאו לאור בלייפציג. בספרו הוא פורש תורה ציונית שלמה, מתנגד 
להתבוללות וקורא ליישוב יהודים בארץ ישראל ולהחזרת המוני יהודים לחיי עבודה. האידיאל של 

החזרת היהודים לארצם הוא בעיניו אידיאל עולמי ולא רק יהודי, הוא הביע את שאיפתו להקמת 
מדינה יהודית סוציאליסטית בארץ ישראל, והוכיח את יכולת היהודים ליצור תרבות מודרנית. 

עם כל השקפתו הסוציאליסטית החילונית, הכיר הס בתפקידה ההיסטורי של הדת בשמירת זהותו 
הלאומית של עם ישראל.

הס נפטר בשנת 1875 בפריז, ונקבר, לבקשתו, בבית הקברות היהודי בקלן. בשנת 1961 הועלו 
, 239, [1] עמ'; [1] מעטפת, 19.5 ס"מ.  XVI ;עצמותיו לישראל ונטמנו בבית הקברות כנרת. [1] מעטפת

מצב בינוני-טוב. תו-ספר של פרופ' ד"ר פיליפ בלוך, היסטוריון ורב רפורמי בפוזן. כתמים. חותמות 
ספריה. קרעים ונזקים, חלקם משוקמים שיקום מקצועי. חלק מהגליונות אינם חתוכים.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $700

372. ”Rome and Jerusalem” - Book by Moshe Hess - First Edition - Leipzig, 1862
Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage, Briefe und Noten, von 
M. [Moses] Hess. Leipzig: Eduard Wengler, 1862. German and some Hebrew. 1st 
edition.
“Rome and Jerusalem, the last National Question, missives and notes”.
Moshe (Moses) Hess (1812-1875), author, philosopher and socialist, one of the 
founding fathers of the socialist movement in Europe, of the first Zionists, 
and generator of the Zionist socialism. Hess published essays, founded and 
edited social periodicals with a socialistic agenda. Collaborated with Karl 
Marx and Friedrich Engels. After alienating himself for many years from 
Judaism he went through a radical transformation in view of the 1848 revolu-
tions and the movements to unite Germany and Italy which made it clear to him 
that the national aspect is central in modern existence. In 1861 he completed 
his book “Rome and Jerusalem”. At first he could not find a publisher but in 
1862 he managed to publish the book in Leipzig. In this book, Hess introduces 
a Zionist theory, opposes assimilation and calls the Jews to settle in Eretz 
Israel and to resume a life of labor. The return of Jews to their land was in 
his eyes a universal ideal, not only Jewish. He expressed his aspiration to 
establish a Jewish Socialist state in Eretz Israel and proved that Jews are 
capable of creating a modern culture.
While believing in secular socialism, Hess recognized the historic value of 
religion in preserving the national identity of the people of Israel.
Hess died in Paris in 1875 and was buried, according to his request, in the 
Jewish cemetery of Cologne. In 1961 Hess was re-interred in the cemetery 
of Kinneret. [1] cover; XVI, 239, [1] pp; [1] cover, 19.5 cm. Fair-good condition. 
Ex-Libris label of Prof. Dr. Philip Baruch, historian and reform rabbi in Posen.
Stains. Ex-library copy. Tears and damages, some of which are professionally 
restored. Some of the sheets are not cut.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $700

קונגרסים ציוניים, הרצל, קק"ל
Zionist Congresses, Herzl, JNF
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373. "אוטואמנציפציה!" - יהודה ליב פינסקר - שלוש מהדורות - גרמנית, עברית ויידיש
בשנת 1882, בעקבות פרעות "הסופות בנגב", פרסם יהודה ליב פינסקר (1821-1891) - רופא, 
הוגה דעות, פעיל ציוני ומראשי תנועת "חיבת ציון" - את ספרו "אוטואמנציפציה!" בעילום שם. 
בספר זה מסביר פינסקר, כי לחלום האמנציפציה היהודית אין סיכוי, כיוון שהשנאה ליהודים 

הפכה למחלת נפש בקרב העמים, מחלה אותה כינה בשם "יודופוביה". בחיבורו זה מתפכח פינסקר 
מחלום ההשתלבות והציפיה לשוויון זכויות וקורא ל"אוטואמנציפציה" - שחרור עצמי, התרחקות 

מהגויים ומעבר מאנומליות לנורמאליות. הפתרון לבעיה היהודית, לפי פינסקר, הוא בהקמת 
מולדת לעם היהודי בארץ-ישראל.

החוברת ראתה אור לראשונה בגרמנית, בברלין, בשנת 1882 (ראה להלן) ובהמשך ראתה אור 
בכ-90 מהדורות וב-22 שפות. 

 Autoemancipation, mahnruf an seine Stammesgenossen, von einem Russischen .1
Juden. ברלין, 1882. מהדורה ראשונה. עותק חסר. 32 עמ' במקום 36 עמ'. כולל המעטפת המקורית. 

כריכה חדשה, 20.5 ס"מ. 
2. אבטּואימנצפציה, קול קורא לאחיו בני עמו, מאת יהודי רוסי, מתורגם עברית ע"י פ. פרענקעל. 

ברדיטשוב, תר"ס [1899]. 34 עמ', 15.5 ס"מ. מצב בינוני. עותק ספריה. נקבי-עש, חותמות וכתמים. 
כריכת קרטון, עליה מודבקת המעטפת המקורית.

3. אויטאעמאנסיפאציע! ַא קול קורא פון ַא רוסישען יוד צו זיינע ברידער. תורגם ליידיש בידי מ. 
בליישטיפט, עם הקדמה מאת י. אוגער. הוצאת "בית עם", לודז', תרע"ט [1919]. "מהדורה שניה". 

[2], 32, [2] עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. חותמת. מעטפת מקורית, מנותקת, עם קרעים קלים. כתמים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

373. ”Autoemancipation!” - Yehuda Leib Pinsker - Three Editions - German, 
Hebrew and Yiddish
In 1882, following the “Sufot BaNegev” pogroms,Yehuda Leib Pinsker (1821-
1891), a physician. Philosopher, Zionist activist and one of the “Hibbat Zion” 
movement leaders published his book “Autoemancipation!” anonymously. In 
this book Pinsker explains that the dream of Jewish emancipation will never 
come true since hostility against Jews has become a mental illness amongst 
the nations, an illness which he named “Judophobia”. In this composition 
Pinsker’s views changed radically and he no longer believed in integration 
and equal rights. He called for “autoemancipation” - self release, drifting 
apart from gentiles and passing from anomaly to normality. The solution for 
the Jewish problem, claimed Pinsker, is in establishing a Jewish state for 
the Jewish people in Eretz Israel. The booklet was first published in ber-
lin,Germany, in 1882 (see below) and later was published in 90 editions in 22 
languages.
1. Autoemancipation, mahnruf an seine Stammesgenossen, von einem Russischen 
Juden. Berlin, 1882. 1st edition. Copy with omissions. 32 pp instead of 36 pp. 
Includes original cover. New binding. 20.5 cm.
2. Autoemancipation, appeal to his brothers, by a Russian Jew, translated into 
Hebrew by F. Frenkel. Berdichev, [1899]. 34 pp, 15.5 cm. Fair condition. Ex-library 
copy. Moth-holes, ink-stamps and stains. Original cover mounted on a cardboard 
binding.
3. Oitoemantsipatsye! A kol kore fun a rusishn yid tsu zayne brider. 
Translated into Yiddish by M. Bleishtift, with an introduction by I. Uger. 
“Beit Am” publishing, Lodz, [1919]. “Second edition”. [2], [32], [2] pp, 20.5 cm. Good 
condition. Ink stamps. Original cover, detached, minor tears, stains.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500

372373
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374. אחד העם - "על פרשת דרכים" - מהדורה ראשונה, עם 
הקדשת המחבר

על פרשת דרכים, קובץ מאמרים שנדפסו בכה"ע [בכתבי העת] 
ובמאספים שונים, מאת אחד העם [אשר גינצברג]. מסודרים 
ומתוקנים בידי המחבר. הוצאת י. ח. ראבניצקי, דפוס מ"א 

בעלינסאן, תרנ"ה 1895. 
מהדורה ראשונה של קובץ המסות החשוב פרי עטו של אחד העם, 

מספרי היסוד של זרם "הציונות הרוחנית", שייסדו אחד העם.

בדף השער הראשון, המקוצר, הקדשה בכתב ידו של אחד העם: 
"לחברו בעבודת ספרותנו, ד"ר דוד ניימרק, מנחת זכרון 

מאת המחבר". פרופ' דוד ניימרק (1866-1924) - פילוסוף, 
חוקר הפילוסופיה היהודית ופעיל ציוני. פרסם מכתביו בעתון 

 "השילוח" מייסודו ובעריכתו של אחד העם.
, 298, [2] עמ', 20 ס"מ. מצב כללי טוב. עותק ספריה  XVI ,[1]

לשעבר. חותמות. מעטפת מקורית. קרעים משוקמים במעטפת 
הקדמית. כריכה חדשה. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

374. Ahad HaAm - ”Al Parashat Derachim” - First 
Edition, With Author’s Dedication
Al Parashat Derachim, selected essays which were 
published in periodicals and in various anthol-
ogies, composed by Ahad HaAm [Asher Ginsberg]. 
Edited and corrected by the author. Y.H. Ravnitzki 
publishing house, M.A. Beilinson printing press, 
1895.
First edition of the important selection of 
essays composed by Ahad Ha’am, a fundamental book 
of the “Spiritual Zionism” movement founded by 
Ahad Ha’am.
On the first title page, the shortened one, appears 
a dedication, handwritten by Ahad Ha’am: “to his 
friend in our literary work, Dr. David Neumark, 
a remembrance gift from the author”. Prof. David 
Neumark (1866-1924) - philosopher, scholar 
of Jewish philosophy and Zionist activist. 
Published his essays in “HaShilo’ach” founded 
and edited by Achad Ha’am. [1], XVI, 298, [2] pp, 20 cm. 
Overall good condition. Ex-library copy. Ink stamps. 
Original cover. Restored tears to front cover. New 
binding.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

375. "אלטנוילנד" - מהדורה ראשונה - לייפציג, 1902
Altneuland, Roman, von Theodor Herzl. הוצאת 

Hermann Seemann Nachfolger, לייפציג, [1902]. גרמנית. 
מהדורה ראשונה. 

רומן אוטופי. באמצעות העלילה מתאר הרצל את חזונו בנוגע 
למדינה היהודית העתידה לקום בארץ ישראל. הספר ראה אור 

מספר שנים לאחר שפורסם ספרו "מדינת היהודים" ולאחר 
ביקורו בארץ ישראל. הרצל חיבר את הרומן בין השנים -1899
1902 והעניק לכתב היד את השם "ציון החדשה". מאוחר יותר, 

בהשראת "אלטנוישול" - שמו של בית הכנסת בפראג - שינה 
את שם כתב היד ל"אלטנוילנד". באותה שנה בה פורסם, תורגם 

הספר גם ליידיש ולעברית (בעברית נקרא "תל-אביב", לפי 
החלטתו של המתרגם נחום סוקולוב. שם זה, כידוע, אומץ כשמּה 

של העיר העברית הראשונה) ותוך פחות משנה תורגם לשש 
 Wenn Ihr wollt, Ist" שפות. בדף השער נדפס המוטו הידוע
es kein Märchen" - "אם תרצו, אין זו אגדה". [3], 343, [1] 
עמ', 18 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים. רישום בעלות ותו-ספר 
בדפי הבטנה. כריכת בד וקרטון ישנה, בחזיתה הודבקה פיסה מן 

הכריכה המקורית, עם שם המחבר ושם הספר. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

374

375
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375. ”Altneuland” - First Edition - Leipzig, 1902
Altneuland, Roman, von Theodor Herzl. Leipzig: 
Hermann Seemann Nachfolger, [1902]. German. First 
edition.
Utopian novel. Herzl describes through the plot 
his vision of a future Jewish state in Eretz 
Israel. The book was published several years 
after Herzl’s book “The Jewish State” was pub-
lished, and after his visit to Eretz Israel. Herzl 
composed the novel during the years 1899-1902 and 
titled the manuscript “New Zion”. Later, inspired 
by “Altneuschul” - name of the Prague synagogue - 
Herzl changed the title to “Altneuland”. The book 
was published in Yiddish and Hebrew in the same 
year (in Hebrew titled “Tel-aviv”, according to 
the translator Nahum Sokolow’s decision.
This name was adopted as the name of the first 
Jewish city) and within less than one year it was 
translated into six languages. Printed on the 
title page is the famous Moto “Wenn Ihr wollt, 
Ist e skein Märchen” - “If you will - it is no 
dream”. [3],343, [1] pp, 18 cm. Overall good condi-
tion. Minor stains. Ownership inscription and an 
Ex-Libris label. Old cloth and cardboard binding, 
on its front a segment of the original binding is 
pasted with author’s name and book title.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500

376

376. "מדינת היהודים" - מהדורות בגרמנית ובעברית
שלוש מהדורות של "מדינת היהודים", ספרו המפורסם של 

הרצל, בו הוא מציג את בעיית היהודים ואת הצורך בפתרון 
מדיני-לאומי. בספרו משרטט הרצל את חזונו למדינת יהודים 

יצרנית ומתאר כיצד הוא רואה את מדינת היהודים העתידה 
לקום, בפירוט רב עד כדי התייחסות לשעות העבודה שיהיו 

נהוגות בה: "הזמן הקצוב לעבודה הוא שבע שעות ליום! [...], 
אֻגדת היהודים והחברה היהודית תלמודנה בענין זה חדשות יום 
יום - אשר יסכון גם ליתר העמים לדעתן - ובראותנו כי עבודת 
שבע השעות יכולה להתקים נקבע אותה בארצנו לחק לעתיד... 

ועבודת שבע השעות תביא לנו תועלת בהיותה לקול קורא ומאסף 
אלינו אנשים מכל פנות העולם, אשר יעלו בחפץ לבם. על ארצנו 

להיות מבחר הארצות...". 
 Der Judenstaat. Versuch, Einer Modernen .1-2
 M.) הוצאת מ. ברייטנשטיין .Losung der Judenfrage
Breitenstein), וינה, 1896. מהדורה שניה + מהדורה 

 "Zweite Auflage" רביעית. דף השער זהה, אלא שעל הכיתוב
 ."Vierte Auflage" הודבקה תוית נייר מודפסת עם הכיתוב

86 עמ', 21.5-22.5 ס"מ (במהדורה השניה השוליים קצוצים מעט). 
המהדורה הרביעית בכריכה מקורית. 

3. מדינת היהודים, דרך חדשה בפתרון שאלת היהודים, מֻתרגם 
ברשיון מיוחד מאת המחבר ע"י מיכל בערקאוויטש (ברקוביץ). 

הוצאת "תושיה", ורשה, תרנ"ח 1897. מהדורה שניה. העותק 
נתון במעטפת הנייר המקורית, של סדרת "ספרי-עם" וכרוך 
בכריכה חדשה.IV ,82 ,[3] ,[2], [2] עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. חותמות. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600

376. ”The Jewish State” - Editions in German and 
Hebrew
Three editions of “The Jewish State”, Herzl’s 
famous book, in which he raises the Jewish 
Question and introduces the need to find a 
political-national solution. Herzl draws his 
vision of a productive Jewish State and describes 
how he envisions the future Jewish state, in much 
detail being very specific even about the number 
of working hours in the new state. “The limited 
number of hours for work per day is seven!”
1-2. Der Judenstaat. Versuch, Einer Modernen 
Lösung der Judenfrage. Vienna: M. Breitenstein, 
1896. Second edition + fourth edition. Title 
page is identical except that on the inscription 
“Zweite Auflage” a printed label has been pasted 
with the inscription “Vierte Auflage”. 86 pp, 
21.5-22.5 cm (edges of second edition are somewhat 
chopped). Fourth edition in original binding.
3. The Jewish State, a new way for solving the 

Jewish Question, translated with a special 
permission granted by the author by Michal 
Berkowicz. Warsaw: “Tushiya”, 1897. Second edi-
tion. This copy is in its original paper cover of 
“Sifrei Am” series, and re-bound in a new binding. 
[2], [3], 82, IV, [2] pp, 17.5 cm. Good condition. Minor 
stains. Ink-stamps.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $600
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377. כרך חוברות "מזמן לזמן" - הוצאת "אחיאסף", ורשה, 
1897-1900

כרך המאגד את שש החוברות שראו אור בהוצאת "אחיאסף" 
בורשה (ובברלין) בסוף המאה ה-19, כחלק מסדרה בשם "מזמן 

לזמן", שעניינה העיקרי רעיונות הציונות ותחייתו הלאומית 
של העם היהודי. בתקופה בה פורסמו החוברות, שימש אחד העם 
(אשר גינצברג) כעורך ההוצאה. שש החוברות (ללא מעטפותיהן; 

ראה פריט הבא) נתונות בכריכה מקורית, על חזיתה מוטבע 
הכיתוב "הוצאת 'אחיאסף'" ועל שדרתּה הכיתוב "מזמן לזמן 

I-VI". למיטב ידיעתנו, לא ראו אור חוברות נוספות בסדרה זו. 
1. הקונגרס הבזילאי, מאת ד"ר תיאודור הערצל, מתורגם ע"י 

מיכל בערקאוויטש. תרנ"ח [1897]. 
2. על ציון ועל מקראיה, שימת עין על דברי ימי התנועה 

הציונית, מאת שאול פינחס רבינאוויץ (שפ"ר). תרנ"ח [1898].
3. רעיונות על דבר הקונגרס הציוני השני, מאת ד"ר מרדכי 

עהרנפרייז. ברלין, תרנ"ח [1898]. 
4. הציוניות בדברי ימי ישראל, מימי גלות ספרד עד היום, מאת 

בן-אברהם [בן ציון כץ]. תרנ"ט [1899]. 
5. חשבונה של ספרותנו, השקפה על דבר התפתחות שפתנו 

וספרותנו, מאת ד"ר שמעון ברנפלד. תרנ"ט [1899]. 
6. היהדות והגלות, מאת זאב יעבץ. תר"ס [1900]. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

377. ”MiZman LeZman” Volume of Booklets - 
”Achiasaf”, Warsaw, 1897-1900
Volume binding the six booklets published by 
“Achiasaf” in Warsaw (and Berlin) in the late 19th 
century as part of the series “MiZman LeZman”, the 
main topic of which was Zionism and the national 
revival of the Jewish people. During the period 
in which the booklets were published Ahad HaAm 
(Asher Ginserg) was the editor of the publishing 
house. The six booklets (no covers, see next item) 
are bound in the original cover. The inscription 
“’Achiasaf’ publishing” appears on the front and 
“MiZman LeZman I-VI” on the spine. To the best 
of our knowledge no additional booklets of this 
series have been published.
1. HaKongress HaBasilai [The Basel Congress], by 
Dr. Theodor Herzl, translated by Michal Berkowicz, 
[1897].
2. Al Zion VeAl Mikra’eha, simat Ayin al divrei 
ha’tenua ha-zionit, by Shaul Pinchas Rabbinowitz 
(SHE”FER). [1898].
3. Ra’ayonot al devar ha-kongress ha-zioni 
ha-sheni, by Dr. Mordechai Ehrenpreis. Berlin, 
[1898].
4. HaZionut bedivrei yemei Israel miyemei galut 
Sepharad vead hayom, by Ben-Avraham [Ben Zion 
Katz]. [1899].
5. Heshbona shel Sifruteinu, Hashkafa al devar 
hitpatchut sefateinu vesifruteinu, by Dr. Shimon 
Bernfeld. [1899].
6. HaYahadut VeHagalut, by Ze’ev Yavetz. [1900].
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400

378. שתי חוברות בנושא ציונות - הוצאת "אחיאסף", ורשה, 
1897-1898

חוברות 1 ו-2 מסדרת "מזמן לזמן", הוצאת חברת "אחיאסף", 
ורשה. 

1. הקונגרס הבזילאי, מאת ד"ר תיאודור הערצל. מתורגם 
ברשיון מיוחד מאת המחבר ע"י מ. בערקאוויטש, "עם תמונת 
המחבר ועצם כת"י וחתימתו בעברית". תרנ"ח [1987]. בשני 

הטפסים השמורים באוסף הספריה הלאומית חסרה תמונת 
המחבר. בעותק שלפנינו נמצאות גם תמונת המחבר וגם 

המעטפת המקורית. [2], 16 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 
2. על ציון ועל מקראיה, שימת עין על דברי ימי התנועה 

הציונית, מאת שאול פינחס רבינאוויץ (שפ"ר). תרנ"ח [1898]. 
נתון במעטפת המקורית. [1], 30, [2] עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני-

טוב. כתמים. קרעים משוקמים שיקום מקצועי. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

378
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378. Two Booklets Concerning Zionism - ”Achiasaf” 
Publishing, Warsaw, 1897-1898
Booklets 1 and 2 of the series “MiZman LeZman” 
published by “Achiasaf”, Warsaw.
1. HaKongress HaBasilai [The Basel Congress], by 
Dr. Theodor Herzl. Translated with the author’s 
special permission by M. Berkowicz “with a picture 
of the author and his handwritten signature in 
Hebrew”. 1987. In both copies which are in the col-
lections of JNUL the author’s picture is missing. 
The copy presented here includes both the author’s 
picture and the original cover. [2], 16 pp, 19 cm. 
Good condition. Stains.
2. “Al Zion VeAl Mikra’aeha” by Shaul Pinchas 
Rabbinowitz (SHE”FER). [1898]. Original cover. 
[1],30, [2] pp, 20 cm. Fair-good condition. Stains. 
Professionally restored tears.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

379. חוברות בנושא הקונגרסים הציוניים הראשון, הרביעי 
והחמישי

Der Baseler Congress, Dr. Theodor Herzl .1. הוצאת 
Welt. וינה, 1897. חיבור בגרמנית מאת ד"ר תיאודור הרצל, 

על דרכה של התנועה הציונית, בעקבות הקונגרס הציוני 
הראשון. 22 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. ללא מעטפת. חותמות 

וסימונים, שוליים קצוצים מעט. כריכת קרטון פשוטה. 
2. הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון (עם תמונות עשרת חברי 

הועד-הפועל הציוני היותר מפורסמים), מאת נחום סלושץ. 
הוצאת "תושיה", ורשה, תרס"א [1900]. מחולק לשתי חוברות. 

חוברת א': "פרטי כל הליכות כנסת הגדולה הרביעית, הישיבות, 
המשא-ומתן, ההצעות וההחלטות, האספות השונות, והשקפה 

כללית על מצב התנועה הציונית בכלל והקונגרס בפרט". 
חוברת ב': "הנאומים אשר נשאו בכנסת הגדולה הרביעית 

ד"ר הרצל, ד"ר נורדוי, ד"ר מנדלשטם, ד"ר גסטר, פרופ' 
בילקובסקי, סיר פ(רנסיס) מונטיפיורי, נ(חום) סוקולוב". 75; 

59 עמ', [1] לוח. חותמות. 
 Dr. Max Nordau, Rede, gehalten auf dem IV. .3

Zionisten-Congresse zu London. וינה, 1900. גרמנית. 
נאום מקס נורדאו בקונגרס הציוני הרביעי בלונדון באוגוסט 

1900. 15 עמ'. כתמים וקרעים קלים. 
 Dr. Theodor Herzl: Eröffnungsrede zum 5. .4

Zionisten-Kongresse in Basel. נאום הפתיחה של הרצל 
בקונגרס הציוני החמישי בבאזל. חוברת "עם עטורים אמנותיים 

ורפרודוקציה של גלוית הקונגרס מאת א"מ ליליאן". ברלין, 
 [4] ,14 ,[2] ."Ost und West" 1902. "תדפיס-נפרד" מתוך

עמ', 20.5 ס"מ. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

379. Booklets Concerning the First, Fourth and 
Fifth Zionist Congresses
1. Der Baseler Congress, Dr. Theodor Herzl. Vienna: 
Welt, 1897. Essay in German by Dr. Theodor Herzl, 
about the Zionist movement following the first 
Zionist congress. 22 pp, 21.5 cm. Good condition. 
No cover. Ink-stamps and signs, somewhat chopped 
margins. Plain cardboard binding.
2. Fourth Zionist Congress in London (with 
photos of famous ten members of the Zionist 
executive committee), by Nahum Slouschz. Warsaw: 
“Tushiya”,[1900]. Divided into two booklets. 
Booklet A: “ …sessions, negotiations, decisions, 
various meetings and the general situation of the 
Zionist movement in general and the congress in 
particular…”. Booklet B: “Speeches delivered by 
Dr. Herzl, Dr. Nordau, Dr. Mandelstam, Dr. Gaster, 
Prof. Bilkovsky, Sir F(rancis) Montefiore, N(ahum) 
Sokolov”. 75; 59 pp, [1] plate. Ink stamps. 
3. Dr. Max Nordau, Rede, gehalten auf dem IV. 
Zionisten-Congresse London. Vienna, 1900. German. 
Speech delivered by Max Nordau in the fourth 
Zionist congress in London, August, 1900. 15 pp. 
Minor stains and tears.
4. Dr. Theodor Herzl: Eröffnungsrede zum 
5. Zionisten-Kongresse in Basel. Opening speech 
delivered by Herzl to the fifth Zionist congress 
in Basel. Booklet with “artistic illustrations 
and a reproduction of the congress’ postcard by 
E.M. Lilien”. Berlin, 1902. “Separate reprint” out 
of “Ost und West”. [2], 14, [4] pp, 20.5 cm.

Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300
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380. תיאודור הרצל - כרטיס ביקור עם הקדשה בכתב יד - 
וינה, 1895

כרטיס ביקור של ד"ר תיאודור הרצל, עם הקדשה בכתב ידו. 
וינה, 30 בנובמבר 1895. גרמנית. 

 ."Dr. Theodor Herzl" :על הכרטיס נדפס שמו של הרצל
הרצל הוסיף על הכרטיס הקדשה בכתב יד (גרמנית), למר 

ְפִריץ אנגל (Fritz Engel), בה הוא מודה לו מכל הלב על 
שיחתם הידידותית "שאיני ראוי לה", שעסקה בספרו של הרצל, 

 Das Palais Bourbon, Bilder aus dem) "היכל בורבון"
französischen Parlamentsleben - "היכל בורבון, 

תמונות מחיי הפרלמנט הצרפתי", ראה אור בלייפציג בשנת 
 .(1895

"היכל בורבון" נכתב באותה תקופה בה שקד הרצל על כתיבת 
ספרו המונומנטלי, "מדינת היהודים", כפי שהוא מעיד בכתביו: 

 N. F. Press בהיותי בדרך מסעי בספרד הציע לי העתון "
להיות לו סופר קבוע בפאריז. לקחתי עלי את המשרה הזאת, 

אף כי עד אז מאסתי ובזיתי את הפוליטיקה. בפאריז היתה לי 
שעת-כשר להכיר ולדעת, איך יבינו בני האדם את הפוליטיקה 

וגליתי דעתי על אדותיה בספר קטן: 'היכל בורבון'. בשנת 
1895 שבעתי את החיים בפאריז ושבתי לווינא. במשך שני 

החדשים האחרונים לשבתי בפאריז כתבתי את ספרי 'מדינת 
היהודים'...". [מתוך: "תולדות הרצל (כתובות בידי עצמו)", 

נדפס ב"כל כתבי תיאודור הרצל, כתבים ציוניים, בתרגום ד"ר 
מיכל ברקוביץ. הוצאת אחיאסף, ורשה, תרפ"ב, 1922].

אפשר כי נמען ההקדשה הוא המשורר והסופר הגרמני-יהודי 
פריץ אנגל, שחי בברלין בשנים 1867-1935 ופרסם ביקורות 

ורשימות באופן קבוע ב"ברלינר ָטאֶגּבַלאט".
5.5X9.5 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1200

380. Theodor Herzl - Calling card with a 
Handwritten Dedication - Vienna, 1895
Calling card of Dr. Theodor Herzl, with a dedica-
tion in his handwriting. Vienna, November 30,1895. 
German.
Herzl’s name is printed on the card: “Dr. Theodor 
Herzl”. Herzl added on the card a handwritten 
dedication (in German) for Mr. Fritz Engel; Herzl 
thanks sincerely for their friendly talk “which 
I do not deserve” which concerned Herzl’s book, 
“Das Palais Bourbon, Bilder aus dem französischen 
Parlamentsleben” (Bourbon Palace - pictures of 
the Parliamentary Life of France, published in 
Leipzig in 1895).
“Bourbon Palace” was written at the same time 
as Herzl’s monumental book “The Jewish State”, 
as he mentions in his writings: “when I traveled 
through Spain N.F. Press offered me to serve 
as their permanent correspondent in Paris. I 
accepted this post in spite of the fact that I 
was tired of politics and despised it. In Paris 
I had a chance to learn to know how people could 
understand politics and I expressed my views 
in a small book “Bourbon Place”. In 1895 I had 
enough of life in Paris and I returned to Vienna. 
During the last two months of my life in Paris 
I wrote my book “The Jewish State”…” [from: 
“Herzl’s biography (written by himself)”, printed 
in “The Writings of Theodor Herzl, Zionist 
writings, translated by Dr. Berkowicz. Warsaw: 
Achiasaf, 1922].
It is possible that the receiver of this ded-
ication is the German-Jewish poet and author 
Fritz Engel who lived in Berlin during the years 
1867-1935 and published critics and essays in 
“Berliner Tageblatt”. 5.5X9.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1200

380

381

382
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381. מכתב בכתב ידו של האנס הרצל, בנו של תיאודור הרצל 
- לונדון, 1930

מכתב קצר בכתב ידו של האנס הרצל, על כרטיס מודפס של 
ה-"Hampden Club". לונדון, 9 בספטמבר 1930. אנגלית. 

"9 בספטמבר 1930, קיבלתי היום מברית הציונים 
הרוויזיוניסטים [הצה"ר] סכום של 1.2.6 £ (פאונד אחד, שניים 

ושישה), בתודה. ה. הרצל". 
האנס הרצל - בנו השני של בנימין זאב הרצל נולד ב-10 

ביוני 1891, הרצל לא העניק לו שם עברי, ואף לא מל אותו 
(אחרי מותו של הרצל, ארגנה לו הקהילה היהודית טקס ברית 

מילה והעניקה לו את השם שמעון), כאשר נפטר בנימין זאב 
הרצל היה האנס בן 13. בהתאם לבקשתו של הרצל, נשלח האנס 

ללמוד בפנימיה יהודית דתית באנגליה, כשנפטרה אימו חזר 
לווינה, התמוטט בגלל רגשות אשם על שלא היה עם אימו בימיה 

האחרונים ואושפז בסנטוריום. אחרי ששוחרר חזר ללימודיו 
באנגליה, אותם סיים בהצלחה. האנס התקבל לאוניברסיטה; 

בתקופת מלחמת העולם הראשונה התגייס לצבא הבריטי 
וכשהשתחרר ב-1919 התפרנס בעיקר מתרגום כתבי אביו. 

בגיל 24 התנצר והצטרף לכנסייה הבפטיסטית, המיר את דתו 
מספר פעמים (ניסה את הכנסייה הקתולית, הפרוטסטנטית, 

הבפטיסטית, האוניטרית והקווייקרית), לבסוף חזר ליהדות. 
ב-8 בספטמבר 1930 נפטרה בצרפת אחותו של האנס, פאולינה, 

כתוצאה ממתן מנת-יתר של מורפיום. שבעה ימים אחר-כך, 
ב-15 בספטמבר 1930 (ושישה ימים בלבד לאחר כתיבת המכתב 
שלפנינו), האנס איבד עצמו לדעת ביריית אקדח. 9X11.5 ס"מ. 

מצב טוב. מעט כתמים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

381. Letter Handwritten by Hans Herzl, Theodor 
Herzl’s Son - London, 1930
A short letter handwritten by Hans Herzl, on a 
printed card of “Hampden Club”. London, September 
9, 1930. English.
“the 9th of September 1930, Received this day 
from the Union of Zionists Revisionists the sum 
of 1.2.6 (one Pound two and six), with thanks, H. 
Herzl”. 
Hans Herzl, second son of Theodor Herzl was born 
on June 10, 1891. Herzl did not give him a Hebrew 
name, and did not circumcise him (after Herzl’s 
death, the Jewish community organized for him 
a circumcision ceremony and gave him the name 
Shimon), when Theodor Herzl died Hans was 13 years 
old. According to Herzl’s request, Hans was sent 
to a Jewish religious boarding school in England, 
and when his mother died he returned to Vienna, 
collapsed for not being with his mother during 
her last days, and hospitalized in a sanatorium. 
When he was discharged he returned to his studies 
in England and graduated with success. Hans was 
accepted to university; during WW I he joined 
the British army and when he was released in 
1919 he made a living mainly on translating his 
father’s writings. When Hans was 24 he converted 
to Christianity and joined the Baptist Church, 
converted several times (tried the Catholic 
Church, Protestant, Baptist, Unitarian and Quaker 
Church), finally he returned to Judaism. On 
September 8 1930 Hans’s sister Paulina died in 
France, from an over-doze of morphine. Seven days 
later, on September 15, 1930 (and six days after 
writing the letter presented here) Hans committed 
suicide with a pistol shot. 9X15 cm. Good condition. 
Minor stains.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

382. מקס נורדאו - כרטיס ביקור עם הקדשה בכתב יד - פריז, 
1904

כרטיס ביקור של ד"ר מקס נורדאו, עם הקדשה בכתב ידו. 
[פריז], ינואר 1904. 

על הכרטיס נדפסו שמו של נורדאו: "Dr. Max Noradu" וכן 
 Mardi, Jeudi, Samedi, de" - כתובתו ושעות הקבלה שלו

cinq à sept heures" - ימים שלישי, חמישי ושבת, בין 
השעות חמש ושבע. בראש הכרטיס הוסיף נורדאו הקדשה בכתב 

יד (גרמנית), שלשונה "ברכות לבביות לראש השנה ותודה, 
מאת". מצורפת המעטפה המקורית בה נשלח הכרטיס בתור 

 ,(Berta Herrmann) כרטיס-ברכה, אל הגברת ברטה הרמן
 Verein Judischer) "מאגודת הנשים היהודיות "מוריה

Moria' Mädchen') בעיר וינה (חותמת דואר וינאית מיום 11 
בינואר 1904). 

בשנים 1880-1914 השתקע נורדאו בפריז ועבד בה כפסיכיאטר 
 Vossische וככתב-חוץ עבור העתון הליברלי הברלינאי

 Die) "ֶרֶסה Zeitung ועבור העיתון הווינאי "נֹוֶיה ְפַראֶיה ְפּ
Neue Freie Presse). נורדאו חי בפריז עד לפרוץ מלחמת 
העולם הראשונה, אשר אילצה אותו, כאזרח אוסטרו הונגרי, 
לעזוב את צרפת. הוא היגר לספרד והתגורר במדריד במשך 

שש שנים, עד אשר עבר ללונדון ב-1920. לאחר שעשה תקופה 
בלונדון ועסק שם בפעילות ציונית, שב לפריז ונפטר בה בשנת 

1923. בשנת 1926, על פי צוואתו, הועלו עצמותיו ונטמנו בבית 
הקברות הישן בתל אביב. כרטיס 5.5X9.5 ס"מ. מצב טוב. מעטפה 

6.5X10.5 ס"מ. בלאי וכתמים. ללא בול. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500
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383. מכתב-ברכה מפואר על קלף שנשלח אל מקס נורדאו מאת 
קהילת בריסק, לכבוד יום הולדתו השישים, 1909

מכתב-ברכה מפואר. נשלח אל מקס נורדאו במלאת לו שישים 
שנים, מאת "אגדת ציון" בבריסק, ליטא, מנחם-אב, אלף 

תתמ"א לגלותנו [תרס"ט, יולי 1909]. 
יריעת קלף, עליה נדפסו מסגרת מעוטרת ונוסח הברכה: "אחינו 
הנעלה מר שמחה מאיר דוקטר נורדוי. ה' עמך גבור הרוח! בתוך 

בני העולם הנאור מוקירי שמך ובתוך כל אחיך ציוני-תבל 
הבאים לברכך ביום מלאת לך ששים שנה, מתכבדים גם אנחנו, 

ציוני-בריסק, להביע לך, אח יקר, את ברכתנו ליום הגדול 
והנכבד ההוא...". בפינות העליונות נדפסו שני מגני-דוד עם 

המלה "ציון". 

383. Remarkable Letter of Greetings on Parchment 
Sent to Max Nordau by the Brisk Congregation, on 
the Occasion of his Sixtieth Birthday 
A remarkable letter of congratulation sent to Max 
Nordau for his sixtieth birthday, by “Agudat Zion” 
in Brisk, Lithuania, [July 1909].
Parchment sheet on which a decorated frame and the 
text have been printed: “Our honorable brother Dr. 
Nordau… we, the Zionists of Brisk congratulate 
you on the occasion of your sixtieth birthday…”. 
Two Stars of David with the word “Zion” are 
printed on the two upper corners. A JNF stamp with 
Nordau’s portrait appears on the upper part and 
under the greeting appears a JNF “Zion” stamp 
(first JNF stamp issued in Vienna in 1902), with an 
ink stamp: “Agudat Zion, Brisk, Lithuania”. On the 
lower part appear handwritten signatures of more 
than one hundred of Brisk Zionists.
The reverse is completely covered with early JNF 
stamps (with Herzl’s portrait and “Zion” stamps). 
40X26 cm. Good condition. Folded. Stains.

Opening Price: $1500

382. Max Nordau - Calling Card with a Handwritten 
Dedication - Paris, 1904
Calling card of Dr. Max Nordau, with a handwritten 
dedication. [Paris], January 1904.
Printed on the calling card is Nordau’s name: 
“Dr. Max Nordau” and his address and reception 
hours - “Mardi, Jeudi, Samedi, de cinq à sept 
heures” - Tuesday, Thursday and Saturday, five 
to seven. Nordau added on the upper part of the 
card a handwritten dedication (in German) which 
reads :”Greetings for the New Year and Thank you, 
from.” Attached is the original envelope in which 
the card was sent as a greeting card, to Mrs. Berta 
Herrmann of the “Moriya” Jewish women organiza-
tion (Verein Judischer Mädchen ’Moria’) in Vienna 
(Viennese postal ink-stamp of January 11, 1904).
During the years 1880-1914 Nordau settled in 
Paris where he worked as a psychiatrist and a 
foreign correspondent for the liberal paper of 
Berlin Vossische Zeitung and for the Viennese 
paper Die Neue Freie Presse. Nordau lived in Paris 
until WW I broke out and was then obliged, as an 
Austro-Hungarian citizen, to leave France. He 
immigrated to Spain and lived in Madrid for six 
years, until he moved to London in 1920. After 
a while in London, where he was involved with 
Zionist activities, he returned to Paris and died 
there in 1923. In 1926, according to his will, he 
was re-interred in the old cemetery of Tel-Aviv.
Card 5.5X9.5 cm. Good condition. Envelope 6.5X10.5 cm. 
Wear and stains. No postal stamp.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500

בראש הברכה הודבק בול קק"ל עם דיוקנו של נורדאו ותחת 
הברכה הודבק בול "ציון" של קק"ל (הבול הראשון של 

קק"ל, שהונפק בוינה בשנת 1902), עם חותמת "אגדת ציון, 
בריסק-דליטא". 

תחת הברכה המודפסת חתומים בחתימת ידם יותר ממאה מציוני 
בריסק. 

צדה האחורי של יריעת הקלף מכוסה כולו בבולי קק"ל 
מוקדמים, שהודבקו עליה (בולים עם דיוקנו של הרצל ובולי 

"ציון"). 40X26 ס"מ. מצב טוב. מקופל. כתמים. 

פתיחה: $1500

383
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 384. שתי אגרות שנשלחו אל מקס נורדאו
1. אגרת שנשלחה אל מקס נורדאו בפריז, מאי 1898. השולח: 
א' מאירוביץ מפרנקפורט. כתובה בכתב-יד (גרמנית), על גבי 

 ,Max Marcus גלויה מודפסת עם דיוקנו של נורדאו (הוצאת
ברלין). 9X14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. 

2. אגרת שנשלחה אל מקס נורדאו בפריז, אב תרס"ט [יולי 
 ,(Złoczów) 1909]. השולח: יצחק הכהן שבדרון מזלוטשטוב

גליציה, המברכו "ליום מלאות לו ששים שנה, יהי רצון שיזכה 
לראות בבנין ירושלים והרמת קרן ישראל". כתובה בכתב יד 

 מרובע נאה, על גבי טלגרמה של הקק"ל בעיצוב רנצנהופר
(לדני, מס' C-9 / 51). 18X24 ס"מ. סימני קיפול. 

פתיחה: $200

384. Two Missives sent to Max Nordau
1. Missive sent to Max Nordau in Paris, May 1898. 
Sender: A. Meirovitch of Frankfurt. Handwritten 
(German), on a printed postcard with Nordau’s 
portrait (produced by Max Marcus, Berlin). 9X14 cm. 
Good condition. Minor stains and creases.
2. Missive sent to Max Nordau in Paris, (July 
1909). Sender: Yitzchak Hacohen Shvadron of 
Złoczów, Galicia, congratulating him “On the day 
of his sixtieth birthday, may he live to see the 
rebuilding of Jerusalem…”. Hadwritten in a fine 
square handwriting, on a JNF telegram designed 
by Rantzenhofer (Ladani, no. C-9/51). 18X24 cm. 
Folding marks.

Opening Price: $200

385. לקט גלויות וכרטיס-ציר - קונגרסים ציוניים
אוסף גלויות וכרטיס-ציר - קונגרסים ציוניים, 1913-1946. 

■ גלויה רשמית מהקונגרס הציוני ה-11 (רימר, מס' 29). ■ 
כרטיס-ציר, הקונגרס הציוני ה-11. ■ גלויה רשמית מהקונגרס 

הציוני ה-13 (רימר מס' 43). ■ גלויה מצולמת - קהל 
המשתתפים בקונגרס הציוני ה-18. ■ "הקונגרס הציוני הכ"א", 

שמונה גלויות (במקור צ"ל 10), נתונות בתיקייה מקורית. ■ 
 ,Basel: Stadtcasino; Basel: Die drei Rheinbrucken

שתי גלויות מצולמות רשמיות מהקונגרס הציוני ה-22. 

סה"כ 7 פריטים. גודל ומצב משתנים. כתמים וקרעים בחלק מן 
הגלויות. חלקן היו בשימוש. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

385. Collection of Postcards and a Delegate-Card - 
Zionist Congresses
Collection of postcards and a delegate-card - 
Zionist congresses, 1913-1946.
■ Official postcard of the 11th Zionist congress 
(Riemer, no. 29). ■ Delegate-card, 11th Zionist 
congress. ■ Official postcard of the 13th Zionist 
congress (Riemer no. 43). Real-photo postcard - 
participants in the 18th Zionist congress. 
■ 21st Zionist congress, eight postcards (origi-
nally were 10), in an original binder. 
■ Basel: Stadtcasino; Basel:Die drei Rheinbrucken, 
two official real-photo postcards of the 22nd 
Zionist congress. Total of 7 items. Size and 
condition varies. Stains and tears to some of the 
postcards. Some have been in use.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

385

384
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386. גלויות מהקונגרס הציוני ה-14 - וינה, 1925
ארבע גלויות-מזכרת מהקונגרס הציוני ה-14 שנערך בוינה 

בקיץ 1925 ■ גלויה עם איור בניין הקונצרטים בו נערך 
הקונגרס וכיתוב מודפס "לזכר הקונגרס הליוני הי"ד בוינה, 
אב-אלול תרפ"ה". חותמת-דואר רשמית. ■ גלויה עם תצלום 

בניין הקונצרטים הנ"ל. חותמת "הקונגרס הציוני הי"ד, וינה 
 Zum Andenken an den 14." ,תרפ"ה". ■ שתי גלויות-מזכרת

Zionisten-Kongress 1925 in Wien", עם חותמת-דואר 
רשמית. 9X14 ס"מ. מצב משתנה. ארבעתן היו בשימוש. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

386. Souvenir Postcards from the 14th Zionist 
Congress - Vienna, 1925 
Four souvenir-postcards from the 14th Zionist 
Congress held in Vienna in the summer of 1925: 
■ postcard with an illustration of the concert 
hall where the congress was held and a printed 
inscription: in memory of the 14th Zionist 
Congress in Vienna, 1925”. Official postal 
ink stamp. ■ Postcard with a photo of the above 
concert hall. Ink stamps”14th Zionist Congress, 
Vienna, 1925”. ■ Two souvenir-postcards, “Zum 
Andenken an den 14. Zionisten-Kongress 1925 in 
Wien”. 9X14 cm. Condition varies. The four post-
cards have been in use.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

387. אוסף פריטים - תיאודור הרצל וחיבורים בנושא ציונות
34 פריטים הקשורים בתיאודור הרצל ובתנועה הציונית. 
ביניהם מספר פריטים מוקדמים, מראשית המאה ה-20, 

העוסקים ברעיונות הציונות, וכן פריטים מהמחצית הראשונה 
של המאה ה-20, העוסקים, בעיקר, בתיאודור הרצל ובדמותו. 

האוסף כולל, בין היתר: החיבור "למרנן ורבנן, ספר כולל 
שטה מסודרת וברורה ע"ד [על דבר] עבודת האומה והציוניות 
השלמה", מאת נ. סאקאלאוו [נחום סוקולוב]. ורשה, תרס"א 

1901; "כתבי ד"ר הרצל הציונים", ורשה, 1904; עלון ציוני 

387. Collection of Items - Theodor Herzl and 
Zionist Works
34 items related to Theodor Herzl and the Zionist 
movement. Among them are early items, from the 
beginning of the 20th century, with Zionist 
context, as well as other items from the first half 
of the 20th century linked to Theodor Herzl. The 
collection includes the work “L’Maranan V’Rabanan, 
a book with a clearly arranged method concerning 
the nation’s mission and Zionism”, by N. (Nachum) 
Sokolov. Warsaw, 1901; The Writings of Dr. Herzl, 
The Zionists, Warsaw, 1904; a printed Zionist bro-
chure, Unser Tzukanft no. 1. [London? End of 19th 
century?]; Unser Programm, By Menachem Ussishkin. 
Vienna-Leipzig, ca. 1904; Sechs Kongressreden, 
Theodor Herzl. Printed in Leipzig in 1914 (in 
honor the tenth anniversary of Herzl’s death) 
approximately 400 numbered copies; pencil from 
Czechoslovakia, with Herzl’s portrait; newspaper 
from the day Herzl’s coffin reached Eretz Israel; 

386

מודפס, "אונזער צוקאנפט" מס' 1. [לונדון? סוף המאה 
ה-Unser Programm ;[?19, מאת מנחם אוסישקין. וינה-

 Sechs Kongressreden, Theodor ;לייפציג, [1904] בקירוב
Herzl. נדפס בלייפציג בשנת 1914 (לציון עשור לפטירת 
הרצל) ב-400 עותקים ממוספרים; עפרון מצ'כוסלובקיה, 

עם דיוקנו של הרצל; עתון מיום הגעת ארונו של הרצל לארץ 
ישראל; דין וחשבון של המרכז הציוני בבריטניה הגדולה 

ואירלנדיה; חוברות עם תרגומי סיפורים ופיליטונים של הרצל, 
גלויות עליהן מופיעה תמונתו, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

discussion of the Zionist center in Great Britian 
and Ireland; booklets with translation of stories 
and feuilletons about Herzl, postcards with his 
picture etc. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $200
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388. אלבום-מכתבים לאלפרד )אברהם( מילר מקטוביץ, 50 שנים 
לועידת קטוביץ

אלבום המאגד מכתבים שנכתבו לכבוד אלפרד (אברהם) מילר 
(Müller) מקטוביץ או הקדשות שנכתבו לכבודו בידי פעילים 

ציוניים, בביקוריהם בביתו בקטוביץ (Katowice), שנות 
ה-20-30.

על דפי האלבום נכתבו 11 מכתבים והקדשות והודבקו בהם עוד 13 
מכתבים, גזירי-נייר ותצלומים (ביקור סוקולוב בקטוביץ', ועוד), 
שהוענקו לנ"ל. חלק מהמכתבים וההקדשות נכתבו בנובמבר 1934, 
עת ביקרו בקטוביץ כמה פעילים ציוניים, לציון 50 שנים לכינוסּה 
של ועידת קטוביץ ההיסטורית. בין הכותבים והמקדישים באלבום: 
יהושע טהון, נחום סוקולוב, יצחק גרינבוים, היינריך לווה, נתן 
ביסטריצקי (אגמון), ואחרים. כ-[33] עמודים (עמודים רבים נותרו 
ריקים), כרך 22 ס"מ, כריכת עור. מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים. 

דפים מנותקים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

388. Album with Letters to Alfred )Avraham( Müller 
of Katowice, Katowice Conference’s 50th Anniversary
An album with letters written to Alfred (Avraham) 
Müller of Katowice or dedications written for him 
by Zionist activists when visiting his house in 
Katowice, 1920s-30s.
11 letters and dedications were written on the album 
leaves. In addition, 13 letters, paper cuttings and 
photos given to Müller (Sokolov’s visit to Katowice) 
were pasted to the album leaves. Some of the letters 
and dedications were written in November 1934, 
when several Zionist activists visited Katowice, 
commemorating 50 years since the historic Katowice 
conference. Amongst the writers and dedicators in 
the album: Jehoshua Ozjasz Thon, Nahum Sokolov, 
Yitzhak Gruenbaum, Heinrich Loewe, Natan Bistritski 
(Agmon), and others. Approx. [33] pages (numerous 
blank pages), volume 22 cm, leather binding. Fair-good 
condition. Tears and stains. Detached leaves.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

389. אוסף פרסומים של "קרן היסוד", שנות ה-20-30
עשרים ושבעה פריטים הקשורים ב"קרן היסוד - המגבית 
המאוחדת לישראל", הגוף הכספי המרכזי של ההסתדרות 

הציונית, לאיסוף תרומות לבניין הארץ, שנות ה-20 עד שנות 
ה-50.

אוסף עשיר הכולל חוברות, לוחות-שנה, ספרים ולקטי 
תצלומים המתארים את פעילות קרן היסוד בגאולת הארץ: 

חוברות על יישוב עמק חפר ועמק יזרעאל, על התפתחות הארץ 
והעלייה אליה, ועוד. מרבית הפרסומים משנות ה-20 וה-30, 
אך נמצאים ביניהם גם פרסומים משנות ה-40 וה-50. גודל 

ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

389. A Collection of Publications of ”Keren 
Hayesod”, the 1920s-1930s 
Twenty-seven items associated with “Keren 
Hayesod - United Israel Appeal”, the central 
financial body of the World Zionist Union 
responsible for the collection of donations for 
the construction of the state of Israel, from the 
1920s to the 1950s.
An impressive collection of brochures, calendars, 
books and selections of photographs depicting the 
activities of Keren Hayesod in the restoration of 
the state: the brochures discuss the settlements 
of Hefer Valley, Jezreel Valley, the development 
of the country, the immigration process, and more. 
The majority of publications are from the 1920s 
and the 1930s, but there are also publications 
from the 1940s and the 1950s. Size and condition 
varies.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $400

389
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390. אוסף פרסומים של הקרן הקימת לישראל
שמונים פריטים הקשורים בפעילות הקרן הקימת לישראל, שנות 

העשרה של המאה ה-20 עד שנות ה-50-60. 
אוסף מגוון הכולל פריטים נדירים: חוברות פרסום; חוזרים 

ומכתבים; לוחות כיס; דו"חות כספיים; פריטי אפמרה: תויות, 
בולים ועוד; כרטיס "לגיטימציה" לגבות כספים עבור הקק"ל, 

לבוב, 1933; תכניות לחגים ולמועדים, שנות ה-30; עתון 
"קרן קימת לישראל" ביידיש, ורשה, 1926; שירונים; גליונות 

"קרננו"; מפת בד מודפסת לפסח, ועוד. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $750

391. מגש כסף עם דיוקנאות הרצל וסוקולוב 
מגש כסף (חתום) נאה, במסגרת מעוטרת, נצב על ארבע רגליים 

(המסגרת והרגליים עשויות פליז), עם חריטה פרסית: ִעטּורי 
צמחים ודיוקנאות בנימין הרצל ונחום סוקולוב. סביב שולי 

המגש נחרט כיתוב שלשונו (השגיאות במקור): "אים אשכך 
ירושלים... מדינת ישראל תזכו לשנים תורה צוה לנו משה... 

ציון במשפט תפדה ושבה בצדקה". 38X62 ס"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

390. A Collection of Publications of the Jewish 
National Fund
Eighty items associated with the activities of 
the Jewish National Fund, early 20th century up to 
1950-1960.
The collection includes a variety of rare items: 
brochures, contracts and letters; pocket calen-
dars; financial reports; ephemera: labels, stamps 
and more; ticket that “legitimates” to collect 
funds for the JNF, Lvov, 1933; plans for the holi-
days and festivals, the early 1930s; the newspaper 
“Jewish National Fund” in Yiddish, Warsaw, 1926; 
songbooks; “Karnanu” sheets; A printed Passover 
cloth map, and more. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $750392. "התקוה" - הוצאת קק"ל, מרוקו
דף בודד עם מילות "התקוה". הוצאת הקרן הקיימת לישראל, 

פאס (מרוקו). 
16X22 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים וקמטים. 

פתיחה: $200

392. ”HaTikva” - JNF, Morocco 
Single leaf with “HaTikva” verses. Published by 
JNF, Fez, Morocco. 16X22 cm. Good condition. Folding 
marks, stains and creases.

Opening Price: $200

391. Silver Tray with Portraits of Herzl and 
Sokolov
Attractive silver tray (stamped), in a decorated 
frame, standing on four legs (the frame and the 
legs are made of brass), with a Persian etching: 
decorations of plants and portraits of Herzl and 
Nachum Sokolov. Surrounding the edges of the tray 
is an inscription (with spelling mistakes): “If I 
forget thee Jerusalem…The State of Israel should 
merit years of Torah commanded to us by Moses…
Zion shall be redeemed by justice and its return-
ees with charity”. 38X62 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $400

390
391

392
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393. רשימת נתמכי השר משה מונטיפיורי בשכונת משכנות 
שאננים, 1873

רשימת בעלי הבתים והמשפחות אשר קיבלו תרומה מאת השר 
סיר משה מונטיפיורי, באמצעות הרבנים רבי אברהם אשכנזי 

הראשון לציון ורבי שמואל סלאנט. ירושלים, כ"ג תשרי תרל"ד 
[14 באוקטובר 1873]. 

כתיבת סופר על נייר כחול (אותיות רש"י), עם חתימות בעלי 
הבתים. הסופר הוא יוסף ריבלין, אשר גבה "עבור הרשימה 

והמכתב חמשה ושלשים גרוש". 
בראש הדף: רשימה - אנחנו החתומי[ם] מטה היושבים בבתי 

משכנות שאננים בחסד השר הצדיק סיר משה מונטיפיורי הי"ו 
לנכון קבלנו מאת... הרבנים הגאונים טובים השנים... את נדבת 
השר הצדיק הנז' אשר שלח ליד הרבנים... לחלק לנו לפי מכסת 
נפשות וכאו"א [וכל אחד ואחד] מאתנו הח"מ [החתום מטה] קיבל 

עבור כל נפשות ביתו בעד כל נפש תשעה וששים גרוש ועשרה 
פרוטות... ותיכף לנטילה ברכנו רב ברכות לראש משביר השר 

הצדיק גדול ליהודים ה' יאריך ימיו ושנותיו בנעימים עד ביאת 
גואל תמים ועיניו יחזו בנין בית עולמים בציון וירושלם". 
מימין רשימת בעלי הבתים הספרדים ומשמאל רשימת בעלי 

הבתים האשכנזים, בין החתומים, משפחות חזן, בורלא, כהן, 
טארגאן, חרוש, טארבולוס, ליליענטאהל, עלב, ריבלין, מאיר 

מפלונגיאן, אהרן חעלמער, משה מאיר מוואסלוי, ואחרים. 
דף 45X29 ס"מ. מצב טוב. קפלים. קרעים בקוי הקיפול. במספר 

מקומות צרבה הדיו את הנייר. 

פתיחה: $500

393. List of Landlords in Mishkenot Sha’ananim 
Supported by Moses Montefiore, 1873
List of landlords and families who received a 
donation from Moses Montefiore, through Rabbi 
Abraham Ashkenazi HaRishon Lezion and Rabbi 
Shmuel Salant. Jerusalem, October 14, 1873.
Scribal writing on blue paper (Rashi script), 
with signatures of the landlords. The scribe is 
Yossef Rivlin, who charged “for the list and the 
letter five and thirty Grush”. On the upper part 
of the leaf: “List - we the undersigned who live 
in Mishkenot Sha’ananim by grace of the Righteous 
Minister Sir Moshe Montefiore received from…the 
two rabbies…charity donated by the Minister who 
sent…to be distributed according to the number 
of family members…for each member nine and sixty 
Grush and ten Pruta…and may G-d give him a long 
life…”.
On the right side appears a list of Sephardic 
landlords and on the left side a list of 
Ashkenazic landlords. Amongst the names: 
Hazan, Burla, Cohen, Taragan, Harush, Tarablus, 
Lilienthal, Aleb, Rivlin, Meir of Plunge, Aharon 
Chelemer, Moshe Meir of Vasali, and others. 45X29 
cm. leaf. Good condition. Folding marks. Tears to 
folding marks. Some spots scorched by ink.

Opening Price: $500
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394. "על שושנים" - שירים ופרחים מיובשים - ירושלים, סוף 
המאה ה-19

על שושנים, מירושלם לבניה, שירי ידידות. ז. [זאב] יעבץ, 
ירושלים, [שנות התר"ן, שנות ה-90 של המאה ה-19]. 

אלבום קטן עם דפי קרטון עבים. מצד אחד של הדפים נדפסו 
טקסטים מן המקורות (בעיקר מתהלים ומהנביאים, אך גם 

משירי רבי יהודה הלוי) ובצדם השני הודבקו פרחים מיובשים 
ממקומות שונים בארץ ישראל, בהדבקה אמנותית (מלווים הסבר 
בעברית ובגרמנית). שער נוסף בגרמנית ואחריו טקסט קצר של 
היינריך היינה. חיתוך דפים מוזהב. [13] דף, 11.5X16.5 ס"מ. 
מצב טוב. כתמים. דף מנותק, דפים וכריכה מעט רופפים. קרעים 

קלים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

395. אלבום פרחים מארץ ישראל + מפה - כריכת עץ זית
מנחת יהודה וירושלם, אספת פרחים הצומחים על אדמת ארץ 
הקדש. ירושלים, ללא ציון מו"ל או מדפיס, [שנות העשרה?].

לוחות קרטון עם פרחים מיובשים, מסודרים בצורה קישוטית. 
בראש כל לוח נדפס הכיתוב "Jerusalem" ואחר-כך נדפסו 

395. Album of Eretz Israel Flowers + Map - Olive 
Wood Binding 
Offering of Judea and Jerusalem, collection of 
flowers growing in the Holy Land. Jerusalem, no 
date, no publisher or printer, [1910s?].
Cardboard sheets with dried flowers, decoratively 
arranged. On each sheet appears the writing 
“Jerusalem” followed by a biblical verse and the 
geographic area in Eretz Israel represented by 
the flowers (Ephraim Mountains, Sharon, Carmel, 
Hermon, etc).
A “Borders of Israel map” in lithographic print-
ing in four colors opens the album, “for the Four 
Mothers” (Leah, Rachel, Zilpa and Bilha).
Olive wood binding, an inlaid Magen David on 

394. ”Al Shoshanim” - Poems and Dried Flowers - 
Jerusalem, Late 19th century
Al Shoshanim, Poems of friendship from Jerusalem 
to its sons. Z. [Ze’ev] Yavetz, Jerusalem, [1890s].
Small format album with heavy cardboard leaves. 
Texts from the origins (mainly from Psalms and 
Prophets, but also from R’ Yehuda Halevy poems) 
are printed on one side while on the other side 
dried flowers from various parts of Eretz Israel 
have been artistically pasted (with captions 
in Hebrew and German). An additional title page 
in German followed by a short text by Heinrich 
Heine. Gilded edges. [13] leaves, 11.5X16.5 cm. Good 
condition. Stains. Detached leaf, leaves and binding 
somewhat loose. Minor tears.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

394

395

פסוק מהמקרא וציון האזור הגיאוגרפי בארץ ישראל אותו 
מייצגים הפרחים (הרי אפרים, שרון, כרמל, חרמון ועוד). 
בפתח האלבום נכרכה "מפת גבולי שטחי ישראל" בדפוס 

ליטוגרפי צבעוני, בארבעה צבעים "לארבעת קבוצותיהם לבית 
אמותיהם" (לאה, רחל, זלפה ובלהה). 

כריכת עץ זית, בחזיתּה משובץ עיטור בצורת מגן דוד ובצדה 
האחורי נדפס הכיתוב "ירושלם". דף השער נדפס בדיו זהובה 

ובדיו ירוקה. שדרת עור עם כיתוב מוזהב מוטבע "פרחי 
ירושלם". חיתוך דפים מוזהב. למיטב ידיעתנו, הן האלבום והן 

 11.5X16.5 ,המפה אינם ידועים ביבליוגרפית. [13] דף + מפה
ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250

the front cover and on the back cover appears an 
embossed golden writing “Flowers of Jerusalem”. 
Title page is printed in golden and green ink. 
Leather spine with an embossed golden inscrip-
tion “Flowers of Jerusalem”. Gilded edges. To the 
best of our knowledge, both the album and the map 
are unknown bibliographically. [13] leaves + map, 
11.5X16.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250
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396. שני אלבומי עץ ארצישראליים מעוטרים
1. אלבום "אספת פרחים וציורי מקומות הקדושים בארץ 
הקדש, ירושלם". דפוס ליטוגרפי [צבעוני] א"ל מונזון, 

ירושלים, [שנות ה-20]. עם פרחים מיובשים. כרוך כריכת עץ 
זית מיוחדת, מקושטת בעבודת-צריבה: בחזית הכיתוב "זית", 

"ירושלם" ו"פרחי הארץ" ובגב צורת מקום המקדש ומשני צדדיו 
עצי תמר. 10.5X16.5 ס"מ. 

2. אלבום תצלומים (נפתח משמאל לימין), [1936-1939 
בקירוב]. על הכריכה הקדמית ציור בתי-יישוב עם מגדל 
("חומה ומגדל") וכיתוב "אנחנו החומה". מאחור כיתוב 

"בצלאל, גבעת-ברנר". כנראה, מעשה ידי חבר קיבוץ גבעת 
ברנר אריה "קולה" גבריאלי. 19X28 ס"מ. מצב טוב. בתוך 

האלבום נותרו תצלומים משנות ה-30-40. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

396. Two Ornamented Wood Albums of Eretz Israel
1. “Collection of Flowers and Pictures of Holy 
Sites in the Holy Land, Jerusalem” Album. 
Lithographic printing [in color], A.L. Monsohn, 
Jerusalem, [1920s]. With dried flowers. Bound in 
a special olive wood binding, decorated with 
scorched decorations: in front the inscription 
“Olive”, “Jerusalem” “flowers of Israel”. On the 
reverse - an image of the Temple with palm trees 
on both sides. 10.5X16.5 cm.
2. Photo album (opens from left to right), 
[ca.1936-39]. On the front binding appears a 
drawing of settlements with a tower (“Stockade and 
Tower”) and the writing “We are the Wall”. On the 
reverse the inscription “Bezalel, Givat-Brenner”.
It seems that the album was created by a Givat 
Brenner Kibbutz member Aryeh “Kula” Gavrieli. 
19X28 cm. Good condition. Photos of the 1930s-40s 
remained in the album.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

397. ירושלים - תחריט - דף מתוך ספרו של הרטמן ֶׁשֶדל - 
נירנברג, 1493

Herosolima, תחריט - דף בודד מתוך ספרו של הרטמן ֶׁשֶדל  
Liber Chronicarum [כרוניקת נירנברג], נירנברג, 1493.

איור (דמיוני) של ירושלים, במרכזו מופיע מקדש שלמה. תחריט 
מעשה ידי Michael Wohlgemut. בצדו האחורי של הדף איור 

מגדל בבל. תחריט 22.5X19 ס"מ, דף 32X47 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. רישומים בעט בצדו השני של הדף. קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $300

397. Jerusalem - Etching - Leaf from Hartmann 
Schedel’s Book - Nuremberg, 1493 
Herosolima. Etching - single leaf from Hartmann 
Schedel’s book Liber Chronicarum [Nuremberg 
Chronicle], Nuremberg, 1493. (Imaginary) illus-
tration of Jerusalem, in its center appears King 
Solomon’s Temple. Etching by Michael Wohlgemut. 
On the reverse appears an illustration of the 
Tower of Babylon. Etching: 22.5X19 cm, leaf: 32X47 cm. 
Good condition. Stains. Inscriptions in pen on the 
reverse. Minor tears to edges.

Opening Price: $300
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398. ירושלים - תחריט - דף מתוך ספרו של סבסטיאן מינסטר 
- בזל, המאה ה-16

 Die heilige statt Jerusalem contrafehtet nach
form uns gestalt wie sie ietz erbauwen ist. מבט 
על ירושלים, תחריט. גליון (שני דפים) מספרו של סבסטיאן 

מינסטר Cosmographia. בזל, המחצית השניה של המאה 
ה-16. 

הספר "קוסמוגרפיה" עוסק בגאוגרפיה, היסטוריה, זואולוגיה, 
בוטניקה, אתנוגרפיה ואסטרונומיה, ומלווה במאות מפות 

ואיורים של מדינות וערים ברחבי העולם. המהדורה הגרמנית 
הראשונה של הספר יצאה ב-1544, והוא נחשב לתיאור הגרמני 
המוקדם ביותר של העולם. בהמשך יצאו מהדורות רבות נוספות, 
בגרמנית, לטינית, צרפתית, איטלקית וצ'כית. הגליון שלפנינו 

 37.5X15 נדפס באחת המהדורות הגרמניות של הספר. תחריט
ס"מ, גליון 40X31 ס"מ. מצב טוב. קו קפל במרכז. מעט כתמים. 

קמטים וקרעים קלים בשוליים. נתון בפספרטו. 

פתיחה: $300

398. Jerusalem - Etching - Leaf of Sebastian 
Münster’s Book - Basel, 16th century
Die heilige statt Jerusalem contrafehtet nach 
form uns gestalt wie sie ietz erbauwen ist. View 
of Jerusalem, etching. Sheet (two leaves) from 
Sebastian Münster’s book Cosmographia. Basel, 
2nd half of the 16th cent. The book Cosmographia 
deals with geography, history, zoology, botany, 
ethnography and astronomy, and is accompanied by 
hundreds of maps and illustrations of countries 
and cities worldwide. The first German edition 
was published in 1544, and is considered the 
earliest German description of the world. Through 
time many additional editions were published 
in German, Latin, French, Italian and Czech. The 
leaf presented here was printed in one of the 
German editions of the book. Etching 37.5X15 cm, 
leaf 40X31 cm. Good condition. Central folding mark. 
Minor stains. Minor creases and tears to edges. In a 
passepartout.

Opening Price: $300

398

399. ירושלים - תחריט
Vue générale de Jérusalem [מראה כללי של ירושלים]. 

 Louis על-פי ,Jean Pierre Berthault תחריט מעשה ידי
François Cassas. [צרפת, סוף המאה ה-18 - המחצית 

הראשונה של המאה ה-19]. 
מבט כללי על העיר העתיקה בירושלים ועמק קדרון מכיוון הר 

 66.5X54 52.5 ס"מ, גליוןX34 הזיתים. מתואר בצרפתית. תחריט
ס"מ. מצב טוב-בינוני. הגליון מקופל לשניים. קרעים בשולי 

הגליון ובקו הקפל. כתמים.

פתיחה: $500

399. Jerusalem - Etching
Vue générale de Jérusalem [general view of 
Jerusalem]. Etching by Jean Pierre Berthault, 
after Louis François Cassas. [France, late 18th 
cent - first half of 19th cent.].
General view of the Old City of Jerusalem and the 
Valley of Kidron from the Mount of Olives. Titled 
in French. Etching 52.5X34 cm, sheet 66.5X54 cm. Good-
fair condition. Sheet folded into two. Tears to edges 
of sheet and to folding line. Stains.

Opening Price: $500
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400. פנורמה מצולמת של ירושלים, סוף המאה ה-19
פנורמה מצולמת של ירושלים, מבט מכיוון הר הזיתים. ללא 

ציון שנה, [סוף המאה ה-19]. 
הפנורמה מורכבת משלושה תצלומים, מודבקים על גליון 
נייר עבה, מקופל לשלוש, כרוך בכריכה נאה עם הכיתוב 

"Jerusalem". שלושה תצלומים, 35X25 ס"מ כל אחד. מצב טוב. 

פתיחה: $500

400. Panoramic Photograph of Jerusalem, late 19th 
century 
Panoramic photograph of Jerusalem, view from 
the Mount of Olives. No date, [late 19th cent.]. 
The panorama consists of three photos, mounted 
on a sheet of heavy paper and folded into three, 
bound in a fine binding with the inscription 
“Jerusalem”. Three photos, 35X25 cm. each. Good 
condition.

Opening Price: $500

401. שתי פנורמות של העיר ירושלים
 Panorama of Jerusalem from the Mount of Olives .1

[פנורמה של ירושלים מהר הזיתים]. דפוס ליטוגרפי צבעוני, 
ללא ציון שנה [ראשית המאה ה-20]. שמות האתרים השונים 
מופיעים באנגלית. 21X74 ס"מ, מצב טוב. סימני קיפול. נתון 

במסגרת 88X35 ס"מ. לא נבדק מחוץ למסגרת. 
 W. R. .2. תצלום פנורמי של העיר העתיקה בירושלים

Wallace, לונדון, [1920 בערך]. פרטי המדפיס מופיעים 
בפינה הימנית התחתונה. 118X21 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת 

121X23.5 ס"מ. לא נבדק מחוץ למסגרת.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

401. Two Panoramas of Jerusalem 
1. Panorama of Jerusalem from the Mount of 
Olives. Lithographic printing in color, no date 
[early 20th cent.]. Names of sites appear in 
English. 21X74 cm, good condition. Folding marks. 
Framed 88X35 cm. Not examined out of frame.
2. Panorama of the Old City of Jerusalem. W.R. 
Wallace, London, [ca.1920]. Printer’s details 
appear on the lower right corner. 118X21 cm. Good 
condition. Framed 121X23.5 cm. Not examined out of 
frame.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300
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402. לקט תצלומים - הכותל המערבי
1-6. ששה תצלומים של מתפללים בכותל המערבי. בין הצלמים: 

פליקס בונפיס (תצלום חתום ומתואר בלוח), ל. פיורילו, 
"אמריקן קולוני" (תצלום חתום ומתואר בלוח), ואחרים. 
12X5.5 ס"מ עד 27X21 ס"מ. מצב משתנה. ארבעה תצלומים 

מודבקים לקרטון. 
7. הדפס (על-פי תצלום של תפלה סמוך לכותל) למען חברי 
מוסד "מושב זקנים" בכותל המערבי. מתואר: "תפלת הזקנים 
לפני כותל המערבי בעד שלום תומכיהם חברי המוסד מושב 

זקנים וזקנות המאוחד בעיה"ק ירושלם". 43X38 ס"מ, במסגרת 
75X58 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

403. הכותל המערבי - פטר ברגהיים
מתפללים בכותל המערבי, תצלום מאת פטר ברגהיים, 1865. 

מתואר ומתוארך. 
חתום בלוח (חלק מן החתימה חתוך). 24X29 ס"מ. מודבק על 

נייר 32X38.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים. 

פתיחה: $500

402. Collection of Photographs - The Western Wall
1-6. Six photographs of people praying at the 
Western Wall. Among the photographers are Felix 
Bonfils (signed photograph with description), L. 
Fiorillo, American Colony (signed photograph with 
description), and others. 5.5X12 cm. up to 21X27 cm. 
Varied condition. Four photographs are glued unto 
cardboard. 
7. Print (according to a photograph of prayer 
by the Western Wall) for the members of the 
Moshav Zekeinim institute at the Western Wall. 
Description: “Prayers of the elderly by the 
Western Wall for the well-being of those who 
support them, members of the institute of the 
United Old-Age Home in Jerusalem”. 38X43 cm. in a 
58X75 cm. frame. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

404. האחים זנגאקי / פליקס בונפיס - שני תצלומים - מחוץ 
לשער יפו

שני תצלומים, מחוץ לשער יפו, ירושלים. [סוף המאה ה-19].
1. "בית-קפה תורכי לפני שער יפו", תצלום מאת פליקס 

בונפיס, חתום ומתואר בלוח. 27.5X21.5 ס"מ. מצב טוב. מעט 
קמטים. קרע קל בסמוך לפינה הימנית התחתונה. 

2. "דרך בית לחם", סמוך לשער יפו, תצלום מאת האחים 
). 28X22 ס"מ. מצב טוב.  Zangaki) אדלפי וקונסטנטין זנגאקי

מעט קמטים. נתון בפספרטו. 

פתיחה: $400

403. The Western Wall - Peter Bergheim 
Worshipers in front of the Western Wall, photo-
graph by Peter Bergheim. 1865. Titled and dated. 
Signed in the plate (signature is partly chopped). 
24X29 cm. Mounted on paper 32X38.5 cm. Good condition. 
Creases.

Opening Price: $500

402

403
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404. Zangaki Brothers / Felix Bonfils - Two 
Photographs - Outside Jaffa Gate
Two photos, outside Jaffa gate, Jerusalem. [Late 
19th cent.].
1. “A Turkish café in front of Jaffa gate”, photo 
by Felix Bonfils, signed and titled in the plate. 
27.5X21.5 cm. Good condition. Minor creases. Minor 
tear next to the lower right corner.
2. “Derech Beit Lehem”, near Jaffa gate, photo 
by the brothers Adelphi and Konstantin Zangaki. 
28X22 cm. Good condition. Minor creases. In a 
passepartout.

Opening Price: $400

405. גיא בן הינום, ירושלים - שני תצלומים, המאה ה-19
מבט על גיא בן הינום בירושלים, שני תצלומים מזווית דומה. 

[המאה ה-19].
 28X21 .1. תצלום מאת פליקס בונפיס. חתום ומתואר בלוח

ס"מ. מצב טוב. מעט פגמים בשוליים. 
2. תצלום מאת האחים אדלפי וקונסטנטין זנגאקי. חתום 

 35X29.5 27.5 ס"מ. מצב טוב. מודבק על קרטוןX22 .ומתואר בלוח
ס"מ. 

פתיחה: $400

405. Gehenna, Jerusalem - Two Photos, 19th century
View of Gehenna (Ben Hinom valley) in Jerusalem, 
two photos taken from a similar angle. [19th cent.]. 
1. Photo by Felix Bonfils. Signed and titled in 
the plate. 28X21 cm. Good condition. Minor damages to 
borders.
2. Photo by the brothers Adelphi and Konstantin 
Zangaki. Signed and titled in the plate. 27.5X22 cm. 
Good condition. Mounted on cardboard 35X29.5 cm.

Opening Price: $400

404405

406. בריכת ממילא - פליקס בונפיס
בריכת ממילא בירושלים, תצלום מאת פליקס בונפיס, [סוף 

המאה ה-19].
חתום ומתואר בלוח. 27.5X21.5. מצב טוב. נייר דק. מעט קמטים. 

נתון בפספרטו.

פתיחה: $200

406. Mamilla Pool - Felix Bonfils 
Mamilla Pool in Jerusalem, photo by Felix 
Bonfils, [late 19th cent.].
Signed and titled in the plate. 27.5X21.5 cm. 
Good condition. Thin paper. Minor creases. In a 
passépartout.

Opening Price: $200

406
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407. שני תצלומים - ירושלים הנצורה, 1948 - יהודה איזנשטרק
שני תצלומים מאת הצלם יהודה איזנשטרק (1912-2005), יליד העיר לבוב. בשנות ה-40 עבד 

ככתב וצלם עצמאי עבור עיתונים בארץ ובחו"ל; היה חבר ב"הגנה" ועם קום המדינה מלא מספר 
תפקידים בצה"ל, בהם צלם, קצין קשר ועוד. בשנים 1947-1948 הרבה לצלם בירושלים הנצורה. 

אוסף התצלומים שלו נרכש על-ידי גנזך המדינה וארכיון צה"ל בשנת 1984.
1. שיירה של עגלות נפט עומדת מחוץ לבית הכנסת "ישורון" (רחוב המלך ג'ורג') בירושלים, בזמן 

המצור על העיר. 22X29.5 ס"מ. 
2. "ההרס במרכז המסחרי (מראה כללי)" בשכונת ממילא; ההתקפה על המקום התחוללה ב-2 

בדצמבר 1947 והייתה הפעולה הגדולה הראשונה של הציבור הערבי בתגובה להחלטת החלוקה. 
24X28.5 ס"מ. 

שני התצלומים במצב טוב. שניהם אינם חתומים אך מצורפת אליהם פתקית מודפסת במכונת כתיבה עם 
תיאור התצלום ושם הצלם. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

407. Two photographs - the Besieged City of Jerusalem, 1948 - Yehuda 
Eisenstark 
Two photographs taken by photographer Yehuda Eisenstark (1912-2005), native 
of Lvov. In the 1940s, he worked as a journalist and an independent photog-
rapher for newspapers in Israel and abroad. He was a member of the Haganah 
and after the State of Israel was established, he filled several positions in 
the Israel Defense Forces, amongst them a photographer and a contact officer. 
During 1947-1948, he took many photographs of Jerusalem under siege. His 
collection of photographs were purchased by the State’s archive and the IDF 
archive in 1984.
1. A convoy of fuel wagons standing outside of the Yeshurun Synagogue (on 
King George St.) in Jerusalem, during the siege on the city. 22X29.5 cm.
2. The destruction of the commercial center (general view) in the Mamilla 
neighborhood; the place was attacked on December 2, 1947 and was the first 
large action by the Arabs as a reaction to the Partition Plan. 24X28.5 cm.

Both photographs are in good condition. Both are not signed, but a typewritten note 
with a description of the photograph and the name of the photographer is attached 
to the photographs.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

407
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תל-אביב
Tel Aviv

"תל-אביב הסמוכה ליפו והשוכנת על חוף הים התיכון, היא העיר העברית הראשונה בעולם אשר 
אוכלסיה הם יהודים בכל מאה האחוז. 

בראשית הוסדה בשנת 1909 נועדה להיות מושב גנים שקט עבור מיסדיה, מספר מצומצם מתושביה 
היהודים של יפו אשר התישבו, במספר של 550 נפש, על גבעות החול השוממות. ממושב גנים קטן 

התפתחה במהירות מפליאה עד היותה כיום עיר מודרנית המונה יותר מ-40 אלף תושב.
אופיה המיוחד של עיר זו הוא בהיותה עברית בכל פרטיה: החיים הצבוריים, החנוך, השלטים 
ומודעות הפרסום, העתונים, התיאטרון והאופרה - בכל השפה העברית היא השליטה היחידה...

כבר כיום תל-אביב היא המרכז הכי חשוב בארץ בעניני מסחר ותעשיה, ולפי מצבה הגיאוגרפי, 
וצורת התפתחותה, עתידה היא עוד להתפתח ולעמ[ו]ד בראש תנועת המסחר והתעשיה בארץ.

מהצד השני מכשירים אותה אקלימה, היותה עיר ח[ו]פית, ובנינה האירופי מודרני להיות עיר רחצה 
ומרפא. על ח[ו]ף הים ישנם מרחצאות ים קרים וגם חמים ובקרבת מקום עומד מעל לגלים קזינו 

קטן ומסודר. בפנות שונות של העיר יש בתי מלון גדולים ומסודרים המנעימים לאורחיה את הבקור 
והישיבה בעיר זו. שרויות טובות [שירותים טובים] של רכבות, מכוניות ועגלות מקילים את התנועה 

בתוכה ואת החבור המהיר בין תל-אביב ובין יתר ערי ארץ ישראל והארצות הסמוכות...
עוד במשך שנים רבות עתידה תל-אביב להיות העיר העברית הראשית בארץ-ישראל ולהשאר בדוריה 

בתור חלוצת הישוב העירוני במפעל העברי הכללי בארץ והוכחה חיה להצלחת המפעל העברי 
בארץ-ישראל". 

מתוך ההקדמה ל"אלבום מראות תל-אביב" / "Album of Tel-Aviv views" עם תצלומיו של אברהם 
סוסקין, שראה אור בברלין בשנת 1926. 

"Tel-Aviv which adjoins Jaffa and is situated on the shores of the 
Mediterranean Sea is the first Jewish Town in the World whose inhabitants are 
Jews to the full hundred percent.
When first founded in 1909 it was destined to be a quiet garden suburb for its 
founders, a small number of the Jewish inhabitants of Jaffa numbering 550 
souls who settled on the desert sand dunes. From a small garden suburb it has 
developed with marvelous rapidity into a modern town with a population of 
over 40,000 inhabitants.
The special character of this town is in its being essentially Hebrew in all 
its details: The public life, education, sign boards, advertisements, notices, 
newspapers, theatres and Opera - in all the Hebrew language is paramount…
Already today Tel-Aviv is the most important centre in the country for 
commerce and industry, and owing to its geographic position and the manner of 
its development, it is destined to continue developing and be the leading in 
the country in Commerce and Industry. 
On the other hand, the climate, the coastal position, and the modern European 
system of construction, give it all the advantages of a bathing and health 

resort. There are hot and cold sea baths on the sea shore and in the near 
vicinity above the waves there is a small and pretty Casino. 
In different parts of the town there are big modern Hotels which render the 
stay of visitors in the town pleasant. Good train, car and carriage services 
facilitate traffic in the town and speedy communications between Tel-Aviv and 
the rest of the country as well as with the neighboring countries…
For many years to come Tel-Aviv is destined to be the foremost Jewish Town in 
Palestine and remain in History as the Pioneer of the Urban Settlement in the 
general Hebrew Enterprise in the Country and a living proof of the success of 
the Hebrew undertaking in the Land of Israel”. 

From the introduction to “Album of Tel-Aviv Views” with photos by Avraham Soskin, 
published in Berlin in 1926.
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408. אלבום תצלומים של אברהם סוסקין - תיעוד שנותיה הראשונות של תל-אביב
46 תצלומים מקוריים של אברהם סוסקין המתעדים את שלוש-עשרה שנותיה הראשונות של העיר 

תל-אביב, מיום ייסודּה (11 באפריל 1909) ועד שנת 1922. 
מודבקים לדפי אלבום, כולם מתוארים ורובם גם מתוארכים (בכתב-יד נאה, על דפי האלבום).

אברהם סוסקין (1881-1963) נולד ברוסיה ועלה לארץ בשנת 1905. התיישב במושבה הגרמנית 
ביפו ופתח סטודיו לצילום בשם "פוטוגרפיה פרוגרס" יחד עם ג' ברוק. בשנת 1914 עבר סוסקין 
להתגורר ברחוב הרצל 24, בבניין שקומתו השניה שימשה הן כסטודיו לצילום והן כבית למשפחתו 

ולו; בסטודיו זה, שנקרא "פוטוגרפיה א' סוסקין", פעל סוסקין במשך 19 שנים, עד שנת 1933 
(בשנה זו נסגר הסטודיו). 

סוסקין, שנודע בכינוי "הצלם של תל-אביב", נמנה עם חשובי הצלמים שפעלו בארץ ישראל 
בתקופת הישוב ומתייחד בשפע תצלומיו המתעדים את שני העשורים הראשונים של העיר העברית 

הראשונה; כמה מן התצלומים החשובים ביותר שצולמו על-ידי סוסקין בשנים אלה והפכו זה-מכבר 
לדימויים החזותיים המזוהים ביותר עם שנותיה הראשונות של תל-אביב, נמצאים באלבום 

שלפנינו. 
בתצלומים מתועדים: אירוע הגרלת המגרשים בין המתיישבים הראשונים ("הגרלת הצדפים", 11 
באפריל 1909) - תצלום נדיר ביותר; יישור חולות (שלשה תצלומים שונים); רחוב הרצל בשנת 

1910; הרחובות יהודה הלוי, לילינבלום, אחד העם, מונטיפיורי, השחר, נחלת בנימין, גרוזנברג 
ואלנבי; שדרות רוטשילד (בשנים 1910-1911, 1917, 1920); מגדל המים הראשון של תל-אביב 

(רוטשילד פינת נחלת בנימין); גימנסיה הרצליה; טקס "הנחת אבן הראשונה באדמת חברה חדשה"; 
ט"ו בשבט ראשון בתל-אביב; חנוכת הגמנסיה "הרצליה" בשנת תר"ע; עץ שקמה עתיק; חברי ועד 
תל-אביב ושומריה בשנת תרע"ג; קבלת פנים לועד הצירים; טקס השבת ספרי-תורה לתל-אביב 

בשנת תרע"ט ותצלומים מטקס מסירת ספר-תורה ודגל לגדוד העברי "הראשון ביהודה", בהשתתפות 
חיים ויצמן ואנשי-דת (חמשה תצלומים); טקסי קבלת-פנים לכבוד ביקוריהם של הלורד אלנבי 

(1920), הנציב העליון הרברט סמואל, סיר אלפרד מונד, הברון ג'יימס רוטשילד ורעייתו 
וווינסטון צ'רצ'יל (1921); בתי הרחצה על חוף הים ו"מזנון ע"י בתי הרחצה", הוא קזינו "גלי 

אביב", במהלך בנייתו (1922).
תצלומים 16.5X11 ס"מ בממוצע. אלבום 16.5X26.5 ס"מ עם שדרה ופינות מעור. מצב טוב. מעט כתמים 

על דפי האלבום. דפים רופפים. 
ספרות: "עיניים שראו את סוסקין, תצלומי סטודיו של אברהם סוסקין 1909-1933". קטלוג 

תערוכה שאצר וערך גיא רז. בית האמנים, תל-אביב, 1999. 
 Photography of the Middles east," אלבום זהה לאלבום שלפנינו נמכר במכירה פומבית ◆

Holy Land and Israel: 1850-1998" של בית המכירות סות'ביס, תל-אביב, ב-13 במאי 1998.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $10,000
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408. Avraham Soskin’s Photo Album - Documentation of Tel-Aviv’s First Years 
46 original photos by Avraham Soskin portraying the first thirteen years of 
Tel-Aviv, from the days of the city’s establishment (April 11 1909) until the 
year 1922.
Mounted on the album’s leaves, all of the photos are titled and some are dated 
(in fine handwriting on the album’s leaves).
Avraham Soskin (1881-1963) was born in Russia and moved to Eretz Israel in 
1905. Soskin settled in the German Colony in Jaffa and opened a photography 
studio by the name of “Photographia Progress” together with G. Bruck. Soskin 
moved to Herzl Street 24 in the year 1914 to a house where he lived on the 
second floor with his family and which also served him as his studio; in this 
studio, named “Photographia A. Soskin” he was active for 19 years, until the 
year 1933 (when the studio was closed).
Soskin, known as the ”Tel-Aviv Photographer” was one of the most prominent 
photographers active in Israel during the Yishuv period and is outstanding 
for his photographs which document the first two decades of the first Jewish 
City; some of Soskin’s photos of those years turned to be iconic and mostly 
identified with the early days of Tel-Aviv, and are included in the album 
presented here. 
Portrayed in the photos: The historic lottery of housing parcels by the first 
settles (“Shell Lottery”, April 11, 1909); Leveling sand dunes (three different 
photos); Herzl street in 1910; Streets of Yehuda Halevy, Lilienblum, Ahad 
Ha’am, Montefiore, Hashachar, Nachlat Binyamin, Gruzenberg and Allenby; 
Rothschild Boulevard (in the years 1910-1911, 1917, 1920); the first water-tow-
er of Tel-Aviv (Rothschild corner of Nachlat Binyamin); Herzlia Gymnasium; 
ceremony of “laying the first stone in Hevra Hadasha land”; First Tu Beshvat 
in Tel-Aviv; inauguration of Herzlia Gymnasium in 1910; an old sycamore tree; 
members of Tel-Aviv Committee and guards in 1913; reception for the Zionist 
Commission; ceremony of returning Torah Scrolls to Tel-Aviv in 1919 and 
photos of the ceremony of presenting a Torah and a flag to the Jewish Legion 
“Harishon BeYehuda” with the participation of Chaim Weizmann and religious 
dignitaries (five photos); reception ceremonies for Lord Allenby (1920), High 
Commissioner Herbert Samuel, Sir Alfred Mond, Baron James Rothschild and his 
wife and Winston Churchill (1921); bathing cabins on the beach and “cafeteria 
next to the bathing cabins”, Casino “Gali Aviv”, during its construction 
(1922).

Photos average size 16.5X11 cm. Album 16.5X26.5 cm with leather spine and corners. 
Good condition. Minor spotting to album’s leaves. Loose leaves.
Literature:”Eyes that saw Soskin, Studio Photos by Avraham Soskin 1909-1933”. 
Exhibition catalogue - curator and editor Guy Raz. Beit HaOmanim, Tel-Aviv, 
1999.
◆ A photo album identical to the album presented here was sold in an auction 
“Photography of the Middle East, Holy Land and Israel: 1850-1998” by Sotheby’s 
auction house, Tel-Aviv, May 1998.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $10,000
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409. אברהם סוסקין - אלבום מראות תל-אביב - כריכה מעשה 
ידי אלחנן חפץ

אלבום מראות תל-אביב של הצלם אברהם סוסקין. [דפוס
Rotophot A. G, ברלין, 1926]. עברית, אנגלית וגרמנית.
האלבום כולל 70 תצלומים מודפסים של העיר תל-אביב, 

מאירוע חלוקת המגרשים בשנת 1909 ועד שנת 1926. כן כולל 
האלבום שתי מפות ואיור של סמל עיריית תל-אביב. כריכת 

עור ייחודית ומפוארת, עם הטבעות ועיטורים שונים, מעשה ידי 
אלחנן חפץ - "בית-כריכה אמנותי אלחנן חפץ, ירושלם", שאף 

הטביע עליה את שמו. [6] עמ', [75] לוחות-תמונות. מצב טוב. 
פגמים קלים בכריכה. הקדשה בכתב-יד בעמוד הראשון.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

410. אוסף תצלומים מ"היריד למען תוצרת הארץ" ומ"יריד 
המזרח"

שלושים ושבעה תצלומים מ"היריד למען תוצרת הארץ" ומשלבים 
מוקדמים של "יריד המזרח". תל-אביב, [1924-1934 בקירוב].

מרבית התצלומים צולמו בירידים שקדמו ל"יריד המזרח" 

410. Collection of Photographs - the ”Fair 
Promoting Products Made in Palestine” and the 
”Levant Fair” 
Thirty seven photos taken at a fair which pre-
ceded the “Levant Fair”, organized in the 1920s 
by “Trade and Industry” Society; including 
photos of the “Fair Promoting Products Made in 
Palestine” which was held in April 1924 in a 
School for Boys on Achad HaAm Street, photo of the 
plot on which the buildings of the “Levant Fair” 
were constructed and which was allocated by the 
Tel-Aviv municipality. Booths of the Vine Growers 
Association, Rishon LeZion wineries and Zichron 
Ya’akov wineries, “HaSoreg” company, a building in 
the shape of the Tel-Aviv emblem (A Lighthouse), 
buildings of factories of machinery and casting, 
tiles, chemical fertilizers, booths of “Lodzia” 
and “Bezalel” Museum, “Example of a dairy barn for 
a household”, group photos of the fair organizers, 
etc. Some of the photos are signed in the plate or 
with photographers’ ink stamp: Ya’akov Ben-David, 
Avraham Soskin, Brill, Aroshkes (Zvi Oron). Size 
varies, average size 11.5X17 cm. Good condition.

Opening Price: $2400

409. Avraham Soskin - Album - Tel-Aviv Views - 
Binding Crafted by Elhanan Hefetz
Views of Tel-Aviv Album by the photographer 
Avraham Soskin. [Rotophot A.G. printing press, 
Berlin, 1926]. Hebrew, English and German.
The album contains 70 printed photos of the city 
of Tel-Aviv, from the lottery of housing parcels 
in 1909 through 1926. The album also includes two 
maps and an illustration of the City of Tel-Aviv 
emblem. A unique and elaborate leather binding 
with embossing and ornamentations designed by 
Elhanan Hefetz - “artistic binding studio Elhanan 
Hefetz, Jerusalem”. Hefetz’s name is embossed 
on the binding. [6]pp, [75] picture-plates. Good 
condition. Minor damages to binding. Handwritten 
dedication on first page.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

409

410

ונערכו במהלך שנות ה-20 על-ידי חברת "מסחר ותעשייה"; 
ביניהם תצלומים מ"התערוכה והיריד למען תוצרת הארץ" 

שנערכה באפריל 1924 בבית הספר לבנים ברחוב אחד העם, 
תצלום המגרש שהועמד לרשות יזמי היריד על ידי עיריית 

תל-אביב, שעליו הוקמו מבני הקבע של "יריד המזרח", דוכנים 
של אגודת הכורמים, יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב, חברת 

"הסורג", מבנה בצורת סמל עיריית תל-אביב (מגדלור), 
מבנים של בתי-חרושת למכונות וליציקה, לרעפים ולזבל כימי 

לחקלאות, דוכנים של חברת לודז'יה ושל בית הנכאת "בצלאל", 
"דוגמא של רפת בשביל משק ביתי", תצלומים קבוצתיים של 

מארגני היריד, ועוד. חלקם חתומים בלוח או בחותמת הצלמים: 
יעקב בן-דוב, אברהם סוסקין, בריל, ארושקעס (צבי אורון). 

גודל משתנה, 11.5X17 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $2400
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411. תצלומים ממופע הבכורה של תיאטרון האהל / מכתב חתום 
בידי שחקני התיאטרון - תל-אביב, 1926

1-36. שלושים וששה תצלומים שצולמו במהלך הצגת המחזה 
"נשפי פרץ" של תיאטרון האהל. [תל-אביב, 1926]. 

המחזה "נשפי פרץ", כלל שבעה מערכונים - עיבוד של שבעה 
מסיפורי י"ל פרץ: "המקובלים", "אחר הקבורה", "שמע 

ישראל", "מי אנוכי", "במרתף", "כעסה של אישה" ו-"מסיפורי 
הלבנה". היה זה מופע הבכורה של תיאטרון ה"אהל" בארץ, 

שנערך במאי 1926. מצורפים שבעה כרטיסים, עם שמות 
המערכונים בכתב-יד. 

תצלומים: 14X10 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. סימני דבק 
בגב.

37. מכתב-הקדשה בכתב-יד לפרופסור דוד שור (-1867
1942), פסנתרן, מלחין ומחנך ברוסיה ובארץ ישראל. תמוז 

תרפ"ו (יוני 1926). חתום בידי רבים משחקני תיאטרון האהל.
"קבל נא את השי הצנוע הזה, פרי בכורינו, לאור הוקרה על מה 
שהנחלת לנו, ואנו תקוה כי רק מצער הוא ממה שאתה עתיד עוד 
להנחילנו בשובך הקרוב להאחז בארצנו ובאהלנו". 15X20 ס"מ. 

מצב טוב. כתמי חלודה.

תיאטרון ה"אהל" נוסד בשנת 1925 בידי משה הלוי, כתיאטרון 
בחסותה של ההסתדרות הכללית, שמטרתו לסייע בעיצוב תרבות 

פועלים עברית. משה הלוי, במאי ומנהל התיאטרון, בחר שלא 
לצרף לתיאטרון שחקנים מתיאטראות קיימים אלא לגייס חבורה 

של שחקנים צעירים חסרי נסיון ולהדריכם כיצד להופיע על 
במה. לאחר תקופת הכשרה, נערך מופע הבכורה של התיאטרון 

באולם גימנסיה הרצליה. 
מרבית מהצגות ה"אהל" בראשית דרכו היו מחזות היסטוריים 

ותנ"כיים, עם מסרים סוציאליסטיים. בתקופת היישוב היה 
ה"אהל" אחד מן התיאטראות המובילים בארץ, אולם בשנות 

החמישים הוא איבד את מעמדו לטובת תיאטרון "הבימה" 
ותיאטרון "הקאמרי", אשר משכו יותר את לב הקהל הישראלי. 
ה"אהל" נסגר סופית בשנת 1969, לאחר שההסתדרות הכללית 

הפסיקה להזרים אליו כספים. 

פתיחה: $800

411. Photographs of the HaOhel Theater Premiere / 
Letter Signed by the Theater’s Actors - Tel-Aviv, 
1926
1-36. Thirty six photos taken during the play 
“Nishfei Peretz” of HaOhel Theater. [Tel-Aviv, 
1926].
The play “Nishfei Peretz” consisted of seven 
sketches - adaptation of seven of Y.L. Peretz’s 
stories: “HaMekubalim”, “Achar HaKevurah”, 
“Shma Israel”, “Mi Anochi”, “BaMartef”, “Ka’asa 
shel Isha” and “MiSipurei HaLevana”. This was 
the premiere of “Ohel” theater in Eretz Israel. 
The premiere was held in May 1926. Attached are 
seven cards with the titles of the sketches, in 
handwriting.
Photos: 14X10 cm. Condition varies. Overall good 
condition. Glue remnants on the reverse.
37. Handwritten dedication-letter to Prof. David 
Schor (1867-1942), pianist, composer and educator 
in Russia and Eretz Israel. (June 1926). Signed 
by many of “HaOhel” theater actors.”Accept this 
humble gift in appreciation for what you have 
taught us and we hope that this is only a small 

part of what you will teach us when you return 
to our country and to our theater”. 15X20 cm. Good 
condition. Foxing marks.

“HaOhel” Theater was founded by Moshe Halevi in 
1925, sponsored by the Histadrut HaKlalit and was 
aimed at assisting to created a Hebrew workers’ 
culture. Moshe Halevi, the theater’s director and 
manager, decided not to let actors from existing 
theateres to join but rather decided to employ 
a group of young actors with no experience and 
teach them how to appear on stage. After a period 
of training, the premiere was held in the Herzlia 
Gymnasium hall.
Most of the plays, when “HaOhel” just started 
were historic and biblical plays with socialist 
messages. During the “Yishuv” days “HaOhel” was 
one of the leading theaters in Eretz Israel but 
in the 1950s it lost its status to “Habima” and 
the “Cameri” theaters that attracted a greater 
audience. “HaOhel” was closed down in 1969 when 
the Histadrut stopped funding it.

Opening Price: $800
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412. לקט פריטים בנושא העיר יפו
לקט פריטים, בעיקר פריטי-דפוס, בנושא העיר יפו:

 La Palestine Illustrée," חוברות וספרים: ■ שני כרכי
par Francois Scholten". הוצאת Jean Budry, פריז, 

1929. צרפתית. כרך ראשון: La Porte D'Entrée Jaffa; כרך 
שני: Jaffa La Belle. הכרכים כוללים תצלומים איכותיים 

של העיר יפו, אנשיה, נופים, פירות וצמחים, בעלי-חיים, 
בעלי-מלאכה ועוד, בני כל העדות והדתות. בכרך הראשון 
449 תצלומים, בכרך השני 371 תצלומים. לצד כל תצלום 
נדפס ציטוט רלוונטי מהתנ"ך, התלמוד או הקוראן. נדפס 

ב-1000 עותקים. ■ תקנות בית-הספר העירוני לבנות ביפו 
(מוסד חובבי-ציון). יפו, תרע"א [1911]. ■ מכתב חוזר (שיחת 

 חברים), הוצאת אג[ו]דת הפקידים, יפו, [1920 בקירוב].
 Palestine Police & Gendarmerie, 3rd Annual ■

 Sports Meeting, held at Jaffa, 25 באוקטובר 1923.
■ לסבות התמותה בין האוכלוסין היהודים של יפו ותל-

אביב, מאת ד"ר ז. וויינשל. הוצאה מיוחדת מ"ידיעות עירית 
תל-אביב", תרפ"ו [1926]. ■ תולדות יפו, מאת ש. טולקובסקי. 

תל-אביב, תרפ"ו [1926]. ■ הקרב על יפו, עובדות ולקחן, 
הוצאת המדור "תרבות לעולה", [1948]. חוברת נגד הארגון 
הצבאי הלאומי. שני עותקים. ■ חוברת מסדרת "ביבליותיקה 

של ה'תחכמוני' ביפו, תרע"ג [1913]. פריטים שונים: ■ מעטפת 
נייר, עליה נדפס הכיתוב "לזכר הנחת אבן-היסוד לגמנסיה 
העברית ביפו, י' מנחם אב ה'תרס"ט". ■ קבלה שניתנה כנגד 

תרומה לטובת "גמנזיא 'תחכמוני' בעיה"ק יפו", שנות העשרה 
של המאה ה-20. ■ חוזר מטעם ועד העיר ליהודי יפו, הקורא 

לתרומה לעניים ולנזקקים, [1930 בקירוב]. ■ דף כתב-יד 
בנושא פיצוץ בית הסראייה ביפו במלחמת העצמאות. ■ 

תצלומים והדפסים של העיר יפו, רפרודוקציה של תצלום משנת 
1907, "פועלי בית חרושת שטיין" ביפו. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

413. פרוטוקולים של הועדה המייעצת לנמל תל-אביב, 
1947-1948

חמישה פרוטוקולים מישיבות "הועדה המיעצת ע"י נמל תל-
אביב", שנערכו בין 13 באפריל 1947 ו-7 במארס 1948 בלשכת 

המסחר בתל-אביב. 
בכל פרוטוקול מספר דפים, מודפסים במכונת כתיבה. נמצא 

בהם מידע רב אודות הפעילות השוטפת של הנמל - תנועת 
אניות, מסחר, יבוא ויצוא, ועוד. מצורף שרטוט - סקיצה של 
תכנית להרחבת הנמל. 33 ס"מ בממוצע. השרטוט מקופל. מצב 

טוב. כתמי חלודה, קרעים קלים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250

413. Protocols of the Advisory Committee to the 
Tel-Aviv Port, 1947-1948
Five protocols of meetings held by “The Advisory 
Committee to the Tel-Aviv Port” between April 13, 
1947 and March 7, 1948 in the Tel-Aviv Chamber of 
Commerce.
Each protocol consists of several leaves, 
typewritten. Much information about the daily 
activities of the port - circulation of ships, 
commerce, import and export, etc. Attached is a 
drawing - scheme of a plan for extending the port. 
Average size 33 cm. Drawing is folded. Good condi-
tion. Foxing marks, minor tears.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

412. Collection of Items Related to the City of 
Jaffa
Collection of items, mainly printed items, related 
to Jaffa:
Booklets and books: ■ Two volumes of “La Palestine 
Illustrée, par Francois Scholten”. Paris: Jean 
Budry, 1929. French. First volume: La Porte D’Entrée 
Jaffa; second volume: Jaffa La Belle. The volumes 
include professional photos of Jaffa, its people, 
views, fruit and plants, animals, craftsmen and 
more, of all ethnic groups and religions. In the 
first volume 449 photos, in the second - 371 photos. 
Next to each photo is a relevant citation from the 
Bible, Talmud or Quran. Printed in 1000 copies. ■ 
Regulations of the public girls’ school in Jaffa 
(Hovevei Zion Institute). Jaffa, 1911. 
■ A circular letter (members’ conversation), issued 
by the Clerks Society, Jaffa, [ca.1920]. ■ Palestine 
Police & Gendarmerie, 3rd Annual Sports Meeting, 
held at Jaffa, October 25, 1923. ■ Deaths amongst 
Jewish population in Jaffa and Tel-Aviv, by Dr. 
Z. Weinshall. Special edition of “Yediot Iryat 
Tel-Aviv”, 1926. ■ Toldot Yafo, by S. Tulkovsky. 
Tel-Aviv, 1926.■ HaKrav Al Yafo, Uvdot VeLikchan, 
published by “Tarbut LaOleh”, [1948], booklet 
against Etzel organization. Two copies. ■ Booklet of 
the series “Biblioteka shel Ha’Tachkemoni’ BeYafo”, 
1913. Various items: ■ Paper envelope. Printed on 
the envelope: “Commemorating laying a corner 
stone - the Hebrew Gymnasium in Jaffa, 1909”. ■ 
Receipt for a donation to “Gimnazia ’Tachkemoni’ in 
Jaffa”, 1910s. ■ Circular letter issued by the city 
committee of Jaffa Jews, calling for a donation 
for the poor and needy, [ca. 1930]. ■ Handwritten 
leaf concerning the bombing of the Saraya House in 
Jaffa in the 1948 war. ■ Photos and prints of Jaffa, 
reproduction of a photo of 1907, “Workers of Stein 
Factory” in Jaffa. Sizes and conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300



ארץ ישראל, התישבות, מדינת ישראל | 35

414

ארץ ישראל, התישבות, מדינת ישראל
Eretz Israel, Settlements, State Of Israel

414. כתב שד"רות מקהילת וידין )בולגריה( לרכישת אדמות 
בארץ ישראל, 1895 - המושבה הר-טוב

כתב שד"רות לשליחים מטעם חברת "עובדי האדמה הקדושה". 
ִויִדין, בולגריה, חשון תרנ"ו [נובמבר 1895]. 

ניתן לשליחים דוד שלמה כלב ושלמה בן נון מקהילת וידין, 
שהגיעו לארץ ישראל על מנת להשלים את איסוף הכספים 

לרכישת שטח אדמה שקנתה חברת "עובדי האדמה הקדושה" 
מוידין, "אחזת קרקע כאלף דולום, רחוק מיפה כשש שעות".

שטח האדמה המדובר, במרחק שש שעות מהעיר יפו, הוא כפי 
הנראה שטח המושבה הר-טוב (ערטוף), בגבול השפלה והרי 

ירושלים. 
בשנות ה-90 של המאה ה-19 רכשו יהודים מבולגריה, אנשי 
"אגודת אחים ליישוב ארץ ישראל" את אדמות הר-טוב, שהיו 

לפני-כן בידי המיסיון האנגלי. בנר שביעי של חנוכה, א' טבת 
תרנ"ו עלו למקום ראשוני המתיישבים. 

כפי הנראה, המסמך שלפנינו עוסק אף הוא ברכישת אדמות 
הר-טוב (יהודי בולגריה קנו באותה תקופה שטחים גם ביבניאל 

ובחורן, אך שני אתרים אלה מיקומם רחוק יותר משש שעות 
מהעיר יפו). אף על פי שבתולדות הר-טוב לא נזכרת חברת 

"עובדי האדמה הקדושה" אלא נזכרת "אגודת אחים ליישוב ארץ 
ישראל" בלבד, נראה כי שתי האגודות פעלו במקביל (ואולי 
יחדיו), במטרה "לנסוע לארצנו הקדושה ולעבוד את האדמה 

ולאכל מלחמּה". 
חותמת דיו של הקהלה היהודית בוידין; חתימות ידם של ראש 

הועד הכללי, מזכיר ועד הכללי וראש ועד החברה. 
דף 47 ס"מ (גליון נייר מקופל). סימני-קיפול, קרעים קלים 

וכתמים. 

פתיחה: $800

414. Emissary Letter from the Vidin Congregation 
)Bulgaria( for Acquisition of Land in Eretz 
Israel, 1895 - Har-Tuv Settlement
Emissary letter for emissaries on behalf of 
“Ovdey Ha’adama HaKedosha” society. Vidin, 
Bulgaria, [November 1895].
Given to the emissaries David Shlomo Kalev 
and Shlomo Ben Nun of the Vidin community, who 
arrived in Eretz Israel in order to complete 
fund raising for acquisition of land purchased 
by “Ovdey Ha’adama HaKedosha” society, Vidin, 
“land…six hours away from Jaffa”.
In the 1890s Jews from Bulgaria, members of 
“Agudat Ahim LeYeshuv Eretz Israel” purchased 
Har-Tuv lands, which belonged beforehand to an 
English Mission. On the seventh day of Hanukah 
1896 the first settlers settled there.
It seems that the document presented here deals 
also with the acquisition of Har-Tuv lands (at 
the same time Bulgarian Jews also bought lands in 
Yavniel and Horan, but those two sites are further 
than six hours away from the city of Jaffa). 
Although “Ovdey Ha’adama HaKedosha” society is 
not mentioned in the history of Har-Tuv but only 
is “Agudat Ahim Leishuv Eretz Israel” mentioned, 
it is possible that both societies acted concur-
rently (or maybe together) towards “going to our 
holy land, working its land and eating its bread”.
Ink-stamp of the Vidin Jewish community; hand-
written signatures of the general committee head, 
secretary of the general committee and the head of 
the society’s committee.
Leaf 47 cm (folded leaf). Folding-marks, minor tears 
and stains.

Opening Price: $800
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415. סימניה רקומה לכבוד משה מונטיפיורי - אנגליה, 1875
 In Commemoration of the Testimonial to Sir Moses
Montefiore. סימניה לכבוד משה מונטיפיורי, רקומה ברקמה 

מכאנית. קובנטרי (Coventry, אנגליה), 1875. 
איור רקום של משה בתיבה. תחתיו הפסוק "שאלו שלום ירושלם 
ישליו אוהביך" בעברית ובאנגלית. בגב מופיעה חותמת היצרן: 

5.5X29.5 .T. Stevens ס"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

416. העתקי-מכתבים מודפסים ממשה מונטיפיורי, 
1883-1885

1. העתקות של מספר מכתבים משנת 1883, ביניהם מכתב-
ברכה לצאר הרוסי אלכסנדר השלישי (אנגלית) ומכתב התשובה 

של הצאר (צרפתית ותרגום לאנגלית). [8] דף.
2-3. שני מכתבים (בדפוס ליטוגרפי), ממוענים (בכתב יד) 
לכבוד הרב יצחק דנציג, 1885. אחד נשלח מאת מונטיפיורי 

והשני מאת ל. לווה (L. Loewe). המלים בכתב יד נוספו בידי 
מזכירו של מונטיפיורי.

4. העתקה של מכתב, בעניין מצבם של יהודי רוסיה ובעניין 
המכתב שנשלח אל הצאר, 1883. 

5. תדפיס ממכתבו של ד"ר ל. לווה מלשכתו של מונטיפיורי, 
לעורך ה-Daily Telegraph, בעניין עלילת הדם בעיירה 

טיסאסלר, 1883. אנגלית. 

גודל משתנה. מצב כללי טוב. מקופלים. כתמים. 

פתיחה: $400

416. Printed Copies of Letters by Moses 
Montefiore, 1883-1885
1. Copies of several letters from 1883, including 
a letter of blessing to the Russian Tsar Alexander 
the III (English) and the Tsar’s response (French 
with English translation). [8] leaves.
2-3. Two letters (lithographs), addressed (hand-
written) to Rabbi Yitzchak Danzig, 1885. One was 
sent by Montefiore and the other by L. Loewe. The 
handwritten words were added by Monterfiore’s 
secretary.
4. A copy of a letter, concerning the state of 
Russian Jews and about the letter sent to the 
Tsar, 1883.
5. A print of the Dr. L. Loewe’s letter sent from 
Montefiore’s office to the editor of the Daily 
Telegraph, concerning the blood libel in the town 
of Tiszaeszlár, 1883. English.

Varied size. Overall good condition. Folded. Stains.

Opening Price: $400

415. Embroidered Bookmark in Honor of Moses 
Montefiore - England, 1875 
In Commemoration of the Testimonial to Sir 
Moses Montefiore. Bookmark in honor of Moses 
Montefiore, embroidered by machine. Coventry, 
England, 1875. An embroidered illustration of 
Moses in the basket. The verse “Pray for the Peace 
of Jerusalem” in Hebrew and in English. On the 
reverse appears the name of the manufacturer: T. 
Stevens. 5.5X29.5 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400

415

416
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417

417. תצלומי פורטרט גדולים של אבשלום פיינברג ונעמן 
בלקינד

שני תצלומי פורטרט גדולים, של אבשלום פיינברג ושל נעמן 
בלקינד. כנראה, נעשו בידי הצלם אברהם סוסקין בתל-אביב, 

בשנות ה-20 (בוודאי לפני 1933).
1. תצלום פורטרט של אבשלום פיינברג (1889-1917) - הוגה 

רעיון המחתרת ניל"י ומייסדּה. פיינברג נהרג בשליחות 
המחתרת, כשניסה לחצות את קו החזית העות'מאני-בריטי 

במלחמת העולם הראשונה ולחבור אל הכוחות הבריטיים בחצי 
האי סיני לצורך חידוש הקשר המודיעיני בינם לבין ניל"י. 

חתום בפינה הימנית התחתונה: "צלם - א. סוסקין תל-
אביב". כנראה, עיבוד-מוגדל של קטע מהתצלום הידוע בו 

נראים אבשלום פיינברג ושרה אהרונסון לאחר שחרורו של 
אבשלום מהכלא בזמן מלחמת העולם הראשונה. 39X29 ס"מ. 

2. תצלום פורטרט של נעמן בלקינד (1888-1917) - מחברי 

417. Large Portrait Photographs of Avshalom 
Feinberg and Naaman Belkind
Two large portrait photos, of Avshalom Feinberg 
and of Naaman Belkind. It is possible that the 
photos were taken by the photographer Avraham 
Soskin in Tel-Aviv in the 1920s (certainly before 
1933).
1. Portrait photo of Avshalom Feinberg (1889-
1917) - conceived the idea of the espionage net-
work Nili and its founder. Feinberg was killed 
on mission for Nili when he tried to cross the 
Ottoman-British frontier line during WW I and 
join the British forces in the Sinai Peninsula 
to renew the intelligence connection between 
them and Nili. Signed on the lower right corner: 
“Photographer - A. Soskin Tel-Aviv”. It seems 
like an enlargement of a section of the famous 
photo where Avshalom Feinberg and Sara Ahronson 
are seen after Avshalom’s release from prison in 
WW I. 39X29 cm.
2. Portrait photo of Naaman Belkind (1888-1917) 
- member of Nili organization. His arrest by the 
Ottomans, September 1917, marked the end of Nili. 
Belkind was hung in Damascus in December of the 
same year, together with Yosef Lishansky. For 
additional information about Belkind, see next 
item. 42X31 cm.

Opening Price: $1200

ארגון ניל"י. תפיסתו על ידי העות'מאנים, בספטמבר 1917, 
סימנה את קיצה של ניל"י. בלקינד עצמו נתלה בדמשק בדצמבר 

אותה שנה, ביחד עם יוסף לישנסקי. למידע נוסף אודות 
בלקינד, ראה פריט הבא. 42X31 ס"מ. 

פתיחה: $1200
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ְלִקיְנד וחנקין - נעמן בלקינד איש ניל"י 418. תצלומים של משפחות ּבֵ
עשרים תצלומים של משפחת בלקינד (שמשון ופנינה), מסוף המאה ה-19 ועד 1910 בקירוב.

שמשון בלקינד, בנם של שפרה ומאיר בלקינד, היה חבר תנועת ביל"ו (אחיו, ישראל, היה ממקימי 
התנועה), מחלוצי העלייה הראשונה וממייסדי ראשון לציון. שבעת ילדיו (נעמן, ימימה, ישי, איתן, 

מאירה, מאיר ושפרה) נולדו בגדרה ובראשון לציון. נתפרסם במיוחד סיפורם של איתן ונעמן, 
שבמהלך מלחמת העולם הראשונה הצטרפו למחתרת ניל"י: נעמן ניהל את מרכז ניל"י בראשון 

לציון, ואיתן, שהיה קצין בצבא העות'מאני - את מרכז ניל"י בדמשק. בשנת 1917 נחשפה פעילות 
המחתרת, רבים מחבריה נתפסו ונגזר עליהם גזר דין מוות. נעמן בלקינד נתלה בדמשק בדצמבר 

1917 יחד עם יוסף לישנסקי, מראשי ניל"י. אחיו, איתן, הצליח להימלט מגזר הדין. 
משפחת בלקינד נקשרה בקשרי-נישואין למשפחה חשובה אחרת בתולדות היישוב, משפחת חנקין: 

אולגה (אחותם של ישראל, שמשון ופניה בלקינד, בתם הבכורה של מאיר ושפרה בלקינד) היתה 
נשואה ליהושע חנקין ואילו סוניה, אחותה הצעירה, היתה בת זוגו של מנדל חנקין, אחיו של 

יהושע. פניה היתה נשואה לישראל פיינברג ואבשלום פיינברג היה בנם (אולגה, שעבדה כל חייה 
כמיילדת, יילדה את בן אחותה, אבשלום).

בלקט התצלומים של לפנינו מופיעים בני-משפחה רבים הנזכרים לעיל, ביניהם האחים נעמן 
וימימה בלקינד-ליובין (בשלשה תצלומים נראה נעמן לבּוש מדי צבא ובשניים אף חובש תרבוש), 
על אחד התצלומים הקדשה בכתב ידה של ימימה "לדודי ולדודתי היקרים אלגא [אולגה] ויהושע 

חנקין, מאת אוהבתם ימימה" (1906); תצלום-ילדות של נעמן וימימה, בצדו האחורי הקדשה 
בכתב-יד ילדותי: "מזכרת לדודנו היקר ישראל בלקינד מירושלים עיר הקדש, ממנו נעמן וימימה 

בלקינד"; ד"ר סוניה בלקינד; ישי בלקינד במדי צבא; מאירה בלקינד; שני תצלומים של אבי 
המשפחה, ישראל בלקינד; שרה אהרונסון (?) וימימה בלקינד; וכן מספר תצלומים לא מזוהים. 

מצורף כרטיס מודפס "ימימה בלקינד / ראשון לציון / משה ליובין / חדרה / באו בברית 
הנשואים / י"ז חשון תרפ"ב יפו תל אביב". חלקם תצלומים מוקדמים מירושלים וממקומות אחרים 

וחלקם צולמו בידי צלמים ידועים: ש. נרינסקי באלכסנדריה (שם פתח סטודיו לצילום לאחר 
שהוגלה על-ידי הטורקים), סוסקין וג' ברוק (A. Soskin & G. Bruck, Jaffa), דאוד סאבונג'י 
(Sabungi) מיפו, פוטוגרפיה "צלמון" ביפו, ועוד. גודל ממוצע 11X7 ס"מ עד 16.5X11 ס"מ. מצב 

משתנה. 

פתיחה: $1200
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418. Photographs of the Families Belkind and Hankin - Naaman Belkind, Nili 
Member
Twenty photos of the Belkind family (Shimshon and Pnina), late 19th century 
through circa 1910. 
Shimshon Belkind, son of Shifra and Meir Belkind, was a member of Bilu 
movement (his brother, Israel, was of the movement’s founders), a pioneer 
of the first Aliya and one of Rishon LeZion founders. His seven children 
(Naaman, Yemima, Yishai, Eitan, Meira, Meir and Shifra) were born in Gedera 
and in Rishon LeZion. The story of Eitan and Naaman gained fame when during 
WW I they joined Nili espionage network: Naaman directed the Nili center in 
Rishon LeZion and Eitan, an officer in the Ottoman army - directed the Nili 
center in Damascus. In 1917 the network was unraveled; many of its members 
were arrested and sentenced to death. Naaman Belkind was hung in Damascus 
in December 1917 with Yosef Lishansky, a leading figure in Nili. His brother, 
Eitan, succeeded to escape.
Belkind family had family ties through marriage with another important 
family in the history of the Yishuv, the Hankin family: Olga (sister of Israel, 
Shimshon and Fanya Belkind, eldest daughter of Meir and Shifra Belkind) was 
married to Yehoshua Hankin while Sonia, her younger sister, was the partner 
of Mendel Hankin, Yehoshua’s brother. Fanya was married to Israel Feinberg 
and Avshalom Feinberg was their son (Olga, who worked all her life as a 
midwife, delivered her nephew, Avshalom).
The collection of photos presented here portrays many family members 
mentioned above, amongst them the brothers Naaman and Yemima Belkind-Lubin 
(in three photos Naaman is seen in military uniform and in two photos he 
is seen wearing a Tarbush). A dedication handwritten by Yemima appears on 
one of the photos “to my dear uncle and aunt Olga and Yehoshua Hankin from 
loving Yemima” (1906); a childhood photo of Naaman and Yemima, on the reverse 
a dedication in a childish handwriting: “souvenir for our dear uncle Israel 
Belkind from the Holy city of Jerusalem, from us Naaman and Yemima Belkind”; 
Dr. Sonia Belkind; Sara Ahronson (?) and Yemima Belkind; as well as several 
unidentified photos. Attached is a printed card “Yemima Belkind / Rishon 
LeZion / Moshe Lubin / Hadera / are married / 1922, Tel-Aviv”. Some of the 
photos are early photos of Jerusalem and other locations and some were taken 
by famous photographers: S. Narinsky in Alexandria (where he opened a photog-
raphy studio after being expelled by the Turks), A. Soskin & G. Bruck, Jaffa, 
Daoud Sabungi, Jaffa, “Zalmon” photography Jaffa, and more. Average size 7X11 
cm to 16.5X11 cm. Condition varies.

Opening Price: $1200
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419. לקט מסמכים בנושא התיישבות בארץ ישראל, שנות 
ה-20-30

עשרים מסמכים בעיקר משנות ה-20 וה-30, העוסקים 
בהתיישבות בארץ ישראל. 

ביניהם: טבלאות ספירה של רכוש האכרים בזכרון יעקב; תקנות 
אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון-לציון וזכרון 

יעקב; חוברת "רשימת החברים לחברת תמיכת בני ישראל עובדי 
אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה" משנת 1902; שתי 
חוברות "קונטרקט של אריסות" ו"קונטרקט של הבטחת מכירה" 
מהמושבה מלחמיה (מנחמיה) משנת 1911; מכתב מ"ועדת המים 

בארץ-ישראל", 1920; מכתב בענייני רביזיוניזם, נשלח 
מסלוניקי בשנת 1935; קול קורא מועד העדה הספרדית בצפת; 

מסמך של "אגודת צער בעלי חיים, סניף ירושלים", שנות 
ה-20; רשימות שמות של ראשוני חדרה ופתח-תקוה, ועוד. גודל 

ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

419. Compilation of Documents on the Subject of 
Settlement of Eretz Israel, 1920s-30s
20 documents primarily from the 1920s-30s, 
concerning the settlement of Eretz Israel. 
Amongst the documents: Charts of counting 
farmers’ property in Zichron Ya’akov; regulation 
of the Union of Cooperative Vineyard Workers of 
the Rishon LeZion and Zichron Ya’akov vineyards; 
a booklet with List of Members of the Society 
of Support of Jewish Landowners and Workers in 
Syria and the Holy Land from 1902; two booklets 
of Sharecropping Contracts and Sale Assurance 
Contract of Menachmiya Settlement from 1911; 
letter from the Eretz Israel Water Committee, 
1920; letter on revision matters, sent from 
Thessaloniki in 1935; a proclamation from the 
committee of the Sephardic community in Safed; 
a document of the Union of Cruelty to Animals, 
Jerusalem branch, 1920s; list of names of the first 
settlers of Hadera and Petah Tikva, etc. varied 
size and condition. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

420

420. לקט מסמכים בעניין הכפר הערבי בית עפא )יד נתן(
לקט מסמכים בעניין הכפר הערבי בית עפא השוכן במישור 

החוף הדרומי (כ-2 קילומטרים ממזרח לקיבוץ נגבה). במלחמת 
העצמאות נתפס הכפר על ידי צבא מצרים וביולי 1948 התרחשו 

במקום קרבות קשים בין צה"ל לצבא המצרי. לאחר כיבוש 
משטרת עיראק סווידאן הסמוכה נכבש הכפר סופית. תושביו 

נמלטו במהלך הקרבות, לא הורשו לחזור אליו לאחריהם 
ורכושם הוכרז נכסי נפקדים. בשנת 1953 הוקם על חורבות 

הכפר מושב "יד נתן". 
 The Schedule " ,1. שני דפים מודפסים במכונת כתיבה

Hereinbefore Referred to", עם רשימת שמות תושבי הכפר 
הערבים אשר מכרו את קרקעותיהם. הרשימה כוללת את מספר 

הנחלה שנמכרה וכל המסמך מתייחס למכירות שנעשו בחודשים 
אוגוסט-דצמבר 1933. 

2. חוזה בין פרץ פסקל ויעקב סימקין, בדבר מכירת קרקעות 
כפר בית עפא, בשיעור של 1756 דונם, 1934. [3] דף במכונת 

כתיבה. 
3. מפה (אנגלית) של נפת El Majdal משנת 1946. במפה 

מופיעים שטחי הכפר בית עפא ומספרי החלקות. 100X130 ס"מ. 
מקופלת. קרעים. 

4-5. מסמכים של יעקב סמקין: תעודת-מניה של חברת "ניר", 
1929; חוזה בנושא זכיון למכירת נפט. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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421

420. Compilation of Documents Regarding the Arab 
Village Beit Afa )Yad Natan( 
Compilation of documents regarding the Arab 
village Beit Afa situated on the southern coast 
of Israel (approximately 2 kilometers east of 
Kibbutz Negba). In the War of Independence, the 
village was seized by the Egyptian army and in 
July 1948, the village was the focus of heavy bat-
tles between the IDF and the Egyptian army. After 
capturing the adjacent Iraq Suwaydan police fort, 
the village was finally captured. Its residents 
fled during the battles and were not permitted to 
return after they ended and their property was 
announced as belonging to missing persons. In 
1953, the settlement Yad Natan was founded on the 
village ruins.
1. Two typewritten leaves, “The Schedule 
Hereinbefore Referred to”, with a list of the 
names of the Arab residents of the village who 
sold their land. The list includes the number of 
the lot sold and the whole document relates to the 
months of August-December 1933.
2. Contract between Peretz Pascal and Ya’akov 
Semkin, concerning the sale of the land of the 
village of Beit Afa, 1756 dunam (approximately 
1/4 acre), 1934. [3] typewritten leaves.
3. Map (English) of El Majdal from 1946. The map 
has the area of the village of Beit Afa and the 
number of its lots. 130X100 cm. Folded. Tears.
4-5. documents of Ya’akov Semkin: share certifi-
cate of the Nir Company, 1929; contract of conces-
sion for selling fuel.

Varied size and condition.

Opening Price: $200

421. Collection of Items Related to Medicine in 
Eretz Israel 
Nine items related to medicine in Eretz Israel, 
1920s-40s.
Including: certificate of a “Certified Nurse” 
(handwritten on parchment) of “Hadassah” School 
for Nurses, granted to Shoshana Briedenstein 
[Caspari] in 1924. ■ Printed leaf with the 
Hippocratic Oath (Doctors’ Oath), Brussels, 1937. 
■ Four photos: “Tipat Halav” station in “Sha’arey 
Pina”, Jerusalem, 1925, and more. ■ Blank statio-
nery of Dr. Yoachim Caspari and two letters from 
doctors in Haifa, 1940s. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

421. לקט פריטים בנושא רפואה בארץ ישראל
תשעה פריטים בנושא רפואה בארץ ישראל, שנות ה-20-40.

ביניהם: ■ תעודת "אחות מ[ו]סמכה" (כתב-יד על קלף) מטעם 
בית הספר לאחיות של ההסתדרות המדיצינית "הדסה", ניתנה 

לשושנה ברדינשטין [כספרי] בשנת 1924. ■ דף מודפס עם 
 "השבועה להיפוקרטס" (שבועת הרופאים), בריסל, 1937.

■ ארבעה תצלומים: תחנת "טפת חלב" ב"שערי פינה", ירושלים, 
1925, ועוד. ■ ניירות-מכתבים ריקים של ד"ר יואכים כספרי 

ושני מכתבים מאת רופאים בעיר חיפה, שנות ה-40. גודל ומצב 
משתנים. 

פתיחה: $300
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422. כיבוש ירושלים בידי אלנבי, 1917 - שתי כרזות - ערבית 
באותיות עבריות

"אלמנשוראת אלחרביה אלבריטאניה ואלאלמאניה מקארנה בין 
אנתנתין מנהא" - שתי כרזות העוסקות בכיבוש ירושלים בידי 

הבריטים. [1917 בקירוב]. אחת באנגלית, צרפתית, ערבית; 
שניה באנגלית, צרפתית ובערבית באותיות עבריות.

בשתי הכרזות שלפנינו נדפסו: א. נוסח ההכרזה הרשמית של 
אדמונד אלנבי על משטר צבאי לאחר כיבוש ירושלים ב-9 

בדצמבר 1917. ב. נוסח כרוז שפורסם ב-1915 בידי הגרמנים, 
בכובשם את העיר הולנון (Holnon, צרפת), בו נקבע כי נשים 
וילדים מעל גיל 15 מחויבים לעבוד בשדות בכל ימות השבוע. 

ג. טקסט המשווה בין יחסם של הגרמנים בכיבוש הולנון ליחסם 
של הבריטים בכיבוש ירושלים. 44X71 ס"מ במסגרת 57X83 ס"מ; 

46X71 ס"מ במסגרת 58X83 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. לא 
נבדקו מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $600

422. Allenby’s Occupation of Jerusalem, 1917 - Two 
Posters - Arabic in Hebrew Letters
Almenashurat Alcharabya AlBritania V’Alamania 
Makarna Bin Antantin Manha - two posters re-
garding the British occupation of Jerusalem. [ca. 
1917]. One poster in English, French and Arabic; 
one poster in English, French and Arabic in Hebrew 
letters.
Printed on both posters: (a). Edmund Allenby’s 
official declaration of military rule following 
the occupation of Jerusalem on December 9, 1917. 
(b).Version of the proclamation announced in 1915 
by the Germans after they occupied the city of 
Holnon, France, with the decree that women and 
children over age of 15 are obligated to work in 
the fields all week long. (c). A text comparing 
between the German attitude towards the Holnon 
occupation and the British attitude towards the 
occupation of Jerusalem. 44X71 cm framed: 57X83 cm; 
46X71 cm framed: 58X83 cm. Good condition. Folding 
marks. Not examined out of frame.

Opening Price: $600

423. תריסר תזכירים על "התפתחות הבית הלאומי היהודי" - 
ההסתדרות הציונית, שנות ה-20-30

יסוד הבית הלאומי היהודי בא"י - תזכיר על התפתחות הבית 
הלאומי היהודי. הוגש על ידי ההסתדרות הציונית אל המזכיר-

הכללי של חבר-הלאומים, לעיונה של ועדת-התמיד לעניני 
המנדטים. נדפסו בלונדון ובירושלים, 1926-1938. עברית, 

אנגלית וצרפתית.
תריסר תזכירים מודפסים עם פרטים על התפתחות היישוב 

בארץ ישראל במגוון תחומים: אוכלוסין, עליה, שוק העבודה, 
התישבות חקלאית, תעשיה, בריאות הציבור, חינוך, ועוד. 

שמונה מהתזכירים בעברית וארבעה דו-לשוניים, באנגלית 

422

ובצרפתית. אל מרבית התזכירים העבריים מצורף מכתב 
(מודפס) מחיים ויצמן, ממוען אל הנציב העליון. 27-29.5 ס"מ. 
מצב כללי טוב. חלק מהעטיפות קרועות או מנותקות. חלקם כרוכים 

בשרוך. 

פתיחה: $250
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423. A Dozen Memorandums regarding ”Development 
of the National Jewish Home” - Zionist 
Organization, 1920s-30s
Establishment of a National Jewish home in 
Eretz Israel - memorandum concerning the 
development of a Jewish national home. Delivered 
by the Zionist organization to the secretary 
general of the League of Nations, to be studied 
by the permanent-committee for Mandate affairs. 
Printed in London and Jerusalem, 1926-1938. 
Hebrew, English and French.
A dozen printed memorandums with details about 
the development of the Yishuv in Eretz Israel in 
various areas: population, Aliya, employment, 
agricultural settlement, industry, public health, 
education etc. Eight memorandums are in Hebrew 
and four are bi-lingual in English and French. 
A printed letter by Chaim Weizmann is attached 
to most Hebrew memorandums, addressed to the 
High Commissioner. 27-29.5 cm. Generally in good 
condition. Some covers are torn or detached. Some are 
bound with a string.

Opening Price: $250

424. פרוטוקולים של דיונים בנושא תכנית החלוקה של ארץ 
ישראל, 1938

פרוטוקולים של אסיפות "הועד פועל המצומצם", מודפסים 
במכונת כתיבה, ותזכיר מטעם הסוכנות היהודית - דיון 

בתוכניות החלוקה של ארץ ישראל. ירושלים, 1938. עברית 
ואנגלית.

 Memorandum submitted to the Palestine .1
 Partition Commission by the Executive of the

Jewish Agency for Palestine [תזכיר המוגש לוועדת 
החלוקה מטעם הסוכנות היהודית], 23 במאי, 1938. אנגלית.
תזכיר שהוגש לועדת החלוקה (ועדת וודהד) בעקבות בקשתה 

לקבל הצהרה כתובה בעניין עמדותיה של הסוכנות היהודית על 
תוכנית החלוקה של ועדת פיל. לתזכיר מצורף מכתב מודפס 

מאת חיים ויצמן. [2], 43 דף. 
2-3. שני פרוטוקולים של אסיפות "הועד הפועל המצומצם". 

424. Protocols of Discussions Regarding Israel 
Partition Plan, 1938
Protocols of meetings of “The Limited General 
Council,” typewritten, and a memo on behalf of the 
Jewish Agency - Discussion regarding Israel par-
tition plan. Jerusalem, 1938. Hebrew and English.
1. Memorandum submitted to the Palestine 
Partition Commission by the Executive of the 
Jewish Agency for Palestine, May 23, 1938. English.
Memorandum submitted to the Partition 
Commission (The Woodhead Commission) following 
a request to obtain a written statement regarding 
the Jewish Agency’s position regarding the parti-
tion plan of the Peel Commission. The memorandum 
is accompanied by a printed letter from Chaim 
Weizmann. [2], 43 pages.
2-3. Two protocols of meetings of “The Limited 
General Council” Jerusalem, January 11, 1938, 
May 18, 1938. The meetings were attended by: 
Menachem Ussishkin (Chairman), Moshe Sharett, 
Haim Bograshov, Yitzhak Ben- Zvi, and others. The 
meeting held in May was devoted to the appearance 
of the representatives of the organization before 
the partition committee. [1], 40 pages, 21 pages.

The Partition Committee (“The Woodhead 
Commission”) was established in April 1938, after 
the failure of the “Peel Commission” (A commis-
sion of Investigation led by the United Kingdom 
Government that investigated the causes of the 
Great Arab Revolt). Its job was to set borders for 
Jewish and Arab areas as well as border areas that 
would be under the British Mandate. The committee 
held its meetings in Jerusalem, from late April 
until early August 1938.
Woodhead Commission rejected the Peel 
Commission’s conclusions and stated that 
the Commission and the mandate do not have a 
viable and reasonable option to part the land 
of Israel into both Jewish and Arab states that 
would allow the states’ construction under the 

specified conditions. The Commission presented 
two alternatives both of which clashed with the 
Peel Commission’s recommendations regarding the 
partition of Israel. The Jews reacted strongly 
against the committee and rebuffed its con-
clusions, an action which led to the immediate 
downfall of the committee. 
Varying size and condition. Overall good condition. 
Tears.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

ירושלים, 11 בינואר 1938; 18 במאי 1938. באסיפות השתתפו: 
מנחם אוסישקין (יושב הראש), משה שרת, חיים בוגרשוב, 

יצחק בן-צבי, ואחרים. האסיפה שנערכה במאי הוקדשה לדיון 
בהופעת נציגי הארגון לפני ועדת החלוקה. [1], 40 דף; 21 דף.

ועדת החלוקה ("ועדת וודהד") הוקמה באפריל 1938, לאחר 
כישלון "ועדת פיל" (ועדת חקירה של ממשלת הממלכה המאוחדת 
אשר חקרה את הסיבות למרד הערבי הגדול). הוטל עליה לקבוע 

גבולות לשטחים שהוצעו ליהודים ולערבים ולשטחים שיהיו 
תחת שלטון ממשלת המנדט. הוועדה קיימה ישיבותיה בירושלים, 

מסוף אפריל עד תחילת אוגוסט 1938. 
ועדת וודהד שללה את מסקנות ועדת פיל וקבעה כי אין בידי 

המנדט והוועדה אפשרות מעשית וסבירה לחלוקה של ארץ 
ישראל למדינה ערבית ומדינה יהודית שתאפשר הקמתן תחת 

התנאים שהוגדרו. היא הציגה שתי חלופות, המנוגדות להמלצות 
ועדת פיל, לחלוקת ארץ ישראל. היהודים הגיבו בחריפות 

לוועדה ולא התייחסו למסקנותיה, דבר שגרם מידית לכשלונה.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. קרעים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200
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425. מאורעות א"י - איורים מאת נחום גוטמן - מהדורה 
תלת-לשונית

מאורעות א"י, טלגרמות וידיעות בציורים, מאת נחום גוטמן. 
דפוס לוין-אפשטיין, ורשה, [1930 בקירוב]. 

איורים מאת נחום גוטמן, העוסקים במאורעות תרפ"ט. מהדורה 
זו הינה מהדורה שניה, תלת-לשונית, עברית, יידיש ואנגלית. 
כפי הנראה, נדפסה באירופה בשלוש שפות לאחר שהמהדורה 

הראשונה, העברית, שנדפסה בארץ ישראל, זכתה לפופולאריות 
רבה וצונזרה על-ידי שלטונות המנדט; העותק שלפנינו עטוף 

רֹוָלה) עליו נדפס ביידיש ובאנגלית "צונזר על  ְנּדֶ ֶחֶבק נייר (ּבַ
ידי ממשלת פלשתינה". 24 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. החוברת 

לא נפתחה. 

פתיחה: $200

425. Events of Eretz Israel - Illustrations by 
Nachum Gutman - a Trilingual Edition
Events of Eretz Israel, telegrams and illustrated 
reports, by Nachum Gutman. Levin - Epstein Press, 
Warsaw, [circa 1930].
Illustrations by Nachum Gutman, the illus-
trations describe the riots of 1929. Second 
edition, trilingual: Hebrew, Yiddish and English. 
Apparently it was printed in three languages in 
Europe after the first Hebrew edition that was 
printed in Israel has gained great popularity and 
was censored by the British Mandate. This copy 
is paper wrapped (banderole) and the following 
words are printed on it in Yiddish and in English: 
“This item was censored by the government of 
Palestine”. 24 cm. Good condition. Minor defects. The 
booklet was not opened.

Opening Price: $200

423

426. אצ"ל / לח"י - אוסף פרסומים
◆ אוסף פרסומים של אצ"ל ולח"י, שנות ה-40. 

10 חוברות (משוכפלות בסטנסיל) ופרסומים בהוצאת לוחמי 
חרות ישראל (לח"י):

■ "אבני יסוד לתורת החרות העברית", טבת תש"ד [1943]. 
■ "המחתרת העברית, הסברה לרבים", תש"ד [1944]. 

■ "לידיעת הציבור, כיצד עּונה הצעיר אליהו קורב ע"י קלגסי 
השלטון הזר ושומרי חוקיו", עלון, יוני 1944. ■ "הרצח 

בדיזינגוף 30, איך נפלו לוחמי-חירות", שבט תש"ד [1944]. 

426. Etzel / Lehi - Collection of Publications 
Collection of publications issued by Etzel and 
Lehi, 1940s.
For complete list of items - see Hebrew text.
Lot of 23 items. Size and condition varies.

Opening Price: $500

■ שלוש חוברות העוסקות במשפטם של לוחמי הלח"י אליהו 
חכים ואליהו בן-צורי: "לאור הגרדום", ניסן תש"ה [1945]; 
"מן המשפט עד התליה", ניסן תש"ה [1945]; "דברי הנאשמים 

שפירסומם נאסר על-ידי נשיא בית-הדין במשפט קהיר", 
אדר תש"ה [1945]. ■ שני גליונות עתון "המעש, עתון לוחם", 
הוצאת לוחמי חרות ישראל. גליון ס"א, תשרי תש"ח [1947]; 
גליון פ"ב, ניסן תש"ח [1948]. ■ "רחוב החרות", שלט נייר 

שהודבק בידי פעילי לח"י במקום שלטי רחוב אלנבי בתל-אביב 
(אוקטובר 1947).

◆ כרוזים ועלונים מטעם הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל), 1944: 
■ "רק כך!", כרוז ועלון נגד התנועה הציונית: "הארגון הצבאי 

הלאומי אין לו חלק במפעל הבנין והתקומה". ■ "תוצאות 
פוליטיות", עלון המסתיים במילים: "ורק מלחמה יהודית 

מתמדת וגדולה תביא לנו את הגאולה...". ■ "אל הנוער העברי 
במולדת! ההתקוממות ביוון - מה היא מלמדת?". ■ "לא תהיה 
מלחמת אחים". ■ "זכויות האזרח העברי וחובותיו". ■ "גלוי 
דעת", כרוז המסתיים במילים: "למלחמה זו - נעלה וקדושה 

- הננו קוראים לכם מעומקי הזעם העברי". ■ "השלטון רצח". 
■ "תשובה למר וינסטון צ'רצ'יל", עלון שנדפס בתגובה לנאומו 

של צ'רצ'יל בפרלמנט בנובמבר 1944. ■ "אחים בציון האזינו", 
כרוז המתחיל במילים: "בימי חשבון הנפש, זכור נזכור את אשר 

עוללו לנו המרצחים הגרמנים, שהשמידו את מיטב בנינו".

סה"כ 23 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500
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427

428

427. אוסף כרוזים של הארגון הצבאי הלאומי
24 כרוזים וכרזות מטעם הארגון הצבאי הלאומי - אצ"ל, שנות 

ה-40 עד 1960. 
האוסף שלפנינו כולל כרוזים בעברית, אנגלית וצרפתית, 

פתקאות מודפסות עם סיסמאות המעודדות הצטרפות לפעילות 
האצ"ל ("עמידה מנגד כמוה כעריקות - התגייס לשורות 
המתקוממים", "עת מלחמה לעם - עת גיוס לבניו"), שני 

סרטי-זרוע עם סמל האצ"ל (אחת עם האות "מ") וכן ארבע כרזות 
משנות ה-50 (יום הזיכרון לחללי לח"י, ימי זכרון לגיבורי 

האצ"ל). גודל ומצב משתנים. חלק מהכרוזים במצב בינוני (מקומטים 
ומוכתמים), חלקם במצב טוב מאד.

פתיחה: $400

428. תריסר פרסומים של האצ"ל והלח"י
תריסר פריטי-נייר, פרסומים של הארגון הצבאי הלאומי 
ולוחמי חירות ישראל: ■ רשימת בוגדים ומלשינים שפרסם 
הלח"י, 1944. ■ "תנועת החרות - יסודותיה ועקרונותיה", 

1948. ■ "האמת על פרשת 'זאב ז'בוטינסקי', דבר מפקד הארגון 
הצבאי הלאומי", 1948. ■ "אגרת של נתן פרידמן ילין מכלא 
עכו אל הבוחר", [1949]. ■ "יאיר" - חוברת זכרון לאברהם 

 שטרן, הוצאת לוחמי חרות ישראל.
 ■ "חרות, בהוצאת תנועת החרות", יולי 1948.

■ "תגר, בטאון ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי", גליון מס' 
.1954 ,1 

■ וכן מספר עלונים ו"דבר המפקד של הארגון הצבאי הלאומי" 
שפורסם ביום ו' אייר תש"ח מייד לאחר ההכרזה על הקמת 

המדינה. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

428. Etzel and Lehi - 12 Publications 
12 paper items, publication of the National 
Military Organization (Etzel) and Fighters for 
the Freedom of Israel (Lehi): ■ list of traitors 
and informers publicized by the Lechi, 1944. 
■ Herut Movement - its basic beliefs and its 
principles, 1948. ■ the truth about the Ze’ev 
Jabotinsky affair, the commander of the National 
Military Organization, 1948. ■ Letter of Natan 
Freidman Yellin from the Acre prison to the 
voter”, [1949]. ■ Yair - memorial booklet for 
Avraham Stern, published by the Herut Fighters 
for Israel. ■ Herut, published by the Herut move-
ment, July 1948. ■ Tagar, journal of the National 
Military Organization soldiers, Issue 1, 1954. ■ 
Several brochures with “Words of the Commander of 
the National Military Organization” published on 
Friday the 6th of Iyar 1948 immediately after the 
declaration of the establishment of the State of 
Israel. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

427. Collection of Posters, Placards and Flyers 
of the Etzel )Irgun( Paramilitary Underground 
Movement 
Interesting collection of 24 posters, placards, 
flyers and proclamations of the Etzel (acro-
nym of Irgun Tzva'i Leumi [National Military 
Organization]), spanning the period from the 
British Mandate during the 1940s up until 1960. 
The Etzel (aka the Irgun) was a Zionist paramil-
itary group that operated in Mandate Palestine 
between 1931 and 1948. It was an offshoot of the 
earlier and larger Haganah. Etzel policy was 
based on Revisionist Zionism founded by Ze'ev 
Jabotinsky.
This varied collection includes placards in Hebrew, 
English and French, printed flyers with slogans 
meant to encourage volunteers to join the Etzel 
("Being passive is like desertion – join the in-
surrectionists", "A time of war for our nation – is 
the time for its sons to volunteer"), two rare Etzel 
armbands with the Etzel logo, and four wall posters 
from the 1950s (Commemorating Memorial Day for 
fallen Lechi soldiers, Commemorating Memorial 
Days for Etzel heroes, etc.) and more. Varied size 
and condition. Some items in fair condition (creased 
and stained), others in very good condition.

Opening Price: $400
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429. אוסף פריטים של חייל בבריגדה היהודית - אלבום 
תצלומים / מדליות / פריטי נייר 

 ,(Jacob Zeliviensky) אוסף פריטים של יעקב זליבנסקי
חייל ששירת בבריגדה היהודית במהלך מלחמת העולם השניה. 

המחצית הראשונה של שנות ה-40.
האוסף כולל: ■ אלבום תצלומים ובו 28 תצלומים, רובם 

תצלומים קבוצתיים מתקופת שירותו של זליבנסקי בצבא ושלוש 
תעודות על תרומת עצים לקק"ל. בתחילת האלבום הקדשה: 

 "לאבא! למזכרת מימי שרותו בצבא".
 Army Book 64, Soldier's Service and Pay Book פנקס ■
אשר ניתן לכל חייל בצבא הבריטי וכולל פרטים אישיים - שם, 

פרטים מזהים, היסטוריה רפואית, וכו'. ■ שתי דיסקיות ושתי 
מדליות שהוענקו עבור שירותו בצבא (נתונות בקופסאות 

 23X17 מקוריות בהן נשלחו בדואר). גודל ומצב משתנים. אלבום
ס"מ, גודל ממוצע של התצלומים: 9X7 ס"מ. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

430. לקט פריטים - הבריגדה היהודית
תשעה-עשר פריטי-נייר - חוברות ודפים בודדים - הקשורים 

בפעילות החטיבה היהודית הלוחמת - "הבריגדה היהודית" 
בזמן מלחמת העולם השניה, ובפעילותם הצבאית של חיילים 

יהודיים. 
בין הפריטים שלפנינו: ■ חוברת שהדפיסו חברי פלוגה ג', 

 הגדוד העברי ב' של הרגימנט הארץ-ישראלי, 1943.
■ "חוברות יעל", חוברת שניה; חוברת קריקטורות מהווי 

הבריגדה, משוכפלת בסטנסיל, [1943]. ■ לקט שירים לילדי 
גולה, שי מחיילים עברים. הוצאת מערכת דו-שבועון "החייל 

העברי" [ליחידת הנהגים 178], [איטליה], תש"ד [1944] - 
עותק משוקם ונאה. ■ "הדים", חוברת בהוצאת הועד הארצי 
למען החייל היהודי, [1941]. ■ "לחייל, עלון-חדשות יומי 
לחיילים עברים ביבשת אירופה", איטליה, אפריל 1944. 

■ חוברות "אגרת לחיל" ו"אגרת לחילת", מאת הרב הצבאי 
אהרן זאב אשכולי. הוצאת ועדת ההצלה של הסוכנות היהודית, 
איטליה, 1945. ■ החייל העברי, עתון איגוד החיילים (גליון 

51), פברואר 1948; ופריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

429. A Collection of Items Belonging to a Soldier 
in the Jewish Brigade - A Photo-Album / Medals / 
Paper Items
A collection of items belonging to Jacob 
Zeliviensky, a soldier who served in the Jewish 
Brigade during World War II. The first half of the 
40s.
The collection includes: ■ A photo album con-
taining 28 photographs, most of them are group 
photographs from Zelivensky’s military service. 
There are also three certificates that attest to 
the contribution of trees to JNF. The album opens 
with a dedication: “For Dad! A Souvenir from his 
military service.” ■ “Army Book 64, Soldier’s 
Service and Pay Book” which was distributed 
to each and every soldier in the British army. 
The notepad includes personal details - name, 
identifying information, medical history, etc. 
■ Two tags and two medals that were awarded for 
his military service (given in boxes that were 
originally mailed). Varying size and condition. 
Album 23X17 cm, photo average size: 9X7 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

429

430
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431. שלושה ספרי טלפונים - חיפה ותל-אביב, 1944-1946
Palestine Telephone Directory, ספרי טלפונים. דפוס 

גולדברג, ירושלים, 1944, 1946. אנגלית.
שלושה ספרי טלפונים. האחד של אזור תל-אביב-יפו, משנת 

1944; השניים האחרים של אזור חיפה והצפון, מן השנים 1944 
ו-1946. שלוש חוברות, 23 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, קרעים 

וקמטים. רישומים בעט ובעפרון. 

פתיחה: $250

431. Three Telephone Directories - Haifa and 
Tel-Aviv, 1944-1946 
Palestine Telephone Directory, Goldberg printing 
press, Jerusalem, 1944, 1946. English.
Three telephone directories. One of the Tel-Aviv-
Jaffa area, from 1944; the two others are of Haifa 
and the north, from the years 1944 and 1946. Three 
booklets, 23 cm. Fair condition. Numerous stains, 
tears and creases. Inscriptions in pencil and pen.

Opening Price: $250

430. Collection of Items - Jewish Brigade
19 paper items - booklets and single leaves - 
connected to the activities of the Jewish Brigade 
during World War II, and the military activities 
of Jewish soldiers.
Among these items: ■ a booklet printed by the 
members of the third division, the second Hebrew 
battalion of the Eretz Israel Regiment, 1943. 
■ “Yael Booklets”, second booklet; booklets of 
caricatures of the way of life in the brigade, 
stencil-copied, [1943]. ■ Collection of poems 
for the children in the Diaspora, a gift from 
the Hebrew soldiers. Published by the editing 
staff of the bi-weekly magazine The Jewish 
Soldier [for the unit of drivers 178], [Italy], 
[1944] - restored attractive copy. ■ Hedim, a 
booklet published by the National Committee 
for the Jewish Soldier, [1942]. ■ For the soldier, 
a daily news brochure for Hebrew soldiers in 
the European continent”, Italy, April 1944. 
■ Booklets of “Igeret LaChayal” and “Igeret 
LaChayelet”, by the Military Rabbi, Rabbi Aharon 
Ze’ev Eshkoli. Published by Va’ad Hatzala of the 
Jewish Agency, Italy, 1945. ■ The Jewish Soldier, 
a newspaper of Igud HaChayalim (Association of 
Soldiers) (Issue 51), February 1948; other items. 
Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $400
432

432. כרוז - פריצה לעיר העתיקה בירושלים - יולי, 1948
כרוז מודפס, "פקודת יום מטעם צבא ההגנה לישראל 

בירושלים". דפוס החטיבה, ירושלים, 16 ביולי 1948.
"קצינים, חיילים, הלילה מוטל עליכם ביצוע המשימה 

ההיסטורית הגדולה: כיבוש ירושלים בין החומות. ירושלים לב 
האומה, משכן אלהי ישראל, סמל פארנו וגדולתנו... תשוחרר 

הלילה על-ידי הצבא העברי. עיני העם, עיני העולם כולו 
נשואות אליכם בשעה זו. זכרו: אתם פורצים את החומה, כדי 
לשחרר את עיר הקודש מידי האויב... זכרו: ירושלים קדושה 

גם לדתות אחרות... חלילה לכם מחלל את קדושת המקום באיזו 
דרך שהיא. חילול הקודש יכתים את המבצע ואתכם בעיני העם 

ובעיני תבל כולה". בלילה שבין ה-16 ל-17 ביולי נערך מבצע 
"קדם", הנסיון האחרון במלחמת העצמאות לכבוש את העיר 

העתיקה בירושלים. המבצע נכשל והכוחות נסוגו. 21X33 ס"מ. 
מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. 

פתיחה: $200

432. Proclamation - Capturing the Old City of 
Jerusalem - July 1948 
Printed proclamation, “Order issued by IDF 
in Jerusalem”. The brigade printing press, 
Jerusalem, July 16, 1948.
Operation “Kedem” was carried out at night, 
between July 16 and 17. This was the last attempt 
during the Independence War to capture the Old 
City of Jerusalem. The operation failed and the 
forces withdrew.
“Officers, soldiers, tonight you have to carry 
out the historic mission: capturing Jerusalem 
between the walls. Jerusalem is the nation’s 
heart, G-d’s temple, symbol of our glory…will 
be liberated tonight by a Jewish army. The eyes 
of our people, of the whole world, are looking at 
you now. Remember: you break through the walls, 
to liberate the holy city…remember: Jerusalem is 
holy for other religions as well…desecration of 
holy place will stain this operation…”. 21X33 cm. 
Good condition. Folding-marks and creases.

Opening Price: $200
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433. אוסף פריטים בנושא מלחמת העצמאות והקמת מדינת 
ישראל

75 פריטי-נייר, דפים בודדים וחוברות בנושא מלחמת 
העצמאות והקמת מדינת ישראל, מהשנים 1947-1949.

אוסף מגוון הכולל פריטים שנדפסו בתקופת המלחמה, חלקם 
מטעם הממשלה הזמנית או צה"ל וחלקם "אזרחיים", אך נוגעים 
למלחמה ולהקמת המדינה. האוסף כולל, בין היתר: גליון עתון 
"יום המדינה" (מצב בינוני); גליונות עתונים, עלונים וכתבי-

עת מתקופת המלחמה; חוברת צה"לית בנושא פירוש צלומי 
אויר, אוגוסט 1948; חוקת השיפוט של צה"ל, תש"ח; פקודת 

יום קרבית ליום 16.10.48 (גדוד 54); גליונות "קול ירושלים" 
(מאי 1948); גליונות "קול צפת" (מאי 1948, מאי 1949); 
תקנון למטבח כשר לפסח, צה"ל, מרץ 1948; מסמך מודפס 

במכונת-כתיבה - הצעת תקציב לביצורים בנגב, בגליל העליון 
ובשאר חלקי הארץ; רשימת כלי הנשק והתחמושת הנמצאים 

בישובי הארץ; כרטיס כניסה למצעד צבא-הגנה לישראל ביום 
העצמאות תש"ט; התכתבות עם האפוטרופוס לנכסי נפקדים 

בעניין הפעלת בית הקולנוע "רג'נט" במושבה הגרמנית 
בירושלים; דף בודד מאחד מקיבוצי ארץ ישראל, עליו נכתב 
בעפרון "היום... הוכרזה במועצת העם מדינת ישראל, הערב 
 בחדר האכל בשעה 9:30 אספה חגיגית"; ופריטים נוספים.

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

434. לקט עתונים מתקופת מלחמת העצמאות, 1947-1948
שלושים וששה עתונים ומוספים מיוחדים של עתונים מתקופת 
מלחמת העצמאות, המסקרים את סיום המנדט הבריטי בארץ 

ישראל, המאבק להעפלה, הקרבות ברחבי הארץ והקמת מדינת 
ישראל, 1947-1949. 

ביניהם, גליונות עתונים שיצאו במהדורות קטנות דוגמת 
"המשקיף", "אשמֹרת - בטאון הדור הצעיר", "חרות", 

"כחול-לבן", "אש אוכלת - דפים לפובליציסטיקה, פולמוס 
ובקורת", "אחדות האומה", וכן גליונות מהעתונים הגדולים, 

ובהם הוצאה מיוחדת של עתון "הארץ" מיום 30 בנובמבר 1947: 
"תוקם המדינה - האסיפה הכללית של או"מ קבלה ברוב של 

שני שלישים החלטה על הקמת שתי מדינות - יהודית וערבית 
- בארץ-ישראל"; גליון "פני המנדט מהתחלתו ועד סיומו", 
מוסף מצוייר ל-15 במאי 1948, של "ידיעות מעריב"; גליון 
"חרות" מיוני 1948 ובו "הכרזת הארגון הצבאי הלאומי על 

דרכי פעולתו המדינית והמלחמתית בעתיד"; "הוצאה מיוחדת" 
של עתון "הצֹפה" המסקרת את הגעת האניה "אקסודוס" לחיפה, 

ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

433. Collection of Items Concerning the War of 
Independence and the Establishment of the State 
of Israel
75 paper items, single leaves and booklets on the 
subject of the War of Independence and the estab-
lishment of the State of Israel, from 1947-1949.
A varied collection composed of items printed 
during the War of Independence, some on behalf 
of the provisional government or the IDF and 
some civilian, but related to the war and to 
the establishment of the State of Israel. The 
collection includes among other items, an issue 
of Yom HaMedina newspaper (fair condition); 
newspaper issues, pamphlets and periodicals from 
the time of the war; an IDF booklet on the subject 
of deciphering air photographs, August 1948; the 
judicial regulations of the IDF, 1948; issues of 
Kol Safed (May 1948, May 1949); regulations for a 
kosher Passover kitchen, IDF, March 1948; a type-
written document - suggestion of a budget for re-
inforcements in the Negev, the Upper Galilee and 
the rest of the country; a list of the weapons and 
ammunition which exist in Israeli settlements: an 
entrance ticket to the IDF parade on Independence 
Day 1949; correspondence concerning the operating 
of the Regent Movie House in the German Colony in 
Jerusalem; a single leaf of one of the Kibbutzim 
in Eretz Israel, with the penciled inscription, 
“Today… the State of Israel has been declared 
in the People’s Council. This evening a festive 
meeting shall be held at 9:30 in the dining room”; 
other items. Varied size and condition. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500

433
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434. Collections of Newspapers from the Time of 
the War of Independence, 1947-1948
33 newspapers and special magazines from the time 
of the War of Independence which cover the end of 
the British Mandate in Eretz Israel, the struggle 
for Jewish illegal immigration, the battles 
throughout the land and the establishment of the 
State of Israel, 1947-1949.
Amongst them are newspaper issues which were 
published in small editions such as HaMashkif, 
Ashmoret -The Younger Generation’s Journal, 
Cherut, Kachol-Lavan, Esh Ochelet - Leaves for 
publication, polemic and criticism, Achdut 
HaUmah, as well as issues from large newspapers 
including a special edition of the HaAretz 
Newspaper from November 30, 1947: “A State will 
be established - the UN general assembly has 
received a vote of two thirds in favor of the de-
cision to establish two states - Jewish and Arab 
- in Eretz Israel; issue of “The British Mandate 
from beginning to end”, an illustrated magazine 
from May 15, 1948, of Yedi’ot Ma’ariv; issue of 
Cherut from June 1948 with the “Proclamation 
of the National Military Organization on the 
political and military methods for the future”; 
Special Edition of the Hatzofeh which covers the 
arrival of the Exodus to Haifa shores, etc.
Varied size and condition.

Opening Price: $250

434

435

435. ִמְתֶוה לחותמת דואר "מנהלת העם" בירושלים, 16 במאי 
1948

ִמְתֶוה לחותמת הזכרון החגיגית שנעשתה לרגל הקמת מדינת 
ישראל, 16 במאי 1948. דיו על נייר. אמן לא ידוע. 

 "Jerusalem / בעיגול החיצוני מופיע הכיתוב "דאר ירושלים
ובעיגול הפנימי "מנהלת העם / ז' אייר ה'תש"ח / 6.5.1948". 
הכיתוב נעשה בדיו שחורה ומסביבו תיקונים בצבע לבן. מסביב 

נראים קווי-עפרון ששמשו את האמן בשרטוט המתוה. בפינה 
השמאלית התחתונה מצוינת המידה הממשית של החותמת - 3.4 
ס"מ ולידה מופיעה חתימה לא מזוהה. נייר עבה 15.5X20 ס"מ. 
מצב טוב. נקבים זעירים וכתמים (כנראה, מתהליך ההכנה לדפוס).

מצורפת תעודת-אישור מיעקב צחור. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $2000

435. Sketch for a Postmark - People’s Council 
)Minhelet Ha’Am( in Jerusalem, May 16, 1948
Sketch of a festive souvenir postmark made in 
honor of the establishment of the State of Israel, 
May 16, 1948. Ink on paper. Unknown artist.
The outer circle has the inscription Jerusalem 
Post (Hebrew) / Jerusalem (English) and the 
inscription on the inner circle, People’s Council 
/ 7th of Iyar 5708 / 16.5.1948.
The inscription was written in black ink sur-
rounded by corrections in white. Around the 
sketch are pencil lines which the artist used to 
assist him in making the sketch. On the left lower 
corner is the real measure of the stamp, 3.4 cm and 
near it is an unidentified signature. Thick paper 
20X15.5 cm. Good condition. Tiny pinholes and stains 
(apparently, from the process of preparation for 
print). Enclosed in a certificate of authorization 
by Yaacov Tsachor.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $2000
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436

436. דף-מזכרת - "היום הראשון של הדאר העברי" - תשעת 
הבולים, 16 במאי 1948

תשעת בולי "דאר עברי", בערכים של 3, 5, 10, 15, 20, 
50, 250, 500 ו-1000 מיל, מודבקים על דף-מזכרת רשמי, 

שבחלקו העליון נדפס "ז' אייר תש"ח 16.5.1948" ו"דאר עברי" 
ובחלקו התחתון "היום הראשון של הדאר העברי". 

תשעת הבולים הוחתמו בחותמת דואר מתל-אביב מיום ז' אייר 
תש"ח 16 במאי 1948 - יום הנפקתם. דף 26X21.5 ס"מ. מצב 

טוב. 
דפי-מזכרת דוגמת זה שלפנינו הנם נדירים ביותר והוענקו 

לאנשים רמי מעלה.
מצורפת תעודת-אישור מד"ר משה הסקי וממשה רומנו.  

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $3500

436. Minister Sheet - ”The First Day of the Hebrew 
Post” - Nine Postage Stamps, May 16, 1948
Nine Hebrew Post postage stamps, values 3, 5, 10, 
15, 20, 50, 250, 500, and 1000 mil, pasted on an 
official minister sheet, printed at the top is 
“Seventh of Iyar 5708 16.5.48” and "Hebrew Post" 
and at the bottom “The first day of the Hebrew 
Post”.
The nine postage stamps were stamped with post-
marks from Tel-Aviv on May 16, 1948, their issue 
date. Leaf 21.5X26 cm. Good condition.
Souvenir leaves such as this are very rare and 
were given to high-ranking individuals. 
Enclosed in a certificate of authorization by Dr. 
Moshe Hesky and Moshe Romano.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $3500
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437. אוסף פריטים בנושא ההכרזה על הקמת המדינה והאספה המכוננת
21 פריטי-נייר בנושא ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ופעילות האספה המכוננת והכנסת 

הראשונה, 1948-1949.
האוסף כולל: שני כרטיסי-בריסטול, ששימשו כל אחד כַמֲעֶטֶפת להזמנה לישיבה אחת מארבע 

ישיבות מועצת העם, שהתקיימו בין 4 במאי 1948 ל-14 במאי 1948: 1. מועצת העם, כרטיס אורח, 
המושב הראשון, תל-אביב, כ"ה ניסן תש"ח / 4.5.48. בצדו האחורי, נמחק שם הנמען. 2. מועצת 

העם, מושב הכרזת העצמאות, תל-אביב, ה' באייר תש"ח (14.5.1947). בצדו האחורי נמחק שם 
הנמען, חבר הועד הפועל הציוני, אך מודבקת פתקית עם ציון מקום ישיבתו: שורה ראשונה, כסא 

רביעי מימין; שני עותקים מודפסים של נוסח מגלת העצמאות מתקופת ההכרזה על הקמת המדינה, 
אחד נקרא "הכרזת מועצת העם" והשני "הכרזה על הקמת מדינת ישראל" וכן שני פרסומים 

מסחריים עם נוסח המגילה (אחד מגולל בצורת מגלה ונקרא "מגלת קוממיות ישראל"); שני 
כרטיסי כניסה לישיבות הכנסת הראשונה; שש "מעטפות יום ראשון" מיום פתיחת האספה המכוננת 

(ירושלים, ט"ו בשבט תש"ט), "הכנסת חוזרת לבירה ירושלים" ו"היום הראשון לפתיחת הכנסת 
השניה במדינת ישראל"; חוברת "גליון מנהלת העם - צוים והודעות" (10 במאי 1948); חוברת 

"דברי הכנסת, ישיבות א'-ו' של הכנסת הראשונה", חוברת "התקציב הראשון של מדינת ישראל" 
(משרד האוצר); ופריטים נוספים. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

437. Collection of Items Concerning the Declaration of the Establishment of 
the State of Israel and the Provisional State Council
21 paper items on the subject of the declaration of the establishment of the 
State of Israel and the activities of the Provisional State Council and the 
first Knesset, 1948-1949.
The collection is composed of two Bristol cards, which were used as a cover for 
an invitation to one meeting out of the four meetings of the Council that were 
conducted between May 4, 1948 and May 14, 1948. 
1. The People’s Council, a guest card, first session, Tel-Aviv, the 25th of 
Nisan / May 4, 1948. On the reverse side, the name of the addressee has been 
erased. 2. The People’s Council, the session of the declaration of Israel’s 
independence, Tel Aviv, the 5th of Iyar (May 14), 1948. On the reverse side, 
the name of the addressee, a member of the Zionist Operating Committee, 
has been erased, but a note with his sitting arrangement is attached: First 
row, fourth seat on the right; two printed copies of the Israeli Declaration 
of Independence from the time of the declaration of the establishment of 
the State of Israel (Megilat HaAtzma’ut), one is called The Declaration of 
the People’s Council and the second one is called The Declaration of the 
Establishment of the State of Israel. Also two commercial advertisements 
with the the text of the Declaration (one rolled like a megilla [scroll]) ; two 
entrance tickets to the first Knesset meeting; six First Day Envelopes from 
the Provisional State Council’s opening meeting (Jerusalem, Tu B’Shvat 1949), 
“The Knesset returns to the capital of Jerusalem”, and “The first day of the 
opening of the second Knesset in the State of Israel”; a booklet of “The issue 
of the Nation’s leadership - orders and notices” (May 10, 1948); the booklet 
“Divrei HaKnesset, Sessions 1-6 of the first Knesset”, the booklet “The first 
budget of the State of Israel” (The Israel Ministry of Finance); additional 
items.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500
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438. "הגדת העצמאות" של אהרן מגד
הגדת העצמאות. הוצאת מטכ"ל / אכ"א - ענף ההסברה, תשי"ב 

 .[1952]
ההגדה נכתבה במסגרת שירות המילואים של הסופר אהרן מגד 

במפקדת קצין חינוך ותרבות ראשי, ביוזמת שר החינוך בן-ציון 
דינור. נדפסו ממנה עשרת-אלפים עותקים, אותם החיילים 

היו אמורים לקרוא בליל העצמאות. הפלוגות הדתיות והרבנות 
הצבאית התנגדו לכך, ההגדות נגנזו והושמדו. מצורפים: 

העתק מכתב מאהרן מגד, המספר אודות החרמת ההגדה וכתבות 
רלוונטיות מעתוני התקופה. [20] דף, 20 ס"מ. מצב טוב. כתם 

בשולי העטיפה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

439. חוברות והגדות ליום העצמאות
33 פריטים שנדפסו לכבוד ימי העצמאות של מדינת ישראל, 

[1949 עד שנות ה-2000]. 
לקט מגוון של הגדות, מקראות וחוברות, שנדפסו לכבוד ימי 

העצמאות של מדינת ישראל. הלקט כולל חוברות תפלה, חוברות 
ומקראות לילדים, חוברות בנושא כרזות יום העצמאות, ועוד. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

438. ”Independence Haggadah” by Aharon Megged
Independence Haggadah. Published by IDF / Human 
Resources - Information branch, 1952. 
The Haggadah was written by the author Aharon 
Megged while in reserve-duty service for the 
chief education and culture officer, and initiated 
by the Minister of Education Ben-Zion Dinur. Ten 
thousand copies were printed and the soldiers 
were supposed to read the text on the eve of the 
Day of Independence. The religious units and the 
military rabbinate expressed their opposition 
and the Haggadahs were destroyed.
Attached: letter from Aharon Megged describing 
the confiscation of the Haggadah and some rele-
vant articles from the period’s newspapers. [20] 
leaves, 20 cm. Stain to borders of cover.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

440. מכתבים מהאחות הראשית במחנה המעבר ליהודי תימן 
הסמוך לעיר עדן, 1949 / מבצע "על כנפי נשרים"

שישה-עשר מכתבים ששלחה שושנה כספרי אל בני משפחתה 
בחודשים נובמבר-דצמבר 1949, ממחנה המעבר חאשד (ַחְׁשֶדן) 

ן, תימן.  הסמוך לעיר ַעֶדּ
שושנה כספרי עבדה כאחות ראשית במחנה שהקים ארגון 
הג'וינט כמחנה-מעבר ליהודי תימן בדרכם לארץ ישראל 
במסגרת מבצע "על כנפי נשרים" (נקרא גם "מבצע מרבד 

הקסמים"). בתקופת עבודתה של כספרי במחנה כבר השתפר 
מצב העולים, לאחר שנחשפו מחדלי ניהולו והתנאים 

הבריאותיים הירודים ולאחר שפוטרו שניים מהאחראים על 
המחנה, אך עם זאת, כספרי מתארת במכתביה עולים תשושים, 
מלוכלכים וחולים: "אתמול השתתפתי בפעם הראשונה בקבלת 
עולים חדשים, התרשמתי מאד וקשה מכל התמונה הזאת, תארו 

לכם יהודים אדוקים באים בליל שישי ב-18 אוטומובילים, 
מביאים איתם קצת סמרטוטים, אבל ספרי תורה וספרי לימוד, 

הזקנים וילדים ישנים שכמעט אי-אפשר להעיר אותם, ולפעמים 
חושבים, כי זאת חבילת חפצים, מתחילים לסחוב ומתגלה שזה 

איש". 
מצורפים כ-30 מכתבים שנשלחו אל כספרי בזמן שהותה בעדן 

(מבני משפחתה). גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

439. Booklets and Haggadot for Independence Day 
33 items which were printed in honor of inde-
pendence days of the State of Israel, [1949 until 
2000s]. 
Diverse collection of Haggadot, anthology of 
readings and booklets, printed in honor of inde-
pendence days of the State of Israel. Collection 
includes prayer booklets, booklets and readers 
for children, booklets containing proclamations 
for Independence Day, and more. Various sizes and 
conditions. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

439
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440. Letter from the Chief Nurse in the Transit 
Camp for Yemenite Jews next to Aden, 1949 / 
Operation ”On Wings of Eagles”
Sixteen letters sent by Shoshana Caspari to her 
family during the months of November-December 
1949, from Hashden Transit Camp, next to the city 
of Aden, Yemen.
Shoshana Caspari worked as a chief nurse in a 
camp established by the “Joint” organization as 
a transit camp for Yemenite Jews on their way to 
Eretz Israel with Operation “Wings of Eagles” 
(also named Operation “Magic Carpet” ). During 
Caspari’s work in the camp the Olim ’s health 
improved, after being exposed to bad sanitary 
conditions and after two of the responsible 
workers in the camp were fired, however, as Caspari 
tells, the Olim were exhausted, dirty and sick: 
“Yesterday I participated for the first time 
in accepting new Olim, and I was shocked at the 
view of the scene. Imagine religious Jews being 
transported on Friday night in 18 cars, bringing 
along some rags but also Torah books and study 
books. The elderly and the children sleep so 
deeply that it is almost impossible to wake them 
up and sometimes you think that it is a bundle of 
objects but when you try and drag it you discover 
that it is a person”.
Attached are about 30 letters sent to Caspari 
while she was in the camp (from her family). Sizes 
and conditions vary, overall good condition.

Opening Price: $300

441. אוסף תשלילים ותצלומים - תיעוד בניית משכן הכנסת
1850 תצלומי שחור-לבן ותשלילים המתעדים את תהליך בניית 

משכן הכנסת, 1961-1966. 
אוסף התצלומים והתשלילים שלפנינו כולל תצלומים מכל 

שלבי הבניה של משכן הכנסת (שתוכנן בידי האדריכלים יוסף 
קלרויין, דב כרמי, רם כרמי ושמעון פובזנר), וכולל: תצלומים 

מטקס הנחת אבן הפינה, תצלומים של חפירות לקראת הנחת 
יסודות, חפירת תעלות להנחת קוי-ביוב, יציקות בטון, ועוד. 

האוסף מסודר ב-925 מעטפות פרגמנט, בכל מעטפה שמור 
תצלום ולצדו התשליל המקורי; כל המעטפות ממוספרות 

ומתוארכות, חלקן אף מתוארות.
תצלומים רבים חתומים מאחור בחותמת הצלם "ו. בראון, רח' 
רפאלי 1, ירושלים" - ֶוְרֶנר בראון (Werner Braun) - צלם 

יליד נירנברג, שנמלט מאימת השלטון הנאצי בשנת 1937 
לשבדיה ואחר-כך לדנמרק ועלה לארץ בשנת 1946. בראון עבד 

כצלם הראשי של האוניברסיטה העברית בירושלים, הסריט 
במשך שנה סרט תיעודי לקראת ייבוש אגם החולה, צילם 

במלחמת ההתשה והיה צלם רשמי במשפט אייכמן מטעם לשכת 
העיתונות הממשלתית (למידע נוסף אודותיו, ראה דף מצורף). 

המעטפות מסודרות בתוך שתי מגירות מתכת ושמורות היטב. 
גודל ממוצע 6X6.5 ס"מ. 

פתיחה: $1200

441
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442. לקט פריטים בנושא הסכם השלום בין ישראל למצרים
75 פריטים בנושא הסכם השלום בין ישראל למצרים וכן 
בפריטים בנושא הסכמי-שלום אחרים של מדינת ישראל.

בין הפריטים: גלויות ומעטפות עם חותמות-דואר "מנחם בגין, 
אנואר סאדאת, חתני פרס נובל לשלום 1979"; תצלום גדול בו 

נראים סאדאת, קרטר ובגין עם חתימותיהם; גלויות-מזכרת 
מביקורו של סאדאת בארץ, עם חותמות דואר מיוחדות (שלוש 
מהן חתומות בידי בגין); תיקיית מסמכים מקורית מ"הסכמי 

קמפ דיוויד", ספטמבר 1978, עם מסמכים ופרוטוקולים 
מקוריים; הזמנות ותפריט לסעודה בהשתתפות מנחם בגין 

ואנואר סאדאת, שהתקיימה ב-2 באפריל 1979 ב"ארמון קובה" 
(Koubbeh Palace)במצרים; כרטיס-ביקור של אנואר סאדאת, 

תצלומים מביקורו בארץ ופריטים נוספים. 
כן נמצאים מכתב רשמי עם חתימתו של יצחק רבים מיום 9 
ביולי 1995, העוסק בנושא "שטחים תמורת שלום"; אלבום 

תצלומים מהפגנות הימין נגד יצחק רבין, תצלום מטקס חתימת 
הסכם השלום בין ישראל לירדן (חתום בידי רבין), תצלום בו 
נראים רבין, יאסר ערפאת וחוסני מובארכ, ופריטים נוספים. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

442. Collection of Items Pertaining to the Peace 
Treaty Between Israel and Egypt 
75 items pertaining to the peace treaty between 
Israel and Egypt and other peace treaties of State 
of Israel. 
Items include: postmarked postcards and enve-
lopes with postmarks: “Menachem Begin, Anwar 
Sadat, winners of Nobel Peace Prize 1979”; large 
photograph of Sadat, Carter and Begin with their 
signatures; souvenir postcard from the visit of 
Sadat in Eretz Israel, with special postmarks 
(three signed by Begin); portfolio of original 
documents from “Camp David Accords”, September 
1978, with original protocols and documents; 
invitations and dinner menu for meal of Menachem 
Begin and Anwar Sadat, which took place on April 
2nd 1979 in Koubbeh Palace in Egypt; business 
card of Anwar Sadat, photographs from his visit to 
Eretz Israel and additional items. 
Collection also includes official letter with 
signature of Yitzchak Rabin dated July 9th 1995, 
pertaining to matter of “territories in exchange 
for peace”; photograph album from rallies of 
conservative party protesting against Yitzchak 
Rabin, photograph from ceremony of signing of 
peace treaty between Israel and Jordan (signed 
by Rabin), photograph of Rabin, Yasser Arafat and 
Hosni Mubarak, and additional items. 
Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1000

441. Collection of Negatives and Photographs 
- Documentation of the Knesset Building’s 
Construction
1850 black and white photos and negatives 
documenting the process of construction of the 
Knesset building, 1961-1966.
The collection presented includes photos of all 
stages of construction of the Knesset (planned 
by the architects Joseph Klarwein, Dov Carmi, Ram 
Carmi and Shimon Poevzner) and includes: photos 
of the corner-stone laying, excavations for 
foundations, digging channels for sewage pipes, 
concrete pouring, etc.
The collection is arranged in 925 grease-proof 
paper envelopes, in each envelope is a photo with 
the original negative; all of the envelopes are 
numbered and dated, some even annotated.
A significant number of photos are ink stamped 
on the reverse “W. Braun, 1 Raphaeli Street, 
Jerusalem” - Werner Braun, a photographer native 
of Nuremberg, fled the horrors of the Nazi regime 
to Sweden in 1937 and later moved to Denmark. 
Immigrated to Israel in 1946. Braun worked as 
the chief photographer of the Hebrew University 
in Jerusalem, filmed for one year a documentary 
film towards the drying out of lake Hula, photo-
graphed the War of Attrition and was the official 
photographer of the Eichmann trial on behalf 
of the Government Press Agency (for additional 
information about him see attached leaf). The 
envelopes are arranged in two iron drawers and 
well preserved. Average size 6X6.5 cm.

Opening Price: $1200
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443. לקט פריטים בנושא מלחמת ששת הימים
40 פריטי-נייר מתקופת מלחמת ששת הימים (יוני 1967) 

ומהתקופה שלאחר המלחמה: מנשר מס' 1 מטעם צה"ל, אשר 
פורסם בגדה המערבית מיד לאחר כיבושה (עברית וערבית); 

מסמכים מתקופת המלחמה בירושלים: אישור מטעם מושל העיר 
להשתמש במבנה השגרירות הסעודית ו"הודעה בדבר תפישת 

נכסי דלא ניידי לשימוש הכוחות המזוינים"; עשרים "גליונות 
 LIFE כוננות" של בטאון חיל האוויר מתקופת המלחמה; גליון

 The Jerusalem מיום 23 ביוני 1967; גליון-מזכרת של עתון
Post; חוברות-נצחון, סיפורי קרבות, מפות ומידע על 

443. Collection of Items Pertaining to the Six-
Day War
40 paper items from the period of the Six-Day War 
(June 1967) and from the post War period: manifest 
no. 1 on behalf of IDF, which was published in the 
West Bank immediately following its occupation 
(Hebrew and Arabic); documents from the period 
of War in Jerusalem: authorization on behalf of 
ruler of city granting permission to use Saudi 
embassy building and “notice regarding appre-
hension of real estate for use by armed forces”; 
twenty “alert issues” of air force journal from 
period of War; LIFE issue dated June 23rd 1967; 
issue of The Jerusalem Post newspaper; victory 
booklets, stories of battles, maps and informa-
tion pertaining to war; leaves of instruction and 
IDF brochures from period of war and post war, and 
more. Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

המלחמה; דפי-הנחיות ועלונים צה"ליים מתקופת המלחמה 
ומהתקופה שאחריה, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.
פתיחה: $200

442
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444. כוסות זכוכית ארצישראליות - לאחר מלחמת ששת הימים
1-7. שבע כוסות זכוכית שיוצרו לאחר מלחמת ששת הימים, 
[1967]. על הכוסות נדפסו בשני צבעים מפות המתארות את 

הישגי הצבא הישראלי במהלך המלחמה (כל כוס מתארת ימים 
אחרים במהלכּה), בגדה המערבית ובחצי האי סיני, כולל חצים 

המצביעים על כיוון התקדמות כוחות הצבא. גובה: 13 ס"מ. 
8-10. שלוש כוסות זכוכית, [שנות ה-50 או ה-60]. על הכוסות 

נדפסו בארבעה צבעים איורי הערים חיפה, ירושלים (הכותל 
המערבי) ותל-אביב. מעוטרות פסים זהובים. גובה: 8.5 ס"מ. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

444. Eretz Israel Drinking Glasses - After the Six 
Day War
1-7. Seven drinking glasses made after the Six 
Day War, [1967]. Printed on the glasses in two 
colors are maps that portray the achievements 
of the Israeli army during the war (each glass 
portrays a different day during the war) on the 
West Bank and on the Sinai Peninsula, including 
arrows indicating the direction of the advancing 
troops. Height: 13 cm.
8-10. Three glasses, [1950s-60s]. Printed on the 
glasses in four colors are illustrations of the 
cities of Haifa, Jerusalem (Western Wall) and 
Tel-Aviv. Adorned with gilt stripes. 
Height: 8.5 cm. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

444
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445. אוסף תצלומים סטריאוסקופיים / ספר / מכשיר 
סטריאוסקופ

■ מאה תצלומים סטריאוסקופיים שחור-לבן, המציגים דמויות 
ואתרים בארץ ישראל וסביבותיה בסוף המאה ה-19. הוצאת 

חברת Underwood & Underwood. נתונים בקופסה מקורית, 
דמוית שלושה כרכי ספרים.

 Traveling in the Holy Land through the ■
Stereoscope [מסע בארץ הקודש דרך הסטריאוסקופ]. 

הוצאת Underwood & Underwood, ניו-יורק-לונדון, 1900. 
אנגלית. הסברים על מאה האתרים המצולמים. בסופו חמש מפות 

מקופלות, בהן מפת ארץ ישראל ומפות של ירושלים והגליל. 
■ מכשיר סטריאוסקופ עשוי עץ ואלומיניום, עם עיטורים 

.Sun Sculpture U & U trade mark חרוטים. חתום

פתיחה: $250

446. אוסף תצלומים סטריאוסקופיים
138 תצלומים סטריאוסקופיים שחור-לבן המציגים אתרים 

שונים בארץ-ישראל בסוף המאה ה-19. הוצאת חברת 
Underwood & Underwood. נתונים בקופסאות מקוריות, 

דמויות שני כרכי ספרים. במקור צ"ל 140 תצלומים. 

פתיחה: $250

445. Collection of Stereoscopic Photos / Book / 
Stereoscope
■ One hundred stereoscopic b/w photos, portray-
ing figures and sites in Eretz Israel and the 
vicinity, late 19th cent. Produced by Underwood & 
Underwood. In original box, resembling three book 
volumes.
■ Traveling in the Holy Land through the 
Stereoscope, produced by Underwood &Underwood, 
New-York-London, 1900. English. Captions de-
scribing the one hundred sites in the photos. At 
the end are five folded maps, amongst them a map 
of Eretz Israel and maps of Jerusalem and the 
Galilee.
■ Stereoscope made of wood and aluminum with 
engraved decorations. Signed: Sun Sculpture U & U 
trade mark.

Opening Price: $250

446. Collection of Stereoscopic Photographs
138 stereoscopic photos in black and white 
portraying various sites in Eretz Israel late in 
the 19th cent. Produced by Underwood & Underwood. 
The photos are contained in the original boxes 
which resemble two book volumes. Originally there 
were 140 photos.

Opening Price: $250

445446
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447. אלבום תצלומים מארץ ישראל וסביבותיה, המאה ה-19
שבעים ושישה תצלומים מארץ ישראל, סוריה, לבנון, טורקיה 

ומצרים, [המחצית השניה של המאה ה-19]. 
תצלומים מוקדמים גדולים ומרשימים, מודבקים לדפי אלבום. 

מרבית התצלומים מתוארים בכתב יד (על דפי האלבום). 
בתצלומים נראים יהודים מארץ ישראל וכן נשים בדואיות, 
נשים וגברים מוסלמים מיפו, יריחו, בית-לחם וירושלים, 

סוריה, לבנון וטורקיה. 
בתצלומים רבים נראים אתרים היסטוריים, מקומות התיישבות 

או אתרים בעלי חשיבות דתית בארץ ישראל: גן גת שמנים, 
מגדל דוד, כפר סילואן, מספר תצלומים מכנסיית הקבר 

(ביניהם תצלום חזית הכנסיה ללא סולם העץ שהונח לפני 
החלון הימני שמעל הכניסה הראשית), מבנה כיפת הזהב, מצבת 
"יד אבשלום", שער שכם ("שער דמשק"), מראה כללי של העיר 

העתיקה בירושלים, ועוד. כן מופיעים תצלומים של נמל יפו 
ושל בית-לחם ותצלומים מאיזור מצרים: חוף קנטרה עם ארחת 

גמלים, מספר תצלומים מתעלת סואץ (כולל מפה), נמל פורט 
סעיד, ועוד. תצלום אחד זוהה כתצלום מאת פליקס בונפיס 

 Tancrède (פורטרט של יהודי מירושלים); תצלום אחר מאת

447. Photo Album - Eretz Israel and Environs, 19th 
century
Seventy six photos of Eretz Israel, Syria, 
Lebanon, Turkey and Egypt, [second half of the 19th 
cent.].
Early, large and remarkable, photos, mounted on 
the album’s leaves. Most photos are annotated by 
hand (on the album’s leaves).
Jews of Eretz Israel, Bedouine women, Muslim 
men and women in Jaffa, Jericho, Beth Lehem and 
Jerusalem, Syria, Lebanon and Turkey. 
Historic sites are seen in many of the photos, 
settlements or sites of religious importance: 
Gethsemane garden, Tower of David, Silouan 
village, several photos of the Church of the 
Holy Sepulcher (including a photo of the front 
without the wooden ladder placed in front of the 
right window above the main entrance), the Golden 
Dome, “Tomb of Absalom”, Damascus Gate, general 

447

view of the Old City of Jerusalem, and more. The 
Jaffa port and Bethlehem also appear as well as 
photos from Egypt: Qantara beach with a caravan of 
camels, several photos of the Suez Canal (includ-
ing a map), Port Said harbor, and more. One photo 
was identified as a photo taken by Felix Bonfils 
(portrait of a Jew of Jerusalem); another photo by 
Tancrède Dumas. Average size 21.5X27.5 cm or 21X14 
cm, several photos 5X9 cm. Fair-good condition. 
Stains (foxing-marks and glue marks), original album 
31.5 cm, torn spine.

Opening Price: $1500

Dumas. גודל ממוצע 21.5X27.5 ס"מ או 21X14 ס"מ, מספר 
תצלומים 5X9 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים (כתמי חלודה וכתמי 

דבק), אלבום מקורי 31.5 ס"מ, שדרה קרועה. 

פתיחה: $1500
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448. קבר רחל, סוף המאה ה-19
 ."Tombeau de Rachel" :תצלום קבר רחל. מתואר בלוח

[כנראה, מאת פליקס בונפיס, סוף המאה ה-19]. 27.5X21 ס"מ. 
מצב טוב. נייר דק. קרעים קלים בשוליים, קמטים. 

פתיחה: $200

449. שני תצלומים - אמריקן קולוני
שני תצלומים מאת צלמי American Colony. ירושלים, [סוף 

המאה ה-19].
פועלים במחצבה בבית לחם; סלילת דרך בארץ ישראל.

 American Colony, שני התצלומים מתוארים וחתומים בלוח
27.5X21 .Jerusalem ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $400

448. Rachel’s Tomb, Late 19th century

Photo of Rachel’s Tomb. Titled in the plate: 
“Tombeau de Rachel”. [Probably by Felix Bonfils, 
late 19th cent]. 27.5X21 cm. Good condition. Thin 
paper. Minor tears to borders, creases.

Opening Price: $200

449. Two Photographs - American Colony
Two photos by American Colony photographers. 
Jerusalem, [late 19th cent.].
Workers in a query in Bethlehem; paving a road in 
Eretz Israel. Both photos are titled and signed in 
the plate American Colony, Jerusalem. 27.5X21 cm. 
Good condition.

Opening Price: $400

450. תצלומים מארץ ישראל, המאה ה-19
54 תצלומים מארץ ישראל, סוף המאה ה-19 וראשית המאה 

ה-20
ביניהם: שני תצלומים גדולים, מודבקים על קרטון - שער 

שכם; מראה העיר העתיקה; תצלומים בודדים: מבט מהר 
הזיתים; קבר אבשלום; תצלום משפחתי, צלם: חליל ראאד, 

1903; תצלום משפחתי, צלם: קריקוריאן; חמישה עשר תצלומים 
מהעיר העתיקה בירושלים וכפת הזהב, 1901 בקירוב; עשרה 
תצלומים לסטריאוסקופ, של הכותל המערבי; עשרים וחמשה 

תצלומים לסטריאוסקופ, ירושלים וסביבותיה. כן מצורף אלבום 
 ,Jerusalem - 24 Artistic Pictures in Heliogravure

הוצאת Lehnert & Landrock, קהיר. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $450

450. Photographs from Eretz Israel, 19th Century
54 photographs from Eretz Israel, end of 19th and 
beginning of 20th century.
Among them are two large photographs, pasted on 
cardboard of the Damascus gate; view of the Old 
City; single photographs: a view from the Mount of 
Olives; the Tomb of Absalom; a family photograph, 
photographer: Halil Ra’ad, 1903; family photo-
graph, photographer: Karikorian; 15 photographs 
of the Old City of Jerusalem and the Dome of the 
Rock, ca. 1901; 10 photographs for a stereoscope, 
of the Western Wall; 25 photographs for a stereo-
scope, Jerusalem and its surroundings. Enclosed 
is an album Jerusalem - 24 Artistic Pictures in 
Heliogravure, published by Lehnert & Landrock, 
Cairo. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $450
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451. פלשתינה בתמונות - ליאו קאהן 
Palästina im bild [פלשתינה בתמונות]. צילום: ליאו קאהן. 

הוצאת העתון Judische Zeitung (בו עבד קאהן), וינה, 
.[1912]

168 לוחות עם הדפסות איכותיות של תצלומים שצלם קאהן 
בשליחותו בארץ ישראל מטעם העתון ובשיתוף קק"ל בשנת 

1912. על תשעה לוחות מודפסת הקדמה - מידע על קק"ל ועל 
האתרים המצולמים (גרמנית). 

התצלומים מציגים מושבות וערים, תצלומי נוף וכן תמונות 
המתיישבים: ילדים, פועלים, תימנים; הגימנסיה העברית, 

בצלאל, ועוד. סט לא שלם (במקור 180 לוחות). תצלומים 
8.5X11.5 ס"מ, מודפסים על לוחות 17X20 ס"מ. מצב טוב. כתמי 

חלודה על חלק מן הלוחות. נקבי עש זעירים בכמה לוחות.

פתיחה: $800

451. Palestine in Photos - Leo Kahn 
Palästina im bild [Palestine in Photos]. 
Photography: Leo Kahn. Published by the Judische 
Zeitung newspaper (where Kahn worked), Vienna, 
1912.
168 plates with professional photos taken by Kahn 
during his mission to Eretz Israel in 1912, on 
behalf of the newspaper and in cooperation with 
JNF. An introduction is printed on nine plates - 
information about JNF and the photographed sites 
(German).
The photos portray settlements and cities, land-
scape photos and the settlers: children, workers, 
Yemenites; the Hebrew Gymnasium, Bezalel and 
more. Incomplete set (originally 180 plates). 
Photos 11.5x8.5cm, printed on plates 20x17cm. Good 
condition. Foxing-marks on some of the plates. Moth-
holes to several plates.

Opening Price: $800

452. פלשתינה בתמונות - ליאו קאהן 
Palästina im bild [פלשתינה בתמונות]. צילום: ליאו קאהן. 

הוצאת העתון Judische Zeitung (בו עבד קאהן), וינה, 
.[1912]

40 לוחות עם הדפסות איכותיות של תצלומים שצלם קאהן 
בשליחותו בארץ ישראל מטעם העתון ובשיתוף קק"ל בשנת 

1912. (במקור נדפסו 180 לוחות). תצלומים 8.5X11.5 ס"מ, 
מודפסים על לוחות 17X20 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

452. Palestine in Photos - Leo Kahn
Palästina im bild [Palestine in photos]. 
Photography: Leo Kahn. Published by Judische 
Zeitung (where Kahn worked), Vienna, [1912].
40 plates with good quality prints of photos 
taken by Kahn who was on mission in Eretz Israel 
on behalf of the newspaper in cooperation with 
JNF, in 1912. (180 plates were originally printed). 
Photos 8.5X11.5 cm, printed on plates 17X20 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

451

452

453
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453. מראות ירושלים / מראות ארץ ישראל - יעקב בנאור 
קלטר

1-2. ארץ ישראל, אסף ממראות הארץ, מאת יעקב בנאור קלטר. 
הוצאת "מגדל", ירושלים, תרפ"ו 1925. עשרים וארבעה לוחות 
עם תצלומים מארץ ישראל. שער נוסף באנגלית. שני עותקים, 

בתיקיות קרטון מקוריות (מחופות בד); התיקיות שונות זו מזו. 
3. הוצאת Pro-Jerusalem Society (החברה "למען 

ירושלים"), ירושלים, 1926. תריסר לוחות עם תצלומים מהעיר 
העתיקה בירושלים. תיקיית קרטון מקורית (מחופה בד). 

■ מצורפים: עותקים לא-שלמים של הנ"ל ובהם שערים וכן 64 
לוחות מ"אסף ממראות הארץ" ו-38 לוחות מ"מראות ירושלים"

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

453. Sights of Jerusalem / Sights of the Land of 
Israel - Jacob Benor Kalter
1-2. Land of Israel, a collection of images of the 
land, by Jacob Benor-Kalter. “Migdal” publishers, 
Jerusalem, 1925. Twenty-four panels with pho-
tographs from Israel. Additional title page in 
English. Two copies in original cardboard folders 
(covered with fabric); different folders.
3. Jerusalem, Twelve Views of the Old City, by J. 
Benor-Kalter. Published by Pro-Jerusalem Society 
(the society “LeMa’an Yerushalaim”), Jerusalem, 
1926. A dozen panels with photographs from the 
Old City of Jerusalem. An original cardboard file 
(covered with fabric).
■ Accompanied by: incomplete copies of the above, 
including cover pages and 64 panels from “A 
Collection of Images of the Land” and 38 panels of 
“Sights of Jerusalem”.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

454. תצלומים מאת שמואל יוסף שווייג, שנות ה-20 
74 תצלומים מאת שמואל יוסף שווייג. [ארץ ישראל, שנות 

ה-20]
תצלומים מוקדמים, מרשימים ואיכותיים; ביניהם: פנורמה של 
עפולה; היקב בזכרון יעקב; הקמת עמוד חשמל בטבריה; מפל 

התנור סמוך למטולה; בית החרושת "סיליקט" בתל-אביב; 
המוסד החינוכי "כפר ילדים" (נוסד 1922, כיום בתחום העיר 

עפולה); חמי טבריה וקברו של ר' מאיר בעל הנס; בית כנסת ר' 
יוחנן בן זכאי בירושלים; הכותל המערבי; בית כנסת ברחובות; 
מערת אליהו בהר הכרמל, חיפה; התערוכה והיריד למען תוצרת 

הארץ; ועוד. התצלומים ממוספרים בגב. חלקם ממוספרים 
ומתוארים בכתב-יד (כפי הנראה כתב ידו של שווייג). 

שמואל יוסף שווייג (1902-1984) - מבכירי צלמי ארץ ישראל 

בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. נולד בטרנופול, גליציה, 
והשתלם בצילום בוינה. בשנת 1922 עלה לארץ ישראל. החל 
משנת 1925 עבד כצלם בשירות קק"ל והנציח במצלמתו את 

התפתחותה של ארץ ישראל ואת נופיה. הקים סטודיו לצילום 
ברחוב הנביאים בירושלים ואצר את מחלקת הצילום של מוזיאון 

רוקפלר. כמו-כן, עסק בצילום ארכיאולוגי, צילם בשירות 
משטרת המנדט וניהל את מחלקת התצלומים של הסוכנות 

היהודית. גודל ומצב משתנים. גודל ממוצע: 16X11 ס"מ. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $700

454
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455. אלבום תצלומים - שמואל יוסף שווייג - קק"ל, 1929
 Photos aus der Sammlung des Keren Kajemeth,

Jerusalem [תמונות מאוסף הקרן הקימת, ירושלים], 1929. 
תריסר דפי בריסטול מאוגדים בשרוך, עליהם מודבקים תריסר 

תצלומים שצלם שמואל יוסף שווייג בשנים בהם עבד בשירות 
הקק"ל: העיר העתיקה בירושלים, יישובים שהוקמו על אדמות 

הקק"ל, עבודה חקלאית, תעשייה, וכו'. אינם חתומים. תצלומים: 
11X17 ס"מ בממוצע. דפים: 23X31 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

454. Photographs by Shmuel Joseph Schweig, 1920s
74 photos by Shmuel Joseph Schweig. [Eretz Israel, 
1920s].
Remarkable early photos of good quality; in-
cluding: panorama of Afula; winery in Zichron 
Ya’akov; erection of an electric pole in Tiberias; 
Ayun waterfall next to Metula; “Silicat” fac-
tory in Tel-Aviv; “Kfar Yeladim” educational 
institute (founded in 1922, today in the city of 
Afula); Tiberias hot springs and tomb of R’ Meir 
Ba’al HaNess; R’ Yochanan Ben Zakai synagogue in 
Jerusalem; Western Wall; synagogue in Rehovot; 
Eliyahu’s cave in Mount Carmel, Haifa; “Made in 
Israel” trade show and fair; and more. The photos 
are numbered on the reverse. Some photos are num-
bered and titled on the reverse by hand (possibly 
Schweig’s handwriting). 

454

Shmuel Joseph Schweig (1902-1984) - a leading 
photographer in Eretz Israel in the 1920s-30s. 
Native of Tarnopol, Galicia. Studied photography 
in Vienna. Immigrated to Eretz Israel in 1922. 
Since 1925 worked as a photographer for JNF and 
documented through his camera the development of 
Eretz Israel and its views. Founded a photography 
studio on HaNevi’im Street in Jerusalem and was 
the curator of photography at the Rockefeller 
Museum. Was also involved in archaeological 
photography. Worked for the Mandatory Police and 
managed the photography department of the Jewish 
Agency. Sizes and conditions vary. Average size: 
16X11 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $700
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456. לקט תצלומים קבוצתיים 
שלשה-עשר תצלומים קבוצתיים גדולים. ארץ ישראל, מזרח 

אירופה וארה"ב, [המחצית הראשונה של המאה ה-20]. 
ביניהם: נערים יהודיים אוחזים עתונים עבריים, ראשית המאה 

ה-20; חברי המקהלה "קדימה", 1922; גימנסיה ברובנו, 
אוקראינה, 1926; הועידה הארצית השלישית של גדוד מגני 

השפה בארץ ישראל, ירושלים, 1927; מפגש של "הבונים 
החופשיים" ביפו; עליית וכיבוש חניתה, 1938 (בנוכחות חיים 

וורה ויצמן ומשה שרת); תצלום קבוצתי בו נוכחים דוד בן-
גוריון ויצחק שדה. חלק מהתצלומים אינם מזוהים. גודל ומצב 

משתנים. גודל ממוצע 17X23 ס"מ. חלקם מודבקים על קרטון. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $250

456. Collection of Group Photographs
13 large group photographs. Eretz Israel, Eastern 
Europe and the USA, [first half of 20th century].
Among them: Jewish boys holding Hebrew newspa-
pers, early 20th century; “Kadima” choir members, 
1922; Gymnasia in Rovno (Rivne), Ukraine, 1926; 
the third national convention of the Brigade of 
Language Protectors in Eretz Israel, Jerusalem 
1927; meeting of the “Freemasons” in Jaffa; 
ascending and conquering Hanita, 1938 (in the 
presence of Chaim and Vera Weizmann and Moshe 
Sharett); group photograph including David Ben 
Gurion and Yitzchak Sadeh. Some photographs are 
not identified. Varied size and condition. Average 
size 17X23 cm. Some are pasted on cardboard.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

455. Photograph Album - Shmuel Joseph Schweig - 
JNF, 1929 
Photos aus der Sammlung des Keren Kajemeth, 
Jerusalem [photographs from collection of Keren 
Kayemet], 1929. 
Twelve laced-bound bristol pages, upon which are 
glued twelve photographs photographed by Shmuel 
Joseph Schweig during the years in which he 
worked in the JNF: Old City of Jerusalem, set-
tlements founded upon the land of Keren Kayemet 
LeIsrael (JNF), agricultural labor, industry, etc. 
Unsigned. Photographs: average of 11X17 cm. Leaves: 
23X31 cm. Good condition. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

455456
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457. אוסף גדול של תצלומים מתקופת הישוב
אוסף גדול ומגוון של תצלומים מתקופת הישוב, [ראשית המאה ה-20 עד 1948]. 

האוסף שלפנינו כולל:
■ כ-500 תצלומים בודדים: תצלומים קבוצתיים, תצלומים מטיולים בארץ ישראל, תצלומים של 
מוסדות ותצלומים משפחתיים; חלקם צולמו בידי צלמים ידועים (אברהם סוסקין, צדוק בסן); 

מתעדים את התפתחות העיר תל-אביב, הקמת קיבוצים ומושבים, סלילת כבישים, פועלים עבריים, 
ועוד. תצלומים רבים גם מתקופת המנדט הבריטי. 

■ 5 אלבומי תצלומים, כוללים תצלומים מארץ ישראל משנות ה-30 וה-40 (קיבוץ גבולות בשנת 
הקמתו, קיבוץ גבעת השלושה, תצלומים שצילם חייל סקוטי בארץ ישראל). 

■ כ-50 הדפסים של תצלומים (נרינסקי, ליאו קאהן) ואוגדנים קטנים עם תצלומים מארץ ישראל, 
שנמכרו כמזכרות לתיירים בראשית המאה ה-20.  גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1000

457. Large Collection of Photographs from the Time of the Settlement of the 
State of Israel
Large varied collection of photographs from the time of the settlement of 
Israel (Yishuv), [beginning of the 20th century until 1948]. 
This collection is composed of:
~ Approximately 500 single photographs: group photographs, photographs of 
trips in Eretz Israel, photographs of institutions and family photographs; 
some were photographed by famous photographers (Avraham Soskin, Tzadok 
Bassan); documenting the development of the city of Tel Aviv, the estab-
lishment of kibbutzim and moshavim, paving roads, Hebrew workers, etc. Many 
photographs are from the time of the British Mandate.
~ Five photograph albums, including photographs from Eretz Israel during 
the 30s and 40s (Kibbutz Gevulot from the year of its establishment, Kibbutz 
Givat HaShelosha, photographs taken by a Scottish soldier in Eretz Israel).
~ Approximately 50 prints of photographs (Narinsky, Leo Kahn) and small 
binders with photographs of Eretz Israel, sold as souvenirs to tourists at the 
beginning of the 20th century. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1000

457



צילום, גלויות וגרפיקה | 65

458. אלבומי תצלומים - הנציב ארתור ווקופ / ארמון הנציב 
/ ארץ ישראל

שני אלבומי תצלומים של אשה שעבדה בשירות ממשלת המנדט, 
בקרבת הנציב העליון ארתור ווקופ, [שנות ה-30]. 

באלבום מתועדים: טיול של הנציב בחו"ל, תמונות נוף מארץ 
ישראל, טיולים באתרים ארכיאולוגיים ובערים שונות, טקסים 
דתיים (נוצריים ומוסלמיים; ביניהם אירוע בהשתתפות חאג' 

אמין אל-חוסייני), חדרים וחללים שונים בפנים ארמון הנציב 
בירושלים, בעלי-תפקידים בארמון הנציב (משרתים ועובדים 

ערבים; עובדים בריטיים), תחרויות ספורט (מירוץ סוסים, 
קפיצה), ועוד. במספר תצלומים נראית דמותו של הנציב העליון 

ארתור ווקופ (כיהן כנציב בשנים 1931-1938). 140 תצלומים 
+ 107 תצלומים, בשני אלבומים. גודל ממוצע 6.5X9 ס"מ (חלקם 

קטנים יותר או גדולים יותר). מצב טוב. 

פתיחה: $350

459. אוסף תצלומים מטיולים בארץ ישראל, שנות ה-30
כ-400 תצלומים מטיולים בארץ ישראל, מסודרים בעשרה 

אלבומים. [שנות ה-30].
תצלומי שחור-לבן מטיולים ביערות הכרמל, חיפה, עפולה, 
יקנעם, משמר העמק, ואתרים נוספים ברחבי הארץ. ביניהם 

תצלומים מטיול של תנועת "הנוער העובד" (סניף כפר יחזקאל) 
ותצלומים ממפגש של תנועת "השומר הצעיר" בחיפה. התצלומים 

ממוספרים על דפי האלבומים. חלקם מתוארים או מתוארכים. 
חתומים בגב בחותמת "פוטו-ברנר חיפה". סה"כ כ-400 

תצלומים. גודל ממוצע: 6X9 ס"מ. מצב משתנה. מספר תצלומים 
מנותקים מדפי האלבום. אחד האלבומים קרוע ודפיו מנותקים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.
פתיחה: $250

459. Collection of Photographs from Travels in 
Eretz Israel, 1930s
Approximately 400 photographs from travels in 
Eretz Israel, arranged in 10 albums. [1930s]. 
Black and white photographs from trips taken to 
the Carmel forests, Haifa, Afula, Yokneam, Mishmar 
HaEmek and other sites throughout Israel. Among 
them are photographs of a trip taken by the Noar 
HaOved movement (Kfar Yechezkel branch) and pho-
tographs of a convention of the Shomer HaTza’ir 
movement in Haifa.
The photographs are numbered on the album leaves. 
Some have descriptions and some are dated. “Photo 
Brenner Haifa” is stamped on the backs of the pho-
tographs. Total of approximately 400 photographs. 
Average size: 6X9 cm. Varied condition. Several 
photographs are detached from the album leaves. One 
album is torn and its leaves are detached. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

458. Photo-Albums - Commissioner Arthur Wauchope 
/ Government House / Eretz Israel

Two photo-albums which belonged to a woman who 
worked for the Mandate Government, with the High 
Commissioner Arthur Wauchope, [1930s].

Photos in the album document: the journey of 
the commissioner abroad, photos of Eretz Israel 
views, visits to archaeological sites and vari-
ous towns, religious ceremonies (Christian and 
Muslim; including a ceremony with the participa-
tion of Haj Amin El-Huseini), rooms and various 
spaces in the Government House in Jerusalem, 
employees in the house (servants and Arab work-
ers; British workers), sports competitions (horse 
racing, jumping), etc. High Commissioner, Arthur 
Wauchope, is seen in some of the photos (served 
as commissioner during the years 1931-1938). 140 
photos + 107 photos, in two albums. Average size 
6.5X9 cm (some are smaller others are larger). Good 
condition.

Opening Price: $350

458459
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460. חגיגות היובל למושבה ראשון לציון - אלבום תצלומים
אלבום תצלומים המתעד את חגיגות היובל למושבה ראשון 

לציון, [1932].
האלבום כולל 36 תצלומים איכותיים, המודבקים בדפיו. 
ביניהם דיוקנאות של ותיקי המושבה, אנשי תנועת ביל"ו, 

ותצלומים מחגיגות היובל ברחובות המושבה ומן הטקס שנערך 
לכבוד האירוע, בהשתתפות הנציב העליון הבריטי ארתור ווקופ. 

אלבום: 24.5X18.5 ס"מ, תצלומים: 8X13 ס"מ עד 17.5X11 ס"מ. 
מצב טוב. פגמים קלים בכריכת האלבום.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

461. אלבום תצלומים - משטרת היישובים העבריים
אלבום תצלומים, של נוטר ממשטרת היישובים העבריים, 

[המחצית השניה של שנות ה-30]. 
האלבום כולל 36 תצלומים המתעדים את פעילות הנוטרים אנשי 

משטרת היישובים העבריים ואת אימוניהם. בכל התצלומים 
נראים הנוטרים לבושים במדיהם, לעתים בתנוחות מבוימות על 
קרונות רכבת, ליד רכב משוריין ובאתרים שונים. גודל ממוצע 

 19X28.5 8.5 ס"מ (חלקם קטנים או גדולים יותר), אלבוםX6.5
ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

460. Jubilee Celebrations of Rishon LeZion 
Settelment )Moshava( - A Photo Album
A photo album documenting the fiftieth anniversa-
ry of Rishon LeZion settlement (moshava), [1932].
The album contains 36 high quality photographs, 
pasted on the album pages. These photographs 
include portraits of the settlement’s veterans, 
members of the Bilu movement, and photographs 
of the fiftieth anniversary celebrations on the 
streets of the settlement and of the ceremony held 
in honor of the event, attended by the British 
High Commissioner Arthur Wauchope.
Album: 24.5X18.5 cm, Photos: 8X13 inches to 17.5X11 
cm. Good condition. The album cover is mildly 
damaged.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

461. Photograph Album - Jewish Settlement Police
Photograph album, of a guard in the Jewish 
Settlement Police, [second half of the 1930s]. 
The album contains 36 photographs which document 
the activities of the security guards of the 
Jewish Settlement Police and their training. In 
all the photographs, the guards are seen dressed 
in uniforms, sometimes in staged positions on 
train cars, next to an armored car and at various 
sites. Average size: 6.5X8.5 cm (some are smaller or 
larger), album 19X28.5 cm. Good condition. 

Opening Price: $200
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462. אניית המעפילים "פאריטה" בחופי תל-אביב, 1939
עשרה תצלומים של אניית המעפילים "פאריטה" סמוך לחופי 

תל-אביב, מאת הצלם ולטר צדק. תל-אביב, 22 באוגוסט 1939. 
אניית המעפילים "פאריטה" הובאה לארץ במסגרת "עליית 

אף על פי", תנועת ההעפלה הבלתי-ליגאלית של התנועה 
הרוויזיוניסטית, שאורגנה על-ידי ברית הצה"ר, בית"ר ואצ"ל. 

האנייה יצאה לדרך ב-12 ביולי 1939 מנמל קונסטנצה שבים 
השחור, כשעל סיפונה 857 בית"רים מגרמניה, אוסטריה, 

פולין ומרומניה. מסעּה של "פאריטה" תוכנן להימשך כשבוע, 
אך נמשך 42 יום. לאחר תלאות רבות, כמעט ללא מזון ומים, 

הגיעה הספינה לחופי תל אביב ב-22 באוגוסט 1939. הספינה 
עלתה על שרטון מול מלון "ריץ", נתקעה כחמישים מטר מהחוף 
והמעפילים הורדו ונעצרו על ידי הבריטים. כעשרה ימים לאחר 

מכן קיבלו סרטיפיקטים ושוחררו.
בתצלומים נראים הורדת המעפילים מן האנייה והבאתם 
אל החוף בסירות, מתן טיפול רפואי, עליית המעפילים 

לאוטובוסים, ועוד. 
 Walter) כולם חתומים מאחור בחותמת הצלם ולטר צדק

Zadek, 1900-1992) או בחתימתו. 13X18 ס"מ. מצב טוב. מעט 
כתמים ונזקים קלים בשוליים. 

פתיחה: $1400

462. The Illegal Immigrant Ship ”Parita” on the 
Shores of Tel-Aviv, 1939
Ten photos of the Illegal Immigrant ship “Parita” 
near the Tel-Aviv shores, by photographer Walter 
Zadek. Tel-Aviv, August 22, 1939.
The Illegal Immigrant ship “Parita”arrived 
through “Af Al Pi” operation - the illegal im-
migration movement of the Revisionist Movement 
organized by Hatzohar, Beitar and Etzel. The ship 
sailed on July 12, 1939 from Constanza port in 
the Black Sea with 857 members of Beitar on board, 
from Germany, Austria, Poland and Romania. The 
journey was supposed to last one week but lasted 
42 days. After endless hardships, almost with no 
water or food, the ship reached the shores of Tel-
Aviv on August 22, 1939. A sandbank opposite “Ritz” 
hotel, about fifty meters from the shore forced 

462

the immigrants to disembark, reach the shore 
in small boats, and they were arrested by the 
British. Ten days later they received certificates 
and were released.
The photos portray immigrants brought to shore 
in small boats, medical care, immigrants board 
buses, etc.
All of the photos are signed on the reverse with 
the photographer’s (Walter Zadek, 1900-1992) 
ink stamp or with his signature. 13X18 cm. Good 
condition. Minor stains and minor dmages to edges.

Opening Price: $1400
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463. אוסף תצלומים ומסמכים של חיילים יהודיים
90 תצלומים המתעדים חיילים יהודיים במסגרות צבאיות 

שונות - נוטרות, משטרת היישובים העבריים, הבריגדה 
היהודית, "הגנה" וצה"ל, ו-25 פריטים שונים, [שנות ה-40]. 
מרבית התצלומים באוסף שלפנינו מתעדים חיילים בבריגדה 
היהודית, באימונים ובחו"ל; וכן אימונים של חיילים בארץ 
ישראל, רכבים צבאיים, ועוד. כן נמצאים באוסף שלפנינו 

כ-25 מסמכים אישיים ופריטים שונים: פנקס, תעודות, רשיון 
נהיגה בכלי רכב צבאי, כרטיס "שנה טובה" ממחנה רפיח (שנת 

תש"ז), "אות ההתנדבות" ושק בד מודפס של "הועד הארצי 
למען החייל היהודי" - בתוכו הושם שי הישוב לחייליו לחג 

הפסח בשנת תש"ג. גודל ממוצע לתצלומים 6X8.5 ס"מ. גודל ומצב 
משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $700

464. אלבום תצלומים - הקמת קיבוץ "מעיין צבי", 1938
98 תצלומים, מסודרים באלבום, המתעדים את הקמת קיבוץ 

"מעיין צבי", 1938. 
קיבוץ מעיין צבי הוקם באוגוסט 1938 במסגרת מבצע "חומה 

ומגדל", בידי חברי תנועת "מכבי הצעיר" אשר עלו לארץ 
ישראל מגרמניה. בתחילה נקרא הקיבוץ "מעיין", ובשנת 1945 

הוסף לשמו "צבי", על שם צבי פרנק - פעיל ציוני, מראשי 
"החברה היהודית להתיישבות" אשר רכשה את אדמות הקיבוץ.

האלבום שלפנינו כולל תצלומים מראשית דרכו של הקיבוץ 
ומהווי החיים של המתיישבים: התקנת גדרות תיל; עבודות 

בשדה; נוף כללי של אדמות הקיבוץ; תצלומים של האוהלים, 
מגדל השמירה והרכבים המשוריינים; תצלומים של נוטרים 
ואנשי "משטרת היישובים העבריים"; ועוד. האלבום מתואר 

בעמוד הראשון: "מעין בגדר הצפון, 1938, פלגה - א', מחלקה 
ג' (כתה ג')". סה"כ 98 תצלומים מסודרים באלבום 28X19 ס"מ. 
גודל ממוצע של התצלומים: 9X6 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים 

בכריכת האלבום.

פתיחה: $250 463. Collection of Photographs and Documents of 
Jewish Soldiers
90 photographs that document Jewish soldiers in 
various military frameworks - security guards, 
Jewish Settlement Police, the Jewish Brigade, 
Haganah and IDF and 25 various items, [1940s].
Most of the photographs of this collection 
document soldiers in the Jewish Brigade, during 
training and abroad; also training of soldiers in 
Eretz Israel, military vehicles, etc. The collec-
tion also includes approximately 25 personal 
documents and various items: a notebook, docu-
ments, a driver’s license for military vehicles, 
a New Year card from Rafiah camp (1947), Volunteer 
emblem and a printed fabric sack of the National 
Committee for the Jewish Soldier in which was 
placed the “settlement gift to its soldiers for 
Passover 1943”. Average size of photographs 6X8.5 
cm. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $700
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465. נהלל - אלבום תצלומים

אלבום עם תצלומים של מושב העובדים נהלל. [סוף שנות ה-40 
/ ראשית שנות ה-50].

האלבום כולל 22 תצלומים של נופי נהלל ותושביה. ביניהם: 
תצלום אווירי - מראה כללי של נהלל, בניית מגדל מים, מבנה 
הצרכניה, פנים בית הכנסת, תצלומים מטקס שנערך במושב - 
נערים ונערות מניפים דגלי ישראל, ועוד. 22 תצלומים, גודל 

ממוצע 13X9 ס"מ. מודבקים לדפי אלבום 36X25 ס"מ. מצב כללי 
טוב. מעט כתמים. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $200

465. Nahalal - Photo Album
Photo album of Moshav Nahalal [late 1940s / early 
50s]. 
The album contains 22 photos of Nahalal views and 
its inhabitants. Amongst the photos: an aerial 
photo - general view of Nahalal, water tower, food 
store, synagogue’s interior, a ceremony - boys 
and girls flying the flag of Israel, etc. 22 photos, 
average size 13X9 cm. Attached to album leaves: 36X25 
cm. Overall good condition. Minor stains. Minor 
damages to binding.

Opening Price: $200

464. Photograph Album - Establishment of Ma’ayan 
Tzvi Kibbutz, 1938
98 photographs, arranged in an album, documenting 
the establishment of the Ma’ayan Tzvi kibbutz, 
1938. Ma’ayan Tzvi kibbutz was founded in August 
1938 in the Tower and stockade method, by the 
members of the Maccabi Youth movement which 
immigrated from Germany to Eretz Israel. In the 
beginning, the kibbutz was called Ma’ayan and in 
1945, the name Tzvi was added in honor of Tzvi 
Frank, a Zionist activist, one of the leaders of 
the “Jewish Colonization Association” which 
purchased the kibbutz lands.
This album has photographs from the early years 
of the kibbutz and the settlers’ way of life: 
putting up barbwire fences; work in the fields; 
general view of the kibbutz lands; photographs 
of tents; guard tower and armored vehicles; 
photographs of security guards and members of the 
Jewish Settlement Police; etc. The album is titled 
on the first page: “Ma’ayan at its north fence, 
1938, Company 1, Department 3 (third grade)”. Total 
of 98 photograph arranged in an album 19X28 cm. 
Average size of photographs: 6X9 cm. Good condition. 
Stains and tears to album binding.

Opening Price: $250
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466. אוסף תצלומים של "אנשי ֵׁשם"
אוסף תצלומים המתעדים "אנשי שם" - ידוענים, פוליטיקאים, 

מנהיגים ומצביאים, אנשי-רוח, ציירים, סופרים, משוררים, 
ועוד.

האוסף שלפנינו כולל כ-160 תצלומים בהם מופיעים, בין 
היתר: חיים בוגרשוב (תצלומים רבים), ברל כצנלסון, דוד 
בן-גוריון, יצחק בן-צבי, לוי אשכול, שמעון פרס, מנחם 

בגין, יצחק רבין, גולדה מאיר, משה דיין, יגאל אלון, הנרי 
קיסינג'ר, לאה גולדברג, חיים גורי, אורי צבי גרינברג, 

יהושע חנקין, ארטורו טוסקניני, ארתור רובינשטיין, הצייר 
ראובן רובין (תצלומים רבים, חלקם "משפחתיים"), ואנשי שם 

אחרים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400
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467. אוסף תצלומים של הַׂשר דב יוסף / תעודות לכבודו 
■ 110 תצלומים, רובם מביקורים רשמיים ומקבלות פנים 

שנערכו לכבודו של דב יוסף בחו"ל בתקופות בהן כיהן כשר 
בממשלת ישראל, [שנות ה-60 בקירוב] וכן מספר תצלומים 

 25X20 מוקדמים משנות נעוריו ותצלומי פורטרט. גודל ממוצע
ס"מ. 

■ תעודה מודפסת על נייר עבה (דמוי קלף), על-שם ברנרד 
יוסף, לכבוד סיום לימודיו בבית הספר התיכון של מונטריאול, 

 .1915
■ תעודה מפוארת, כתובה ומצוירת ביד, ניתנה לדב יוסף, 

"Canada's most distinguished son of Israel", מטעם 
ה-United Zionist Council of Canada, לציון חמישים 

שנים של פעילות ציונית. מונטריאול, 1957. ממוסגרת. 
דב (ברנרד) יוסף (1899-1980), המושל הצבאי של ירושלים 

במלחמת העצמאות, שר בממשלות ישראל. יליד קנדה, בעל תואר 
ד"ר לפילוסופיה ומוסמך במשפטים. היה ממארגני ההתנדבות 

לגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, והגיע לארץ 
ישראל בשנת 1918 עם הגדוד הקנדי. בשנת 1921, לאחר סיום 

לימודי המשפטים, שב לארץ כדי להשתקע בה.
יוסף היה פעיל בתנועת העבודה, וחבר מפא"י החל משנת 1933. 

שימש כיועץ משפטי של הנהלת הסוכנות היהודית וממלא מקום 

467. Collection of Photographs of Minister Dov 
Yosef / Certificates
■ 110 photos, mainly of official visits and recep-
tions abroad in honor of Dov Yosef when he served 
as a minister in the Israeli Government [ca.1960s] 
as well as some earlier photos from his youth and 
some portrait photos. Average size: 25X20 cm.
■ Printed certificate on heavy paper (parch-
ment-like), in the name of Bernard Yosef, of his 
Montreal High School graduation, 1915.
■ A handwritten and decorated certificate, given 
to Dov Yosef, “Canada’s most distinguished son 
of Israel”, by the United Zionist Council of 
Canada in commemoration of fifty years of Zionist 
activity. Montreal, 1957. Framed. 
Dov (Bernard) Yosef (1899-1980), Military Governor 
of Jerusalem during the War of Independece, 
Minister in the Israel Governments. Native of 
Canada, PhD in philosophy and M.A. in Law. One 
of the organizers of Jewish Legion’s Volunteers 
during WW I, arrived in Eretz Israel in 1918 with 
the Canadian legion. In 1921, after graduating 
from Law School, returned to Israel to settle.
Yosef was active in the Labor Party, Mapai member 
since 1933. Served as legal advisor of the Jewish 
Agency and its Political Committee Deputy. During 
WW II was in charge of mobilizing volunteers to 
the British Army.
During the 1948 war served as the Military 
Governor of Jerusalem. Yosef was in charge of 
food supply to the city of Jerusalem, of equal 
distribution of food and of organizing it. In 
1949 served as the Minister of Rationing and 
Supply (austerity minister). Served as Minister 
of Agriculture, Minister of Transportation, 
Minister of Law, Minister of Trade and Industry 
and Minister of Health.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $350

466. Photograph Collection of Renowned People
Photograph collection that documents renowned 
people - politicians, leaders, military men, 
intellectuals, artists, authors, poets, etc.
This collection has approximately 160 pho-
tographs which include the following: Haim 
Bograshov (many photos), Berl Katznelson, David 
Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Zvi, Levi Eshkol, Shimon 
Peres, Menachem Begin, Yitzchak Rabin, Golda Meir, 
Moshe Dayan, Yigal Alon, Henry Kissinger, Leah 
Goldberg, Haim Gouri, Uri Zvi Grinberg, Yehoshua 
Hankin, Arturo Toscanini, Arthur Rubinstein, 
the artist Reuven Rubin (many photographs, some 
family), and other famous people. Varied size and 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400

467

ראש המחלקה המדינית שלה. בימי מלחמת העולם השנייה היה 
אחראי על גיוס מתנדבי הישוב לצבא הבריטי.

בתקופת מלחמת העצמאות והמצור על ירושלים, היה יוסף 
המושל הצבאי של העיר. בתפקידו זה היה אחראי על אספקת 

המזון לעיר, חלוקתה באופן שוויוני וארגונה. בשנת 1949 
כיהן כשר האספקה והקיצוב ("שר הצנע"). עוד כיהן יוסף כשר 
החקלאות, שר התחבורה, שר המשפטים, שר המסחר והתעשייה 

ושר הבריאות.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $350
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468. "ישראל בשלשה ממדים" - תצלומים מהקונגרס הציוני 
ה-24

"ישראל בשלשה ממדים, הקונגרס הציוני הכ"ד", תצלומים 
סטריאוסקופיים, תוצרת "סטריו-ישראל, עדי", חיפה, [1956]. 
תשע סדרות של תצלומים מן הקונגרס הציוני ה-24. כל סדרה 

כוללת עשרה כרטיסי קרטון, בכל כרטיס שתי שקופיות היוצרות 
תמונה סטריאוסקופית. כל סדרה נתונה בקופסת קרטון 

מקורית. מצב טוב-בינוני. קופסאות קרועות. מעט פגמים בחלק מן 
התצלומים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

468. "Israel in Three Dimensions" - Photographs 
of the 24th Zionist Congress
"Israel in three dimensions, 24th Zionist 
Congress", stereoscopic photos, produced by 
"Stereo-Israel, Adi", Haifa, [1956].
Nine series of photos of the 24th Zionist 
Congress. Each series includes ten cardboard 
cards; each card consists of two slides which 
create a stereoscopic photograph. Each series is 
contained in its original cardboard case. Fair-
good condition. Torn cases. Minor damages to some 
photos.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

469

469. אוסף גדול של תצלומים - מדינת ישראל
אוסף גדול ומגוון של תצלומים מהתקופה שלאחר הקמת מדינת 

ישראל, [1948 עד שנות ה-80]. 
האוסף שלפנינו כולל כ-300 תצלומים (וכמה עשרות תשלילים), 
בעיקר משנות ה-50 וה-60, המתעדים את התפתחותה של מדינת 
ישראל: תעשיה ומפעלים, הישגים אדריכליים, פעילות צבאית, 

מצעדי צה"ל והיאחזויות נח"ל; תצלומים נאים מירושלים משנת 
1967; צילומי עתונות בנושא פעולות טרור, התיישבות חדשה, 

ועוד. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

469. Large Collection of Photographs - The State 
of Israel
Large varied collection of photograph from the 
time after the establishment of the State of 
Israel, [1948-the 1980-s].
This collection is composed of 300 photographs 
(and dozens of negatives), primarily from the 
1950s and 60s, which document the development 
of the State of Israel: industry and production 
plants, architectural achievements, military 
operations, IDF parades and Nahal settlements; 
nice photographs of Jerusalem from 1967; news-
paper photographs on the subject of terror, new 
settlements, etc. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $500
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470. אלבום תצלומים - מלה"ע הראשונה - תצלומי יהודים 
בפולין ובליטא

אלבום תצלומים של חייל ששירת בצבא הגרמני במלחמת העולם 
הראשונה ותיעד במצלמתו את שראו עיניו בערי פולין וליטא, 

 .[1914-1918]
בין התצלומים, המסודרים בדפי האלבום, נמצאים מספר 

תצלומים המתעדים את חיי היהודים בערים מריאמפול, פרני 
(פרען / Prienai / Preny) ווילנה: רחוב עם בית-עסק יהודי 

במריאמפול (תצלום); חנות ספרים יהודית במריאמפול, עם 
שלט ביידיש (תצלום); בעלי-עגלות יהודיים ליד צריף-עץ 

עם שלט ביידיש בעיר וילנה (תצלום); רחוב היהודים בוילנה 

470. Photo-Album - World War I - Jews in Poland 
and Lithuania
Photo Album of a soldier who served in the German 
Army during WW I and documented what he saw in 
Poland and Lithuania, [1914-1918].
Amongst the photos, arranged in an album, are 
several photos documenting Jewish life in 
Marijampole, Preny and Vilnius: street with a 
Jewish store in Markjampole (photo); Jewish book 
store in Marijampole, with a sign in Yiddish 
(photo); Jewish carriage owners next to a wooden 
shack with a sign in Yiddish in Vilnius (photo); 
Jewish street in Vilnius (two photos); "Old" 
synagogue in Preny - exterior and interior - the 
photos document the murals in the synagogue which 
is made of wood (three photos; for additional 
information about the synagogue see attached 
material). Total of 192 photos: 9X14 cm, divided on 
the reverse for use as a postcard, arranged in the 
original album: 35 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500

470

(שני תצלומים); בית הכנסת "הישן" בפרני - חוץ ופנים - 
התצלומים מתעדים את ציורי הקיר בפנים בית הכנסת, העשוי 

עץ (שלשה תצלומים; למידע נוסף אודות בית הכנסת, ראה חומר 
מצורף). סה"כ 192 תצלומים 9X14 ס"מ, מחולקים בצדם האחורי 
לשימוש כגלויה, מסודרים בדפי אלבום מקורי 35 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500
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471. תצלום יהודים ברדומישל - אוקראינה, 1918
תצלום יהודים ברחוב ברדומישל (Radomyshl, אוקראינה), 
[אחרי מלחמת העולם הראשונה, 1918 בקירוב]. מתואר בגב 

(בגרמנית). 
בראשית המאה העשרים, היהודים היוו את רוב אוכלוסיית 

רדומישל. במהלך מלחמת האזרחים ברוסיה נערכו פוגרומים 
קשים ביהודי המקום. בעקבות הפגיעה הקשה בפרעות ובשל 
תהליכי העיור והתיעוש ומדיניות השלטון הסובייטי בשנות 

העשרים והשלושים, הצטמצם מספר היהודים ברדומישל, ובשנת 
1939 היו בה 2,350 יהודים - כ-20 אחוזים מאוכלוסייתה אז. 

תצלום 39.5X20 ס"מ, מודבק על קרטון 43X32 ס"מ. מצב טוב. 
קרעים בשולי הקרטון. 

פתיחה: $200

471. Photograph of Jews in Radomyshl - Ukraine, 
1918
Photo of Jews in a street in Radomyshl, Ukraine, 
[post WW I, ca. 1918]. Titled on the reverse (in 
German).
Early in the 20th century, Jews consisted most 
of Radomyshl population. During the civil war in 
Russia severe pogroms against Jews were carried 
out. Following the severe abuse during the 
riots and due to processes of urbanization and 
industrialization and as a result of the Soviet 
policy during the 1920s-30s, the number of Jews 
in Radomyshl was reduced and in 1939 only 2,350 
Jews resided in the city - about twenty percent 
of the population. Photo: 39.5X20 cm, mounted on 
cardboard: 43X32 cm. Good condition. Tears to borders 
of cardboard.

Opening Price: $200

471

472

472. הרובע היהודי בוילנה - תצלום מאת משה וורוביצ'יק
הרובע היהודי בוילנה, תצלום מאת משה וורוביצ'יק (רביב). 

[ראשית שנות ה-30].
בראשית שנות ה-30 צילם וורוביצ'יק סדרת תצלומים ברובע 
היהודי של וילנה, שפורסמה בספר "רחוב היהודים בוילנה" 

(הוצאת אוריל פיסלי, ציריך-לייפציג, 1931). בקבוצת 
תצלומים זו העביר את אווירת הגטו היהודי באמצעות משחקי 

אור וצל, זויות צילום נמוכות, שילוב צורות גאומטריות, קשתות 
ואלכסונים. התצלום שלפנינו לא פורסם בספר, אולם דומה 

מאד לתצלומי הספר באווירתו ובאיכותו. חתום מאחור בחותמת 
 30X36 19.5 ס"מ, מסגרתX13 תצלום ."Moshé Raviv" הצלם

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

472. Jewish Quarter in Vilnius - Photograph by 
Moshe Vorobeichic
Jewish Quarter in Vilnius, photo by Moshe 
Vorobeichic (Raviv). [early 1930s]. In the early 
1930s Vorobeichic took a series of photos in 
the Jewish quarter in Vilnius. The photos were 
published in the book "Jewish Street in Vilnius" 
(Orell Füssli, Zürich-Leipzig, 1931).The pho-
tographer expressed in these photos the Jewish 
Ghetto atmosphere through light and shade, low 
photographic angles, and geometric shapes such 
as arches and diagonal lines. The photo presented 
here was not printed in the book but resembles the 
ones in the book in its atmosphere and quality. 
Ink stamped on the reverse: "Moshé Raviv". Photo: 
19.5X13 cm, frame: 30X36 cm. Good condition.

Opening Price: $400
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473. תצלום ילדים משחקים שחמט - פולין
תצלום ילדים אורתודוקסים משחקים שחמט במחנה קיץ 

"יהודיה" ב-Długosiodło (פולין), [שנות ה20-30].
חתום בלוח: Foto Forbert. מתואר בכתב-יד ביידיש: 

"יהודית-קאלאניע אין דלוגאשאדלא". 16.5X11.5 ס"מ, מודבק 
על קרטון 26X21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ופגמים בקרטון. 

פתיחה: $200

474. אוסף גדול - תצלומים של יהודים 
אוסף עשיר ומגוון של תצלומים בהם מצולמים יהודים. 

האוסף שלפנינו כולל כ-220 תצלומים, בעיקר מאירופה, אך 
גם מארה"ב ומיבשות נוספות, שצולמו במהלך המאה ה-20; 
מרביתם צולמו לפני מלחמת העולם השניה. לצד תצלומים 

משפחתיים או תצלומי פורטרט נמצאים באוסף שלפנינו גם 
תצלומים רבים המתעדים את הווי החיים היהודי, ובעיקר 

הציוני: פעילות של קבוצות ציוניות במזרח אירופה, הכשרות 
חקלאיות, בתי-ספר יהודיים או עבריים באירופה, דמויות 

יהודים ברחוב, רבנים, כנסים וועידות, ועוד. גודל ומצב 
משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1000

474. Large Collection - Jewish Photographs
Rich and varied collection of photographs with 
Jewish subjects.
This collection is composed of 220 photograph, 
primarily from Europe but also from the USA and 
from other continents, which were taken during the 
20th century; most were photographed before World 
War II. Besides family photographs and portraits, 
this collection also includes many photographs 
that document the Jewish way of life, particular-
ly of Zionists: activities of Zionist groups in 
Eastern Europe, agricultural hachshara, Jewish 
figures walking the streets, Rabbis, conventions 
and meetings, etc. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1000

473. Children Playing Chess - Photograph - Poland
Photo of orthodox children playing chess in a 
"Yehudiya" summer camp in Długosiodło, Poland, 
[1920s-30s].
Signed in the plate: Foto Forbert. Handwritten 
annotation in Yiddish: "Yehudit koloney in 
Długosiodło". 16.5X11.5 cm, on cardboard 26X21 cm. 
Good condition. Staining. Tears and damages to 
carboard.

Opening Price: $200

473

474

475. אלבום תצלומים - חבר מועדון הספורט "בר כוכבא" 
פרנקפורט

 Max Flörsheim, Mein Weg im Makkabi, 15 Jahre
im Bar-Kochba, Frankfurt a. M. 1922-1937 [מקס 

פלורהיים, דרכי ב'מכבי', חמש-עשרה שנים ב'בר-כוכבא', 
פרנקפורט דמיין, 1922-1937]. הכנת האלבום: מוריץ רייך 

(Moritz Reich). פרנקפורט, אפריל 1937. 
אלבום תצלומים המסכם 15 שנות פעילות ספורטיבית במועדון 

"בר כוכבא" ("מכבי") בפרנקפורט דמיין. בפתח האלבום 
דף שער והקדמה הכתובה בגוף ראשון, בה מספר פלורהיים 
על דרכו אל מועדון הספורט היהודי "בר כוכבא"-"מכבי" 

(וכיצד משכה אותו חולצת הטריקו הכחולה-לבנה, שמשולב 
בה מגן-דוד). תחומי הספורט העיקריים שעסק בהם פלורהיים 
היו ריצה ל-800 מטרים ול-1000 מטרים ובהמשך גם כדוריד. 
בדפי האלבום משולבים מספר דפי-טקסט נוספים (בכתב יד), 

המעידים על התפתחותו האישית של פלורסהיים ועל פעילות 
"בר כוכבא" בכלל. בתצלומים נראים אירועי-ספורט שונים, 

השתתפות בתחרויות בערי בגרמניה ואף השתתפות במכביה 
השניה שהתקיימה בתל-אביב בשנת 1935, באימוני-ספורט, 
תצלומים קבוצתיים, ועוד. כן מודבקים בדפי האלבום מספר 
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475. Photo-Album - Member of Frankfurt "Bar 
Kochba" Sports Club 
Max Flörsheim, Mein Weg im Makkabi, 15 Jahre 
im Bar-Kochba, Frankfurt a. M. 1922-1937. [Max 
Flörsheim, my way in 'Maccabi', fifteen year 
in 'Bar Kochba', Frankfurt am Main, 1922-1937]. 
Preparation of Album: Moritz Reich. Frankfurt, 
April 1937.
Photo album summarizing 15 years of sports 
activity in "Bar Kochba" sports club ("Maccabi") 
in Frankfurt am Main. The album opens with a 
title page and an introduction written in first 
person where Flörsheim outlines his way to the 
Jewish sports club "Bar Kochba"-"Maccabi" (and 
how he was attracted by the blue-white shirt with 
a Star of David). Sports with which Flörsheim was 
involved were 800 meters race and 1000 meters race 
and later on team handball. Several additional 
handwritten texts appear in the album and reflect 
Flörsheim's personal development and "Bar Kochba" 
activity in general. The photos feature different 
sports events, competitions in Germany and 
participation in the second Maccabia in Tel-Aviv 
in 1935, training, group photos etc. Some ephemera 
items are also included in the album - tickets, 
receipts, newspaper cuttings etc. 110 photos, av-
erage size: 4.5X5.5 cm to 12X17 cm. Generally in good 
condition. Moisture marks, mainly to last leaves and 
to binding, significant damage to several photos. 
Album 27X36 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $800

476. לקט תצלומים - פעילות ספורטיבית
23 תצלומים המתעדים פעילות ספורטיבית של ארגונים 

יהודיים בארץ ישראל ובחו"ל, [המחצית הראשונה של המאה 
ה-20]. 

ביניהם: חברי מועדון הספורט היהודי "יוגענד", קראקוב, 
1911; מתעמלי "מכבי" סופיה, בולגריה; חגיגה ספורטיבית 
ריגה, 1928; רפרודוקציות של תצלומים מהמכביה  של קק"ל ּבְ

השניה ומתחרויות ספורט שונות; אגודה להתעמלות וספורט 
"מכבי צעיר" כפר סבא, 1935; קבוצת כדורסל ישראלית, 

1954; בית"ר ת"א, 1973 (ממוסגר). מצורף: כרטיס-חבר תומך 
לשנת תרפ"ט, של הסתדרות "מכבי", גליל ארץ ישראל (ריקה). 

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

476. Collection of Photographs - Sport Activities
23 photographs which document sport activities of 
Jewish organizations in Eretz Israel and abroad, 
[first half of 20th century].
Among the photographs are member of the Jewish 
sport club Yugend, Cracow, 1911; Maccabi gymnasts, 
Sofia, Bulgaria; a sport festival of the JNF in 
Riga, 1928; reproductions of photographs from the 
second Maccabiah and of various sport competi-
tions; Maccabi Junior Association for Gymnastics 
and Sport, Kfar Saba, 1935; Israel basketball team, 
1954; Beitar Tel Aviv, 1973 (framed). Enclosed is a 
membership card from 1929, of the Maccabi Union, 
Galillee Eretz Israel (empty). Varied size and 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

פריטי "אפמרה" - כרטיסים, קבלות, גזירי-עתון וכו'. 110 
תצלומים, 4.5X5.5 ס"מ בממוצע עד 12X17 ס"מ. מצב כללי טוב. 

פגעי-רטיבות, בעיקר בדפים האחרונים ובכריכה, עם פגיעה קשה 
בתצלומים בודדים. אלבום 27X36 ס"מ. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800
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477. תצלומים של פושעים יהודיים - צרפת, 1937-1938
שבעה תצלומים של פושעים יהודים, צולמו עבור העתון הצרפתי 

 .1937-1938 ,Le Petit Parisien
על כל תצלום מופיעים שם המצולם והעבירה על החוק בה 
הואשם (בצרפתית). בין המצולמים: אייזיק (יצחק) לייפר 

(Isaac Leifer), הרב הראשי של ברוקלין, והרמן גוטדינר 
(Herman Gottdiener), שנעצרו באשמת הברחת סמים 

בכריכות של ספרי קודש; רוברט לוי (Robert Levy) - שני 
 ,(Max Bloch) תצלומים, האחד צולם במהלך משפטו; מקס בלוך

הואשם ברצח של זוג המתגורר ברחוב אוברקומפף; אהרון 
נתנזון (Aaron Natanson), זבן אשר מכר סחורה גנובה; 

דניאל מוק (Daniel Moch), נעצר באשמה לרצח. 7 תצלומים. 
 Le גודל ומצב משתנים. על כל התצלומים מופיעה חותמת העתון

Petit Parisien. על חלקם מופיעות הנחיות לדפוס. 

פתיחה: $700

477. Photographs of Jewish Criminals - France, 
1937-1938
Seven photos of Jewish criminals, photographed 
for the French newspaper Le Petit Parisien, 
1937-1938.
On each photo appear the name of the photographed 
person and the crime for which he was arrested (in 
French). Amongst the photographed: Isaac Leifer, 
chief Rabbi of Brooklyn, and Herman Gottdiener, 
who were arrested for smuggling drugs in bindings 
of holy scriptures; Robert Levy - two photos, one 
taken during his trial; Max Bloch who was accused 
of murdering a couple living on Oberkampf Street; 
Aharon Natanson, a vendor who sold stolen goods; 
Daniel Moch, arrested for murder. 7 photos. Size 
and condition varies. Ink stamp of Le Petit Parisien 
appears on all of the photos. On some of the photos 
appear instructions for the printer.

Opening Price: $700

477478

478. הלמר לרסקי - "ראשים של יום-יום" - ברלין, 1931
 Köpfe des Alltags, Unbekannte Menschen, Gesehen

 .Hermann Reckendorf הוצאת ,von Helmar Lerski
ברלין, 1931. גרמנית. מהדורה ראשונה. 

80 פורטרטים מאת הלמר לרסקי, בסגנון האקספרסיבי 
האופייני לעבודותיו, עם משחקי אור וצל חדים. הקדמה מאת 
X .Curt Glaser, [2] עמ' + 80 לוחות תצלומים, 30 ס"מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $300

478. Helmar Lerski - "Heads of Day-to-Day" - 
Berlin, 1931
Köpfe des Alltags, Unbekannte Menschen, Gesehen 
von Helmar Lerski, Berlin: Hermann Reckendorf, 
1931, German. 1st edition.
80 portraits by Helmar Lerski, in his typical 
expressive style, with notable light and shade 
effects. Introduction by Curt Glaser. X, [2] pp + 80 
photo-plates, 30 cm. Good condition.

Opening Price: $300

479. אוסף גלויות מצולמות - תקופת הישוב
34 גלויות מצולמות, עם תצלומים מתקופת הישוב. ארץ ישראל, 

[שנות ה-20 - שנות ה-40]. 
אוסף גלויות מגוון, הכולל, בין היתר, תצלומים קבוצתיים 

(בהם תצלומים מ"אסיפת הנבחרים הראשונה" ב-1920, 
תצלומים מחגיגות יום העצמאות הראשון בטבריה, תצלום 

מהלוויית הרוגי מאורעות תרפ"ט בתל אביב, ועוד), תצלום 
קזינו "גלי אביב", תצלומים המתעדים בניית ישובים, תצלומי 

חלוצים, ותצלומים נוספים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300
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479. Collection of Real-Photo Postcards - Time of 
Settlement )Yishuv(
34 Real-Photo postcards, with photographs from 
time of yishuv. Eretz Israel, [1920-40s].
Collection of varied postcards, including: group 
photographs (photographs of the First Assembly of 
Representatives in 1920, festivities of the first 
Independence Day in Tiberias, photograph of the 
funerals of those murdered in the 1929 Massacres 
in Tel Aviv, etc.), photograph of the Gali Aviv 
Casino, photographs that document the construc-
tion of settlements, photographs of pioneers, etc.
Varied size and condition. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

480. שבע גלויות-מצולמות - הרברט סמואל
שבע גלויות מצולמות (Real-Photo) מאת הצלם ח. חנוך. 

תל-אביב, [1920-1922]. 
בגלויות: "בוא הנציב סר הרברט סמואל ביפו" [30 ביוני 

1920]; "סיר הרברט סמואל בתל-אביב" [1922]; "חנכת הרכבת 
ביפו ע"י הנציב העליון סיר ה. סמואל" [1920 בקירוב]; "סיר 

ה. סמואל מבקר את אנית המלחמה די אמפירר אוף אינדיה" 
 .(Emperor of India)

הרברט לואי סמואל (אליעזר בן מנחם) שימש כנציב העליון 
הראשון בזמן המנדט הבריטי על ארץ ישראל. הגיע לארץ ביוני 
1920 וכיהן כנציבּה עד שנת 9X14 .1925 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

ופגמים. 
פתיחה: $200

480. Seven Real-Photo Postcards - Herbert Samuel
Seven Real-Photo postcards by photographer H. 
Hanoch. Tel-Aviv, [1920-1922]. 
The postcards: "Arrival of Commissioner Sir 
Herbert Samuel to Jaffa" [June 30 1920]; "Sir 
Herbert Samuel in Tel-Aviv" [1922]; "Inauguration 
of the railway station in Jaffa by High 
Commissioner Sir H. Samuel" [ca. 1920]; "Sir H. 
Samuel visiting the battleship Emperor of India".
Herbert Louis Samuel (Eliezer Ben Menachem) 
served during the British Mandate as first High 
Commissioner in Palestine. Arrived in June 1920 
and served as Commissioner until 1925. 9X14 cm. 
Good condition. Stains and damages.

Opening Price: $200
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481. לקט גלויות לא מחולקות - ארץ ישראל
36 גלויות עם איורים מנופי ארץ ישראל (בעיקר ירושלים). 
מו"לים שונים, [סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20] כל 

הגלויות, למעט שלוש, אינן מחולקות. 
אוסף גלויות נאה. מרבית הגלויות מציגות נופים ואתרים 

בירושלים: חומות העיר העתיקה, פנורמה של ירושלים, ועוד. 
נוסף לכך, האוסף כולל גלויות מזכרת מנצרת וראשון לציון, 

וגלוית מזכרת שנדפסה לכבוד ביקורו של הקיסר וילהלם השני 
בארץ ישראל בשנת 1898. מצב משתנה. חלקן היו בשימוש.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

482. יפו - אוסף גלויות גדול
119 גלויות עם תצלומים ואיורים של העיר יפו. מו"לים, 
מקומות וזמני הדפסה שונים. [סוף המאה ה-19, המחצית 

הראשונה של המאה ה-20].
אוסף מגוון ורחב היקף, כולל גלויות שנדפסו בידי מו"לים 
ומדפיסים שעסקו בהדפסת והפצת גלויות בארץ ישראל וכן 

גלויות שנדפסו בחו"ל. עשרים ושש גלויות אינן מחולקות. מצב 
משתנה. חלקן היו בשימוש.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800

481. Collection of Undivided Postcards - Eretz 
Israel 
36 postcards with illustrations of Eretz Israel 
landscapes (primarily Jerusalem). Various 
publishers, [end of 19th century and beginning of 
20th century], all the postcards with the excep-
tion of three are undivided.
Attractive postcard collection. Most of the post-
cards portray landscapes and sites in Jerusalem: 
the Old City walls, Jerusalem panorama, etc. The 
collection also includes souvenir postcards 
of Nazareth and Rishon Lezion, and souvenir 
postcards printed in honor of the visit of Caesar 
Wilhelm II to Eretz Israel in 1898. Varied condi-
tion. Some were used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

483. הכותל המערבי - אוסף גלויות
413 גלויות עם איורים ותצלומים של הכותל המערבי והעיר 

העתיקה בירושלים. 
אוסף מגוון ורחב-היקף של גלויות בהוצאות שונות. המאה 

ה-20.
האוסף כולל, בין היתר, את אוגדן הגלויות "ירושלים" בהוצאת 

יעקב בן-דב, הכולל תריסר גלויות עם איורים של ירושלים, 
וכן 38 גלויות לא מחולקות, מספר תצלומים קטנים וכרטיסי 

שנה טובה. גודל ומצב משתנה.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

482. Jaffa - A Large Collection of Postcards
119 postcards with photographs and illustrations 
of the city of Jaffa. Varied publishing houses, 
locations and times of printing. [End of 19th 
century, first half of 20th century].
Varied and large-scope collection, including 
postcards printed by publishers and printers that 
dealt in printing and distributing postcards in 
Eretz Israel as well as postcards printed abroad. 
26 undivided postcards. Some were used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $800

481

482

483



צילום, גלויות וגרפיקה | 79

483. The Western Wall - Collection of Postcards
413 postcards with illustrations and photographs 
of the Western Wall and the Old City of Jerusalem. 
Varied large-scope collection of postcards by 
various publishers. 20th century. 
The collection includes: "Jerusalem", postcard 
binder published by Ya'akov Ben Dov, with 12 post-
cards - illustrations of Jerusalem, 38 undivided 
postcards, several small photographs and New Year 
cards. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

485

484. הוצאת Vester & Co )אמריקן קולוני(
 .Edition Fr. Vester & Co עשרים וארבע גלויות בהוצאת

(אמריקן קולוני), ירושלים.
גלויות צבעוניות וגלויות שחור-לבן. מרבית הגלויות מתארות 
אתרים ונופים בירושלים וסביבתה. מספר גלויות עם תצלומים 

של מלאכות מסורתיות כטחינה באבני-רחיים ותצלומים של 
בדואים בארץ ישראל. סה"כ 24 גלויות. מצב משתנה. מצב כללי 

טוב. חלקן היו בשימוש. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

484. Vester & Co. )American Colony( Publishing
Twenty-four postcards published by Vester & Co. 
(American Colony), Jerusalem.
Colorful and black and white postcards. Most of 
the postcards depict sites and landscapes in and 
around Jerusalem. A number of postcards present 
photographs of traditional crafts such as grind-
ing with millstones, there are also photographs 
of Bedouins in Israel. Total of 24 postcards. 
Condition varies. Overall good condition. Some of the 
postcards were used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

485. אוגדן גלויות ליטוגרפיות- מזכרת מירושלים
אוגדן "תמונות וזכרוני קודש לזכרון אהבת ציון וירושלם", 

[ראשית המאה ה-20]. 
באוגדן חמש גלויות צבעוניות, מודפסות בדפוס ליטוגרפי 
ומחוברות זו לזו. מתארות את אחשורוש ואסתר המלכה, חג 
הסוכות, תקיעת שופר, שבת בצהריים וערב שבת. כל גלויה 
תּוב  מתוארת באנגלית, יידיש וגרמנית. שוליים מוזהבים, ּכִ

ועיטורים מוזהבים על עטיפת האוגדן. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

485. Lithograph Postcard Binder - Souvenir from 
Jerusalem
"Pictures and holy souvenirs in memory of Zion 
and Jerusalem", postcard binder. [early 20th 
cent.].
Five postcards in color, in lithographic printing, 
attached to one another. Portraying Ahasureus and 
Queen Esther, Holiday of Tabernacles, Blowing the 
Shofar, Shabbat Midday and Friday Evening. Each 
postcard is titled in English, Yiddish and German. 
Gilded decorations and inscription on the cover. 
Very good condition.

Opening Price: $200

486. הוצאת בית-מסחר ה' קרוגליאקוב 
עשרים ושתיים גלויות, הוצאת בימ"ס ה. [הלל והניה] 

קרוגליאקוב, יפו, [בין 1910 ל-1915 בקירוב].
■ רחוב ר' יהודה הלוי (שלוש גלויות שונות בגון ספיה, אחת 

 שחור-לבן). דיליזנס, יפו-תל-אביב (שתיים שונות).
■ רחוב השחר (שתיים שונות). ■ נחלת-בנימין. ■ מראה מראש 
מגדל המים. ■ רחוב אחד העם (שתיים שונות). ■ רחוב שדרות 

בנימין רוטשילד (שתיים בגון ספיה, אחת שחור-לבן). ■ רחוב 
לילינבלום א'. ■ רחוב לילינבלום ב'. ■ רחוב הרצל, מול 

 Jaffa. General ■ .הגמנסיה. ■ רחוב הרצל מצד הגמנסיה
View of Tel-Aviv (שתי גלויות שונות). ■ [חברי ועד העיר 

ושומריה]. סה"כ 22 גלויות. מצב משתנה. מצב כללי טוב. חלקן היו 
בשימוש.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $500
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486. The Krugliakov Trading House
Twenty-two postcards manufactured by [Hillel and Haniya] Krugliakov Trading 
House, Jaffa, [1910 -1915 circa].
■ Yehuda Halevy Street (three different postcards, sepia, one black and white 
postcard). Diligence, Jaffa - Tel - Aviv (two different postcards).■ HaShachar 
Street (two different postcards).■ Nachalat Binyamin.■ The view from the top 
of the water tower.■ Ahad Ha'am Street (two different postcards).■ Benjamin 
Rothschild Blvd. (two sepia, one black and white).■ Lilienblum Street A.■ 
Lilienblum Street B.■ Herzl Street, opposite the Gymnasium.■ Herzl Street 
near the Gymnasium. ■ Jaffa. General View of Tel-Aviv (two different post-
cards).■ [Members of the city and its guards]. Total of 22 postcards. Condition 
varies. Overall good condition. Some were used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500

487

488

486
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489

487. הוצאת י"מ ששה הלוי - פתח-תקוה
שלוש גלויות עם תצלומי המושבה פתח-תקוה. שתיים בהוצאת 

"י"מ ששה הלוי פתח תקוה". אחת בהוצאת "י"מ ששה הלוי פתח 
תקוה אצל יפו". [1912 בקירוב].

■ השוק. ■ רחוב ד"ר פינסקר". ■ רחוב יפו. מצב טוב. פגמים 
קלים. שתיים היו בשימוש
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

488. יעקב בן דוב - ירושלים - שני אוגדני גלויות
 שני אוגדני גלויות בהוצאת יעקב בן דוב, ירושלים:

 ■ ירושלים העתיקה, 12 גלויות (אוגדן מלא).
■ ירושלם כ' מראות, סריה א'. 18 גלויות (שתיים חסרות).

מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $200

487. Y. M. Shasha Halevy - Petach-Tikva
Three postcards with photographs of the settle-
ment Petach-Tikva. Two of these were manufactured 
by Y. M. Shasha Halevy, Petach-Tikva. One by Y. M. 
Shasha Halevy Petach Tikva in Jaffa. [Circa 1912].
■ The Market. ■ Dr. Pinsker Street. ■ Jaffa Street. 
Good condition. Minor defects. Two postcards were 
used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

488. Ya'akov Ben Dov - Jerusalem - Two Postcard 
Binders
Two postcard binders published by Ya'akov Ben Dov, 
Jerusalem: ■ Old Jerusalem, 12 postcards (complete 
binder). ■ Jerusalem 20 views, Series "A". 18 
postcards (two missing).Good condition. Minor stains.

Opening Price: $200

489. גלויה - ה"משוטט" - זאב רבן 
גלויה עם איור של זאב רבן. [ארץ ישראל או ארה"ב, סוף שנות 

העשרה / לפני 1922]. 
 H." באיור נראה מטייל יחף עם תרמיל, על חזו תלוי שלט

Martinet, Globe Trotter" וברקע נראה מגדל דוד. 
בתחתית - "אנכי מסבב כדור הארץ ברגל / הכרטיסים שאני 

מוכר בהם אני חי" בעברית, אנגלית וערבית.

489. Postcard - "Wanderer" - Ze'ev Raban
Postcard with an illustration by Ze'ev Raban. 
[Eretz Israel or the USA, late 1910s / prior to 
1922].
The postcard portrays a barefoot wanderer with a 
backpack, on his chest hangs a sign "H. Martinet, 
Globe Trotter", the Tower of David is seen in the 
background. On the lower part - "I walk around the 
globe / I live on the postcards that I sell" in 
Hebrew, English and Arabic.
The wanderer Hippolyte Martinet, native of 
Seattle, left his home on April 19,1920, and 
started to walk barefoot around the world, with 
long hair protecting him from the sun. He passed 
through New-York, from there he went to England, 
France [tried to sell postcards in Paris but 
was expelled by the police] Switzerland, Italy, 
Albania, Greece, Egypt, Eretz Israel, Syria, Iraq, 
India and Singapore. Martinet died in Singapore 
of Typhoid, in December 1923. For more informa-
tion see attached material. 16X9 cm. Good condition. 
Creases and minor stains. Has not been in use.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

המשוטט היפוליט מרטינט (Hippolyte Martinet), יליד 
סיאטל, יצא את ביתו ב-19 באפריל 1920 והחל לשוטט בעולם 

כשרגליו חשופות ורעמת שערותיו מגנה עליו מפני השמש. 
במסעו עבר בניו-יורק, משם הגיע לאנגליה, צרפת [בפריז 

ניסה למכור גלויות עם תמונתו, אך גורש על-ידי המשטרה], 
שוויץ, איטליה, אלבניה, יוון, מצרים, ארץ ישראל, סוריה, 
עיראק, הודו וסינגפור. נפטר בסינגפור מטיפוס בדצמבר 

1923. למידע נוסף, ראה חומר מצורף. 16X9 ס"מ. מצב טוב. 
קמטים ומעט כתמים. לא הייתה בשימוש.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250
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490. הוצאת משה ארדמן
שמונים וחמש גלויות בהוצאת משה ארדמן [אורדמן], תל-אביב.

גלויות צבעוניות המתארות רחובות ואתרים שונים בארץ ישראל 
ואת ביקור בלפור בארץ. מצב משתנה. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

491. אוסף גלויות ארצישראליות
173 גלויות, ארץ ישראל. מו"לים שונים. [שנות ה-30 עד שנות 

ה-80].
אוסף מגוון של גלויות ארצישראליות: גלויות מאוירות; גלויות 
מצולמות מנופי ואתרי ארץ ישראל; סדרת הגלויות "20 גלויות 

מארץ-ישראל העובדת" מאת יעקב בנאור-קלטר; גלויות עם 
איורים מתוך ספרי ילדים, בהוצאת בתי מסחר וסוכנויות 

לספרים "מוריה"; ועוד. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

490. Moshe Ordman Publishing 
85 postcards published by Moshe Ordman, Tel Aviv.
Colorful postcards depicting various streets and 
sites in Eretz Israel and Balfour's visit to Eretz 
Israel. Varied condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400

492. לקט גלויות - מדינת ישראל
21 גלויות שנדפסו לאחר הקמת מדינת ישראל. מו"לים שונים, 

[סוף שנות ה-40 עד שנות ה-70].
אוסף גלויות מגוון הכולל: גלויות שנדפסו לכבוד יום העצמאות 

למדינת ישראל (ובהן גלויה לכבוד יום העצמאות הראשון). 
על חלקן מופיעים איורי כרזות יום העצמאות; גלויה בהוצאת 
"בית הספר לבנות א' (למל)", עם תמונות מחזור ל"ה (1948) 

של ביה"ס; גלויות-פרסום לתפוזי יפו; גלויה אשר נדפסה 
לכבוד הקונגרס הרביעי הבינלאומי של מגדלי הדרים באיזור 

הים התיכון, אשר נערך ב- 1956, עם בול בעיצוב האחים שמיר 
(גלויה ליום הופעת הבול); ועוד. מצב משתנה. חלקן היו בשימוש. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

492. Collection of Postcards - The State of Israel
21 postcards printed after the establishment of 
the State of Israel. Various publishers, [end of 
1940s until 70s].
Varied collection of postcards including post-
cards printed in honor of the State of Israel's 
Day of Independence (one postcard was printed 
in honor of the first Day of Independence). 
Some have illustrations of the Independence 
day posters; a postcard published by the Lemel 
School for Girls, with photographs of the class 
of 1948; advertisement postcards for Jaffa 
oranges; a postcard printed in honor of the Fourth 
International Congress of Citrus Fruit Raisers 
in the Mediterranean Region, which took place in 
1956, with a postage stamp designed by the Shamir 
brothers (postcard for the day the stamp was 
issued); and more. Varied condition. Some were used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

491. Collection of Postcards - Eretz Israel
173 postcards, Eretz Israel. Various publishers. 
[1930s-80s].
Varied collection of Eretz Israel postcards: il-
lustrated postcards; postcards with photographs 
of landscapes and sites in Eretz Israel; a series 
of postcards from children's books, published by 
Moriah; etc. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

490492
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493. שתי גלויות עם איור מצה, ראשית המאה ה-20
שתי גלויות עם איורים של מצה. 

1. גלויה ללא ציון שם מו"ל. כיתוב עברי: "שמחת יומ [יום] 
טוב". נשלחה מבודפשט באפריל 1901. חותמת בעלים קודם. 

2. גלויה בהוצאת Max Victor, קלן. כיתוב עברי: "הא 
לחמא עניא, לשנה הבאה בירושלים" ו"פסח, מצות". נשלחה 

מאמסטרדם, [ראשית המאה ה-20]. חותמת בעלים קודם.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

494. גלויות הומוריסטיות - איורי מנחם בירנבאום - ורשה 
עשר גלויות הומוריסטיות עם איורים צבעוניים מאת מנחם 
בירנבאום (בירנבוים). הוצאת "צענטראל", ורשה (נדפסו 

בגרמניה). 
איורים של דמויות מהווי החיים הוורשאי והמזרח אירופי, 

מלווים טקסטים הומוריסטיים קצרים. כולן חתומות בלוח למעט 
שתיים. מצב משתנה, טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

493. Two Postcards with Illustrations of Matzah, 
Early 20th Century
Two postcards with illustrations of Matzah.
1. A postcard - unknown publisher. Hebrew 
inscription: "Simhat yom tov." Was sent from 
Budapest in April 1901. Stamped by the previous 
owner.
2. A postcard published by Max Victor, Cologne. 
Hebrew inscriptions: "Ha lahma ania, shana habaa 
be Yerushalaim" and "Pesah, matsot." The postcard 
was sent from Amsterdam, [early 20th century]. 
Stamped by the previous owner.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

494. Humorous Postcards - Illustrations by 
Menachem Birenbaum - Warsaw
Ten humorous postcards with illustrations 
in color by Menachem Birenbaum (Birenboim). 
"Central" publishing, Warsaw (printed in 
Germany).
Illustrations of figures portraying life in 
Warsaw and East Europe, with short humorous 
texts. All postcards are signed in the plate, 
except for two. Condition varies, good.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400
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495. אלפונס לוי
תשע גלויות עם ציורים מחיי היהודים, מאת אלפונס לוי 

(Alphonse Lévy). הוצאות שונות.
 Scènes גלויות עם איורים מתוך ספרו של אלפונס לוי

Familiales Juives"" [תמונות מחיי המשפחה היהודית]. 
שלוש גלויות אינן מחולקות. סה"כ 9 גלויות. מצב טוב. שתי 

גלויות היו בשימוש. 
מקור: אוסף ארני דרוק

פתיחה: $200

495. Alphonse Lévy 
Nine postcards with illustrations of the lives of 
Jews, by Alphonse Lévy. Various publications.
Postcards with illustrations from the book 
"Scènes Familiales Juives " [pictures from the 
Jewish family life] by Alphonse Lévy. Three 
postcards are undivided. Total of 9 postcards. Good 
condition. Two postcards were used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

496. לקט גלויות - יהודים מארצות המזרח וצפון אפריקה
שלושים גלויות. איורים ותצלומים של יהודים מארצות המזרח 

וצפון אפריקה. מו"לים, מקומות וזמני הדפסה שונים. סה"כ 
30 גלויות. מצב משתנה. שבע גלויות אינן מחולקות (שתי גלויות 

מתוכן זהות). אחת הגלויות מופיעה בשלושה עותקים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

496. A Selection of Postcards - Jews from 
Eastern Countries and North Africa
Thirty postcards. Illustrations and photographs 
of Jews from eastern countries and North Africa. 
Different publishers, places and printing dates. 
Total of 30 postcards. Condition varies. Seven 
postcards are undivided (two of which are identical). 
One postcard appears in three duplicates.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300
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497. לקט גלויות יהודיות
ארבעים ושתיים גלויות יהודיות. מו"לים, מקומות וזמני הדפסה 

שונים.
אוסף מגוון הכולל, בין היתר: ■ ארבע גלויות הקשורות 
לברון רוטשילד: היאכטה של רוטשילד, דיוקנאות בני 

 S. משפחת רוטשילד, בית חולים רוטשילד, גלויה רשמית של
Rothschild & co. משנת 1893. ■ גלויות המתארות בתי 

כנסת. ■ גלויות בהוצאת Williamsburg Art Co., עם איורים 
 צבעוניים בעלי אופי רומנטי וטקסטים מחורזים ביידיש.

■ גלויות עם איורי אמנים, בהם הרמן שטרוק, איזידור קאופמן, 
ויליאם וכטל ואחרים. ■ גלויות נוספות. שבע גלויות אינן 
מחולקות. סה"כ 42 גלויות. מצב משתנה. חלקן היו בשימוש.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

497. A Selection of Jewish Postcards
Forty two Jewish postcards. Different publishers, 
places, and printing dates.
A diverse collection which includes, among others: 
■ Four postcards related to Baron Rothschild: 
Rothschild's yacht, the Rothschild family por-
traits, Rothschild Hospital, an official postcard 
of S. Rothschild & co. dated 1893. ■ Postcards 
that depict synagogues. ■ Postcards published by 
Williamsburg Art Co., with color illustrations of 
a romantic nature and rhyming texts in Yiddish. 
■ Postcards with artist’s illustrations, includ-
ing Hermann Struck, Isidor Kaufmann, William 
Wachtel and others. ■ Additional postcards. Seven 
Postcards are undivided. Total of 42 postcards. 
Condition varies. Some postcards are used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

498. ארגונים יהודיים ותצלומי דיוקנאות - אוסף גלויות
עשרים ושבע גלויות, ארגונים יהודיים ותצלומי דיוקנאות. 

מו"לים שונים, רובן נדפסו באירופה, [שנות העשרה של המאה 
ה-20 עד שנות ה-30].

אוסף מגוון הכולל, בין היתר: ■ שש גלויות עם דיוקנאות 
סופרים, מנהיגים ואנשי-רוח יהודיים. בכל גלויה מופיעים 
חמישה דיוקנאות, ביניהם תיאודור הרצל, מקס נורדאו, אחד 

העם, פרץ סמולנסקין, נחום סוקולוב, חיים נחמן ביאליק 
ואחרים. ■ גלויות מצולמות, דיוקנאות או תצלומים קבוצתיים 
של ארגונים יהודיים. ■ גלויות נוספות. סה"כ 27 גלויות. מצב 

משתנה. חלקן במצב בינוני. חלקן היו בשימוש. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

498. Jewish Organizations and Photographic 
Portraits - A Collection of Postcards 
Twenty seven postcards, Jewish organizations and 
photographic portraits. Various publishers, most 
of the postcards were printed in Europe, [early 
20th century until 1930s].
A diverse collection of postcards that includes: 
■ Six postcards with portraits of writers, 
leaders and Jewish intellectuals. There are five 
portraits in each postcard, including Theodor 
Herzl, Max Nordau, Ahad Ha’am, Peretz Smolenskin, 
Nachum Sokolov, Chaim Nachman Bialik and others. 
■ Photographed postcards, portraits or group 
photographs of Jewish organizations. ■ Additional 
postcards. Total of 27 postcards. Condition varies. 
Some are in fair condition. Some are used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200
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499. אוסף גלויות הולנדיות, ראשית המאה ה-20

310 גלויות של העיר אמשטרדם ושל הולנד. מו"לים וזמני-
הדפסה שונים.

אוסף גדול ומרשים של גלויות מצולמות וגלויות מודפסות, 
רבות מהן באיכות גבוהה, המציגות רחובות ואתרים בהולנד 

(בעיקר באמשטרדם). מרבית הגלויות אינן יהודיות. רבות מהן 
אינן מחולקות. מצב משתנה. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1000

499. Collection of Dutch Postcards, early 20th 
century
310 Postcards of the city of Amsterdam and 
Holland. Various publishers and various printing 
dates.
An extensive and remarkable collection of 
real-photo postcards and printed postcards, many 
of them of very good quality, portraying streets 
and sites in Holland (mainly in Amsterdam). Most 
postcards are non-Jewish. Many postcards are 
undivided. Conditions vary. Overall good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1000

500. אוסף גלויות "שנה טובה"
82 גלויות עם ברכות "שנה טובה" ו"לשנה טובה תכתבו". 

מו"לים, מקומות וזמני הדפסה שונים [ארה"ב, אירופה וארץ 
ישראל, ראשית המאה ה-20 עד שנות ה-40]. 

אוסף מגוון של גלויות "שנה טובה". גלויות מצולמות וגלויות 
עם איורים צבעוניים, חלקן עם הדפסות מובלטות. גודל ומצב 

משתנים. חלקן היו בשימוש. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $700

500. Collection of "Shanah Tovah" Postcards
82 New Year cards. Various publishers, places and 
times of printing [US, Europe and Eretz Israel, 
beginning of 20th century until 1940s]. 
Varied collection of New Year cards. Real-Photo 
postcards and cards with colorful illustration, 
some with embossed printing. Varied size and 
condition. Some were used.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $700

499500
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501. אוסף כרטיסי "שנה טובה"
~ כ-440 כרטיסי "שנה טובה" צבעוניים. חלקם בגודל 

כרטיסי ביקור וחלקם גדולים יותר, עם עיטורים שונים: 
פרחים, ציפורים, חיילי צה"ל, סצינות תנ"כיות, ועוד. חלק 

מהכרטיסים מודבקים בדפי אלבום, שכפי הנראה, שימש סוכן 
של כרטיסים מסוג זה. 

~ כ-600 כרטיסי "שנה טובה" מודפסים, בשחור-לבן. רובם 
בגודל כרטיס ביקור ואינם כוללים עיטורים מיוחדים, אלא 

הקדשות מודפסות בלבד; על רבים מהם נוספו ברכות בכתב-יד. 
גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

501. Collection of "Shanah Tovah" Cards 
~ Approximately 440 colorful New Year cards. Some 
the size of a calling card and some larger, with 
various decorations: flowers, birds, IDF soldiers, 
Bible scenes, etc. Some cards are glued onto album 
leaves which were apparently used by an agent who 
sold such cards.
~ Approximately 600 printed black and white New 
Year cards. Most are the size of calling cards and 
do not have special decorations, only printed 
dedications. Handwritten blessings were added to 
some of them. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

Pop-Up - 502. שלוש ברכות "שנה טובה" נפתחות
שלוש ברכות פופ-אפ (Pop-Up) עם ברכות מודפסות, "לשנה 

טובה תכתבו". גרמניה, [ראשית המאה ה-20].
1. פנורמה של תל-אביב. 22X20 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים, 

מספר חלקים חסרים.
2. בית-כנסת. 27X22 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים, מספר 

חלקים חסרים.
3. נער בר-מצווה מניח תפילין ואביו. 18X10 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

502. Three Pop-Up "Shanah Tovah" Greeting Cards
Three pop-up cards with printed greetings, 
"LeShanah Tovah Tikatevu". Germany, [early 20th 
cent.].
1. Panorama of Tel-Aviv. 22X20 cm. Good condition. 
Minor damages, some parts are missing.
2. Synagogue. 27X22 cm. Good condition. Minor 
damages, some parts are missing.
3. Bar Mitzva boy laying Tefilin with his father. 
18X10 cm. Good condition.

Opening Price: $200
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Pop-Up - 503. אוסף ברכות "שנה טובה" נפתחות
שבע ברכות פופ-אפ (Pop-Up) עם ברכות מודפסות, "לשנה 

טובה תכתבו". גרמניה, [ראשית המאה ה-20]. 
ביניהן: פנורמה של תל-אביב, בית-כנסת, סירה, הגעת משפחה 

יהודית לאמריקה, ועוד. גודל ממוצע: 22X26 ס"מ. מצב משתנה. 
בחלקם קרעים ופגמים קלים. 

פתיחה: $1000

504. אוסף "פרסים" 
אוסף "פרסים" צבעוניים. [ארה"ב, ראשית המאה ה-20].

אוסף "פרסים" המתארים אירועים יהודיים או סצנות תנ"כיות: 
משפט שלמה, שמשון, תשליך, משה בתיבה, יוסף, הקפות עם 
לולבים, נער ורב, "וגר זאב עם כבש", חופה, ועוד. מרבית 

ה"פרסים" מופיעים במספר עותקים. סה"כ 44 פריטים. גודל 
ומצב משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

504. Collection of Scraps
Collection of colorful scraps [USA, early 20th 
cent.].
Collection of scraps portraying Jewish cere-
monies or biblical scenes: Trial of Solomon, 
Shimshon, Tashlich, Moses in the basket, Joseph, 
Hakafot with Lulav, a boy and a rabbi, "Wolf will 
live with a lamb", Huppa, and more.
Several copies of most of the scraps. Total of 44 
items. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

503. Collection of Pop-Up "Shanah Tovah" Greeting 
Cards
Seven pop-up greeting cards with printed greeting 
"LeShanah Tovah Tikatevu". Germany, [early 20th 
cent.].
Amongst the cards: Panorama of Tel-Aviv, a 
synagogue, a boat, a Jewish family arriving in 
America, and more. Average size: 22x26 cm. condition 
varies. Some cards are slightly torn or damaged.

Opening Price: $1000
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תוי ספר, אמצעי תשלום, אפמרה
Ex Libris, Methods of Payment, Ephemera

505. ארבעה תוי-ספר מעשה ידי הרמן שטרוק
1. תו-ספר עבור Ellen Hirschberg. תחריט, 6.5X9.5 ס"מ. 

חתום בעפרון.
2. תו-ספר עבור Karl Schwarz. תחריט, 10.5X7.5 ס"מ. חתום 

ומתוארך בלוח, 1908.
3. תו-ספר של הרמן שטרוק. תחריט, 9X6 ס"מ. חתום בעפרון
4. תו-ספר של הרמן שטרוק. הדפס, 8.5X8 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

506. תוי-ספר ותחריטים מהם הופקו תוי-ספר של משפחת 
דרוק

תוי-ספר ותחריטים על-פיהם נדפסו תוי-ספר של ארני דרוק 
ומשפחתו.

ביניהם: ■ תחריט מקורי מאת שרון פוליאקין, מתווה לתו-ספר 
מ"אוסף משפחת דרוק". חתום בידי פוליאקין ומתוארך: 2008. 

 ■ ארבעה תחריטים (בגדלים שונים), בהם נראה מדף ספרים
■ תו-ספר מודפס, "מספרי ארני דרוק". סה"כ 8 פריטים. גודל 

משתנה. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

505. Four Ex-Libris by Hermann Struck
1. Ex-Libris for Ellen Hirschberg. Engraving, 
6.5X9.5 cm. Signed in pencil.
2. Ex-Libris for Karl Schwarz. Engraving, 10.5X7.5 
cm. Signed and dated on the bookplate 1908.
3. Ex-Libris of Hermann Struck. Engraving, 9X6 cm. 
Signed in pencil.
4. Ex-Libris of Hermann Struck. Print, 8.5X8 cm. 
Good condition.

Opening Price: $200

506. Ex-Libris and Etchings Used for Producing 
the Druck Family's Ex-Libris 
Ex-Libris and Etching used for printing the Arnie 
Druck family Ex-Libris.
Among the items: ■ An original etching by Sharon 
Poliakin, sketch of en ex-libris from the Druck 
Family Collection. Signed by Poliakin and dated: 
2008. ■ Four etchings (various sizes), portraying a 
book-shelf. ■ Printed ex-libris, "From the library 
of Arnie Druck ". Total of 8 items. Varied size. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200
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507. אוסף תוי-ספר וספרים בנושא תוי-ספר
720 תוי-ספר יהודיים וספרים בנושא תוי-ספר. 

בין תוי-הספר שלפנינו נמצאים כאלה שעוצבו בידי ציירים 
ואמנים ידועים, דוגמת הרמן שטרוק, א"מ ליליאן, זאב רבן, 

יעקב שטרק, ואחרים. כן נמצאים באוסף כמה תוי-ספר שעיצב 
הצייר זיגפריד שלום סבא עבור ידידיו יוסף ושרה אופין 

(מקיבוץ אפיקים) וכן המתווים המקוריים לתו הספר. 
 American Jewish Bookplates, Philip ■ :הספרים
 Goodman. ■ Die Exlibris des Uriel Birnbaum,

Abraham Horodisch. ■ תוי ספר מעשה ידי דוד דוידוביץ. 
■ קטלוג תערוכת תוי-ספר מאוסף ספריית אוניברסיטת בן-

גוריון בנגב. ■ ידיעון המוזיאון לאמנות הדפוס בצפת, מס' 3, 
בנושא תוי-ספר. ■ צילום (זירוקס) של קטלוג תוי-ספר מעשה 

ידי א"מ ליליאן. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $6000

507. Collection of Ex-Libris and Books about 
Ex-Libris 
720 Jewish ex-libris and books on ex-libris. 
This collection includes ex-libris designed 
by famous artists, such as Hermann Struck, E.M. 
Lilien, Ze'ev Raban, Jacob Stark, and others. 
Tthe collection also contains several ex-libris 
designed by artist Siegfried Shalom Sebba 
for his friends Yosef and Sarah Open (from 
Kibbutz Ofakim) along with original sketches of 
ex-libris. 
Books: ■ American Jewish Bookplates, Philip 
Goodman ■ Die Exlibris des Uriel Birnbaum, 
Abraham Horodisch. ■ Ex-libris by David 
Davidovich. ■ Ex-libris exhibition catalog from 
collection of Ben-Gurion University of the Negev. 
■ Bulletin of Museum of Printing Art, Safed, no. 3, 
on ex-libris. ■ Xerox photocopy of a catalog of ex-
libris by E.M. Lilien. Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $6000
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508. תחליפי-כסף ירושלמיים / המחאות בנקאיות, שנות 
ה-20-30

■ 200 אמצעי-תשלום / תחליפי כסף ירושלמיים, שנות 
ה-20-30. 

מסודרים בדפי אלבום, בחלוקה לפי מכולות, שכונות ונושאים. 
האוסף כולל "סטים" שלמים של תחליפי-כסף, ביניהם גם 

תחליפי-כסף של נטורי קרתא ותחליפי-כסף של מוסדות-צדקה 
ירושלמיים. 

אל האוסף מצורפים דפי-הסבר פרי עטו של הסופר, החוקר 
והעתונאי איש ירושלים דב גניחובסקי, באחד מהם נכתב: 
"בתחילת שנות ה-30 היו בירושלים כ-600 חנויות מכולת 

יהודיות ומהן יותר מ-100 הנפיקו "כסף". מכאן הבסיס 
להערכה כי אותה תקופה, כשכמות המזומנים הרשמית בארץ 
ישראל היתה כ-3 מליון לירות ארץ ישראליות, כמות הכסף 

הפרטי שסובב במשק היתה כשליש עד מחצית מכמות זו". 
■ 55 המחאות וחמש תויות-נייר של בנקים ארצישראליים, שנות 

ה-20-30.
על ההמחאות שלפנינו כותב דב גניחובסקי: "השנים בין 1922 

ו-1935 היו שנות פריחה למערכת הבנקאות בארץ ישראל, 
לפחות מן הבחינה המספרית. הדרישות לקבלת רשיון בנק היו 
מינימליות, ובנקים לעשרות הוקמו בארץ ע"י הישוב היהודי, 
ביוזמות שונות ומשונות. רק מעטים מהבנקים האלה שרדו את 

המשבר הבנקאי הגדול שפרץ בשנת 1936, ואף מספרם של אלה 
הלך והצטמצם עם השנים". מרבית ההמחאות שלפנינו הנן של 

"בנק קדם לקרדיט בע"מ" והן מוצגות מצדן האחורי, עליו 
מופיעות חותמות ההסבה או הפירעון השונות והמגוונות. 

פתיחה: $800

508. Jerusalemite Money Substitutes / Bank 
Checks, 1920s-30s
■ 200 Payment Means / Jerusalemite Money 
Substitutes, 1920s-30s.
Arranged in an album and classified by grocery 
stores, neighborhoods and by topics. The collec-
tion includes complete sets of money substitutes 
amongst them money substitutes used by Neturei 
Karta and Jerusalemite charity institutes.
Attached is a study text composed by Dov 
Genichovsky, journalist and researcher, where 
it says: "In the early 1930s there were more than 
600 Jewish grocery stores, more than 100 of which 
issued "money". On this basis it is possible to 
estimate that at that period the official cash 
circulation in Eretz Israel was about 3 million 
Lira and the amount of "private" payment means in 
circulation was about one third of this amount".
■ 55 checks and five paper-labels of Eretz Israeli 
banks, 1920s-30s. Dov Genichovsky writes about 
the checks presented here: "between the years 
1922 and 1935 the banking system in Eretz Israel 
flourished, at least as far as the number of 
banks is concerned. Opening a bank involved only 
minimal requirements and tens of banks have been 
opened by the Jewish Yishuv. Only a handful of 
banks survived the economic crisis of 1936 and the 
number of banks was reduced through the years". 
Most of the checks presented here are of "Kedem 
Credit Bank Ltd". On their reverse, shown here, are 
endorsement ink stamps and various cashing ink 
stamps.

Opening Price: $800
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509. לקט אמצעי-תשלום - פולין, 1915-1917
שלושים ושלשה אמצעי-תשלום ותויות נייר. לומז'ה וביאליסטוק 

(פולין), 1915-1917. 
מרבית אמצעי התשלום והתויות נושאים כיתוב בפולנית. עשרה 

מהם נושאים כיתוב בעברית או ביידיש: "השומר הצעיר", "תמכו 
ביתומי לבוב, אגודת השומר הצעיר 'לומזה'", "לינת הצדק", 

ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

510. לקט כרטיסי-הגרלה
אחד-עשר כרטיסי-הגרלה, סוף המאה ה-19 והמאה ה-20. 

כרטיסים מהמקומות הבאים:
■ גרץ (Graz), אוסטריה, 1886; ■ סופיה, בולגריה, 1894; 

■ פורט סעיד, מצרים, 1917-1918 (שניים שונים, של אגודת 
נשים "העבריֹות" ושל אגודת "הרצליה"); ■ ברית המועצות, 

שנות ה-20 (חמישה שונים, של "אלפארבאנדישע געזעלשאפט 
פאר איינארדענען אף ערד ארבעטנדיקע אידן אין פססר"); 
■ חיפה ותל-אביב, שנות ה-20 בקירוב (שניים). גודל ומצב 

משתנים. 

פתיחה: $300

510. Collection of Lottery Tickets
Eleven lottery tickets, late 19th cent. and 20th 
cent. Tickets of the following locations: ■ Graz, 
Austria, 1886; ■ Sofia, Bulgraia, 1894; ■ Port 
Said, Egypt, 1917-1918 (two different ones, of 
"HaIvriyot" women's union and "Herzliya" union); 
■ USSR, 1920s, (five different ones, of alfarband-
ishe gezelshaft far aynredenen of erd arbetndike 
yidn in FSSR"); ■ Haifa and Tel-Aviv, ca. 1920s 
(two). Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

509. Collection of Payment Means - Poland, 
1915-1917
Thirty three payment means and paper-labels. 
Łomza and Bialystok (Poland), 1915-1917. Most 
payment means and labels bear inscriptions 
in Polish. Ten bear inscriptions in Hebrew 
or Yiddish: "HaShomer HaTza'ir", "Support the 
orphans of Lvov, HaShomer Hatza'ir Łomza", "Linat 
HaZedek", and more. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250

511. לקט מניות
עשרים וארבע תעודות-מניה. ארץ ישראל, גרמניה ומקומות 

נוספים, המחצית הראשונה של המאה ה-20. 
 Jewish - ביניהן, תעודות מניה של: אוצר התישבות היהודים

Colonial Trust, 1900-1901 (עשר תעודות); "שטר 
זכות-פירות" של "ארץ ישראל - אגודת ישוב בערבון מוגבל", 

 ;Palestine Land Development Company, 1910 ;קלן
בנק הפועלים, 1922 (שתי תעודות); סולל בונה, 1925 (שלוש 

תעודות); ניר - חברה שתופית להתישבות עובדים עברים בע"מ, 
1934 (עיצוב פסח עיר-שי); בנק לחקלאות ולבנין, 1935; 

בנק קפת עם בערבון מוגבל, 1939; ועוד מספר תעודות, חלקן 
ברוסית, צרפתית וערבית. דפי הספחים מנותקים או חסרים. 

גודל ומצב משתנים. מספר תעודות במצב גרוע. 

פתיחה: $300

509
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511. Collection of Shares
24 share certificates. Eretz Israel, Germany and 
other places, first half of 20th century.
Among them are share certificates of: The Jewish 
Colonial Trust, 1900-1901 (ten certificates); Bill 
of Fruit Rights of Eretz Israel - Palestine Land 
Development Company, Koln; 1910; Bank Hapoalim, 
1922 (two certificates); Solel Boneh, 1925 (three 
certificates); Paper - Cooperative for Settlement 
of Hebrew Workers Ltd. 1934 (designed by Pesach 
Ir-Shay); Agriculture and Construction Bank, 1935; 
Bank Kupat Am Ltd. 1939; and several other certifi-
cates, some in Russian, French and Arabic. Stub-
leaves are detached or missing. Varied size and 
condition. Several certificates in poor condition.

Opening Price: $300

512. בית"ר / צה"ר - לקט פריטים 
לקט פריטי נייר - הזמנות, גלויות ובולים - הקשורים לתנועה 

הרוויזיוניסטית, בית"ר וצה"ר. 
■ הזמנה להפלגת ל"ג בעומר המאורגנת על-ידי קן בית"ר 
בורשה. "הנסיעה על ספינת-טיול נהדרת. מגרש ההפלגה 

הוא על חוף הוויסלה. על המגרש תתקיים אקדמיה חגיגית 
בהשתתפות נציב בית"ר א. פרופס וחברי הועד הראשי של 

הצה"ר".
■ כרטיס להפלגת ל"ג בעומר, תרצ"ג [1933]. ■ גליון בולים 

עם דיוקן יוסף טרומפלדור (שמונה בולים). ■ גלויה עם דיוקן 
יוסף טרומפלדור. בצדה האחורי שמות נופלי קרב תל-חי. 

■ שתי גלויות בהוצאת ההנהלה הראשית של קרן תל-חי, עם 
דיוקן שלמה בן-יוסף, ראשון עולי הגרדום. ■ הזמנה למסיבת 
עיתונאים בהשתתפות ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי, מטעם הועד 

המרכזי של ברית הציונים הרוויזיוניסטים בפולין (פולנית 
וצרפתית). ■ הזמנה "בשם זאב ז'בוטינסקי" למפגש "אינטימי 

המוקדש לדיון בענייני השעה בפלשתינה", מטעם הועד המרכזי 
של ברית הציונים הרוויזיוניסטים בפולין (פולנית). סה"כ 8 

פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

512. Beitar / Tzohar - Collection of Items
Collection of paper items - invitations, post-
cards and stamps of the Revisionist movement, 
Beitar and Tzohar.
 ■ Invitation to a Lag BaOmer cruise organized 
by Beitar Warsaw. "Cruise on a wonderful boat. 
Departure venue is on the Wisla River bank….with 
the participation of Beitar Commissioner A. Props 
and members of Tzohar central committee". ■ Ticket 
to a Lag BaOmer cruise, [1933]. ■ Sheet of stamps 
with Joseph Trumpeldor's portrait (eight stamps). 
■ Postcard with Joseph Trumpeldor's portrait. 
On the reverse - list of Tel Hai battle fallen 
heroes. ■ Two postcards issued by Keren Tel Hai 
management with portrait of Shlomo Ben-Yosef, 
first of Olei Hagardom. ■ Invitation to a press 
conference with Vladimit (Zeev) Jabotinsky on 
behalf of the Tzohar central committee in Poland 
(Polish and French). ■ Invitation "on behalf of 
Zeev Jabotinsky" to an "intimate meeting to 
discuss actual matters in Palestine", issued by 
Tzohar central committee in Poland (Polish). Lot 
of 8 items. Size and condition varies. Overall good 
condition.

Opening Price: $200

511
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513. אוסף כרטיסי-ביקור והזמנות לאירועים - גרמניה 
ואוסטריה

350 כרטיסי-ביקור, הזמנות לאירועים וכרטיסים מודפסים. 
אוסטריה וגרמניה, 1904 עד שנות ה-30 (רובם משנות העשרה 

וה-20 של המאה ה-20). גרמנית.
האוסף כולל כרטיסי-ביקור, כרטיסי-ברכה, הזמנות לאירועים 
משפחתיים: חתונות, בר-מצוה וכו', כולם של משפחות יהודיות 
מגרמניה ומאוסטריה וכולם מקורם בעזבון משפחת אגון צוייג 
(Egon Zweig, 1873-1949) פעיל ציוני יליד מורביה, אשר 
חי מרבית ימיו בוינה. צוייג היה ממייסדי קק"ל, ממזכיריו 

של הרצל וציר במספר קונגרסים ציוניים. פריטים רבים 
באוסף שלפנינו נושאים הקדשות או מכתבים קצרים בכתב-יד 

(גרמנית). גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

513. Collection of Calling Cards and Invitations 
- Germany and Austria 
350 business cards, celebration invitations and 
printed cards. Austria and Germany, 1904 until 
1930s (majority from 1910s and 1920s). German. 
Collection includes business cards, greeting 
cards, family celebration invitations: weddings, 
Bar Mitzvahs etc., all of Jewish families from 
Germany and Austria and all from the Egon Zweig 
family estate. Egon Zweig (1873-1949), Zionist 
activist, native of Moravia, who spent most of 
his life in Vienna. Zweig was among founders of 
the JNF [Jewish National Fund], among secretaries 
of Herzl and representative in several Zionist 
congresses. Many items in this collection bear 
inscriptions or brief letters in handwriting 
(German). Various sizes and conditions, general 
condition very good. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1000

513

514

515

514. אוסף מגוון ורחב היקף של כרטיסי-ביקור אישיים
545 כרטיסי-ביקור אישיים. ארץ ישראל, ארה"ב ואירופה, 

המאה ה-20.
אוסף מגוון ורחב היקף הכולל כרטיסי-ביקור אישיים של 
מנהיגים ומדינאים, שרים, אנשי-תרבות ורוח, מהנדסים, 

רופאים, סוחרים ובעלי-מקצוע, עיתונאים ורבנים. בין השמות 
הנזכרים: זאב ז'בוטינסקי (שלשה כרטיסי ביקור), דוד ילין 

(כרטיס ביקור עם מכתב קצר בכתב ידו), יצחק בן-צבי, ישראל 
רוקח, ד"ר יוסף מוהליבר, יעקב פינס, לודוויג בלום, ורבים 

אחרים. 
רבים מהכרטיסים עם הקדשה או ברכה בכתב יד. חלקם 

מופיעים במספר עותקים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

514. Varied and Large Scope Collection of Personal 
Calling Cards
545 personal calling cards. Eretz Israel, USA and 
Europe, 20th century.
Varied large scope collection including personal 
calling cards of leaders and politicians, minis-
ters, intellectuals, engineers, doctors, traders 
and professionals, journalists and rabbis. Among 
the names mentioned are Ze'ev Jabotinsky (three 
calling cards), David Yellin (a calling card with 
a short letter in his handwriting), Yitzchak Ben 
Zvi, Israel Rokach, Dr. Joseph Mohaliver, Jacob 
Pins, Ludwig Bloom and many others. 
Many cards have handwritten dedications or greet-
ings. Some appear in several exemplars. Varied 
size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400
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515. אוסף כרטיסי-ביקור ומכתבים - רופאים בארץ ישראל
1-50. חמשים כרטיסי-ביקור של רופאים. ארץ ישראל - 

בעיקר יפו וירושלים, ראשית המאה ה-20. ביניהם: כרטיסי-
ביקור של הרופאים ד"ר פוחובסקי מיפו, ד"ר מזרקי, ד"ר א. 
מזיא, ד"ר [משה] מוריץ וואלאך, מייסד בית החולים "שערי 

צדק", ד"ר אלברט אבושדיד מירושלים, ועוד. בצדם האחורי של 
כרטיסים רבים - הקדשות או מכתבים קצרים בכתב-יד.
51-60. עשרה מכתבים על ניירות-מכתבים רשמיים של 

 Hospital Meyer de ,רופאים ובתי-חולים: ד"ר א. טיכו
Rothschild, Jerusalem, מכון פסטורי ירושלם - של 

אגדת הרופאים וחוקרי הטבע העברים לעניני הבריאות בא"י, 
ארמ"ע ירושלים - אגודת רופאים מדברי עברית, ד"ר אלברט 

אבושדיד, ועוד. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

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

Opening Price: $400

516. אוסף ענק של פריטי ֵאֵפֵמָרה ארצישראליים
אוסף ענק הכולל כ-1100 פריטי "אפמרה" ארצישראליים, או 

פריטי "אפמרה" בעלי ֶהְקֵׁשר יהודי. 
המושג ֵאֵפֵמָרה (Ephemera) מתייחס ליצירות כתובות או 

מודפסות שאינן מיועדות להישמר. המילה היוונית "אפמרה" 
(ἐφήμερα) פירושה "בשביל יום", כלומר חומר שנועד לשימוש 

ליום אחד בלבד, ומיועד להשלכה. דוגמאות לסוגי אפמרה הם: 
מודעות, פשקווילים, כרטיסי ביקור, כרטיסי ברכה, מכתבים, 

סטיקרים, עלונים, גלויות, פוסטרים ועוד.
בעבר, חומרי אפמרה נאספו בעיקר על ידי אספנים פרטיים 

שפיתחו אוספים, לעתים אזוטריים. בשנים האחרונות 
מקדישים ספריות וארכיונים מאמצים רבים לאיסוף אפמרה, 
מתוך הבנה שחומרים אלו משמרים ומספרים את ההיסטוריה 

היומיומית; לעומת פרסומים רשמיים, חומרי האפמרה 
שומרים על אותנטיות, ואין בהם את המלאכותיות המצויה 

בחומרים קלאסיים כגון ספרות מודפסת. כיום מקובלת בקרב 
היסטוריונים ההכרה שיכולתם של חומרי האפמרה לתעד את 
התרבות אינו נופל - ולעתים אף עולה - על יכולתם חומרים 

קלאסיים כגון פרסומים בכתבי-עת וספרים. (מתוך "ויקיפדיה, 
האנציקלופדיה החופשית"). 

האוסף שלפנינו כולל פנקסים, תעודות-חבר והזמנות 
לאירועים שונים, ביניהם אירועים ממלכתיים; כרוזים, כרזות, 
ניירות-מכתבים ומעטפות; מכתבים, גלויות, מזכרות מאירועים 

הסטוריים, כרוזים ועלונים (כרוזי בחירות וכו'), תכניות של 
תיאטרון ותכניות בידור, פריטים בולאיים - דפי מזכרת, 

מעטפות יום ראשון, קופסאות גפרורים ישנות, עתונים מתקופת 
היישוב ומהתקופה שלאחר קום המדינה, עשרות אוטוגרפים 

ומכתבים חתומים בידי ראשי ערים וחברי כנסת, תויות נייר 
מודפסות (יין, בתי-מלון), תצלומים, מפות, חוברות, מפיות 
מודפסות, עלוני פרסום והדרכה, ועוד כהנה וכהנה פריטים 

שונים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $3000

516. Huge Collection of Eretz Israel Ephemera 
Items
Huge collection composed of approximately 1100 
Eretz Israel Ephemera items, or Ephemera items 
with Jewish context.
The term Ephemera relates to written or printed 
creations which were not deliberately made to be 
preserved. The Greek word Ephemera (ἐφήμερα) means 
"for a day", i.e. material intended for use for 
only one day and then to be discarded. Examples 
of types of Ephemera are notices, flyers, calling 
cards, greeting cards, letters, stickers, bro-
chures, postcards, posters, etc.
In the past, Ephemera material were collected 
primarily by private collectors who developed 
collections, at times esoteric. More recently, li-
braries and archives expend much effort to collect 
Ephemera, with the realization that this material 
preserves and relates daily history. As opposed to 
official publications, Ephemera matter preserves 
authenticity, and does not have the artificial 
element found in classical matter such as printed 
literature. At present, most historians accept the 
fact that Ephemera matter can document culture as 
well as, if not better than, classic material such 
as publications in periodicals and books. (Taken 
from Wikipedia, the Free Encyclopedia). 
This collection is composed of notebooks, member-
ship cards and invitations to various events, 
including official events; posters, proclamations 
and brochures (election posters etc.), theater 
and entertainment programs, philatelic items - 
souvenir leaves, first day envelopes, old boxes of 
matches, newspapers from the time of the settle-
ment (yishuv) and the time after the establishment 
of the State of Israel, dozens of autographs and 
letters signed by mayors and Knesset members, 
publicity and instruction brochures, and many 
other items. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $3000
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517. אוסף סיכות וסמלים
כ-170 סיכות וסמלים. ארץ ישראל, [שנות ה-30-40 עד שנות 

ה-90]. 
סיכות של "יריד המזרח", "מגויס", של מוסדות לאום שונים, 
צה"ל, סיכות קק"ל לימי העצמאות של מדינת ישראל, סמלים 
וסיכות של תנועות נוער, כפתורים עם סמל עיריית תל-אביב, 

סיכות בעיצוב לודוויג יהודה וולפרט, ועוד. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

518. לקט פריטים עם זיקה רבנית או תורנית
 כ-35 פריטים עם זיקה רבנית או תורנית, ביניהם:

■ מחזור ספרדים ליום הכפורים, פירנצה, 1735, עם השלמות 
בכתב-יד איטלקי מהמאות ה-18-19. ■ ספר פרקי רבי אליהו, 

ברלין, 1788. ■ מחזור לשחרית ומוסף יום כפור, שלוניקי, 
תרפ"ז [1927]. ■ קטעי כתבי-יד ופיוטים בעברית ובערבית-

יהודית (אחד משולב יוונית באותיות עבריות). ■ חוברת הספד 
לרב נתן אדלר, לונדון, 1890. ■ קונטרס מ"מעמד הכתרתו 

של הרב איסר יהודה אונטרמן שליט"א הרב הראשי לישראל", 
1964. ■ חוזרים מודפסים בדפוס ליטוגרפי. ■ כתובות, שמירות 

וסגולות, ופריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

517. Collection of Pins and Emblems
Approximately 170 pins and emblems. Eretz Israel, 
[1930-s-40-s until the 90-s].
Pins of The Eastern Fair, "Recruited", of various 
national institutes, IDF, JNF pins for Israel 
Independence Days, emblems and pins of Youth 
Groups, buttons with the emblem of the Tel Aviv 
Municipality, pins designed by Ludwig Yehuda 
Wolpert, etc. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

517518
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519. אוסף 300 ספרים וחוברות 
300 ספרים וחוברות במגוון נושאים, רובם נדפסו בארץ ישראל 

במחצית הראשונה של המאה ה-20. 
האוסף כולל ספרים וחוברות במגוון רחב של נושאים, רובם 

ספרים עבריים אך חלקם כתובים גרמנית (ובעלי הקשר יהודי). 
ביניהם, ניתן למנות ספרים בנושא הלשון העברית (שנדפסו 
מטעם ועד הלשון העברית וגדוד מגני השפה העברית); ספרי 
זכרון והווי של יחידות צבאיות, הכשרות של קיבוצים וכו'; 

קטלוגים של תערוכות אמנות מתקופת היישוב ועד שנות ה-50; 
תכניות להצגות תיאטרון; קטלוגים של הוצאות ספרים; ספרים 

של הוצאת "שטיבל" בכריכות קלף מפוארות; ספרים בנושא 
שואת יהודי אירופה; ספרים בנושא העליות לארץ ישראל; 

ספרים וחוברות בנושא הכותל המערבי; ספרים מאוירים בידי 
א"מ ליליאן ובידי אוריאל בירנבאום; חוברות בנושא צמחונות; 

חוברות הדרכה לנשק; לוחות שנה; ספרי בישול, ועוד כהנה 
וכהנה ספרים וחוברות: "ידיעות עירית תל-אביב", 1934; 
אלשם - דו-ירחון לספרות אלשמית, 1924; כרך גליונות 

"מכבי, מכתב-עתי מצויר לעניני החנוך הגופני", בעריכת 
יעקב וסרמן, אודסה, תרע"ט [1919]; עלונים של "חברת יהודי 

איטליה לפעולה רוחנית"; עלון פנימי של חברת התחבורה 
"דרום יהודה"; הגדה של פסח (לא מסורתית) של פלוגת 

הגרריזון, פלטון ראשון, [קהיר?], תש"ג [1943], ועוד. גודל 
ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1500

519. Collection of 300 Books and Booklets 
300 books and booklets on various topics, major-
ity printed in Eretz Israel during first half of 
20th century. 
Collection includes books and booklets on wide 
variety of topics; majority are Hebrew books, 
however some are written in German (and are relat-
ed to Judaism). 
Collection includes books on Hebrew language 
(printed on behalf of Committee of Hebrew 
Language and defenders of Hebrew language); 
books portraying atmosphere in military units, 
training for Kibbutzim, etc.; catalogs of art 
exhibitions from period of Yishuv [Jewish 
population of Israel prior to establishment of 
State] until 1950’s; theater programs; catalogs of 
book publications; books of “Shtibel” publication 
in elegant parchment bindings; books about the 
Holocaust; books on immigration of Jews to Eretz 
Israel; books and pamphlets pertaining to the 
Western Wall; illustrated books by E.M. Lilien 
and by Uriel Birnbaum; booklets about vegetari-
anism; booklets for weapon training; calendars; 
cookbooks, and many other books and pamphlets: 
“Yediot Iriyat Tel Aviv”, 1934; Elshem - bi-month-
ly for Semitic literature, 1924; volume of 
issues of “Maccabi, illustrated periodical about 
physical fitness”, edited by Ya’akov Wassermann, 
Odessa, [1919]; brochures of “Association of Jews 
of Italy for Spiritual Activity”; inner pamphlet 
of transportation company “Drom Yehudah”; 
Passover Haggadah (untraditional) the Garrison 
company, first platoon, [Cairo?], [1943], and more. 
Various sizes and conditions. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1500

518. Collection of Rabbinical or Torah Related 
Items 
Approximately 35 rabbinical or Torah related 
items, including: ■ Sephardic Machzor for Yom 
Kippur, Firenze, 1735, with additions in Italian 
handwriting from 18th-19th century. 
■ Sefer Pirkei Rabbi Eliyahu, Berlin, 1788. 
■ Machzor for Shacharit and Musaf of Yom Kippur, 
Thessaloniki, [1927]. ■ Passages of manuscripts 
and poems in Hebrew and in Jewish-Arabic (one 
combined with Greek in Hebrew letters). ■ Booklet 
containing eulogy for Rabbi Natan Adler, London, 
1890. ■ Pamphlet from “ceremony of coronation 
of Rabbi Isser Yehuda Unterman, Chief Rabbi of 
Israel”, 1964. ■ Printed circulars in lithography. 
■ Ketubot, safeguards and Sgulot, and additional 
items. Various sizes and conditions.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200
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חתימות, כתבי-יד וארכיונים, תרבות שנות ה-60-70
Autographs, Manuscripts and Archives, 1960's-1970's Culture

520. ריכרד קאופמן - ארכיון מכתבים גדול - פרנקפורט, 
1909-1929

ארכיון מכתבים אישיים וגלויות בכתב-ידו של האדריכל ריכרד 
קאופמן, משנים 1909-1929. גרמנית. 

ריכרד קאופמן (1887-1958) - אדריכל ומתכנן ערים יהודי-
גרמני יליד פרנקפורט, למד אדריכלות בדרמשטט ובמינכן 

וניהל משרד אדריכלות בפרנקפורט. עלה לארץ בשנת 1920. 
נחשב לאחד האדריכלים המשפיעים ביותר בתולדות הבנייה 
בארץ ישראל. תכנן למעלה ממאה יישובים חקלאיים, בכללם 

קיבוצים ומושבים וכן שכונות ויישובים עירוניים והשפיע 
השפעה מכרעת על מבנה היישוב בישראל.

הארכיון כולל:
■ 33 גלויות בכתב-יד, נשלחו על-ידי ריכרד קאופמן אל אביו 

ואל רעייתו עליזה (בעיר פרייבורג - Freiburg, גרמניה), 
מערים שונות בגרמניה. בגלויות מתייחס קאופמן לעניינים 

אישיים, עיסוקיו המקצועיים, ענייני כספים ועוד. גלויה אחת 
ממוענת אל ד"ר וייל בפרייבורג; שתי גלויות מאת ילדה בשם 

ֵאדית, ממוענות אל קלרה קאופמן בפרייבורג.
■ תשעה מכתבים בכתב-יד, על נייר-מכתבים רשמי של קאופמן 

- "RK" - ממוענים אל קרוביו ובני משפחתו בפרייבורג, 
1911-1929. כוללים תיאורי נוף, תוכניות מקצועיות, דברי-

 .RK זכרון על אביו ועוד. מצורף מכתב אחד מודפס, עם החותמת
סה"כ 43 פריטים. מצב טוב. מצורפים: ניירות-מכתבים רשמיים של 
קאופמן, ריקים; מספר מכתבים בהונגרית משנות ה-40 (לא נבדקו 

לעומק).
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800

520. Richard Kaufmann - Extensive Archive of 
Letters - Frankfurt, 1909-1929
Archive of personal letters and postcards hand-
written by architect Richard Kaufmann, from the 
years 1909-1929. German.
Richard Kaufmann (1887-1958) - German-Jewish 
architect and city-planner, native of Frankfurt, 
studied architecture in Darmstadt and Munich and 
managed an architectural office in Frankfurt. 
Immigrated to Eretz Israel in 1920. Is considered 
one of the most influential architects in the 
history of building in Eretz Israel. Planned more 
than one hundred rural settlements including 
Kibbutzim and Moshavim as well as neighborhoods 
and urban settlements and had a significant 
impact on architecture in the country.
Archive includes:
■ 33 handwritten postcards, sent by Richard 
Kaufmann to his father and to his wife (in 
Freiburg, Germany) from different cities in 
Germany. In these postcards Kaufmann relates to 
personal matters, his professional activities, 
financial matters etc. One postcard is addressed 
to Dr. Weill in Freiburg; two postcards are from 
a girl by the name of Edith, addressed to Clara 
Kaufmann in Freiburg. ■ Nine handwritten letters 
on Kaufmann's official stationery - "RK" - ad-
dressed to his relatives and family in Freiburg, 
1911-1929. Include descriptions of views and 
landscape, professional plans, words in memory 
of his father etc. Attached is one printed letter, 
ink stamped RK. Total of 43 items. Good condition. 
Attached: Kaufmann's stationery, blank; several 
letters in Hungarian from the 1940s (not examined).
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $800 520
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521. כתב-יד מאויר על קלף - מדרש בראשית רבה, המאה 
ה-20

מדרש בראשית רבה לרבי משה הדרשן הנרבני, כתב-יד מאויר 
על קלף. [צרפת (?), המחצית הראשונה של המאה ה-20].

העתקה בכתב-יד של מדרש בראשית רבה לרבי משה הדרשן, 
חכם יהודי בן המחצית הראשונה של המאה ה-11, פרשן המקרא 
ומחבר מדרשים, תושב העיר נרבונה שבפרובאנס (דרום צרפת). 

כתב היד נכתב על קלף עבה בכתיבה מרובעת. סביב הטקסט 
נוספו קישוטים רבים - דגמים גאומטריים וצמחיים ומגני דוד 
בצבעים עזים. כתב היד כולל מספר איורים צבעוניים גדולים, 

בהם נראים אדם וחוה, והמתארים את אכילת הפרי האסור 
והגירוש מגן עדן. בחלק מהאיורים מופיעה אף דמותו של האל 

(או מלאך?) לבושה בגדים לבנים.
מצורפת חוות דעת מאת בנימין ריצ'לר, מנהל המכון לתצלומי 

521. Illuminated Manuscript on Parchment - 
Midrash Bereshit Raba, 20th century
Midrash Bereshit Raba by Moshe haDarshan of 
Narbonne, an illuminated manuscript on parch-
ment. [France(?) first half of 20th cent.].
Handwritten copy of Midrash Bereshit Raba by 
Rabbi Moshe haDarshan, a Jewish scholar of the 
first half of the 11th century, bible exegesist 
and author of Midrashim, of Narbonne in Provence 
(South of France).
The manuscript was written on heavy parchment 
in square scripture. The text is surrounded by 
ornaments - geometric designs, floral designs 
and Stars of David in vivid colors. The manuscript 
includes several large illustrations in which 
Adam and Eve are seen while eating from the for-
bidden fruit and expelled from Paradise. G-d (or 
an angel?) is seen in some of the illustrations, 
dressed in white.
Benjamin Richler, Director of the Institute of 
Microfilmed Hebrew Manuscripts, JNUL, identified 
the copier as Jean-Joseph Brierre, a French priest 
who studied the Messianic prophecies and pub-
lished tens of books on the topic between the two 
world wars.(Attached is a certificate). 
The manuscript is bound in an elegant leather 
binding. Designs engraved on the binding resemble 
the Tree of Sfirot. [5], 46, [5] leaves, 25 cm. Good 
condition. Minor damages to binding.

Opening Price: $12,000

521

כתבי-היד העבריים של הספריה הלאומית בירושלים, המזהה 
את המעתיק כ-Jean-Joseph Brierre, כומר צרפתי שעסק 

בנושא הנבואות המשיחיות ופרסם עשרות ספרים בנושא זה 
בשנים שבין שתי מלחמות העולם. 

כתב-היד כרוך בכריכת עור מהודרת, עליה נחרטו דוגמאות 
המזכירות את עץ הספירות. [5], מו, [5], דף, 25 ס"מ. מצב טוב. 

פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $12,000
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522. אלברט איינשטיין - לקט פריטים
לקט ספרים מאת או אודות אלברט איינשטיין, הזמנה להרצאה 

שנשא במהלך ביקורו בירושלים, ושני תצלומים. 
 Über die spezielle und die allgemeine .1-2

Relativitätstheorie [על תורת היחסות הפרטית והכללית], 
 ,Friedr. Vieweg & Sohn מאת אלברט איינשטיין. הוצאת

בראונשווייג (Braunschweig). שתי מהדורות, מ-1918 
ומ-1920. גרמנית

3-5. על תורת היחסות הפרטית והכללית (הרצאה פופולרית). 
תרגום עברי: יעקב גרינברג. הוצאת "דביר", תל-אביב, תרפ"ט 

(1929). שלושה עותקים. אחד בכריכה קשה. 
6. שמים וארץ, באור לתורת היחסות של אלברט אינשטיין, 

מאת חיים קלמן איטונין. בואנוס איירס, תרפ"ו (1926). עברית 
וספרדית.

 Die Grundlagen Der Einsteinschen .7
Gravitationstheorie [יסודות תורת הכבידה של 

איינשטיין], מאת Erwin Freundlich. עם הקדמה מאת 
איינשטיין. הוצאת Julius Springer, ברלין, 1916. גרמנית. 

Gelegentliches von Albert Einstein .8. הוצאת 
סונצ'ינו, ברלין, 1929. מבחר מובאות מכתביו של אינשטיין. 
הספר נדפס לכבוד יום הולדתו ה-50 של איינשטיין ב-800 

עותקים ממוספרים. 
 ,Einstein, Einblicke in Seine Gedankenwelt .9-10
מאת Alexander Moszkowski. ספר אודות איינשטיין. שתי 

מהדורות שונות (1921, 1922). גרמנית. 
11. למה מלחמה?, חליפת מכתבים. תשובתו של ז. פרויד 

לפרופ' א. איינשטיין. דפוס "ארץ", תל-אביב, [שנות ה-30].
12. הזמנה מטעם "ההנהלה הציונית בארץ ישראל" להרצאה 
של אלברט אינשטיין בנושא תורת היחסות, "בבית המכללה 

העברית שעל 'הר הצופים'", ירושלים. עברית, אנגלית וערבית. 
.[?1923]

13-14. שני תצלומים של איינשטיין. באחד מהם נראה 
איינשטיין במהלך ראיון לתוכנית טלוויזיה של הרשת 

.NBC האמריקנית

גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

522. Albert Einstein - Collection of Items
Collection of books by or about Albert Einstein, 
invitation to a lecture he gave during his visit 
to Jerusalem, and two photographs.
1-2. Über die spezielle und die allgemeine 
Relativitätstheorie [on the special and gen-
eral theory of relativity], by Albert Einstein. 
Published by Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig. 
Two editions, from 1918 and 1920. German.
3-5. On the special and general theory of relativ-
ity (popular lecture). Hebrew translation: Ya'akov 
Greenberg. Published by Dvir, Tel Aviv, 1929. Three 
copies. One hard copy. 
6. Heavens and Earth, explanation of Albert 
Einstein's theory of relativity, by Chaim Kalman 
Itonin. Buenos Aires, 1926. Hebrew and Spanish.
7. Die Grundlagen Der Einsteinschen 
Gravitationstheorie [Basics of Einstein's theory 
of gravitation], by Erwin Freundlich. With 
introduction by Einstein. Published by Julius 
Springer, Berlin, 1916. German.
8. Gelegentliches von Albert Einstein. The book 
was printed in honor of Einstein's 50th birthday 
in 800 numbered copies.
9-10. Einstein, Einblicke in Seine Gedankenwelt 
by Alexander Moszkowski. Book about Einstein. Two 
different editions (1921-1922). German.
11. Why war? Correspondence. Response of Z. Freud 
to Prof. A. Einstein. Printed by "Aretz", Tel Aviv, 
[1930s].
12. Invitation on behalf of the Zionist 
Leadership in Eretz Israel to Albert Einstein's 
lecture on his theory of relativity, in the 
"Hebrew College on Mount Scopus", Jerusalem. 
Hebrew, English and Arabic. [1923?]
13-14. Two photographs of Einstein. One portrays 
Einstein during a television interview by the NBC 
American network.
Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250
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523. פתק בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי
פתק בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי. ירושלים, 13 במארס 

 .1920
"אדוני היקר, המאורעות הידועים לו גרמו לא[י]חור, ורק היום 

יש ביכ[ו]לתי לשלוח לו את תשובתי על השאלות אשר שאלתם 
ממני ואת הטקסט האנגלי של הבקשה, אשר, לפי דעתי, כדאי 

יהיה להגיש לממשלה...". חתום: "ז. זבוט---" (נקב-תיוק על 
החתימה). דף 12X10 ס"מ. מצב טוב. נקבי-תיוק. מעט כתמים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

523. Handwritten Note by Ze'ev Jabotinsky
A note handwritten by Ze'ev Jabotinsky, Jerusalem, 
March 13, 1920.
"Dear Sir, Recent events caused a delay, and only 
today can I send my answer to the questions you 
have asked and the English text of the request 
which, in my opinion, it is worthwhile presenting 
to the government…" Signed: "Z. Jabot…"(filing 
hole through the signature). Leaf 12x10 cm. Good 
condition. Filing holes. Minor stains.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

524

524. יש"י )ישראל יהודה( אדלר - לקט פריטים
לקט כרטיסים, גלויות ותצלומים של יש"י (ישראל יהודה) 

אדלר. אדלר (1870-1948) - מראשוני המורים העבריים, נדבן 
ופעיל בחיי הציבור בארץ ישראל. נמנה עם מייסדי גימנסיה 

הרצליה ועם מייסדי תל אביב ורמת גן. 
לקט הפריטים שלפנינו כולל: חמש גלויות מצולמות עם דיוקן 
של אדלר, אחת נושאת הקדשה קצרה חתומה בידו; תצלום עם 

הקדשה בצדו האחורי: "לזכרון ידידות לחבר בדעה ובעבודה י. 
י. אדלר מאת ק. ל. סילמן" [קדיש יהודה-ליב סילמן]; גלויה 
עם הקדשה לאדלר מאת לוין קיפניס (בכתב ידו); שתי גלויות 

עם דיוקן מרדכי בן הלל הכהן (צילום: שרלוטה וגרדה מאייר), 
בגב אחת מהן הקדשה לאדלר מאת אחד מבניו של מרדכי בן 

הלל הכהן: "אמא בקשתני לשלוח אליך את תמונת אבינו המנוח 
ידידך בכל שנות שבתו בארץ ושנים רבות בהומל"; כרטיס 
עיתונאי / כרטיס כניסה תמידי ליריד המזרח, 1934, עם 

תמונתו של אדלר; הזמנה לטקס הנחת אבן הפינה לבית "דביר-
ביאליק", ינואר 1936; שני כרטיסי ביקור, אחד מתקופת 

כהונתו כראש "ועד העיר ליהודי יפו"; הזמנה לחתונת בתו 
אלישבע; תצלום-דיוקן של אדלר מאת יעקב בן-דב ותצלום עם 

רעייתו. סה"כ 16 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $250
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525

525. מכתב מעניין מברל כצנלסון, 1925
מכתב בכתב ידו של ברל כצנלסון, בו הוא מתלונן על שלא 

הופיעה בעתון "דבר" כל התייחסות ל"יום ההסתדרות", במלאת 
חמש שנים לייסוד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ 

ישראל, ועל נושאים נוספים. תל-אביב, 1925. נמען לא ידוע.
"...לבי מר עלי, מאד. היום - יום ההסתדרות, יום חג, ועתוננו 

היום - כולו חולין... לא שורה למלאת 5 שנים, לא שורה 
לפתיחת המועצה - לא שורה על תוצאות הבחירות - היכן העתון 

החי, המפרפר? מר לי, ָמר. עת כשלון לנו...". נכתב על צדו 
האחורי של כרטיס כניסה לישיבת המועצה של עירית תל-אביב, 

דצמבר 12.5X8 .1925 ס"מ. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק

פתיחה: $180

25. Interesting Letter from Berl Katznelson, 1925
A letter handwritten by Berl Katznelson, in which 
he complains about the fact that "Davar" news-
paper did not mention "Yom Hahistadrut", on the 
fifth anniversary of the founding of the Israeli 
Workers Union, and about other topics. Tel-Aviv, 
1925. Unknown addressee.
"…I am very sad today - the day of the Histadrut, 
a holiday, and our newspaper - …not one line 
about the 5th anniversary…". The letter is 
written on the reverse of an entrance ticket to 
a council meeting of the Tel-Aviv municipality, 
December 1925. 12.5X8 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $180

524. Yishai )Israel Yehuda( Adler - Collection of 
Items
Collection of cards, postcards and photos of 
Yishai (Israel Yehuda) Adler. Adler (1870-1948) - 
of the first Hebrew teachers, a philanthropist and 
public activist in Eretz Israel. Of the founders 
of the Herzlia Gymnasium and of the founders of 
Tel-Aviv and Ramat-Gan.
The collection presented includes: five real-pho-
to postcards with Adler's portrait, one with a 
short dedication signed by Adler; a photo with a 
dedication on the reverse: "memory of friendship 
to a friend in mind and work Y.I. Adler from K.L. 
Silman" [Kadish Yehuda Leib Silman]; postcard 
with a dedication to Adler from Levin Kipnis (in 
his handwriting); two postcards with the portrait 
of Mordechai Ben Hilel HaCohen (photo: Charlotte 
and Gerda Meyer), on the reverse of one of them 
a dedication to Adler from one of Mordechai Ben 
Hilel HaCohen's sons:" Mother asked me to send 
to you a photo of our late father, your friend 
during all of his years in this country and for 
long years in Homel"; journalist card/permanent 
entrance ticket to the "Levant Fair", 1934, with 
Adler's photo; invitation to a corner-stone laying 
ceremony - "Dvir-Bialik" house, January 1936; two 
calling cards, one when he held the role of head 
of "Committee of Jaffa Jews"; invitation to his 
daughter Elisheva's wedding; portrait photo of 
Adler by Ya'akov Ben Dov and a photo with his wife. 
Lot of 16 items. Sizes and conditions vary. Overall 
good condition.

Opening Price: $250
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526. דוד בן-גוריון - עשרה מכתבים
עשרה מכתבים מדוד בן-גוריון, 1925 עד 1956. 

חמישה מכתבים מודפסים, עם חתימתו; חמישה מכתבים כתובים בכתב-יד, עם חתימתו. ביניהם, 
מכתבים מעניינים, שנשלחו אל חברי כנסת ושרים: משה שרת, משה סנה, מאיר יערי, מאיר ארגוב 

ואבא אבן. 
במכתב לאבא אבן, שגריר ישראל בארה"ב, כותב בן-גוריון: "עם כל הגברת כוננותנו הצבאית 
נוסיף לחתור לשלום, אך לא נקנה שלום במחיר וויתורים המחבלים בכושר החיים של המדינה 
ותגרור [!] יצרי הסגת גבול ומזימות הרס כלפיה. אין לנו כיום יסוד לחשוש כי ארצות-הברית 

תדרוש מאתנו לוותר על אילת או על רצף הגישה אליה, ואין ישראל יכולה בשום פנים לוותר 
באורח חד-צדדי להחזיר וליישב פליטים ערביים בתוכה". במכתב לחבר הכנסת מאיר יערי כותב 

בן-גוריון: "אין ולא היה בצה"ל אף לא מינוי פוליטי אחד. הצבא לא ימלא שליחותו - לא בבטחון, 
לא בהתישבות ובחינוך, מבלי שתשרור בתוכו אחדות מלוכדת ואחוה מוסרית של חברים לנשק. ואני 

איני אתן לצה"ל ליהפך לזירת התגוששות פוליטית ואידיאולוגית של כל מיני סיעות ומפלגות". 
מצורפים: אוטוגרף של בן-גוריון; מכתב מודפס בנושא שיטת ההתעמלות של ד"ר משה פלדנקרייז. 

סה"כ תריסר פריטים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800

526. David Ben-Gurion - Ten Letters
10 letters from David Ben-Gurion, 1925-1956.
Five printed letters, with his signature; five handwritten letters, with his 
signature. Includes interesting letters sent to Knesset members and minis-
ters: Moshe Sharett, Moshe Sneh, Meir Ya'ari, Meir Argov and Abba Eban. 
In the letter to Abba Eban, Israel Ambassador to the USA, Ben Gurion writes: 
"Simultaneously as we boost our military preparations, we continue our 
efforts to achieve peace, but we will not buy peace at the price of concessions 
that destroy the State of Israel's existence and lead to encroachment and 
schemes of its destruction. We do not have any basis for suspicions that the 
US will demand us to concede Eilat or the continuity of access to the city, 
and Israel will under no circumstances, unilaterally concede to return and 
settle Arab refugees in Eilat". In his letter to MK Meir Ya'ari, Ben Gurion 
writes: "IDF has not and never had even one political appointment. The army 
cannot fulfill its mission, not in security matters and not in settlement and 
education without unity and ethical goodwill of comrades in weapon. I will 
not let the IDF become an arena of political and ideological struggle of all 
types of parties and factions". Enclosed are Ben Gurion's autograph; a printed 
letter on the subject of Dr. Moshe Feldenkrais' method of exercise. Total of 12 
items. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $800

526
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527. כרטיס ביקור של דוד בן-גוריון, עם הקדשה
כרטיס ביקור מודפס של "דוד בן-גוריון - ראש הממשלה. 

הקריה, ישראל". בצדו האחורי הקדשה בכתב ידו של בן-גוריון: 
"לחברי מערכת דבר - שנה טובה - שנת שלום, נצחון, עליה 

 4.5X9 ."ואיחוד. למרבה תפארת, תורה וליכוד - בדבר ובכוחו
ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 
פתיחה: $400

528. הקדשות מדוד בן-גוריון לאבא אבן, על כרכי ספריו 
"זכרונות"

זכרונות, דוד בן גוריון. הוצאת עם עובד, 1971-1973. 
שלשה כרכים. בשערי כל אחד מהכרכים, הקדשות בכתב ידו 
של דוד בן-גוריון: "לאבא אבן, בהוקרה, ד. בן-גוריון" או 

"לאבא אבן, בידידות, ד. בן-גוריון". 24.5 ס"מ. מצב טוב. בלאי 
במעטפות הנייר. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 
פתיחה: $1000

528. Dedications by David Ben- Gurion to Abba 
Eban, on the volumes of "Memoirs"
Memoirs, David Ben-Gurion. ’Am Oved’ publishing, 
1971-1973.
Three volumes. There is a handwritten dedication 
by Ben-Gurion on each of the volumes: "To Abba 
Eban, with appreciation, D. Ben - Gurion" or "To 
Abba Eban, with friendship, D. Ben - Gurion.". 24.5 
cm. Good condition. Wear marks on the paper cover.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1000

527. David Ben-Gurion's Calling Card, with a 
Dedication
Printed calling card - "David Ben-Gurion - Prime 
Minister, Hakirya, Israel". On the reverse - a 
dedication handwritten by Ben-Gurion: "to the 
editorial staff of Davar - Shanah Tovah - Peace, 
Victory, Aliya and Unity…". 4.5X9 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck

Opening Price: $400
527

528

529. אוסף מסמכים מעזבון אבא אבן - טיוטות נאומים 
ומאמרים / הקדשה מג'ימי קרטר

אוסף מסמכים מעזבונו של אבא אבן (1915-2002), "הדיפלומט 
מספר אחת" של מדינת ישראל, אשר כיהן החל משנות ה-50 

כשגריר ישראל בארצות הברית, שגריר ישראל באו"ם, שר 
החינוך, סגן ראש הממשלה, שר החוץ, שר ההסברה, יו"ר ועדת 

החוץ והבטחון, ובתפקידים נוספים. 
האוסף שלפנינו כולל: מזכרים ונאומים שנשא בעצרת האו"ם 

ובפני מועצת הבטחון של האו"ם; תמלולים של נאומים 
שנשא אבן, רבים מהם בנושא יחסי ישראל-פלסטין ותהליך 

השלום; תדפיסים מכתביו; מסמכים מתקופת כהונתו כשר 
החינוך והתרבות; צילומים של כתבות מהעיתונות; טיוטות 

כתבי-יד או חיבורים מודפסים עם הגהות, הערות ותיקונים 
בכתב-יד; חומרים רבים בנושא מלחמת ששת הימים; מסמכים 

מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ ובטחון בכנסת ה-11; תרגום של 
אבן ל"אדיפוס המלך " מאת סופוקלס (מיוונית); תקליט צבוע 

זהב, עם סמלים מוזהבים של מדינת ישראל והאו"ם ובו הקלטת 
ההצבעה על התקבלותה של מדינת ישראל למועצת האו"ם; 

וכן שישה-עשר ספרים מספרייתו, רבים מהם עם סימונים של 
 The ,אבן והקדשות אליו, ביניהם: ספרו של איתמר רבינוביץ
 Brink of Peace, The Israeli-Syrian Negotiations

 What did Rabin Promise" :1998)). בדף הפורזץ כתב אבן
 The" - וכן ספר אודות ג'ימי קרטר "Clinton? P. 115-119
 Inauguration of President Jimmy Carter and Vice
President Walter F. Mondale", עם הקדשה בכתב ידו של 

ג'ימי קרטר. סה"כ כ-90 פריטים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $3000

the UN Council. Sixteen books from Eban’s library, 
many of them with Eban’s markings and dedications 
to him, among these: Itamar Rabinovich's book, the 
Brink of Peace, The Israeli-Syrian Negotiations 
(1998). On the first page of the book Eban wrote: " 
What did Rabin Promise Clinton? P. 115-119 " and 
a book about Jimmy Carter, " The Inauguration of 
President Jimmy Carter and Vice President Walter 
F. Mondale" with a handwritten dedication by 
Jimmy Carter. Total of 90 items. Size and condition 
varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $3000
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529

529. A Collection of Documents from the Estate of 
Abba Eban - Drafts of Speeches and Articles / a 
Dedication by Jimmy Carter
Collection of documents from the estate of Abba 
Eban (1915-2002), Israel’s "number one diplomat" 
who, starting from the 1950s served as the Israeli 
ambassador to the United States, Israel's ambas-
sador to the UN, Minister of Education, Vice Prime 
Minister, Minister of Foreign Affairs, Minister 
of Information, chairman of the board of Foreign 
Affairs and Defense, and other positions. 
The collection in front of us includes: memos and 
speeches that Abba Eban delivered in front of the 
UN General Assembly and the UN Security Council; 
transcripts of speeches delivered by Eban, many 
of these discuss the relations between Israel and 
Palestine and the peace process; prints of his 
letters, documents from the period when he served 
as the Minister of Education and the Minister 
of Culture; copies of press releases; drafts of 
manuscripts or printed essays with comments, 
notes and corrections in handwriting, various 
materials regarding the Six Day War; documents 
from his position as the chairman of the foreign 
affairs and defense committee at the 11th Knesset 
(Israeli parliament); Eban’s translation of 
“Oedipus the King " by Sophocles (from Greek); a 
record painted in gold with golden symbols of the 
State of Israel and the UN. The record is of the 
voting of the acceptance of the State of Israel to 

530. אבא אבן - מחברת טיוטות לכתב-הגנה בפרשת חשבון 
הדולרים

מחברת בכתב ידו של אבא אבן, ובה טיוטות להגנתו בפרשת 
חשבון הדולרים שהחזיק בארצות הברית. הדברים נכתבו, כפי 
הנראה, בייעוץ עורך הדין יעקב נאמן (או לפי הכתבתו). [סוף 

שנות ה-70].
מרבית הטקסט עוסק בפירוט הוצאותיו הכספיות של אבא אבן 

למימון פעילותו הספרותית במהלך שהותו הארוכה בארצות 
הברית. מן הדברים עולה כי החזקת חשבון דולרים בידי אבן 

היתה הכרחית. בסוף המחברת מופיעה טיוטה למענה על השאלה 
"האם עצם קיומו של חשבון בחו"ל היה עפ"י בקשה הצהרה 

530. Abba Eban -Notebook of Drafts for a Statement 
of Defense Concerning the Dollars Account Affair
Notebook, handwritten by Abba Eban, with drafts 
for his defense concerning a dollar account which 
he kept in the US. The drafts were written, most 
probably, while consulting with attorney Ya'akov 
Ne'eman (or dictated by the latter). [late 1970s].
Most of the text deals with expenses made by Abba 
Eban to finance his literary activity during his 
long stay in the United States. The writings imply 
that keeping a dollars account was necessary. 
In the end of this notebook appears a draft of 
an answer to the question "was the existence of 
an account abroad according to a request and 
permit?" Eban's reply is positive.
Late in the 1970s, shortly after the dollars 
account which led to Yitzhak Rabin's resignation 
from his role as prime minister, it was found out 
that the ex-foreign minister Abba Eban also had 
a dollars account in the United States. Abba Eban 
claimed that he had an authorization to keep this 
account and he appointed attorney Ya'akov Ne'eman 
to represent him. Finally, the Attorney General 
of Israel, Aharon Barak, decided not to sue Eban. 
Notebook": 21.5 cm, [21] pp written in pen, with 
corrections and additions in pencil. Good condition.

Opening Price: $600

530

ורשיון?" ותשובתו של אבן הינה חיובית. 
בסוף שנות ה-70, זמן קצר לאחר פרשת חשבון הדולרים 

שהובילה לפרישתו של יצחק רבין מראשות הממשלה, התגלה כי 
גם שר החוץ לשעבר אבא אבן החזיק חשבון דולרים בארצות-

הברית. אבא אבן טען כי היה לו אישור להחזיק בחשבון וגייס 
את עורך הדין יעקב נאמן לייצגו. לבסוף החליט היועץ המשפטי 

אהרן ברק שלא לתבוע את אבן. מחברת 21.5 ס"מ, [21] עמ' 
כתובים בעט, עם תיקונים והוספות בעפרון. מצב טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600
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531. מנחם בגין - עשרה מכתבים
עשרה מכתבים ממנחם בגין, 1958-1980. 

■ חמשה מכתבים מודפסים על נייר מכתבים רשמי של הכנסת. דצמבר 1974 עד ספטמבר 1975. 
תשובות למכתבים אשר נשלחו לבגין בנושאי פוליטיקה ומדיניות מפלגתו. באחד המכתבים מתייחס 

בגין לאריאל שרון וליצחק רבין ■ שלושה מכתבים מודפסים על נייר מכתבים רשמי, מתקופת 
כהונתו כראש ממשלה. אחד המכתבים ממוען לחבר הכנסת זרח ורהפטיג ומתייחס לנאום שנשא 

ורהפטיג בכנסת. ■ חוזר בדבר תרומה לישיבתו של הרב אריה לוין, 1958 ■ תעודה למשתתף בטקס 
קבלת הארונות של ז'בוטינסקי ורעייתו (חתומה בידי בגין, אהרן פרופס ויוסף קלארמן). סה"כ 10 

פריטים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

531. Menachem Begin - Ten Letters
Ten letters from Menachem Begin, 1958-1980.
■ Five letters printed on the Knesset's official stationery. December 1974 
through September 1975. Replies to letters sent to Begin concerning politics 
and the policy of his party. In one of the letters Begin refers to Ariel Sharon 
and Yitzhak Rabin. ■ Three letters printed on official stationery, from the 
time that Begin was Prime Minister. One letter is addressed to Knesset Member 
Zerach Warhaftig regarding a speech which Warhaftig delivered in the Knesset. 
■ Circular letter about a donation to Rabbi Aryeh Levine's Yeshivah, 1958. ■ 
Certificate to a participant in the ceremony in honor of Jabotinsky and his 
wife's reinternment (signed by Begin, Aharon Props and Joseph Klarman). Lot of 
10 items. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

532. רחבעם זאבי - מכתב מעניין, 1966
רחבעם זאבי (גנדי), מכתב בכתב-יד על נייר-מכתבים רשמי של המטה הכללי. ממוען לחבר 

בפריז, יולי 1966.
בראשית המכתב: "חזרתי עכשיו מהצפון אחרי שדפקנו את הסורים כמו שעוד לא נדפקו מאז הקמת 
המדינה: עלינו על כל הציוד המכני הכבד שלהם העובד בהטייה [הטיית מקורות הירדן]...". בסוף 

המכתב חותם זאבי: "ד"ש לכל נערות פריז. שלך, רחבעם." [1] עמ', 16X21 ס"מ. מצב טוב. סימני 
קיפול. 

מקור: אוסף ארני דרוק.
פתיחה: $200

531
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532. Rehavam Zeevi - Interesting Letter, 1966
Rehavam Zeevi (Gandi), handwritten letter on offi-
cial stationery of IDF General Staff. Addressed to 
a friend in Paris, July 1966.
The letter opens with: "I just returned from the 
north after attacking the Syrians in a way they 
have never been attacked since we established the 
state: all of their heavy mechanical equipment 
working on the Jordan Diversion channel was 
attacked…" Zeevi ends his letter with: "best 
regards to all Paris girls, yours, Rehavam." [1] 
page, 16X21 cm. Good condition. Folding marks.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

532

533

533. יצחק רבין - לקט פריטים 
לקט חוברות, תצלומים ופריטים שונים הקשורים ביצחק רבין:

1. אלבום תצלומים קטן ובו תצלומי דיוקן של תלמידי "בית החינוך לילדי עובדים א'". ביניהם 
תצלום של יצחק רבין בנעוריו. 

2. תצלום של יצחק רבין, לבוש במדי צבא, סוקר מסדר צבאי. 13X8 ס"מ. 
3-5. דברי ראש המטה הכללי רב-אלוף יצחק רבין עם קבלת דוקטור כבוד לפילוסופיה של 

האוניברסיטה העברית בירושלים, 28 יוני 1967. הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה 
העברית, ירושלים, תשכ"ז [1967]. הנאום נדפס בעברית, ערבית, ספרדית, רוסית ואנגלית. 

מצורפות שתי מהדורות נוספות של הנאום. אחת בעברית ורוסית ואחת בעברית.
6. שרותי בהדרכת לוי אשכול, דברי הספד לזכר ראש הממשלה המנוח בטקס אזכרה של מפלגת 

העבודה, מאת ר/א (מיל.) יצחק רבין. חוברת בהוצאת מפלגת העבודה הישראלית / המרכז, 
המחלקה לחנוך תנועתי ולהסברה, 1969. 

מצורפים מספר פריטים נוספים הקשורים ברבין.

סה"כ 10 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200



108 | נובמבר 2013

534. פנחס ליטבינובסקי - משה דיין
דיוקן משה דיין, מאת פנחס ליטבינובסקי (1894-1985). 

 50X70 .הדפס צבעוני, חתום בעפרון בידי ליטבינובסקי ודיין
ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

534. Pinchas Litvinovsky - Moshe Dayan
Portrait of Moshe Dayan, by Pinchas Litvinovsky 
(1894-1985).
Color print, signed in pencil by Litvinovsky and 
Dayan. 70X50 cm. Good condition. 

Opening Price: $500

534

535

533. Yitzhak Rabin - A Selection of Items
Selected booklets, photographs and miscellaneous 
items that are related to Yitzhak Rabin:
1. A small photo album containing photo-por-
traits of the students from the “Beit HaChinuch le 
Yaldey Ovdim A.”. Among these there is a photo-
graph of Yitzhak Rabin in his youth.
2. A photograph of Yitzhak Rabin, in uniform, 
reviewing a military parade. 13X8 cm.
3-5. The speech of the head of the general staff 
lieutenant general Yitzhak Rabin upon receiving 
an honorary Doctor of Philosophy degree at the 
Hebrew University in Jerusalem, June 28 1967. 
Published by Y.L. Magnes, The Hebrew University, 
Jerusalem, 1967. The speech was printed in Hebrew, 
Arabic, Spanish, Russian and English. Attached are 
two more editions of the speech. One edition is in 
Hebrew and Russian and the other is in Hebrew.
6. My Service under the guidance of Levi Eshkol, 
a eulogy in memory of Levi Eshkol, the late prime 
minister, at a memorial ceremony organized by 
the Labor Party by the lieutenant general (res.) 
Yitzhak Rabin. The booklet is published by the 
Israeli Labor Party / HaMerkaz, Department of 
Information and Political Education, 1969.
Attached are additional items that are related to 
Rabin.

Total of 10 items. Size and condition varies. Overall 
good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

535. חתימות כל חברי הכנסת על תוצאות הבחירות לכנסת 
התשיעית, 1977

"נספח לזכרון דברים על תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית 
(פרטי הישוב של חלוקת המנדטים)", מסמך בהוצאת ועדת 

הבחירות המרכזית לכנסת התשיעית, [1977]. 
בעמ' 23-28 חתמו כל חברי הכנסת הנבחרים בחתימת ידם, 
ביניהם: שמעון פרס, יגאל אלון, אבא אבן, משה דיין, יצחק 
נבון, יצחק רבין, מנחם בגין, יגאל ידין, יצחק שמיר ורבים 

נוספים. 28 עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב. כרוך בשרוך. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300
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536

535. Knesset Members Signatures on the Results of 
Elections to the Ninth Knesset, 1977
"Appendix to memo regarding elections results 
for the Ninth Knesset (final decisions regarding 
distribution of mandates)", a document published 
by the central elections committee for the ninth 
Knesset, [1977].
On pages 23-28 appear signatures of all of the 
elected Knesset members, including: Shimon Peres, 
Yigal Alon, Abba Eban, Moshe Dayan, Yitzchak 
Navon, Yitzchak Rabin, Menachem Begin, Yigael 
Yadin, Yitzchak Shamir and many more.28 pp, 24.5 
cm. Good condition. Bound with a lace.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

536. נאום הפתיחה של משפט אייכמן - עם חתימותיהם של 
גדעון האוזנר ואיסר הראל

היועץ המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן, נאום הפתיחה. 
הוצאת מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה, תשכ"א [1961].
נוסח הודעת ראש-הממשלה על מעצר אייכמן, נאום הפתיחה 
של היועץ המשפטי לממשלה, הטיעון המשפטי המוקדם, כתב 

האישום, והחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. מלווה לוחות 
תצלומים. 

בדף השער חתימותיהם של גדעון האוזנר, היועץ המשפטי 
לממשלה והתובע מטעם הממשלה במשפט אייכמן, ואיסר הראל, 
ראש המוסד אשר בפיקודו נתגלה ונלכד אייכמן. 198 עמ', 21 

ס"מ. מצב טוב. שני הדפים הראשונים מנותקים חלקית. מעט כתמים 
על הכריכה האחורית. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

536. Eichman's Trial Opening Speech - Signatures 
by Gideon Hausner and Isser Harel
Attorney General against Adolph Eichman, opening 
speech. Published by the Information Center, 
Prime Minister's Ministry, [1961].
The Prime Minister's announcement about Eichman's 
arrest, opening speech of the Attorney General, 
preliminary legal plea, the charges, and the 
Nazi and Nazi Collaborators Punishment Law. 
Accompanied by photo plates.
On the title page appear signatures of Gideon 
Hausner, Attorney General and prosecutor on 
behalf of the government in the Eichman Trial, 
and Isser Harel, Head of the Mossad in charge of 
Eichman's arrest.198 pp, 21 cm. Good condition. First 
two leaves partly detached. Minor stains to back 
binding.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

537. אלי ויזל - שלושה ספרים / הקדשות
שלושה ספרים מאת אלי ויזל. בשניים מהם מופיעה הקדשה מאת 

המחבר. ניו-יורק, 1961-1972. אנגלית. 
Dawn .1. תרגום לאנגלית מאת Frances Frenaye. הוצאת 
Hill and Wang, ניו-יורק, 1961. מהדורה אנגלית ראשונה 

לספרו השני של ויזל. בדף הראשון הקדשה קצרה מאת ויזל 
מאפריל 1961. 90 עמ', [3] דף, 21 ס"מ. 

 The Jews of Silence, a Personal Report of .2
Soviet Jewry. תרגום לאנגלית מאת Neal Kozodoy. הוצאת 

Holt, Rinehart and Winston, ניו-יורק, 1966. בדף 
הראשון הקדשה קצרה מאת ויזל משנת VIII, 143 .1970 עמ', 

21.5 ס"מ. 
 Souls on Fire, Portraits and Legends of Hasidic .3

Masters. תרגום לאנגלית מאת Marion Wiesel. הוצאת 
Random House, ניו-יורק, 1972.

268, [10] עמ', 21.5 ס"מ. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

537. Elie Wiesel - Three Books - Dedications
Three books by Eli Wiesel. A dedication by the 
author appears in two of the books. New-York, 
1961-1972. English.
1. Dawn. Translated to English by Frances Frenaye. 
Hill and Wang publishing house, New-York, 1961. 
First English edition of Wiesel's second book. 
On the first leaf appears a short dedication by 
Wiesel from April 1961. 90 pp, [3] leaves, 21 cm.
2. The Jews of Silence, a Personal Report of Soviet 
Jewry. English translation by Neal Kozodoy. Holt, 
Rinehart and Winston publishing house, New-York, 
1966. On the first leaf appears a short dedication 
by Wiesel from 1970. VIII, 143 pp, 21.5 cm.
3. Souls on Fire, Portraits and Legends of Hasidic 
Masters. English translation by Marion Wiesel. 
Random House publishing, New-York, 1972.
268, [10] pp, 21.5 cm. Overall good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200
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538

539

538. אוסף אוטוגרפים - פוליטיקאים ומדינאים
אוסף מכתבים מודפסים ואוטוגרפים של פוליטיקאים 

ומדינאים. שנות ה-50 עד שנות ה-90. 
מכתבים ואוטוגרפים מאת: שמעון פרס (שני מכתבים והקדשה 
חתומה על חוברת קריקטורות "ניקוי-ראש-ממשלה"), אריאל 
שרון (שני אוטוגרפים), בנימין נתניהו (שני מכתבים), גולדה 
מאיר, משה שרת (שני מכתבים, אחד בכתב-יד ברוסית), משה 

דיין (שלושה מכתבים), וכן חתימות ומכתבים מאת: יצחק נבון, 
פנחס ספיר, אבא הלל סילבר, יצחק בן-צבי, עזר וייצמן, יוסף 

בורג, אבא אבן, מוטה גור, מרדכי מקלף, יגאל ידין, חיים 
לסקוב, צבי צור, חיים בר-לב, ואחרים. ■ שבעה תצלומים 
חתומים של: גולדה מאיר, שמעון פרס, אפרים קציר, יצחק 

רבין, זלמן שזר, ואחרים. סה"כ כ-74 פריטים. גודל ומצב 
משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק.
פתיחה: $600

538. Collection of Autographs - Politicians and 
Statesmen
Collection of printed letters and autographs of 
politicians and statesmen. 1950 through 1990s.
Letters and autographs of: Shimon Peres (two 
letters and a signed dedication on a caricatures 
booklet "Nikuy Rosh HaMemshala"), Ariel Sharon 
(two autographs), Benjamin Netanyahu (two let-
ters), Golda Meir, Moshe Sharett (two letters, 
one handwritten in Russian), Moshe Dayan (three 
letters), as well as autographs and letters by: 
Yitchak Navon, Pinchas Sapir, Abba Hilel Silver, 
Yitzchak Ben Zvi, Ezer Weizmann, Joseph Burg, Abba 
Eban, Motta Gur, Mordechai Maklef, Yigael Yadin, 
Haim Laskov, Tzvi Tzur, Haim Bar Lev, and others. ■ 
Seven signed photos of: Golda Meir, Shimon Peres, 
Ephraim Katzir, Yitzhak Rabin, Zalman Shazar, and 
others. Total of 74 items. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $600

539. אוסף ספרים עם הקדשות
30 ספרים וחוברות עם הקדשות וחתימות. רובם ספרים פרי 

עטם של ראשי ממשלה, פוליטיקאים ומדינאים. האוסף כולל את 
הספר "אלבום מלחמת הנצחון תשכ"ז", חתום בידי משה דיין, 

עוזי נרקיס ויצחק רבין; וכן ספרים עם הקדשות או חתימות 
מאת: משה שרת, משה דיין, יעל דיין, גולדה מאיר, דוד בן-

גוריון, יצחק בן-צבי, מרדכי מקלף, עזר ויצמן, אריה (לובה) 
אליאב, יוסי שריד, טדי קולק, יגאל אלון, שמעון פרס (הקדשה 
לגבריאל מוקד "העושה לספרות מה שהציונות עשתה ליהודים") 

ישראל מהלמן, מקסה נורדאו, טים גידל, ואחרים. 30 ספרים. 
גודל ומצב משתנים

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

539. A Collection of Books with Dedications
30 books and booklets with dedications and 
signatures. Most of the books are written by 
prime ministers, politicians and statesmen. The 
collection includes the book "The Album of the 
Victorious War of 1967", signed by Moshe Dayan, 
Uzi Narkiss and Yitzhak Rabin; other books with 
dedications or autographs by: Moshe Sharett, 
Moshe Dayan, Yael Dayan, Golda Meir, David Ben- 
Gurion, Yitzhak Ben-Zvi, Mordechai Maklef, Ezer 
Weizmann, Arie (Lova) Eliav, Yossi Sarid, Teddy 
Kollek, Yigal Allon, Shimon Peres (dedication 
to Gabriel Moked "the one who affects literature 
just like the Zionism affects the Jews") Israel 
Mehlman, Maxa Nordau, Tim Gidal, and others. 30 
books. Size and condition varies
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250
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540. "נבחרת ישראל נגד שאר העולם" - קריקטורה מקורית עם חתימות מנהיגי מדינת 
ישראל 

"נבחרת ישראל נגד שאר העולם". קריקטורה מקורית מאת המאייר ואמן הקריקטורות "זאב", 
.1974-1976

קריקטורה שאייר זאב למדורו "על כל פנים" (במוסף יום שישי של עתון "הארץ"), ברוח האווירה 
ויחסי-הכוחות ששררו בארץ ובעולם בימים שלאחר מלחמת יום הכפורים.

במרכז הקריקטורה מופיעה ראש הממשלה גולדה מאיר בדמות מאמן-כדורסל, לבושה נעלי-ספורט 
עם ציור מגן-דוד ואימונית עם סמל מדינת ישראל, אוחזת בידה לוח לשיבוץ חברי הנבחרת במשחק 

הכדורסל.
על הספסל יושבים חברי הנבחרת: אבא אבן, יגאל אלון, פנחס ספיר, ישראל גלילי, משה דיין, 

שמעון פרס, גד יעקבי, חיים יוסף צדוק, יצחק רבין, חיים בר-לב - כולם לבושים בחולצת 
הנבחרת, שסמלה נץ. לצדם, בשולי הספסל - שני חברים נוספים, חבושי כובעי-טמבל עם האות 

מ'; ובצד - ד"ר יוסף בורג, משה קול ומנחם בגין.
מנגד, חברי הנבחרת המתחרה, לבושים גופיות: ליאוניד ברז'נייב, אנואר סאדאת, חוסיין מלך 

ירדן והנרי קיסינג'ר - נציגי ברית-המועצות, מצרים, ארה"ב וירדן. דמותו של נשיא סוריה, חאפז 
אל אסאד נפקדת, ומופיעים רק גופייתו ונעליו; על ספסל מרוחק יושבים יו"ר אש"ף יאסר ערפאת 
(על חולצתו מצויר רימון-יד) ולצדו שליטי ערב הסעודית, יפן, צרפת ואנגליה. בדמות השופט - 

קורט ולדהיים, אשר שימש כמזכ"ל האו"ם בזמן מלחמת יום הכפורים.
על האיור המקורי נוספו חתימות-ידם של כל המאוירים הישראלים; חברי-כנסת, שרים, ראשי-

ממשלה ורמטכ"לים, מאבני היסוד של הפוליטיקה הישראלית ומצביאיה הבולטים. כמו-כן, מופיעה 
חתימתו של הנרי קיסינג'ר. בפינה השמאלית התחתונה נדפס אישורו של טדי קולק, ראש עיריית 

ירושלים, המצהיר כי החתימות הנן מקוריות וכל אחד מ"נבחרת ישראל" חתם אישית על דמותו 
בציור. אישורו נחתם בפברואר 1976.

"זאב" (יעקב פרקש, 1923-2002) - מאייר ואמן קריקטורות זוכה פרס ישראל. נודע באיוריו 
המינימליסטיים, שהתבססו על סמלים או ייצוגים בולטים של הדמויות אותן אייר, והפליאו 
להעביר את מהותן ואופיין. נולד בבודפשט והתעניין בציור מגיל צעיר, על-אף היותו עיוור 
צבעים. במלחמת העולם השניה נשלח למחנות הריכוז בוכנוולד ודכאו. לאחר המלחמה ניסה 

להעפיל ארצה, אך גורש למחנה מעצר בקפריסין. עלה לארץ בשנת 1947, ונלחם בקרבות לטרון 
במלחמת העצמאות. בשנת 1952, בסיועו של אפרים קישון, החל לעבוד כקריקטוריסט בעתון 

"מעריב"; במרוצת השנים צייר קריקטורות גם לעתונים "דבר השבוע" ו"הארץ" (שם עבד כמעט עד 
יום מותו) ולעתונים בחו"ל ואייר עשרות ספרים. 69X47 ס"מ, במסגרת 85X64 ס"מ. מצב טוב. חלק 

מהחתימות דהויות. פגעי-רטיבות קלים בצד ימין. כתמים ופגמים קלים בלבד.

פתיחה: $5000

540. Israeli Basketball Team vs. the Rest of the World - Original Caricature 
Signed by Israeli Political Leaders
"Israeli Basketball Team vs. the Rest of the World". An original caricature by 
the illustrator and caricaturist "Ze'ev", 1974-1976.
Caricature by Ze'ev for his section "Al Kol Panim" (in the Friday supplement 
of the "HaAretz" daily newspaper), reflecting the atmosphere and balance of 
powers in Israel and the world in the days following the Yom Kippur war.
Prime Minister Golda Meir as a basketball coach appears in the center, 
dressed in sports shoes with a Star of David and a sweat suit with the State of 
Israel emblem, holding a board with a list for assigning the basketball team 
members.
Sitting on the bench are the team members: Abba Eban, Yigal Alon, Pinchas 
Sapir, Israel Galili, Moshe Dayan, Shimon Peres, Gad Ya'akobi, Haim Yosef 
Zadok, Yitzchak Rabin, Haim Bar-Lev - all wearing team shirts, with a hawk 
which is the team emblem. At the end of the bench are two more members, wear-
ing 'tembel' hats with the letter Mem; and to the side - Dr. Yosef Burg, Moshe 
Kol and Menachem Begin.
On the other side are the opponents, wearing undershirts: Leonid Brezhnev, 
Anwar Sadat, King Hussein and Henry Kissinger - representing the USSR, 
Egypt, Jordan and the USA. The figure of President Hafez-el-Assad of Syria 
is missing, and only his shoes and undershirt are there; on a further bench 
PLO Chairman Yasser Arafat (a grenade on his shirt) and the leaders of Saudi 
Arabia, Japan, France and England are seated. The Referee is Kurt Waldheim, UN 
Secretary General during the Yom Kippur War.
The caricature is signed by all the Israeli personalities who appear in it: 
Knesset members, ministers, Prime Ministers and Chiefs of Staff, all of them 
amongst the the most important figures and leaders in Israeli political 
history. Also signed by Henry Kissinger.
"Ze'ev" (Ya'akov Farkash, 1923-2002) was one of the greatest Israeli illustra-
tors and caricaturists and a recipient of the Israel Prize. Well known for his 
minimalistic illustrations, based on symbols or prominent characteristics 
of the figures he drew. Ze'ev was born in Budapest and started painting at a 
young age, even though he was color-blind. During World War II he was sent 
to the Buchenwald and Dachau concentration camps. He tried to immigrate to 
Israel after the war but was deported to a detention camp in Cyprus. He finally 
arrived in Palestine in 1947 and participated in the War of Independence. 
In 1952, with the assistance of Ephraim Kishon, Ze'ev started to work as a 
caricaturist for the "Ma'ariv" daily newspaper; over the years he also drew 
caricatures for the "Davar HaShavu'a" and "HaAretz" newspapers (where he 
worked almost until his death). Ze'ev worked also for foreign newspapers and 

illustrated dozens of books. 69x47cm, framed to 85x64cm. Good condition. Some of 
the signatures are faded. Slight moisture damage on the right. Very minor stains.

Opening Price: $5000
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541. אוסף קריקטורות - אדר דריאן - עתון "דבר"
תשע-עשרה קריקטורות מקוריות מאת אדר דריאן. צוירו עבור 
העתון "דבר" [סוף שנות ה-60 - ראשית שנות ה-70]. דיו על 

נייר.
מרבית הקריקטורות נושאות אופי פוליטי ועוסקות ביחסי החוץ 

של ישראל. בין היתר מופיעות בהן דמויותיהם של סאדאת, 
ויליאם רוג'רס (מזכיר המדינה האמריקאי, הציע שלוש תוכניות 

שלום בין ישראל למצרים וירדן) וגונאר יארינג (דיפלומט 
שוודי, שימש מתווך מטעם האומות המאוחדות בסכסוך במזרח 

התיכון). 
על כל הקריקטורות מופיעות הנחיות דפוס, ועל רובן חותמת 
העתון "דבר". מצורפות ארבע קריקטורות מאת קריקטוריסט 

אחר. 
אדר דריאן, קריקטוריסט ומעצב גרפי, נולד בבוקרשט, 

רומניה, בשנת 1931. בגיל 16 החל לצייר קריקטורות שפורסמו 
בעיתונים שונים ברומניה. בשנת 1964 עלה לארץ ישראל, ומאז 
פרסם קריקטורות בעתונים רבים, ובהם "דבר", "הארץ שלנו", 
"העולם הזה" ו"מעריב". לצד אלה המשיך לפרסם קריקטורות 

גם בעיתונים רומניים. שימש כעורך הגרפי של "מעריב לנוער" 
במשך 22 שנה, פרסם ארבעה ספרים ועיצב עשרות שערי 

ספרים. 19 קריקטורות + 4 קריקטורות מאת קריקטוריסט אחר. 
36X25 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $200

541. Collection of Caricatures - Adar Darian - 
"Davar" Newspaper
Nineteen original caricatures by Adar Darian. 
Drawn for "Davar" newspaper [late 1960s - early 
1970s]. Ink on paper.
Most caricatures are of political nature and 
concern Israel's foreign affairs. The caricatures 
portray, amongst others, Sadat, William Rogers 
(American secretary of State who suggested three 
peace plans between Israel, Egypt and Jordan) 
and Gunnar Jarring, (Swedish diplomat who was 
appointed by the UN as negotiator in the Middle 
East conflict).
Printing specifications appear on all of the 
caricatures along with the "Davar" newspaper ink 
stamp. Enclosed are four caricatures by another 
artist.
Adar Darien, caricaturist and graphic designer 
was born in Bucharest, Romania, in 1931. At the 
age of 16 he started to draw caricatures which 
were published in various Romanian papers. 
Immigrated to Israel in 1964 and since then 
published caricatures in numerous papers amongst 
them, "Davar", "HaAretz Shelanu", "HaOlam Haze" 
and "Ma'ariv". He continued to publish caricatures 
in Romanian papers. For 22 years was the graphic 
editor of "Ma'ariv LaNoar", published four books 
and designed tenths of book covers. 19 caricatures 
+ 4 caricatures by another caricaturist. Average 
size: 36X25 cm. Good condition.

Opening Price: $200

542. "ילקוט הכזבים" עם הקדשה מדן בן אמוץ ומחיים חפר
ילקוט הכזבים, שמעון ורשמו: דן בן אמוץ, חיים חפר, צייר: 
ז'אן דוד. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשט"ז [1956]. מהדורה 

שניה. 
בדף השני, בו נדפסה ההקדשה "לאגודת דוברי אמת, ברגשי 

נחיתות", הוסיפו עורכי הספר הקדשה אישית הומוריסטית 
בכתב יד (כתב ידו של דן בן אמוץ) מיום 9 באפריל 1956: 

"למתי מגד, אוי ואוי לך אם לא תכתוב משהו על הספר. אנחנו 
נפסיק להשמיץ אותך אם לא תכתוב, באהבה, דן, ובחבה, 

חיים". 
מתי מגד (1923-2003) היה סופר עברי ואיש ספרות, מאנשי 
הפלמ"ח ועורכו של "ספר הפלמ"ח" (יחד עם זרובבל גלעד). 

143 עמ', 18.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. שדרה חסרה. פגמים 
בכריכה. דפים רופפים. הקונטרס הראשון (ובו ההקדשה) מנותק. 

פתיחה: $180
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543. שלשה מתווים לתפאורת המחזה "סולומון גריפ" - המחזה 
הראשון של חנוך לוין

שלשה מתווים לתפאורת המחזה "סולומון גריפ", מעשה ידי מתי 
גרינברג. [1969 בקירוב]. 

שלשה מתווים לתפאורת המחזה "סולומון גריפ". כל מתווה 
מתואר בכתב-ידו של גרינברג: "חדרו של ברמלי הרופא", 

"תמונה I, חדרו של סולומון", "האולם". שניים חתומים בידי 
גרינברג. 

המחזה הקומי "סולומון גריפ", הנחשב למחזהו הראשון של 
חנוך לוין, הועלה לראשונה ב"תיאטרון הפתוח" במאי 1969, 

בבימויו של הלל נאמן, אשר הופיע גם בתפקיד סולומון. עיצוב 
התפאורה והתלבושות נעשה בידי מתי גרינברג.

המחזה עוסק בסולומון גריפ, השוכב חולה במיטה על מנת 
שאשתו פרציפלוכה תטפל בו, ומסרב לקחת את התרופות 

שהרופא, ד"ר ברמלי, רשם לו. אשתו, אשר רוצה להתקדם 
בחייה, מתגרשת ממנו ומתחתנת עם ד"ר ברמלי. בסופו של דבר 
"מאמצים" השניים את סולומון כילדם. [3] דף, 48X34 ס"מ. מצב 

טוב. קרעים ופגמים קלים בשוליים. 

פתיחה: $300

543. Three Sketches of the Set for "Solomon Grip" - 
the first play by Hanoch Levin
Three sketches of the set for "Solomon Grip" by 
Maty Grunberg. [Circa 1969].
Three sketches of the set for "Solomon Grip”. Each 
sketch is titled in Grunberg's handwriting: "the 
room of Dr. Bramley," "Act I, Solomon's room," "the 
hall." Two of the sketches are signed by Grunberg.
The comic play "Solomon Grip" is considered to 
be the first play by Hanoch Levin, it premiered at 
the “Open Theater” in May 1969, directed by Hillel 
Ne'eman, who played Solomon in Levin’s play. Set 
and costume design by Maty Grunberg.
The play is about Solomon Grip who lies sick in 
bed so that his wife, Fertziflucha, would take 
care of him. He refuses to take medication that 
the doctor, Dr. Bramley, prescribed to him. His 
wife, who wants to climb up in the social ladder, 
divorces him and marries Dr. Bramley. Eventually, 
the two "adopt" Solomon as their son. [3] leaves, 
48X34 cm. Good condition. The margins are slightly 
torn and damaged

Opening Price: $300

542. "Yalkut HaKzavim" with a Dedication by Dan 
Ben Amotz and Haim Hefer
Yalkut Hakzavim, listened and recorded: Dan Ben 
Amotz, Haim Hefer, painter: Jean David. HaKibbutz 
HaMehuchad publication, [1956]. 2nd edition.
On the second page, appears a dedication to 
"the society of truth-tellers, with inferiority 
complexes" to which the authors added a personal, 
humorous dedication, by hand (Dan Ben Amotz's 
handwriting), from April 9 1956: "For Matti Meged, 
you will be damned if you do not write about the 
book. We shall stop defaming you if you do not 
write, with love, Dan and with affection, Haim".
Matti Meged (1923-2003) was a Hebrew author and 
a literary person, member of Palmach who edited 
the "Book of Palmach" (with Zerubavel Gilad). 143 
pp, 18.5 cm. Fair-good condition. Spine is missing. 
Damages to binding. Loose leaves. First folio (with 
dedication) is detached.

Opening Price: $180

543

544. אוסף פוסטרים - "להיטון"
אוסף פוסטרים שצורפו לגליונות השבועון "להיטון". [שנות 

ה-70 עד שנות ה-80].
אוסף של כ-50 פוסטרים, רובם צבעוניים, עם תצלומים של 

מוזיקאים ישראלים: שלמה ארצי, יגאל בשן, צביקה פיק, להקת 
"שוקולד מנטה מסטיק", להקת כוורת, מייק בראנט, ואחרים; 

וכן תצלומים של מוזיקאים ושחקנים אמריקנים: אלביס פרסלי, 
ג'ימי הנדריקס, חברי להקת ה"חיפושיות", פארה פוסט, דיויד 

קאסידי, רוג'ר מור, מייקל פול גלייזר ודייויד סול (כוכבי 
תכנית הטלוויזיה "סטארסקי והאץ"), ואחרים. מספר פוסטרים 

גדולים במיוחד, נדפסו בארבעה חלקים (ביניהם פוסטרים 
של אריק איינשטיין, יהורם גאון ומייק בראנט). סה"כ כ-50 
פוסטרים (פוסטרים אחדים לא נדפסו עבור "להיטון"). גודל 

ממוצע: 46X60 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. מקופלים. 

פתיחה: $600

544. Lahiton - Poster Collection
Collection of posters added to the Lahiton weekly 
issues. [1970s-80s].
Collection of approximately 50 posters, most 
of them in color, with photographs of Israeli 
musicians: Shlomo Artzi, Yigal Bashan, Zvika Pik, 
the "Chocolat, Menta, Mastik" trio. Kaveret, Mike 
Brant, and others. Photographs of American mu-
sicians and actors: Elvis Presley, Jimi Hendrix, 
the Beatles, Farrah Fawcett, David Cassidy, Roger 
Moore, Paul Michael Glaser and David Soul (stars 
of the TV program Starsky & Hutch), and others. 
Some posters are large - printed in four parts 
(among them posters of Arik Einstein, Yehoram 
Gaon and Mike Brant).Total of approximately 
50 posters (a few posters were not printed for 
Lahiton). Average size: 46X60 cm. Varied condition. 
Overall good condition. Folded.

Opening Price: $600
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545. Eight Movie Posters - Westerns, Science-
Fiction Movies and More, 1960s-1970s
Eight color movie posters, [the 60s-70s].
Colorful movie posters that announce the screen-
ings of: "Latitude Zero", “El Cisko”, "Tarzan 
King of the Jungle," "The Dam Busters”, "The 
Good, the Bad and the Ugly," "Someone Behind the 
Door”,"Gorgo”, and "The Widow Couderc". Total of 
eight posters. Average Size: 70X100 cm. Overall good 
condition. Folding marks, the margins of some of the 
posters are torn.

Opening Price: $400

545. שמונה כרזות קולנוע - מערבונים, סרטי מדע-בדיוני 
ועוד, שנות ה-60-70

שמונה כרזות קולנוע צבעוניות, [שנות ה-60-70]. 
כרזות פרסום צבעוניות להקרנות הסרטים "קו הרוחב אפס" 
(Latitude Zero), "אל סיסקו" (El Cisko), "טרזן מלך 

הג'ונגל"; "פורצי הסכרים" (The Dam Busters); "הטוב הרע 
 Someone Behind the) "והמכוער", "מישהו מאחורי הדלת
Door), "גורגו" (Gorgo), ו-"האלמנה קודאר". סה"כ שמונה 

כרזות. גודל ממוצע: 70X100 ס"מ. מצב כללי טוב. סימני קיפול, 
קרעים בשולי חלק מן הכרזות.

פתיחה: $400
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546. מאיר אריאל - כתב-היד המקורי של "שיר כאב" + "שיר 
מים רבים"

"שיר עם חרוזים וקצב" / "בסוף כל משפט בעברית יושב ערבי 
עם נרגילה", כתבי-יד מקוריים, גרסאות מוקדמת של השיר 

"שיר כאב", מאת מאיר אריאל. [אמצע-סוף שנות ה-70]. 
"שיר כאב" הנו השיר הפותח באלבום הביכורים של מאיר 

אריאל, "שירי חג מועד ונופל" (1978); הושמע ברדיו כסינגל 
הראשון. השיר מספר בגוף ראשון את סיפורם של שני גברים, 
ערבי ויהודי, המתחרים על לבה של אשה אחת, מנקודת מבטו 

של הגבר היהודי. בנוסח הסופי, המושר, תובנות ופסוקים 
ארס-פואטיים, דוגמת "שיר כאב, עובר ושב, איזה מזל אני 

שר עכשיו" בעוד שבכתבי-היד שלפנינו לא מופיע כלל הפזמון 
הנ"ל, אלא בתי-שיר המתמקדים במשולש האהבה בלבד. כפי 

הנראה, הפזמון נוסף בשלב מאוחר יותר. 
בראש כתב-היד הראשון איור ערבי מעשן נרגילה, לצד הכותרת 
"בסוף כל משפט בעברית יושב ערבי עם נרגילה". בשולי הדפים 

איורים נוספים, מאת מאיר אריאל.
בנוסח שלפנינו מופיעים שינויים רבים מהנוסח הסופי, וכן 

משפטים שמופיעים כאן ומעולם לא הושרו. 
גולת הכותרת של כתבי-היד היא סוף השיר, בו מופיעות 

גרסאות שונות מן הגרסה הסופית "אפילו אם זה מתחיל בסיביר 
או בהוליווד עם הבה נגילה" - ומספר נוסחים, ביניהם: "בסוף 

כל משפט שאומרים בעברית / יושב ערבי עם נרגילה / אם 
תשמילי איימין / אם תיימיני - אשמילה". או בגרסה השניה, 
"האם תְׂשִמאִלי אם ָאְיִמין? אם ָתְיִמיִני - ַהָאְׂשִמאיָלה?"; "עכשיו 

אני אגיד לכם למה זה שיר / בחרוזים וקצב / כי כשאני מספר 
לכם את זה / זה כבר ממרחק העצב". 

~בצדם האחורי של דפי הנוסח השני, טיוטת-שיר נוספת, "שיר 
מים רבים, לאריאל זילבר", והיא שונה לחלוטין מן השיר "שיר 
מים רבים" באלבום "מודה אני". [4], [4] דף, 30 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1800

546. Meir Ariel - Original Manuscript of "Shir 
Ke'ev" + "Shir Mayim Rabim"
"Shir im Haruzim veKetzev" / "BeSof kol Mishpat 
BeIvrit Yoshev Aravi im Nargila", original man-
uscripts, early version of the song "Shir "Ke'ev", 
by Meir Ariel. [mid-late 1970s]. 
"Shir Ke'ev" is the opening song of Meir Ariel's 
first album, "Shirey Chag Moed veNofel" (1978) and 
was the first single released for radio broadcast. 
The song tells the story of two men, an Arab and a 
Jew, competing for the love of a woman, from the 
perspective of the Jew. The final version contains 
insights and poetic verses that do not appear in 
the manuscript, which focuses on the love-trian-
gle only. 
An illustration of an Arab smoking a Nargila 
appears on the first manuscript, next to the 
title "Besof kol mishpat beIvrit yoshev aravi 
im Nargila". Additional illustrations by Meir 
Ariel on the margins of the leaves. The manuscript 
version is very different than the final version, 
including verses that appear here but were never 
sung.
The highlight of the manuscript is the ending 
of the song, where several versions appear, all 
different from the final one.
On the reverse of the second version, appears a 
draft of an additional song, "Shir mayim rabim 
written for Ariel Zilber". This version is totally 
different from the song "Shir mayim rabim" in 
the album "Modeh ani". [4], [4] leaves, 30cm. Good 
condition. Minor stains.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1800

546
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547. מאיר אריאל - כתב-יד - "ברכה על ּכֹוס ֵׁשיָכר"
שתי טיוטות בכתב ידו של מאיר אריאל, ל"ברכה על ּכֹוס ֵׁשיָכר" 

פרי עטו. 
הטיוטה הראשונה נכתבה על מפית של "טרומפלדור", פאב-

מסעדה ברחוב טרומפלדור בתל-אביב; הטיוטה השניה נכתבה 
על שני פתקי נייר והנוסח המובא להלן הוא השני מבין שתי 

הטיוטות:
"ברוך אתה ה' אדוני / הסוחט אל כוסי / עסיס תמצית העולם 
הזה / אתה הסוחט את העולם הזה / ֵנֶטף ֵנֶטף / אל ּכֹוִסי - / 

ֲעֶלה אותם בגבעול /  רּוְך! / המחלחל את המים בסלע / ַהּמַ ּבָ
רּוְך! / המֹוֵסְך דברי ימי עולם במים  ִרי - / ּבָ ּפֶ המתסיס אותם ּבַ
ַחְלֲחָלם בסלע / המניק שורש / בתולדות החיים / המפעפע  / ּבְ
רּוְך! / תבוא לגימת שיכר זו בקרבי  ם - / ּבָ פרי / בתולעת ִקּצָ
/ להרחיב עורקים / ולפתוח לב / ולתת תודה ולהלל בשיר". 

מפית 20X9 ס"מ; פתקים 13X9.5 ס"מ. מצב טוב. 
פתיחה: $400

547. Meir Ariel - Manuscript - "Beracha al Kos 
Shechar"
Two drafts handwritten by Meir Ariel, for his 
composition "Beracha al Kos Shechar". The first 
draft was written on a napkin of "Trumpeldor"-
Pub-restaurant on Trumpeldor Street in Tel-Aviv; 
the second draft was written on two paper notes. 
The version cited here (see Hebrew text) is of the 
second draft.
Napkin 20X9 cm; notes 13X9.5 cm. Good condition.

Opening Price: $400
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548. מזמור ק"ד מספר תהלים בכתב ידו של מאיר אריאל
שני דפים, עליהם העתיק מאיר אריאל את מזמור ק"ד מספר 

תהלים בכתב ידו, [אמצע שנות ה-80]. 
מזמור ק"ד הוא שיר-הלל לה', המשבח את מעשה הבריאה ואת 

עולם הטבע העשיר וההרמוני שיצר ה' בראשית.
בראיון עם יואב פרידמן, שהתפרסם באתר Ynet בשנת 2010, 

סיפר שחר אריאל, בנו של מאיר אריאל, כי בשירים שכתב אביו 
בשנים האחרונות ניכרת התחזקותו באמונה, והעובדה שהוא 

"עשה תשובה בסתר". לדבריו, ב-10 השנים האחרונות לחייו 
אביו לא הופיע כלל בשבתות, ו"באיזשהו שלב, הכובע הפך 

לכיסוי ראש, לפחות בכל הנוגע לכוונה הפנימית". עוד מספר 
ָׁשם אריאל, כי אביו למד גמרא בכל יום ו"היה לו צער גדול 

כשבאתי לקרוא לו להופעה, והוא חש שקורעים אותו מהתלמוד". 
בדפים שלפנינו ניכר כי אריאל העמיק בעיונו במזמור, 

כשבשולי הדפים, לצד נוסח המזמור, העתיק פסוקים אחרים 
וקטעי-פסוקים מן המזמור: לצד הפסוק "עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, 

ְרָעד"  יט ָלָאֶרץ, ַוּתִ ּבִ ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט" (ד') העתיק את הפסוק "ַהּמַ
ֶׁשת-חֶֹׁשְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו-ִתְרמֹׂש  (ל"ב) ולהיפך; לצד הפסוק "ּתָ
דֹול ּוְרַחב  ם ּגָ ל-ַחְיתֹו-ָיַער" (כ') העתיק את הפסוק "ֶזה ַהּיָ ּכָ

דֹלֹות" (כ"ה) ועוד  ר, ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם-ּגְ ָיָדִים, ָׁשם-ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ
כהנה וכהנה דוגמאות, עשרים במספר. [2] דף 31.5 ס"מ. הדף 
השני כתוב משני צדדיו. מצב טוב. נתלשו ממחברת. מעט כתמים.

פתיחה: $400

548. Psalm 104 Handwritten by Meir Ariel
Two leaves to which Meir Ariel copied by hand 
Psalm 104 [mid 1980s].
Psalms 104 praises G-d, praises the creation and 
the harmonious and rich nature which G-d created.
In an interview with Yoav Friedman, published on 
the Ynet site in 2010, Shachar Ariel, Meir Ariel's 
son, told that in the poems and songs which his 
father composed in his last years it is obvious 
that his faith strengthened, and he "was secretly 
a Baal Teshuva". He added that during the last 10 
years of his life his father did not perform on 
Shabbat and "at a certain stage, the hat turned to 
be a head-cover, at least as far as inner intention 
was concerned". Ariel continues and tells that his 
father studied Talmud daily "and he felt a great 
sorrow when I came to call him to a performance 
and he felt as if he was torn from Talmud".
From the leaves presented here, it is understood 
that Ariel was very thorough in his study and 
on the margins of leaves, next to the version of 
the Psalm he copied other verses and passages 
from the text. There are twenty such examples. [2] 
leaves, 31.5 cm. The second leaf is written on both 
sides. Good condition. Torn off a notebook. Several 
stains.

Opening Price: $400

548
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549. אורי ליפשיץ - דיוקן מאיר אריאל
דיוקן מאיר אריאל, מאת אורי ליפשיץ (1936-2011). טכניקה 

מעורבת על תחריט. חתום.
דף 33X49 ס"מ, מסגרת 40X57 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

549. Uri Lifschitz - Portrait of Meir Ariel
Portrait of Meir Ariel by Uri Lifschitz (1936-
2011). Mixed technique on etching. Signed. Leaf: 
33X49 cm, frame: 40X57 cm. Good condition.

Opening Price: $800

550. אוסף מכוניות משחק ארצישראליות - תוצרת "סברא"
שש-עשרה מכוניות משחק, תוצרת "סברא". [ארץ ישראל, שנות 

ה-60]. אמבולנס, מונית, מכונית משטרה, ועוד. גודל ומצב 
משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

550. Collection of Eretz Israeli Toy Cars - 
Manufactured by "Sabra"
Sixteen toy cars made by "Sabra" [Eretz Israel, 
1960s]. Ambulence, taxi, police car,and others. 
Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

549

550
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551. "תורת היחסות" - אלברט אינשטיין - מהדורה "עצמאית" ראשונה - לייפציג-שטוטגרט, 
1916

Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie [בסיס תורת היחסות הכללית], 
 ,.Omnitypie-Ges לייפציג; דפוס ,Johann Ambrosius Barth מאת אלברט איינשטיין. הוצאת

שטוטגרט, 1916. גרמנית. מהדורה "עצמאית" ראשונה.
המאמר "בסיס תורת היחסות הכללית" פורסם לראשונה בידי איינשטיין בשנת 1916. באותה שנה 
נדפס המאמר בכתב-העת המדעי Annalen der Physik [שנתון הפיזיקה], וכן בהדפסה נפרדת, 

הכוללת גם הקדמה שלא נדפסה בכתב העת. 
המהדורה שלפנינו הנה המהדורה ה"עצמאית" הראשונה של החיבור, שאינה מוגדרת כ"תדפיס" 

 Sonderdruck aus den 'Annalen" מתוך כתב העת (ובכל זאת, מעבר לדף השער, נדפס הכיתוב
der Physik' Band 49, 1916"). ללא מעטפת. 64 עמ', 22 ס"מ. כרוך בכריכת עור איכותית ונתון 

בקופסת קרטון. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $600

551. "Theory of Relativity" - Albert Einstein - First "Independent" Edition - 
Leipzig-Stuttgart, 1916
Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie [Basics of General 
Theory of Relativity], by Albert Einstein. Leipzig: Johann Ambrosius Barth; 
Omnitypie-Ges. Printing press, Stuttgart, 1916. German. First "Independent" 
edition. The essay "Basics of the General Theory of Relativity" was first 
published by Einstein in 1916. The essay was published, in the same year, in 
the scientific periodical Annalen der Physik [Physics Annual], as well as in 
a separate printing, including an introduction which was not printed in the 
periodical.
The edition presented here is the first "Independent" edition of this essay, 
which is not defined as a "reprint" from the periodical (however, following 
the title page appears the inscription "Sonderdruck aus den 'Annalen der 
Physik' Band 49, 1916"). No cover. 64 pp, 22 cm. Bound in a leather binding of good 
quality and contained in a cardboard slipcase. Good condition. Minor stains and 
creases.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $600
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552. על תורתו של שפינוזה - מכתבים למשה מנדלסון - 
ברסלאו, 1789

 Ueber die Lehre des Spinoza in briefen an den
 herrn Moses Mendelssohn, Friedrich Heinrich

Jacobi. ברסלאו, 1789. מהדורה שניה, מורחבת. גרמנית. 
על תורתו של שפינוזה במכתבים לאדון משה מנדלסון, מאת 

פרידריך הינריך יאקובי. חיבור פילוסופי-פולמוסי על תורתו 
של שפינוזה, בעקבות שיחותיו של המחבר עם גוטהולד אפרים 

לסינג. תחריט עם דיוקן של שפינוזה מול דף השער; שני 
 LII, 440 ,[3] .תחריטים נוספים - בדף השער ובדף האחרון

עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית. 

פתיחה: $200

552. On the Teachings of Spinoza- Letters to Moses 
Mendelssohn - Breslau, 1789
Ueber die Lehre des Spinoza in briefen an den 
herrn Moses Mendelssohn, Friedrich Heinrich 
Jacobi. Breslau, 1789. 2nd edition, extended. 
German. 
On the teachings of Spinoza in letters to Mr. 
Moses Mendelssohn, by Friedrich Heinrich Jacobi. 
Breslau. A philosophic-polemic composition 
about Spinoza's philosophy following the author's 
talks with Gotthold Ephraim Lessing. An etching 
with Spinoza's portrait faces the title page; two 
additional etchings - on title page and on last 
page. [3]. LII, 440 pp. 17 cm. Good condition. Original 
binding.

Opening Price: $200

552



122 | נובמבר 2013

553. עיטורים עבריים מאוסף הספריה בסט. פטרבורג - 
ברלין, 1905

 L'ornement Hébraique, par David Gunzburg et
 .Karl W. Hiersemann הוצאת .Vladimir Stassoff

[ברלין, 1905].
"ציורי ישראל בימים שכבר עברו". פורטפוליו עם 26 לוחות - 
הדפסות איכותיות לעטורים עבריים מפוארים עתיקים, מאוסף 

פירקוביץ אשר בספריה בסט. פטרבורג. 
[27] דף, 46.5X56.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $2000

554. עשרים ושתיים חוברות "ספריה יהודית" - ברלין, 
1920-1921

 Dr. Karl [ספריה יהודית], בעריכת Jüdische Bücherei
 Verlag für Jüdische Kunst und הוצאת .Schwarz

Kultur, F. Gurlitt. ברלין, 1920-1921. גרמנית. 22 
חוברות.

22 חוברות מאוירות מסדרת "הספריה היהודית", הכוללות 
מאמרים בנושא ספרות ואמנות יהודית, בעריכת חוקר תולדות 

האמנות קרל שוורץ (1885-1962). חוברות 1-23 (חסרות 
חוברות 13, 17 ו-21; חוברות 3 ו-4 מופיעות בשני עותקים). מצב 

טוב-בינוני. כתמים, קרעים קלים. חותמות. תוי-ספר.

פתיחה: $200

553. Hebrew Ornaments from the Collection of the 
St. Petersburg Library - Berlin, 1905 
L'ornement Hébraique, par David Gunzburg et 
Vladimir Stassoff, Karl W. Hiersemann publish-
ing,[ Berlin, 1905].
"Ancient Hebrew Ornaments". Portfolio of 26 
plates with prints of exceptional quality of 
ancient, elaborate Hebrew ornaments, from the 
Firkovich collection in the St. Petersburg 
Library. [27] leaves, 46.5X56.5 cm. Good condition.

Opening Price: $2000

553
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555. לקט קטלוגים וספרי עיון בנושא אמנות יהודית, כתובות 
וחפצי יודאיקה

לקט קטלוגים וספרי עיון בנושא אמנות יהודית, כתובות וחפצי 
יודאיקה.

ביניהם: "אוסף שטיגליץ, יצירות מופת באמנות יהודית", 
חיה בנז'מין (הוצאת מוזיאון ישראל); 14 גליונות כתב-העת 
Journal of Jewish Art, בעריכת בצלאל נרקיס (חלקם 
כפולים) וחמשה גליונות השנתון Jewish Art של המרכז 

לאמנות יהודית באוניברסיטה העברית; ועוד. סה"כ 46 פריטים. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

555. Collection of Catalogues and Books about 
Jewish Art, Ketubot and Jewish Ceremonial Objects
Collection of catalogues and books about Jewish 
art, Ketubot and Jewish ceremonial objects. For a 
complete list of books - see Hebrew text.Total of 
46 items. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

554. Twenty-Two "Jewish Library" Booklets - 
Berlin, 1920-1921
Jüdische Bücherei [Jewish library], edited by Dr. 
Karl Schwarz. Published by Verlag für Kunst und 
Kultur Jüdische, F. Gurlitt. Berlin, 1920-1921. 
German. 22 booklets.
22 illustrated booklets from the "Jewish Library" 
series, including articles on literature and 
Jewish art, edited by the art-historian Carl 
Schwartz (1885-1962). Booklets 1-23 (booklets 13, 
17 and 21 are missing; booklets 3 and 4 appear in two 
exemplars). Good-fair condition. Stains, minor tears. 
Seals. Ex Libris.

Opening Price: $200

556. לקט קטלוגים וספרי עיון בנושא היסטוריה 
ו"ישראליאנה"

לקט קטלוגים וספרי עיון בנושא היסטוריה ו"ישראליאנה": 
כרזות ארצישראליות, ספרי ילדים יהודיים, מטבעות ושטרות, 
גלויות אנטישמיות, מפות, פריטים הקשורים להרצל ולציונות, 

ועוד. סה"כ 23 ספרים. גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

556. Collection of Catalogues and Study Books 
related to History and "Israeliana"
Collection of history and "Israeliana" catalogues 
and study books: Eretz Israeli posters, Jewish 
children's books, coins and bills, anti-Semitic 
postcards, maps, items related to Herzl and 
Zionism, and more. Total of 23 books. Size and 
condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

557. לקט ספרי ביבליוגרפיה
לקט ספרי ביבליוגרפיה בנושא כתבי-יד עבריים, הגדות של 

פסח וספרי ילדים. 
ביניהם: ספרי ירושלים הראשונים, מאת שושנה הלוי; אוצר 

כתבי יד עבריים מימי הביניים (שלושה כרכים + תיקיית 
לוחות); אוצר ההגדות (שני כרכים); אוצר הספר העברי, 

חלק שני - מקומות הדפוס; ועוד. סה"כ 18 ספרים. גודל ומצב 
משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

557. Collection of Bibliography Books
Collection of bibliography books related to 
Hebrew manuscripts, Passover Haggadot and chil-
dren's books. Total of 18 books. For a complete list 
of books - see Hebrew text. Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

558. אוסף קטלוגים של מכירות פומביות
334 קטלוגים של בתי המכירות הפומביות "סותביס" 

(Sotheby's), "כריסטיס" (Christie's), "גלריה גורדון" 
ו"יודאיקה ירושלים". גודל ומצב משתנים.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

558. Collection of Auction Catalogs
33 auction catalogs by Sotheby's, Christie's, 
Gordon Gallery, and Judaica Jerusalem. Varied 
size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

559. לקט קטלוגים וספרי אמנות
לקט קטלוגים וספרי אמנות. 

■ ספרים ותיקיות עם רפרודוקציות. ביניהם: "ציורי נוף 
בישראל", י. ל. שוורין; "ציורי דרך", מרדכי ארדון; 

 Yosl Bergner, Paintings to;"מיצירותיו של ליאור רוט"
Franz Kafka, עם הקדשה מאת ברגנר; ועוד.

■ קטלוגים של תערוכות מיצירותיהם של: אנה טיכו, יוסף 
זריצקי (קטלוג המוקדש לאקוורלים של זריצקי, גלריה 

"גורדון"), אביגדור אריכא, מרדכי ארדון, מיכאל קובנר, לארי 
אברמסון, אמון יריב, זויה צ'רקסקי, ואחרים.

סה"כ 31 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

559. A Selection of Catalogues and Art Books 
For a complete list of books - see Hebrew text.
Total of 31 books. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250
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הגדות של פסח
Passover Haggadot

560

"A" 560. מוסף להגדה של פסח - מינכן, 1946 - הגדת
 Passover Seder Service, Deutsches Theatre Restaurant, Conducting Chaplain

Abraham J. Klausner / מוסף להגדה של פסח. סדר וציר: י. ד. שיינזון. מינכן, 15-16 
באפריל 1946. עברית, יידיש ומעט אנגלית. 

הגדה לא מסורתית, עם איורים מחיי היהודים בגיטאות ובמחנות ההשמדה. האיורים חתומים: 
"בן-בנימין" [צבי מיקלוש אדלר]. 

 A - Passover Service," :(בריסטול) בעותק שלפנינו שתי מעטפות. על המעטפת הראשונה
Munich Enclave, Munich, Germany, April 15-16, 1946", על המעטפת השניה: "מוסף 

להגדה של פסח. סדר וציר: י. ד. שיינזון". על המעטפת האחורית: "הסתדרות ציונית אחידה ו'נחם' 
[נוער חלוצי מאוחד] בגרמניה. מינכן, תש"ו. סדר וציר: י. ד. שיינזון" מעטפת אחורית שניה 

 (בריסטול) חלקה. [1], 19, [1] דף, 21 ס"מ. מצב טוב. כרוכה, בשלמותה, בכריכת קרטון קשה.
 יערי 2328; אוצר ההגדות 4007.

פתיחה: $2500

560. Passover Haggadah Supplement - Munich, 1946 - "A" Haggadah
Passover Seder Service, Deutsches Theatre Restaurant, Conducting Chaplain 
Abraham J. Klausner / Passover Haggadah Supplement (Musaf la-Haggadah shel 
Pesach). Edited and illustrated: Y. D. Sheinsohn. Munich, 15-16 April 1946. 
Hebrew and Yiddish and some English.
Non-traditional Haggadah, with illustrations of Jewish life in ghettos and 
concentration camps. Illustrations signed: "Ben-Binyamin" [Zvi Miklos Adler]. 
The copy presented has two covers. On the first cover (Bristol): "A - Passover 
Service, Munich Enclave, Munich, Germany, April 15-16, 1946", on the second 
cover: "Musaf laHaggadah shel Pesach. Edited and illustrated:Y.D. Sheinsohn." 
On the back cover: "Histadrut Zionit Ahida and 'NOHAM' [No'ar Halutzei Me'uchad] 
in Germany. Munich, 1946. Edited and illustrated: Y.D. Sheinsohn". A second 
back cover (Bristol) is blank.[1],19,[1] leaves, 21 cm. Good condition. Bound, as a 
whole, in a cardboard binding. 
Ya'ari 2328; Otzar 4007. 

Opening Price: $2500
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561

561. הגדת תש"ח - מרכז "החלוץ האחד" - רומא, 1948

הגדת תש"ח. הוצאת מחלקת התרבות ע"י מרכז הפליטים והלשכה לתרבות של מרכז "החלוץ האחד", 
רומא, איטליה, ניסן תש"ח [1948]. עברית ויידיש.

בפתח ההגדה: "יהי רצון שילקוט-הגדות זה, נוסף על ההגדה המסורתית - יעורר בלבות הנוער, 
המתדפק על שערי הארץ, רגש של גבורה ויעמיק את השאיפה לחיי אביב וחרות". בדף 19 טקסט 

על מרד גטו ורשה, ביידיש. בדף 21 טקסט "נזכר": "את רבוא רבבות נשמות אחינו ואחיותינו אשר 
הושמדו בידי חיות-אדם, אשר הובלו בקרונות המות ונשרפו בכבשני הנאצים ואשר נכלאו ומתו 
במחנות הסגר שעל כי מזרע היהודים המה". [3], 28 דף, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים, 

קו-קפל אנכי. חותמות בעלים. 

פתיחה: $1000

561. "1948 Haggadah" - "HaChlutz HaEchad" Center - Rome, 1948
1948 Haggadah. Produced by the culture department of the Refugees' center and 
the Culture Department of "HaChalutz HaEchad" center in Rome, Italy, Nissan, 
1948. Hebrew and Yiddish.
The Haggadah opens with: "May this Haggadah, in addition to the traditional 
one - arouse in the hearts of the young people knocking on the gate of our 
land…a feeling of bravery and deepen their aspiration to a life of spring and 
freedom". On page 19 a text related to the Warsaw Ghetto Uprising, in Yiddish. 
On page 21 a "Nizkor" text. [3], 28 leaves, 22 cm. Good condition. Stains. Minor 
creases, vertical folding-mark. Ownership ink stamps.

Opening Price: $1000
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562. הגדה של פסח - קיבוץ "ניל"י" בחוות ההכשרה בפליקרסהוף - מעונו של יוליוס שטרייכר, 
1946

הגדה של פסח. קבוץ "נילי", פליקרסהוף (Pleikershof), תש"ו 1946. יידיש ועברית.
הדפסה ליטוגרפית מכתב-יד. על העטיפה נכתב גם "הג [חג] החרות חג האביב" ו"מעבדּות 

לחרות". 
"כחמישה חודשים לאחר שחרור גרמניה עברה קבוצה של צעירים ניצולי שואה שזה עתה השתחררו 

מעול הנאצים לאחוזתו של התועמלן הנאצי האנטישמי להחריד יוליוס שטרייכר. בשעה שהמתין 
שטרייכר למשפטו בנירנברג הסמוכה, החלה קבוצת צעירים זו להכניס שינויים באחוזתו כדי 

שתשתמש חווה להכשרה חקלאית, הכנה למה שהם קיוו שיהיו חייהם בעתיד בארץ ישראל. בעיתון 
מחנה העקורים לנסברג ב-21 בדצמבר 1945 סיכם מנהיג הקבוצה ברוך (Baruch Cheta) את 

ההישגים של קיבוץ ניל"י: 'עד לפני זמן לא רב הייתה פלייקהרהוף אחוזתו ומקום מושבו של אחד 
 .Der Stürmer משותפיו הבכירים ביותר של היטלר, יוליוס שטרייכר, עורכו שנודע לשמצה של

במשרד שבו ישב במשך שנים שונא היהודים הגדול וכתב את כתבות הנאצה נגד היהודים בקריאה 
להקיז את דמם... המקום שבו כתב שטרייכר לעם הגרמני "היהודים הם אסוננו" - נמצאת היום 

מזכירות של בית ספר חקלאי חלוצי לבנות ולבנים יהודים המגיעים מכל קצות אירופה כדי 
ללמוד חקלאות... זה אחד מגורמי הסיפוק הגדולים ביותר... לראות כתובות וססמאות בעברית 

נוסח "עם ישראל חי", "נצח ישראל לא ישקר" המתנוססות על הכתלים בארמונו של שטרייכר; אנו 
מכנים את הקיבוץ החדש שלנו בתואר בית הספר החקלאי הראשון בבווריה'. חברי הקיבוץ החדש 

השתמשו אפוא באדמותיו של 'המן המודרני, צורר היהודים' כדי להכשיר את עצמם לחיים במדינה 
היהודית... אין להתעלם מהסיפוק ששאבו הצעירים מנקמתם זו באחוזתו של שטרייכר. אולם לערך 
הפוליטי העצום שבפעילותם של הציונים למען בניית עתידם בארץ ישראל יהיו תוצאות מרחיקות 

לכת של ממש שישימו בצל כל סיפוק שיכלו לשאוב מכך חברי קיבוץ ניל"י". (מתוך מאמרו של 
אבינועם יעקב פת, "לחיות בלנדסברג, לחלום על דגניה - צעירים יהודים עקורים והציונות לאחר 

השואה", בתוך "בשביל הזכרון, כתב עת לחינוך וללימוד השואה", סדרה חדשה, גליון מס' 4, 
הוצאת יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה, נובמבר 2009). 

בגוף ההגדה מרבית הטקסטים נדפסו ביידיש, השירים וקטעים מן ההגדה נדפסו בעברית. בעמוד 
ה' נדפס איור על עמוד שלם: שחרור מחנה אושוויץ. בעמוד ו', תחת שירו של מרדכי גבירטיג 

"העירה בוערת" מופיע איור של גדר תיל, קרמטוריום ואסירה במדי-אסיר. בעמוד ז', תחת שיר 
הפרטיזנים של הערש גליק מופיע איור של פרטיזנים ביער. מצורף דף-הקדמה ("במקום הקדמה") 

בו כותבים חברי קיבוץ ניל"י על צחוק הגורל, על האירוניה שבשבתם באחוזתו של שטרייכר. 
 American Joint Distribution, Kibutz Nele, Pleikershof," בעמוד הראשון חותמת

."Jewish Farm 
[1] מעטפת, יג דף, [1] מעטפת + [1] דף הקדמה, 30.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קמטים וסימני בלאי. 

קו קפל אנכי. קרעים בשולי דף ההקדמה. 

פתיחה: $5000
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562. Passover Haggadah - Kibbutz "Nili " Pleikershof Training Farm - the 
Residence of Julius Streicher, 1946
Passover Haggadah. Kibbutz "Nili ", Pleikershof, 1946. Yiddish and Hebrew.
A Lithographic printing based on handwriting. The inscription on the cover: 
"Hag HaCherut Hag HaAviv” (The holiday of freedom the holiday of spring) and 
“Me’Avdut LeCherut” (From slavery to freedom).
"Approximately five months after the liberation of Germany a group of young 
Holocaust survivors that were just liberated from the Nazi burden moved 
to the mansion of the notoriously anti-Semitic Nazi propagandist, Julius 
Streicher. While Streicher waited for the Nuremberg trials to take place 
in Nuremberg, this group began to alter his manor in order to use it as a 
farm for agricultural training in preparation for what they hoped to be 
their future in Israel. On December 21, 1945 the group’s leader, Baruch Cheta 
summarized the achievements of Kibbutz Nili in the Newspaper of Landsberg 
DP camp: Not so long ago Pleikershof manor was the estate and the seat of one 
of the senior partners of Hitler, Julius Streicher, editor of the infamous 
Der Stürmer. The office where, for years, the notorious hater of Jews sat and 
wrote his propaganda articles against the Jews calling to kill them ... The 
place where Streicher addressed the German people saying that 'the Jews are 
our misfortune' - this very place is now the administration of the pioneer-
ing agricultural school for Jewish girls and boys who arrive from all over 
Europe to study agriculture ... This is one of the greatest satisfactions of 
all ... Seeing Hebrew inscriptions and slogans such as " Am Israel Chai " and " 
Netzach Israel lo Yishaker " adorning the walls of the palace of Streicher, we 
grant our new Kibbutz the title of the first agricultural school in Bavaria. 
The members of the new Kibbutz therefore use the land of the 'modern Haman, 
the enemy of the Jews’ to prepare themselves for life in the Jewish state 
... Do not ignore the satisfaction the young members achieved from their 
stay in Streicher's manor. However, the tremendous political value of the 
activity of the Zionists in building their future in Israel is expected to 
have far-reaching consequences that will overshadow all the satisfaction 
the members of Kibbutz Nili could have derived from this temporary victory". 
(From an article by Avinoam Jacob Patt, "Living in Landsberg, dreaming of 
Dganya - young Jewish DPs and Zionism after the Holocaust," in "For Memory, A 
Journal of Education and Holocaust studies," New Series, Volume 4, published 
by Yad Vashem - The Holocaust Remembrance Authority, November 2009).
Most of the texts within the Haggadah were printed in Yiddish, the poems and 
passages from the Haggadah were printed in Hebrew. On the fifth page there is 
a full-page printed illustration: the liberation of Auschwitz concentration 
camp. On the sixth page, under Mordechai Gebirtig’s poem "the burning city" 
there is an illustration of a barbed wire, crematorium and a female prisoner 

in a male’s prisoner 's uniform. On the seventh page, under the partisan song 
by Hirsh Glick we can see an illustration of partisans in a forest. Attached is 
an introductory page ("Instead of the prologue"), in it the members of Kibbutz 
Nili write on irony, the irony of the Jewish takeover of Streicher’s manor. The 
first page is stamped "American Joint Distribution, Kibutz Nele, Pleikershof, 
Jewish Farm". [1] cover, 13 leaves, [1 ] cover + [ 1 ] introduction, 30.5 cm. Good 
condition. Some stains, creases and marks of wear. Vertical fold line. Tears on the 
margins of the introduction page.

Opening Price: $5000



128 | נובמבר 2013

563. פלוגה 179 להובלה כללית - קפואה - איטליה / יחידה 
עברית לתחבורה 5 מ.ט.

1. הגדה של פסח, 179 - פלוגה ארצישראלית להובלה כללית 
- קזרטה (Caserta, איטליה). קפוָאה-איטליה, פסח, תש"ו 

 .1946
הגדה לא מסורתית עם איורים מרשימים. קטעים מן הנוסח 

המסורתי לצד קטעי-קריאה ושירים. נפתחת ב"הגדה זו מוגשת 
לאנשי יחידתנו ולאורחים המסובין אתנו, מתוך תקוה כי סדר 
זה - השלישי לנו על אדמת איטליה - אחרון הוא לנו בנכר. 
תקותנו - לשוב במהרה למכורה ולבנותה בית לנו ולהמוני 

 18X14 ,'פזורינו הכמהים לה". מסתימת ב"התקוה". 31, [1] עמ
ס"מ. מצב טוב.

2. הגדה של פסח, 5 מ.ט. [5MT] יחידה עברית לתחבורה 
(י.ע.ל) - כוחות המזרח התיכון. שדה. תש"ב [1942]. 

בפתח ההגדה - "בליל זה, בהתקדש עלינו חג החרות... ואנו 
מסובים יחדיו, חיילי יחידת הנהגים 5 מ.ט. העברית ולבנו 

נסער וחוגג. נסער הלב, כי לא תמה מצרים לישראל. כי היתה 
תבל כלה למצרים לנו...". הגדה מקוצרת, שנכתבה בתנאי-שדה 
קשים, במצרים, לחוף ים סוף. בעמ' ג' נזכרים המצור שהטילו 

רּוק, עיר נמל בחצי אי בצפון לוב, ליד הגבול  הגרמנים על טֹוּבְ
עם מצרים, בפסח הקודם, ועמידתם של החיילים במצור. כוללת 

מעט מן הנוסח המסורתי וכן טקסט על יחידת הנהגים. על 
תּוב "י.ע.ל". ט"ז  העטיפה האחורית ציור מגן דוד ובתוכו הּכִ

עמ', 16X21 ס"מ. מצב טוב. קרעים ופגמים קלים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

564. ועדת התרבות של מועצת פועלי תל-אביב ויפו, 1937
סדר הגדה של פסח. ועדת התרבות של מועצת פועלי תל-אביב 
ויפו, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, 

תרצ"ז [1937]. 
שישה דפים מודפסים במכונת כתיבה. הגדה לא מסורתית. 

ב"מנה השלישית": "עוד נטויה היד, יד זדים עלינו. בגרמניה, 
בפולין וברומניה, בתימן ובפרס, במלא העולם שוד ושבר. 

בלהות צלמות אפפונו גולה אחר גולה. ממצרים ועד הנה לא 
פשטנו כלי גולה". בדף האחרון נדפס השיר "עמק" מאת רפאל 

אליעז ("פלדה כחולה הם השמים"). [6] דף, 26 ס"מ. מצב 
בינוני. כתמים רבים. כתם עגול כהה בשלשת הדפים הראשונים. 

קרעים במקום הסיכה. סימני קיפול. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

564. Culture Committee of Tel-Aviv-Jaffa 
Laborers' Council, 1937
Passover Haggadah. Culture committee of Tel-
Aviv-Jaffa Laborers' Council, Histadrut Klalit 
shel HaOvdim HaIvrim BeEretz Israel, 1937.
Six typewritten leaves. Non-traditional 
Haggadah. On the last leaf appears the poem "Emek" 
by Raphael Eliaz. [6] leaves, 26 cm. Fair condition. 
Numerous stains. Round dark stain on first three 
leaves. Tears around staple. Folding marks.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

563. Company 179 for General Transportation - 
Capua - Italy / Jewish Transportation Unit 5 M.T.
1. Passover Haggadah,. 179 Coy RASC (pal) GT, 
[Palestine company for General Transportation] - 
Caserta (Italy). Capua-Italy, Passover, 1946. 
Non-traditional Haggadah, with impressive illus-
trations. Passages from the traditional version 
together with reading passages and poems.
It opens with: “This Haggadah is presented to the 
people of our unit and to the visitors dining with 
us, in the hope that this Seder - the third for us 
in Italy - will be the last in a foreign country. 
Our hope is to return soon to our homeland and 
build a home for ourselves and for the many who 
are spread, and who yearn for it.” It concludes 
with “Hatikvah". 31, [1] pp, 18x14 cm. Good condition. 
2. Passover Haggadah. Jewish Transportation 
Unit 5 M.T. (Y.A.L.), Middle Eastern Forces. Field, 
1942. The Haggadah opens with: "Tonight, while 
we celebrate the Holiday of Liberty…Egypt still 
exists. The universe has become Egypt for us…" A 
shortened Haggadah, written under difficult bat-
tlefield conditions, on the shore of the Red Sea 
in Egypt. On page no. 3 appears a reference to the 
German siege on Tubruk, a harbor city in Northern 
Lybia, close to the Egyptian border. The Haggadah 
contains parts of the traditional text as well as 
a text about the Transportation Unit. On the back 
cover appears an illustration of a Magen David and 
within it the writing Y.A.L. 16 pp, 16X21 cm. Good 
condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500
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565. רמת הכובש, 1939
הגדה של פסח. רמת הכובש, תרצ"ט [1939]. 

בפתחּה קטע "נזכר" שנכתב בעקבות מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, 
שהורגשו היטב בקיבוץ: רמת הכובש איבדה 16 מחבריה וספגה 
פגיעות קשות ברכוש. היה זה הישוב העברי שהותקף יותר מכל 
ישוב אחר בתקופת המאורעות. [1], [8], [1] דף, 20.5 ס"מ. מצב 
טוב. חותמות. כתמים קלים. נתן שטיינר מזכיר הגדה זו כהגדה 

הראשונה של הקיבוץ. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

565. Ramat HaKovesh, 1939
Passover Haggadah. Ramat HaKovesh, [1939].
A "Remember" passage following the 1936-1939 
riots which were well experienced by the Kibbutz, 
open the Haggadah. Ramat HaKovesh lost 16 mem-
bers and suffered severe damages to property. 
This Kibbutz was attacked more seriously than 
any other settlement during the riots. [1], [8], [1] 
leaves, 20.5 cm. Good condition. Ink stamps. Minor 
stains. Nathan Steiner mentions this Haggadah as 
the first one of this Kibbutz.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

566. גרעין "קדמה" בסדום, 1944
הגדה של פסח. קדמה ופל' [פלגת] סדום, התש"ד [1944]. 

הגדה מעניינת, כוללת שער בשם "גולה וחורבן" ובו טקסטים 
העוסקים בשואת יהודי אירופה: "...עתה אחוזי אש השמד הננו 

במלא ארץ אירופה ואין גבול להמלט עדיו. בכל המדינות היתה 
יד האויב ובאשר היתה ידו - תמנו, כלינו כליל" ובביקורת על 

מדיניות ההעפלה של ממשלת המנדט. 
גרעין "קדמה" של תנועת הנוער העובד ירד לסדום בשנת 1941 

כדי להקים ישוב בא-צאפי וישב במקום עד אוקטובר 1946. 
7-48 דף [הדף הראשון, שער "אביב" ממוספר 7], 16X20.5 ס"מ. 

מצב טוב. עטיפה קרועה, מוכתמת ומנותקת. 
פתיחה: $200

566. "Kedma" Group in Sdom, 1944
Passover Haggadah. Kedma and Sdom Company, 1944.
An interesting Haggadah, with a title page titled 
"Exile and Destrution" with texts concerning the 
Holocaust and texts criticizing the illegal immi-
gration policy of the British Mandate government.
"Kedma" group of the No'ar HaOved movement 
settled in Sdom in 1941 in order to establish a 
settlement in A-Safi, and remained there until 
October 1946. 7-48 leaves [first leaf, "Aviv" title 
page is numbered "7"], 16X20.5 cm. Good condition. 
Cover torn, stained and detached.

Opening Price: $200

567. הנוער הלומד - המחנות העולים, 1938 / 1946
1. הגדת החרות לפסח, שנת ה' אלפים תרצ"ח לבריאה, תנועת 

הנוער הלומד בא"י, "המחנות העולים", תל-אביב, [1938]. 
אסופת טקסטים. מצורפת חוברת קטנה, "למסבת שוברט, 4 
שירים אשר מנגינותיהם שוברט חברן". [24], [1] דף + [5] 

דף חוברת שירים, 17X21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כל הדפים 
מנותקים. 

2-3. הגדה של פסח, תנועת הנוער הלומד בא"י - המחנות 
העולים, תש"ו [1946]. עם טקסט לזכר הנספים בשואה, "שיר 
הפרטיזנים", ועוד. שני עותקים, בעטיפות שונות. אחד במצב 

בינוני, השני במצב טוב. [1], לח, [1] עמ', 22 ס"מ. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

567. HaNo'ar HaLomed - Hamachanot HaOlim, 
1938/1946
1.Passover Haggadah, HaNo'ar HaLomed movement in 
Eretz Israel, "Hamachanot HaOlim", Tel-Aviv, 1938. 
Collection of texts. Attached is a small booklet 
"4 songs composed by Shubert". [24], [1] leaf + [5] 
leaves of songs booklet, 17x21 cm. Fair condition. 
Stains. All of the leaves are detached.
2-3. Passover Haggadah, Hano'ar HaLomed move-
ment in Eretz Israel -HaMachanot HaOlim, 1946. 
Includes a text in memory of holocaust victims, 
"Partisans Song", etc. two copies in different 
covers. One copy in fair condition, second copy in 
good condition. [1] 38, [1] pp, 22 cm.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300
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568. פלוגת נס-ציונה )דפנה(, 1938
הגדה לפסח. הקיבוץ המאוחד, פלוגת נס-ציונה, תרצ"ח 

 .[1938]
הגדה לא מסורתית. בדפים 9-10 נדפסה מגילת "נס-ציונה" 
המספרת את סיפור הקבוצה. ראשיתו של קיבוץ דפנה בקבוצה 
שישבה בגבעת מיכאל על יד נס ציונה מינואר 1932 ועד מאי 
1939. כשעלו על הקרקע בשנת תרצ"ט, כחלק ממבצע "חומה 
ומגדל", מנתה הקבוצה כ-250 נפש. דף 14 מופיע פעמיים. 

[15] דף, 26.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים. קרע גס בשוליים 
השמאליים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

569. דפנה, 1940 / 1949
1. הגדה של פסח. נס ציונה / דפנה, ת"ש [1940]. הגדה ארוכה 

ועשירה, עם איורים. כוללת שער בשם "בימי מצור". מייסדי 
קיבוץ דפנה עלו על הקרקע במקומו הנוכחי במאי 1939, לאחר 

שבע שנים בהן ישבו בגבעת מיכאל, סמוך לנס ציונה. זו היא 
ההגדה הראשונה של הקיבוץ במיקומו זה. [1], [23], [1] דף, 29 

ס"מ. מצב בינוני. כל הדפים מנותקים. נייר יבש, קרעים בשולי 
הדפים. קרעים בעטיפה. 

2. הגדה של פסח. דפנה, [תש"ט 1949]. [1], 26, [1] עמ', 23.5 
ס"מ. מצב טוב. פגמים בעטיפה; מחוזקת בסרט בד מודבק. 

מקור: אוסף ארני דרוק.
פתיחה: $300

568. Ness Ziona )Dafna( Company, 1938
Passover Haggadah. HaKibbutz HaMeuchad, Ness 
Ziona company, 1938.
Non-traditional Haggadah. The "Ness Ziona" 
scroll, telling the story of the group, is printed 
on leaves 9-10 Kibbutz Dafna started as a group 
in Givat Michael next to Ness Ziona from January 
1932 until May 1939. When they settled in 1939 as 
part of the "Tower and Stockade" operation, the 
group consisted of 250 members. Leaf no. 14 appears 
twice. [15] leaves, 26.5 cm. Overall good condition. 
Minor stains. Rough tear to left margins.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

570. דפנה, 1944 / מנרה, 1945
1. הגדה של פסח. דפנה, תש"ד [1944]. 

בעמ' 17-18 טקסט מאת הסופר משה מוסנזון, המספר על 
ליל הסדר שציין עם חבריו בבור בַדְרָנה בצפון לוב [בזמן 

היותו חייל בצבא הבריטי]. לפני הסעודה טקסט על התפתחות 
הקיבוץ, ובסופו: "כארבעים מחברינו נמצאים בצבא ובשרותי 
ההגנה. רבים מהם היו בין הראשונים, שהביאו דרור לאחים 

ביבשת אירופה. בערב זה אנו מלאים אמונה שעל חרבות עולם 
ישן נקים עולם חדש, בו יבוא קץ לכל שעבוד ועבדות". [1], 

[32], [1] עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים, בעטיפות ובדף 
האחרון. אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

2. פסח. מנרה, תש"ה [1945]. [1], [30], [1] דף, 22 ס"מ. מצב 
טוב. כרוכה בחּוט. קרעים וכתמים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $400

570. Dafna, 1944 / Manara, 1945
1. Passover Haggadah. Dafna, [1944].
A text by the author Moshe Mossinson on pp. 
17-18, tells about the Passover Seder which he 
celebrated with his friends in a pit in Darna in 
North Libya [while he was a British Army soldier]. 
A text depicting the development of the Kibbutz 
appears before the Seuda ending with: :about forty 
of our friends are in the army and the defense 
forces. Many of them liberated our brothers in 
Europe. Tonight we are full of hope that we will 
start a new world where slavery will be no more". 
[1], [32], [1] pp. 21 cm. Good condition. Stains and tears 
to covers and to last leaf. Not listed in "Haggadot 
Kibbutziot" by Nathan Steiner.
2. Passover. Manara, 1945. [1], [30], [1] leaves, 22 cm. 
Good condition. Bound with thread. Tears and stains 
to borders of cover.

Opening Price: $400

569. Dafna, 1940 / 1949
1. Passover Haggadah. Ness Ziona / Dafna, [1940]. 
A long and rich Haggadah, with illustrations. 
Includes a title page "In the days of siege". The 
founders of Kibbutz Dafna settled in its present 
location in May 1939, after seven years in Givat 
Michael, not far from Ness Ziona. This is the first 
Haggadah of Dafna in its present location. [1], [23], 
[1] leaves, 29 cm. Fair condition. All of the leaves are 
detached. Dry paper, tears to borders. Tears to cover.
2. Passover Haggadah. Dafna, [1949]. [1], 26, [1] pp, 
23.5 cm. Good condition. Damages to cover; fastened 
with adhesive ribbon.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300
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571. משמרות 1945 / חניתה 1946 / דפנה 1950
1. הגדה של פסח. משמרות, תש"ה [1945]. ההגדה עוסקת הרבה 

בנושא השואה ומובאים בה ציטוטים רבים בנושא. [1], 10, [1] 
דף + [1] לוח-איור. דף 4 נכרך הפוך. 

2. הגדה של פסח. חניתה, תש"ו [1946]. האותיות הרישיות 
נכתבו ביד, בצבע אדום. ב"מה נשתנה" נכתב "שבכל הלילות 
אנו נתונים לסבל מציאות עמנו, והלילה הזה אנו מעלים את 

אור החזון של אביב עמנו ושחרורו...". 19 דף. 
3. הגדה של פסח. דפנה, תש"י [1950]. 27 עמ'. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

572. קבוצת הצופים ב', 1945 / קבוצת הצופים, 1948
1. הגדה של פסח. קבוצת הצופים ב', תש"ה [1945]. הגדה 

ארוכה ועשירה במלל, עם טקסטים בנושא השואה ובניין ארץ 
ישראל. [37] דף, 17X21 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי הדפים. 
2. הגדה של פסח. קבוצת הצופים, תש"ח [1948]. הגדה לא 

מסורתית, עם טקסטים מגוונים ובכללם טקסטים בנושא שואת 
יהודי אירופה. [2], 41, [1] עמ', 21.5 ס"מ. קרעים ופגמים 

בעטיפה, כרוכה בסיכות חדשות. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $400

571. Mishmarot 1945 / Hanita 1946 / Dafna 1950
1. Passover Haggadah. Mishmarot, 1945. Haggadah 
with references to the Holocaust and numerous 
citations with regards to this topic. [1], 10, [1] 
leaves + [1] illustration plate. Leaf no. 4 is bound 
upside down.
2. Passover Haggadah. Hanita, 1946. Initial 
letters were written by hand, in red. 19 leaves.
3. Passover Haggadah. Dafna, 1950. 27 pp.

Size and condition varies.

Opening Price: $300

573. קבוצת גורדוניה "ניר חיים" )ניר עם(, 1943 / חניתה, 
1943

1. הגדה של פסח. קבוצת גורדוניה, "ניר-חיים", בית-חנון, 
תש"ג [1943]. 

קיבוץ "ניר עם" הוקם בידי חלוצים חברי תנועת "גורדוניה". 
בינואר 1943 עלו ראשוני המתישבים על הקרקע באדמות בית 
חנון בנגב הצפוני-מערבי. הישוב החדש, שנקרא 'ניר חיים', 

היה בעת הקמתו הישוב העברי הדרומי ביותר בארץ. בשנת 
1944 עברה הקבוצה לנקודת הקבע שלה. בשנת 1946 החליטה 

ועדת השמות של הקק"ל לשנות את שמו של הישוב ל'ניר עם'.
בדף 7 קטע "דקלום קולקטיבי": "ופתע פתאום התנער דור 

573. Gordonia Group "Nir Haim" )Nir Am(, 1943 / 
Hanita, 1943
1. Passover Haggadah. Gordonia group, "Nir-Haim", 
Beit Hanun, 1943.
Kibbutz "Nir Am" was founded by pioneers, members 
of "Gordonia" movement. In January 1943 the first 
settlers settled in Beit Hanun, in the north-west-
ern Negev. The new settlement, named "Nir Haim" 
was, when established, the most southern settle-
ment in the country. In 1944 the group moved to 
its permanent location. In 1946 the JNF changed 
its name to "Nir Am". [1], 8 leaves, 32.5 cm. Good 
condition. Minor stains. Front cover detached. Not 
listed in Nathan Steiner's "Haggadot Kibbutziot".
2. [Passover Haggadah. Hanita, 1943].19, [1] leaves, 
30 cm. A blank Bristol cover, on which appears the 
inscription "Hanita 1943", handwritten. Unknown to 
us whether it has been printed like this or not. Good 
condition.

Opening Price: $400

572. HaZofim B' Group, 1945 / HaZOfim Group, 1948
1. Passover Haggadah. HaZofim B' Group, 1945 A long 
text with passages concerning the Holocaust and 
the building of Eretz Israel. [37] leaves, 17X21 cm. 
Good condition. Tears to borders of leaves.
2. Passover Haggadah. HaZofim group, 1948. Non-
traditional Haggadah with varied texts including 
passages about the Holocaust. [2], 41, [1] pp, 21.5 cm. 
Tears and damages to cover, newly stapled.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400

עזוז וגבור דור גבור מלחמה. עיניהם ברקים, ופניהם להבים 
וידיהם לחרבות! והרעימו אדירים בקולם, קול ששים רבבה, 

קול קורע הסערה ובנהמת המדבר הזועף יתחרה. וסביבם נסערה 
וסביבם נזעמה. והמה קוראים: אנחנו גבורים". [1], 8 דף, 32.5 

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. עטיפה קדמית מנותקת. אינה נזכרת 
ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר. 
2. [הגדה של פסח. חניתה, תש"ג]. 

"השתא מלא העולם כלו יהודים פליטי חרב, לשנה הבאה 
כלנו בארץ ישראל הנבנית... השתא מופקר עולם כלו למלחמת 
שטנים, לשנה הבאה ינצח האור והלך בידים מותרות בחוצות 
המחופים. השתא חניתה חרבה, צמאה למים, לשנה הבאה מים 
יבואונו ומלאו כל חלקה תנובה". יט, [1] דף, 30 ס"מ. מעטפת 

בריסטול חלקה, עליה נרשם בכתב יד "חניתה תש"ג". לא ידוע לנו 
האם נדפסה כך או לאו. מצב טוב. 

פתיחה: $400
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574. צובה )משגב-פלמ"ח(, 1949
הגדת פסח התש"ט, קבוצת הנֹער העובד, משגב-פלמ"ח, 

 .[1949]
משגב-פלמ"ח הוא שמו הראשוני של קיבוץ צובה, שהוקם באותה 

שנה על-ידי בוגרי תנועת "הנוער העובד" יוצאי פלמ"ח, כך 
שלפנינו ההגדה הראשונה של הקיבוץ. כוללת טקסט בשם "אם 

תרצו - אין זו אגדה": "בימים השחורים והקודרים ביותר, 
בימי מאורעות ופרעות בישראל, בימי רעב ויאוש... ידענו מתוך 

מעמקי יאושנו כי סבלנו אינו לשוא. ידענו, הנה שם מעל הרי 
הגלבוע, הגליל... נשקפים אלינו... פני המשיח, אשר הארץ 
מלאה כבודו. וידינו ידי מאות ואלפים חלוצים אך מכשירות 

את הקרקע, סוללות את המסילה לקראת הבאות...". [25] דף, 21 
ס"מ. הדף הראשון מופיע פעמיים. כתמים, קרעים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

575. יגור, 1945 / 1950
שתי הגדות של פסח. קיבוץ יגור, תש"ה [1945], תש"י [1950]. 

בסופּה של הגדת תש"י מופיעים טקסטים רוויי פאתוס על 
"העלמים והעלמות" העבריים בארץ ישראל: "הם נופלים 

באהבה. אהבה הוא רחשם האחרון. הם אינם יודעים להרכין 
ראש. הם מודים לנו על שהקנינו להם את תפיסת צערה של 

הגולה ואת הרגש, שעלבון הוא לחיות בהוית-חולשה. כשהם 
יוצאים להכות באויב, הם מתכונים לאויבי כל הדורות, לאיבה 

עצמה, לרשעה עצמה, וגם לחטא של עצמנו, אם כל חטאת - 
החולשה. וכשהם עולים למזבח ברנת-עלומים, הם מתכונים 

לקרבן גאולה, שאין מנוס ממנו לשוחרי חיים". הגדת תש"ה: מא, 
[1] עמ'; 21 ס"מ. מצב טוב. הגדת תש"י: כב עמ', 25 ס"מ. מצב טוב, 

קרע בעטיפה הקדמית. 
פתיחה: $200

574. Tsuba )Misgav-Palmach(, 1949
Passover Haggadah 1949, HaNo'ar HaOved, Misgav-
Palmach, [1949].
Misgav-Palmach is the initial name of Kibbutz 
Zova, established in the same year by "Ha'Noar 
HaOved" members who were also Palmach members. 
Presented here is the first Haggadah of this kib-
butz. Includes non-traditional texts. [25] leaves, 
21 cm. First leaf appears twice. Stains, tears.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

576. מעלה החמשה, 1940 / 1949
הגדת פסח. מעלה-החמשה, שנת ת"ש [1940]. 

בדף 5 "קול קורא אל העם להתנערות ולעליה" ולאחר-מכן 
כרוניקה קצרה מקורות העם היהודי באירופה ובארץ ישראל, 

טקסט על הקמת מעלה החמשה וגאולת ארץ ישראל. [1], 9, 
[1] דף, 16.5X21.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי-תיוק. קרעים וקמטים 

בעטיפה האחורית. אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן 
שטיינר. 

הגדה של פסח. קבוצת מעלה החמשה, תש"ט [1949]. 
בגוף ההגדה משולבים גם קטעי-קריאה לילדי הגן ולילדי 

בית הספר. [1], 17, [2] דף, 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים על 
העטיפה. 

פתיחה: $400

576. "Ma'ale HaHamisha, 1940 / 1949
Passover Haggadah. Ma'ale-HaHamisha, 1940.
On leaf no. 5 appears "Call for shaking off and 
making Aliya" followed by a short history of the 
people of Israel in Europe and Eretz Israel, a 
text about the establishment of Ma'ale HaHamisha 
and the redemption of Eretz Israel. [1], 9, [1] 
leaves, 16.5X21.5 cm. Good condition. Filing holes. 
Tears and creases to back cover. Not listed in 
"Haggadot Kibbutziot" by Nathan Steiner.
Passover Haggadah. Kvutzat Ma'ale HaHamisha, 
1949.
Texts for kindergarten and school children are 
integrated into the Haggadah. [1], 17, [2] leaves, 20.5 
cm. Good condition. Numerous stains on cover.

Opening Price: $400

575. Yagur, 1945 / 1950
Two Passover Haggadot. Kibbutz Yagur, 1945, 1950.
The 1950 Haggadah ends with lyric texts about 
"the maidens and young men" in Eretz Israel. 
1945 Haggadah: 41, [1] pp; 21 cm. Good condition. 1950 
Haggadah: 22 pp, 25 cm. Good condition, tear to front 
cover.

Opening Price: $200
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577. גשר, 1942 / 1943
שתי הגדות לא מסורתיות לפסח, עם איורים. קיבוץ גשר, תש"ב 

[1942] ותש"ג [1943]. מצב טוב. 

פתיחה: $400

578. ארבע הגדות של קיבוץ חולתה
ארבעה הגדות לא מסורתיות לפסח. קיבוץ חולתה, תש"ד 

[1944], תש"ח [1948], תש"ט [1949] ותשט"ו [1955]. 
בדף 24 בהגדת תש"ד: "לא בגלל היותנו צודקים שוחטים 

אותנו. לא בגלל היותנו מושחתים שוחטים אותנו. לא בגלל 
היותנו מהפכנים שוחטים אותנו. לא בגלל היותנו רכושנים 

שוחטים אותנו. לא בגלל היותנו המֻסּכנים שוחטים אותנו. בגלל 
היותנו חלשים שוחטים אותנו. אין גבול לתהום חולשתנו - ולכן 
אין גבול לדמנו הנשפך. לכן לא יהיה גבול להתעללות 'ידידינו 

הדימוקרטים'. אל קיר אחד נצבים השוחטים והשותקים...". 
גודל ומצב משתנים. 

מקור:; אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

577. Gesher, 1942/1943
Two non-traditional Passover Haggadot, with 
illustrations. Kibbutz Gesher, 1942 and 1943. Good 
condition.

Opening Price: $400

579. חמש הגדות של קיבוץ גליל-ים
חמש הגדות לא מסורתיות. קיבוץ גליל-ים, תש"ד [1944], 
תש"ו [1946], תש"ז [1947], תש"י [1950] ותשכ"ו [1966]. 

גודל ומצב משתנים. בהגדת תש"ד חסרה עטיפה אחורית.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

579. Five Haggadot of Galil-Yam Kibbutz
Five non-traditional Haggadot. Galil-Yam 
Kibbutz, 1944, 1946, 1947, 1950 and 1966.
Varied size and condition. The 1944 Hagada is lacking 
the back cover. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

578. Four Haggadot of Hulata Kibbutz
Four non-traditional Passover Haggadot. Kibbutz 
Hulata, 1944, 1948, 1949 and 1955.
On page 24 of the 1944 Haggadah: "We are slaugh-
tered not for being right, not for being corrupt, 
not for being dangerous. We are slaughtered 
because we are weak…". Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

580. שמונה הגדות של קיבוץ גבעת ברנר
שמונה הגדות לא מסורתיות שנדפסו לשימושם של חברי קיבוץ 
גבעת ברנר (נוסד 1928, ההגדה הראשונה של הקיבוץ נדפסה 

לכבוד פסח תרצ"ה 1935).
הגדות מהשנים תרצ"ז [1937], תרצ"ח [1938], תרצ"ט [1939], 

ת"ש [1940], תש"א [1941], תש"ד [1944], תש"ה [1945], 
תשט"ו [1955]; מצורפים שני דפי שירים לחג הפסח, מודפסים 

במכונת כתיבה. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $800

580. Eight Haggadot of Givat Brenner Kibbutz
Eight non-traditional Haggadot printed for the 
use of the members of the Givat Brenner Kibbutz 
(established in 1928, the first kibbutz Hagada was 
printed in honor of Passover 1935).
Haggadot from 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1944, 
1945, 1955; enclosed are two leaves of Passover 
songs, typewritten. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $800

579
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581. ארבע הגדות של קיבוץ מעוז חיים
ארבע הגדות לא מסורתיות שנדפסו לשימושם של חברי קיבוץ 

מעוז חיים ("מעוז חיים שטורמן"; נוסד 1937). 
הגדות מהשנים ת"ש [1940], תש"ג [1943], תש"ד [1944] 

ותשי"א [1951]. בהגדת ת"ש איורים נאים צבועים ביד. גודל 
ומצב משתנים. הגדות ת"ש ותש"ג ללא עטיפה אחורית.

מקור: אוסף ארני דרוק.
פתיחה: $300

582. שבע הגדות של קיבוץ אפיקים
שבע הגדות לא מסורתיות שנדפסו לשימושם של חברי קיבוץ 

אפיקים (נוסד 1932). 
הגדות מהשנים תש"א [1941], תש"ב [1942] ותש"ד [1944] 

(שתי האחרונות עם חיתוכי-לינוליאום נאים) ועוד ארבע 
הגדות, משנות ה-60 עד שנות ה-80. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

582. Seven Haggadot of Afikim Kibbutz
Seven non-traditional Haggadot printed for the 
use of Afikim Kibbutz (founded in 1932). Haggadot 
from the years 1941, 1942, 1944 (the two last ones 
have handsome linoleum cuttings) and another four 
Haggadot, from the 60s until the 80s. Varied size 
and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

581. Four Haggadot of Maoz Chaim Kibbutz
Four non-traditional Haggadot printed for the 
use of Maoz Chaim Kibbutz (Maoz Chaim Sturman; 
founded in 1937). 
Haggadot from the years 1940, 1943, 1944 and 1951. 
The 1940 Hagada has attractive hand-painted 
illustrations. Varied size and condition. Haggadot 
1940 and 1943 are lacking back cover.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

581

584

583. שבע הגדות של קיבוץ בית השטה
שבע הגדות לא מסורתיות שנדפסו לשימושם של חברי קיבוץ 

בית השטה (נוסד 1935).
הגדות מהשנים תרצ"ט [1939], תש"ב [1942], תש"ה [1945], 

תש"ז [1947] - שתי מהדורות שונות, תש"י [1950], תשכ"ג 
[1963]. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $350

583. Seven Haggadot of Beit HaShita Kibbutz
Seven non-traditional Haggadot printed for the 
use of the Beit HaShita Kibbutz members (founded 
in 1935).
Haggadot from the years 1939, 1942, 1945, 1947 - 
two different editions, 1950, 1963.  
Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $350

584. מסדה, 1945 / געתון, 1947 / אפק
1. מסדה, תש"ה [1945]. "אלי אלי, למה דנת את עמך בכל 

המתות המשונות והענוים הקשים? למה מסרת זקנים ועוללים 
בידי אכזרים וטמאים? למה התעללת בם גם לאחר מותם ושפטת 

אותם לבזיון המת, - ונעקר קברם ונחרש גופם ונמחק זכרם. 
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584. Massada, 1945 / Ga'aton, 1947 / Afek
1. Massada, 1945. [1], [29],[1] leaves. Good condition.
2. Ga'aton, 1947. [1], 22, [1] leaves. Very good condi-
tion. Bluish paper.
3. Passover Haggadah. Afek. No date, late 1950s or 
1960. Irregular pagination, [20] leaves.
Size and condition varies.

Opening Price: $450

585. מעלה החמשה 1944 / משמר השרון 1944 / גברעם 1947 
/ נוה-ים 1948

ארבע הגדות לא מסורתיות:
1. מעלה החמשה, תש"ד [1944]. "זו השנה החמישית, שהעולם 

נתון במחול דמים פראי; היד האכזרית המשתוללת בעולם בחרה 
לה לקרבן ראשון את החלש בעמים, שאין... עומדת לו זכות 

המולדת. כליון חרוץ, חנק ושרפה, מכות שגם האומה למודת 
הצרות לא ידעתן - ניתכו על ראש של ישראל סבא. בשורות שאין 

כמות לרוע מסתננות ומגיעות עדינו, על קהלות שנעקרו, על 
המונים שנשלחו לארץ הגזירה, על עוללים ויונקים, זקן וטף, 

גברים ונשים, שהושמדו בהמונים, במיטב הידיעה ותבונת המדע 
- ואין פוצה פה ואין מי שיורה למשחית: הרף יד! [...] בלילה 

זה... נזכור נא את מצרים החדשה, הקשה והאיומה שבעתים מזו 
של פרעה; ולבנו תפלה, כי יזכו שרידים אומללים אלה שעוד 
 16.5X21 ,נותרו לפליטה ליציאת מצרים קרובה". [1], 15 דף

ס"מ. עטיפה אחורית חסרה. מעט כתמים. 
2. משמר השרון, תש"ד [1944]. 10 דף, 21 ס"מ. עטיפה אחורית 

חסרה. כתמים. 
3. גברעם, תש"ז [1947]. מתוך ארבע הקושיות: "מפני מה 

585. Ma'ale HaChamisha 1944 / Mishmar HaSharon 
1944 / Gevaram 1947 / Neve-Yam 1948
Four non-traditional Haggadot:
1. Ma'ale HaChamisha, 1944. "This is the fifth year 
that a cruel hand goes wild in the world and has 
chosen the weakest of people….". [1], 15 leaves, 
16.5X21 cm. Back cover is missing. Slight staining.
2. Mishmar HaSharon, 1944. 10 leaves, 21 cm. Back 
cover is missing. Stains.
3. Gevaram, 1947. The four questions: "Why are Jews 
persecuted?" "When shall we be like all people?" 
"Why are the gates of our land locked?". [1], 29, [2] 
pp, 21 cm. Back cover is missing. Staining.
4. Neve Yam, 1948. Non-traditional Haggadah with 
many actual texts. "This year our brothers are in 
exile - next year in Eretz Israel; this year fight 
for liberty - next year in a Jewish State". 22 pp, 
21.5 cm. Staining.

Opening Price: $400

586. כפר בלום, 1948 / מעין ברוך, 1949
הגדה של פסח. כפר בלום, תש"ח [1948]. איורים צבועים ביד. 
בדפי ההגדה הודבקו שלשה דפי תוספות ושינויים. [1], כד, [1] 

עמ', 22.5 ס"מ. כתמים ומעט בלאי. 
הגדה של פסח. קב' [קיבוץ] מעין ברוך, תש"ט [1949]. [1], לב, 
[1] עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נכרכה מחדש בסליל פלסטיק 

(ספירלה) ובלמינציה.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

586. Kfar Blum, 1948 / Ma'ayan Baruch, 1949
Passover Haggadah. Kfar Blum, [1948]. Hand-colored 
illustrations. Three pages with additions and 
changes have been pasted to the Haggadah's leaves. 
[1], 24, [1] pp, 22.5 cm. Stains and minor wear.
Passover Haggadah. [Kibbutz] Ma'ayan Baruch, 
[1949]. [1],32,[1] pp, 22 cm. Fair-good condition. Re-
bound with plastic spiral and laminated.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

587. עין גב / אשדות יעקב
1-5. חמש הגדות לא מסורתיות שנדפסו לשימושם של חברי 

קיבוץ עין גב (נוסד 1937), מהשנים תש"ז [1947], תש"י 
[1950] - עם איורים של לודוויג שוורין, תשט"ו [1955], תשל"ז 

[1977] ותש"ם [1980].
6. הגדה של פסח. קיבוץ אשדות יעקב, תש"ז [1947]. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

587. Ein Gev / Ashdot Ya'akov
1-5. Five non-traditional Haggadot printed for 
the use of Ein Gev Kibbutz (founded in 1937) from 
the years 1947, 1950, with illustrations by Ludwig 
Schwerin, 1955, 1977 and 1980. 
6. Passover Hagada. Ashdot Ya'akov Kibbutz, 1947. 
Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

נרדפים היהודים?", "מתי נהיה לעם ככל העמים?", "מדוע 
נעולים שערי ארצנו?". [1], כט, [2] עמ', 21 ס"מ. עטיפה אחורית 

חסרה. כתמים. 
4. נוה-ים, תש"ח [1948]. הגדה לא מסורתית, עם טקסטים 
רבים בענייני השעה. "השתא נמקים אחינו בחשכי הגלות - 

לשנה הבאה בארעא דישראל; השתא מלחמת גבורה על החרות 
- לשנה הבאה בתוך מדינה יהודית". כב עמ', 21.5 ס"מ. כתמים. 

פתיחה: $400

האם עמלק - עמי?". [1], [29], [1] דף. מצב טוב. 
2. געתון, תש"ז [1947]. "בכל הלילות נתונות מחשבותיהם 

ודאגותיהם של כל ישראל למלחמת קיומם. הלילה הזה 
געגועיהם ומחשבותיהם של ישראל באשר הם שם מתרכזים בזכר 
גאולתם בעבר ובכמיהה לגאולתם בעתיד שתקום תכון". [1], כב, 

[1] דף. מצב טוב מאד. נייר תכלכל. 

3. הגדה של פסח. אפק, ללא ציון שנה, סוף שנות ה-50 או 
1960. מספור דפים משובש, [20] דף. 

גודל ומצב משתנים. 
פתיחה: $450
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588. כפר גלעדי תל-חי / נוה-איתן / גניגר
שלוש הגדות לא מסורתיות לפסח: 

1. משק כפר גלעדי תל חי, תש"ו [1946]. מצב בינוני-טוב. 
2. קבוצת נוה-איתן, תש"ו [1946]. נדפסה על כמה סוגי נייר. 

בדף האחרון "אם קצרה ידנו להציל לקוחים למות". מצב 
בינוני-טוב. 

3. גניגר, תש"ח [1948]. בסופּה - "רשימת המקורות". 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

588. Kfar Giladi Tel-Hai / Neve-Eitan / Genigar
Three non-traditional Passover Haggadot:
1. Meshek Kfar Gilade Tel-Hai, [1946]. Fair-good 
condition.
2. Kvutzat Neve-Eitan, [1946]. Printed on different 
kinds of paper. Fair-good condition.
3. Genigar, [1948]. At the end - "List of Sources".
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

589. חמש הגדות לא מסורתיות, שנות ה-40
 חמש הגדות לא מסורתיות: ■ אלונים, תש"ב [1942].

 ■ גשר, תש"ג [1943]. ■ [קבוצת] זרעים [קיבוץ דברת], תש"ה 
[1945]. ■ גברעם, תש"ז [1947]. ■ אלונים, תש"ט [1949]. גודל 

ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

589. Five Non-Traditional Haggadot, 1940s
Five non-traditional Haggadot: ■ Alonim, 1942. ■ 
Gesher, 1943. ■ Zera'im [Group] [Kibbutz Davrat], 
1945. ■ Gevaram, 1947. ■ Alonim 1949. Varied size 
and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400

590. ארבע הגדות לא מסורתיות, שנות ה-40
1-2. כפר גלעדי-תל חי, ת"ש [1940]; תש"ו [1946]. הגדת 

ת"ש מעניינת במיוחד ומופיעים בה קטעי אגדות ושירים שעל פי 
רוב אינם מופיעים בהגדות קיבוציות. כמו כן היא כוללת שער 
בשם "פרשת ישובנו" ובו חמישה דפים על תולדות הישוב. דף 

אחרון מנותק. 
3. מעין צבי, ללא ציון שנה, [1944-1946 בקירוב]. 

4. בית-קשת, תש"ה [1945]. "בשנת התש"ד, בחדש האחד עשר, 
בעשרים וארבעה לחדש, פלחה המחרשה לראשונה את אדמתנו. 

בית בנינו ונטמין זרעים באדמה". הגדה ראשונה של קיבוץ בית 
קשת.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600

590. Four Non-Traditional Haggadot, 1940s
1-2. Kfar Giladi-Tel-Hai, 1940; 1946. The 1940 
Haggadah is particularly interesting with 
passages of tales and poems that do not appear in 
Haggadahs of Kibbutzim. This Haggadah includes 
a title page "Parashat Yishuvenu" with 5 pages 
about the history of the Kibbutz. Last leaf is 
detached.
3. Ma'ayan Zvi, no date, [ca. 1944-1946].
4. Beit-Keshet, 1945. "In 1944, on the 24th of the 
11th month the first plow tilled our land. We 
built a home and we shall put seeds in our land". 
First Haggadah of Kibbutz Beit Keshet.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $600

590
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591. חמש הגדות לא מסורתיות, שנות ה-40
1. גבעת חיים, תש"א [1941]. הגדה מעניינת, עם טקסטים 

עשירים בנושא עלייה, העפלה וגיוס לצבא הבריטי. "תשמש נא 
שבתנו - שבת אחים זו, עדוד לחברינו אי-שם בשרב המדבר 
ובסופת השלג ותהיה להם למקור נחמה בשליחותם הקשה". 

2. דורות, תש"ג [1943]. 
3-4. עין חרוד, תש"ב [1942]; תש"ג [1943].

5. קבוץ גלעד [אבן יצחק], ללא ציון שנה, כנראה תש"ח או 
 תש"ט [1948/1949].
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450

591. Five Non-Traditional Haggadot, 1940s
1. Givat Haim, 1941. Interesting Haggadah, with 
extensive texts concerning Aliya, illegal Aliya 
and recruitment to the British Army.
2. Dorot, 1943.
3-4. Ein-Harod, 1942; 1943.

5. Kibbutz Galed [Even Yitzchak], no date, probably 
1948/1949. 
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $450

592. תריסר הגדות לא מסורתיות
תריסר הגדות לא מסורתיות: ■ תל-יוסף, תש"ד [1944], תש"ט 

[1949] ותשמ"ו [1986]. ■ נען, תש"ז [1947], תש"ט [1949], 
תשי"א [1951] ותשמ"ה [1985]. ■ כפר המכבי, תש"ט [1949] 

ותשמ"ד [1984]. ■ גבעת חיים, תש"י [1950]. ■ דורות, [1950]. 
■ גרדוש [קיבוץ פרוד], תש"י [1950]. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

592. 12 Non-Traditional Haggadot
12 non-traditional Kibbutz Haggadot: ■ Tel Yosef, 
1944, 1949 and 1986. ■ Na'an, 1947, 1949, 1951 and 
1985. ■ Kfar HaMacabi, 1949 and 1984. ■ Givat Chaim, 
1950. ■ Dorot, 1950. ■ Gardosh [Kibbutz Farod], 1950. 
Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500

593. אוסף "הגדות קיבוציות"
עשרים וחמש "הגדות קיבוציות" לחג פסח. ארץ ישראל, שנות 

ה-40-50.
ביניהן הגדות שהוציאו לאור ועדת התרבות של הקיבוץ 

המאוחד, הסתדרות הנוער העובד והלומד, ועדת החגים של 
הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר", איחוד הקבוצות והקבוצים, 

מוסדות החינוך של הנוער הציוני - המחלקה לתרבות, המחלקה 
לעניני החלוץ, ועוד. 

הגדות אלה, להבדיל ממרבית ההגדות בפרק זה, אינן כוללות 
טקסטים אישיים, פנים-קיבוציים או כאלה המגיבים לאירועי 
השעה ממש, אלא אסופת טקסטים ניטראלית של חול ושל קודש. 

חלקן מופיעות במספר עותקים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

593. Collection of Kibbutz Haggadot
25 Passover Kibbutz Haggadot. Eretz Israel, 
40s-50s.
Includes Haggadot published by the Culture 
Committee of the United Kibbutz Movement, the 
Labor Union for Youth, the Festival Committee 
of the National HaShomer HaTza'ir Kibbutzim, 
Union of Groups and Kibbutzim, the educational 
institutes of the Zionist Youth, the Department of 
Culture, the Department for Pioneer Matters, etc.
These Haggadot, as opposed to most Haggadot from 
that time, do not include personal, internal 
Kibbutz texts or texts related to current events, 
but a compilation of neutral texts, mundane and 
holy. Some appear in several copies. Varied size 
and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

594. תשעים הגדות קיבוצים
תשעים הגדות לא מסורתיות, בעיקר של קיבוצים. ארץ ישראל, 

שנות ה-50 עד שנות ה-2000. 
ביניהן, הגדות מהקיבוצים הבאים: שדות-ים, גבת, בארי, 

דגניה, בית העמק, אילות, אפיק, גונן, גנוסר, געש, שדה בוקר, 
בית קמה, העוגן, גשר הזיו, חמדיה, חולדה, כברי, ועוד. חלקן 

מופיעות במספר עותקים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

594. Ninety Kibbutz Haggadot
Ninety non-traditional Haggadot, primarily of 
kibbutzim. Eretz Israel, 1950s until the 2000s.
Amongst them are Haggadot from the following 
kibbutzim: Sdot Yam, Gevet, Be'eri, Deganya, Beit 
HaEmek, Ayalot, Afik, Gonen, Ginosar, Ga'ash, Sde 
Boker, Beit Kama, HaOgen, Gesher HaZiv, Chamadya, 
Hulda, Kabri, etc. Some appear in several copies. 
Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

595. סדר פסח )הגדה( לחיילים הבריטיים בהודו, 1918
 Order of Service for Passover (Haggada), Issued
 .by the Jewish War Services Committee for India

כלכתה, הודו, 1918. אנגלית בלבד.
בהקדמה נכתבו דברי עידוד וחיזוק לחיילים היהודיים 

המקיימים את הסדר רחוק ממשפחותיהם, המשווים בין ארעיותם 
של החיילים בהודו לארעיותם של בני ישראל בצאתם ממצרים. 

שער-מעטפת, 48 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעטיפה. 

פתיחה: $250
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597. אוסף הגדות בהוצאה "משפחתית" – ארוין אופנבכר
ארבע-עשרה הגדות של פסח "משפחתיות", לא מסורתיות, 

בהוצאת ארוין אופנבכר. ירושלים, שנות ה-60-70. 
כל הגדה, בכל שנה, הוקדשה לנושא שונה: משה ואהרן – 

האחים, ראשית המסורת בישראל, ספרות ומחשבה במצרים 
ויהודה (עיון השוואתי), מועד חודש האביב, עבדות, חירות, 

ועוד. בעמוד האחרון: "הגדה זו הנה אחת מתוך סדרה הנערכת 
מדי שנה ע"י א. אופנבכר, ירושלים, כדי לשמש לטקס ליל 

הסדר ולשיחה בחוג המשפחה...". 33 ס"מ. מצב טוב. מספר דפים 
מנותקים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300

רֹוִדית על מלחמת הלשונות בטכניון / הגדות  596. מסכת ּפָ
רֹוְדיֹות לפסח ּפָ

1. מסכת בבא תכניקא, עם פירוש רש"י ותוספות..., [מאת קדיש 
יהודה ליב סילמן]. הוצאת "סנונית", ירושלים, [תר"ע 1910 

בקירוב]. פארודיה בנוסח התלמוד על מלחמת הלשונות בטכניון 
בחיפה. לפי דרישת הקונסול הגרמני פקדו השלטונות להחרים 
את החיבור, אך המו"ל הספיק למכור את כל ההוצאה לפני בוא 

הפקודה.
2. הגדה של תל-אביב, לחג המשולש: פסח, "מוחרם" ויובלה 

של העיר, ערוכה בידי כהן ולוי, מצוירת בידי אריה נבון. 
הוצאת "סטירה", תל-אביב, תרצ"ד [1934]. מהדורה שניה.

3. הגדה בלתי מפלגתית, שוה לכל נפש. ערוכה בידי דן אנכי 
[אפרים דודזון]. הוצאת "בדיחותא", תל-אביב, [1947]. 

4. חד-גדיא, חוברת הומוריסטית חד-פעמית, בעריכת ש. י. 
צביאלי. תל-אביב, תשי"ג [1953]. 

גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

595. Passover Seder )Haggadah( for British 
Soldiers in India, 1918
Order of Service for Passover (Haggada), Issued 
by the Jewish War Services Committee for India. 
Calcutta, India, 1918, English only.
Words of encouragement appear in the introduction 
reassuring the Jewish soldiers who perform the 
Seder away from their families, comparing between 
the temporariness of the soldiers in India to the 
similar situation of the Sons of Israel when they 
left Egypt. Title-cover, 48 pp, 18.5 cm. Good condi-
tion. Tears to cover.

Opening Price: $250

597. Collection of "Family" Haggadot - Erwin 
Offenbacher
Fourteen "family" Haggadot, non-tradition-
al, printed by Erwin Offenbacher. Jerusalem, 
1960s-70s.
Each Haggadah, every year, was devoted to a 
different subject: Moshe and Aharon - the broth-
ers, early tradition in Israel, literature and 
philosophy in Egypt and Yehudah (comparative 
study), the spring month, slavery, liberty etc. On 
the last page: "This Haggadah is one of a series 
of Haggadahs printed yearly by E. Offenbacher, 
Jerusalem, to be used during the Seder and as a 
conversation topic for the family…" 33 cm. Good 
condition. Several detached leaves.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

596. Parody on the War of Languages in the 
Technion / Parodical Passover Haggadot
1. Masechet Baba Technika…[by Kadish Yehuda Leib 
Silman]. Jerusalem: "Snunit", [ca. 1910]. Parody 
in a Talmudic spirit on the languages war in 
the Technion. According to the German Consul's 
request the authorities ordered confiscation of 
this composition but the publisher managed to 
sell the edition prior to this order.
2. Tel-Aviv Haggadah, for the tri-fold holiday: 
Passover, "Muhram" and the city's jubilee, edited 
by Cohen and Levy, illustrated by Aryeh Navon. 
Tel-Aviv: "Satira", 1934. Second edition.
3. Non-political Haggadah, affordable. Edited by 
Dan Anochi [Ephraim Davidson]. "Bdichuta" pub-
lishing, Tel-Aviv,[1947].
4. Had Gadya, humorous, unique, booklet, edited by 
S.Y. Zvieili, Tel-Aviv, [1953].
Size and condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

595

598. הגדות של פסח לילדים / בתי-ספר
ארבע-עשרה הגדות של פסח, לא מסורתיות, לילדים. ארץ 

ישראל, [שנות ה-50-60]. 
הגדות של בתי-ספר, גני-ילדים ומוסדות חינוך, ביניהם: כפר 

הנוער הציוני "נצנים", בי"ס אזורי "עין הרים", חות הנוער 
הציוני בירושלים, בי"ס על שם א"ד גורדון בגבעתיים, כפר 

הנוער מאיר שפיה, ועוד. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200
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598. Children's Passover Haggadot / Schools
Fourteen Passover Haggadot, non-traditional, for 
children. Eretz Israel, [1950s-60s]. Haggadot for 
school, kindergarten and institutes for children, 
including: Youth village "Nizanim", Regional 
school "Ein Harim", Zionist Youth Farm Jerusalem, 
A.D. Gordon School in Givatayim, Meir Shfeya Youth 
village, and others. Sizes and conditions vary. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

599. שלוש הגדות ומקראה לחג הפסח לשארית הפליטה 
בגרמניה ובאוסטריה

1. הגדה של פסח. ועד ההצלה, מינכן, תש"ז 1947. "מתנה מאת 
ועד ההצלה להשארית הפליטה". עטיפה קרועה ומוכתמת. 

2-3. הגדה של פסח. ועד ההצלה, מינכן, תש"ח 1948. "מתנה 
מאת ועד ההצלה להשארית הפליטה". שני עותקים, אחד במצב 

בינוני, השני במצב טוב. 
4. פסח [מקראה לבית-ספר]. הוצאת לשכת החנוך והתרבות 

של שארית הפליטה באוסטריה, תש"ח [1948]. אסופת טקסטים 
(מנוקדים), עם איורים. מצב בינוני-גרוע. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $400

599. Three Haggadot and a Reading Study Book for 
Passover for She'erit HaPleita in Germany and 
Austria
1. Passover Haggadah, Va'ad HaHatzala, Munich, 
1947. "Gift from Va'ad HaHatzala to She'erit 
HaPleita". Torn and stained cover.
2-3. Passover Haggadah. Va'ad HaHatzala, Munich, 
1948. "Gift from Va'ad HaHatzala to She'erit 
HaPleita". Two copies, one in fair condition, the 
other in good condition.
4. Passover [reading study book for school]. 
Issued by She'erit HaPleita Education Committee 
in Austria, 1948. Selected texts (vowelized), with 
illustrations. Fair-poor condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $400

600. עשר הגדות לא מסורתיות - ארצות הברית ודרום אמריקה
הגדות לא מסורתיות לחג הפסח והגדות ל"סדר שלישי". טקסס, 
מקסיקו, וירג'יניה, דרום קרוליינה ובואנוס איירס, סוף שנות 

ה-40 עד שנות ה-60. עברית, אנגלית ויידיש. 
ביניהן: הגדה של בית הספר העברי "תרבות" במקסיקו; הגדות 

 MCRD Parris Island) לחיילים יהודיים בצבא ארצות הברית
ועוד); הגדה למען יהדות ברית המועצות; "הנוער הציוני" 

בבואנוס איירס, ועוד. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

600. Ten Non-Traditional Haggadot - US and South 
America
Non-traditional Passover Haggadot and Haggadot 
for the "Third Seder". Texas, Mexico, Virginia, 
South Carolina, and Buenos Aires, end of 1940s 
-1960s. Hebrew, English and Yiddish.
Among the Haggadot: Hagada of the Tarbut Hebrew 
School in Mexico; Haggadot for Jewish soldiers in 
the US army (MCRD Ferris Island etc.); Haggadah for 
Soviet Jewry; the Zionist Youth in Buenos Aires, 
etc. Varied size and condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

601. מאה הגדות של פסח
100 הגדות של פסח. 

אוסף מגוון. מרבית ההגדות נדפסו במאה ה-20.
האוסף כולל: הגדות לילדים, הגדות רבות עם איורים - ביניהן 

הגדות עם איורים מאת ארתור שיק, יוסף בודקו, בצלאל שץ, 
לאונרד בסקין (עם הדפס מקורי חתום); פקסימיליות של הגדות 

עתיקות (על פי רוב - מאוירות), הגדה שנדפסה בזולצבאך 
בשנת תקס"ב [1802] וכן ספרי מחקר וביבליוגרפיה בנושא 

ההגדה של פסח, ביניהם: ביבליוגרפיה של הגדות פסח, 
מאת אברהם יערי; הגדה של פסח, מאת דניאל גולדשמידט; 

ביבליוגראפיה של הגדות פסח, מאת נפתלי בן-מנחם; 
 Studies in Bibliography and Booklore (volume VII,

The Haggadah: Past and Present - (1965 + תדפיס, 
"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר; ופריטים נוספים. גודל 

ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800

601. One Hundred Passover Haggadot
100 Passover Haggadot.
Varied collection. Most of the Haggadahs were 
printed in the 20th century.
The collection includes: children's Haggadot, 
Haggadot, with illustrations - amongst them il-
lustrations by Arthur Szyk, Joseph Budko, Bezalel 
Schatz, Leonardo Baskin (with original, signed, 
print); facsimiles of ancient Haggadot (most of 
them illustrated), Haggadah printed in Sulzbach 
in 1802 as well as study and bibliographical 
books about the Passover Haggadah, amongst them: 
Bibliography of Passover Haggadot, by Avraham 
Ya'ari; Passover Haggadah, by Daniel Goldschmidt; 
Bibliography of Passover Haggadot, by Naftali 
Ben-Menachem; Studies in Bibliography and The 
Haggadah: Past and Present - Booklore (volume VII, 
1965) + reprint, "Haggadot Kibbutziot" by Nathan 
Steiner, and some additional items. Size and 
condition varies.
From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $800
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602

אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה
Anti-Semitism, Holocaust and She'erit Ha-Pleita

602. דף עם הדפס מתוך ספרו של הרטמן ֶׁשֶדל - רציחתו של הילד סימון מטרנטו, 1493
דף בודד מתוך ספרו של הרטמן ֶׁשֶדל, Weltchronik (כרוניקת נירנברג), נירנברג, 1493. איור 

יהודים מענים את הילד סימון מְטֶרְנטֹו. 
ב-23 במארס 1475 נעלם ילד נוצרי בשם סימון, בן שנתיים וחצי, מבית הוריו בעיר טרנטו 

שבצפון איטליה; שלשה ימים לאחר מכן, ערב יום שישי הטוב (יום צליבת ישו), נמצאה גופתו 
בסמוך לביתו (או במרתפו או בבארו) של יהודי תושב העיר, מלווה בריבית בשם שמואל. לאחר 

שנמצאה הגופה, הכריז הבישוף כי כל קהילת טרנטו היהודית, כולל מספר מומרים לדת הנוצרית, 
אשמים ברצח הילד. יהודי העיר נעצרו, עונו, וחלקם הוצאו להורג במוקד או בעריפת ראשם. סימון 

הועלה לדרגה של קדוש על ידי האפיפיור, וזכרו צוין מדי שנה בחודש מארס, עד ביטול קדושתו 
בשנת 1965. דף 36 ס"מ. במסגרת 43X53 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים. לא נבדק מחוץ 

למסגרת. 

פתיחה: $500

602. Single Leaf of Hartmann Schedel's Book - The Murder of the Child Simon of 
Trent, 1493
Single leaf of Hartmann Schedel's book, Weltchronik (Nuremberg Chronicle), 
Nuremberg, 1493. Illustration of Jews torturing the child Simon of Trent.
On March 23 1475 a Christian two and a half years old child by the name of 
Simon disappeared from his parents' home in Trent in north Italy; three days 
later, on the eve of Good Friday (the day of Jesus Christ's crucifixion), his 
body was found near the home (or in its cellar or its well) of a Jew who was a 
resident of the city, a money lender by the name of Shmuel.
After the body was found the Bishop announced that all of Trent Jewish 
community, including a few converted Jews, is guilty of the murder of the 
child. All the Jews of the city were arrested, tortured and some executed by 
fire or decapitated. Simon was declared a saint by the pope, and his memory 
was mentioned every year in the month of March, until his status as a saint 
was cancelled in 1965. Leaf 36 cm. Frame: 43X53 cm. Good condition. Minor tears at 
borders. Not examined out of frame.

Opening Price: $500
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603. הדפס אנטישמי - אמשטרדם, המאה ה-19
Anti-Semietische Beweging te Amsterdam [תנועה 

אנטישמית באמשטרדם], 
הדפס אנטישמי. אמשטרדם [אמצע המאה ה-19]. איור בדפוס 

.G. Alexandre :ליטוגרפי
באיור נראית קטטה בין שוטרים ליהודים ברחוב באמשטרדם 

 32.5X21 .על רקע איסור כניסתם של היהודים למסבאות ברחוב
ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מודבק על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

נמצא באוסף המוזיאון היהודי באמשטרדם. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

603. Anti-Semitic Print - Amsterdam, 19th century
Anti-Semietische Beweging te Amsterdam [anti-Se-
mitic movement in Amsterdam].
Anti-Semitic print. Amsterdam [mid 19th cent.]. 
Illustration in lithographic printing: G. 
Alexandre. The illustration portrays a quarrel 
between policemen and Jews in an Amsterdam street 
in a period when Jews were not allowed to enter 
bars in this street. 32.5X21 cm. Good condition. 
Folding marks. Cloth backed for display and resto-
ration. In the collections of the Amsterdam Jewish 
Museum.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

 - Politischer Bilderbogen - 604. כרזה אנטישמית
דרזדן, 1892

Börsen - Kirmess [יריד-בורסה], כרזה מהסדרה 
Politischer Bilderbogen. חוברת מס' 5. דרזדן, גרמניה, 

1892. גרמנית. 
כרזה מקופלת לצורת חוברת. קריקטורה צבעונית המציגה 
סוחרי מניות יהודים, עוסקים במרמה ביריד עמוס ומלא 
 Wem auch die Börse :מבקרים. בראש הכרזה הכיתוב

 !heiter scheint, Das Auge Gottes darüber weint
[מצב הרוח בשוק המניות נראה עליז, אך האל רואה את המתרחש 

ומזיל דמעה]. 
סדרת הכרזות Politischer Bilderbogen הכוללת 

קריקטורות אנטישמיות, ראתה אור בין השנים 1892-1901. 
בסך הכל נדפסו 33 גליונות. 64X50 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

בקיפולים, חלקם משוקמים בנייר דבק. 

פתיחה: $500

604. Anti-Semitic Poster - Politischer 
Bilderbogen - Dresden, 1892
Börsen - Kirmess [stock exchange fair], poster of 
the series Politischer Bilderbogen. Booklet no. 5. 
Dresden, Germany, 1892. German.
Poster folded like a booklet. A caricature in 
color portraying Jewish stock brokers, cheating 
while in a crowded fair. On the upper part of the 
poster appears the writing: "Wem auch die Börse 
heiter scheint Das Auge Gottes darüber weint!" 
[atmosphere in the stock exchange market seems 
gay but god can see what is happening and sheds a 
tear].
The series of posters Politischer Bilderbogen 
which includes anti-Semitic caricatures was 
published during the years 1892-1901. A total of 
33 issues were printed. 64X50 cm. Good condition. 
Tears to folds, some restored with adhesive tape.

Opening Price: $500
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606. סיפורים ושירים אנטישמיים - איציק פייטל שטרן - 
מייסן, 1833

 Israels Verkehr und Geist in jüdischen
 Characterreichnungen, Erzählungen, Gedichten,

 u.s.w.C. Schulklopfer für die hauchlöbliche
 Jüdenschaft, מאת Itzig Feitel Stern. מייסן

(Meissen), 1833. גרמנית.
"האופי היהודי בסיפורים, שירים, ציורים וכו'", מאת איציק 
 ,Heinrich Holzschuher פייטל שטרן, הוא המחבר הנוצרי

אשר חתם בשם יהודי מומצא זה על מספר חיבורים אנטישמיים, 
שחיברם בעצמו. הספר שלפנינו מציג דיאלוגים, סיפורים 

ושירים הכתובים גרמנית משובשת, האמורה לחקות את אופן 
הדיבור היהודי-יידי וללעוג לו. הספר מלווה כותרות באותיות 

עבריות משובשות ומעט איורים אנטישמיים. VIII, [2] עמודי 
איורים, 117, [1] עמ', 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים, 

בעיקר בשני הדפים הראשונים ובדף האחרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

605. עלילת הדם בעיירה טיסאסלר - הונגריה
 Esther Solymosi oder Der jüdisch-rituelle

Jungfrauenmord in Tißla-Eßlar [אסתר סולימוסי או 
הרצח הפולחני היהודי של האישה הצעירה בטיסה-אסלר], מאת 
Georg von Marczianni. הוצאת M. Schulze, ברלין, [1882 

בקירוב]. גרמנית (תרגום מהונגרית). 
חוברת בעלת אופי אנטישמי העוסקת ב"עלילת טיסאסלר". 

יצאה ככל הנראה בזמן הפרשה. בעמוד הראשון איור של בית 
הכנסת בטיסאסלר. 

באפריל 1882 נערה נוצריה ששימשה כמשרתת בבית של 
 ,(Tiszaeszlár) משפחה יהודית בעיירה ההונגרית טיסאסלר

נשלחה בשליחות המשפחה ולא שבה. כשכל האמצעים לאתרה 
כשלו, החלה להתפשט בעיירה שמועה כי היהודים רצחו אותה 

רצח פולחני והשתמשו בדמה לאפיית מצות לפסח. יהודים 
רבים נעצרו, עדויות שקר נגבו והחל תהליך משפטי ארוך 

ורווי הסתה, שמטרתו היתה להוכיח את אשמת היהודים. רק 
למעלה משנה לאחר מכן הסתיים המשפט בזיכוי מוחלט של כל 
הנאשמים. 52 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים בעטיפה 

ובשולי כמה מן הדפים. כתמים. מספר דפים מנותקים. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $180

606. Anti-Semitic Stories and Poems - Itzig 
Feitel Stern - Meissen, 1833
Israels Verkehr und Geist in jüdischen 
Characterreichnungen, Erzählungen, Gedichten, 
u.s.w.C. Schulklopfer für die hauchlöbliche 
Jüdenschaft, by Itzig Feitel Stern. Meissen, 1833. 
German.
"Jewish Character in Stories, Poems, Paintings 
etc", by Itzig Feitel Stern, the Christian author 
Heinrich Holzschuher who signed several an-
ti-Semitic writings which he composed using this 
fictional Jewish name. The book presented here 
contains dialogues, stories and poems written in 
faulty German supposed to imitate the Jewish-
Yiddish speech and to ridicule it. The book is 
accompanied by titles in Hebrew letters with 
mistakes and several anti-Semitic illustrations. 
VIII, [2] illustration plates, 117, [1] pp, 18 cm. Good-
fair condition. Stains, tears, mainly to first two 
leaves and to last leaf. New binding.

Opening Price: $200

605. Blood Libel in the Town of Tisza-Eszlar 
- Hungary
Esther Solymosi oder Der jüdisch-rituelle 
Jungfrauenmord in Tißla-Eßlar [Esther Solymosi 
or the Jewish ritual murder of the young woman in 
Tisza-Eszlar], by Georg von Marczianni, M. Schulze 
publishing, Berlin, [ca. 1882]. German (translated 
from Hungarian).
A booklet of anti-Semitic nature concerning the 
"Tisza-Eszlar Affair". Was probably published 
during the affair. An illustration of the Tisza-
Eszlar synagogue appears on the first page.
In April 1882, Esther Solymosi, a Christian peas-
ant girl, servant in the home of a Jewish family 
in Tisza-Eszlar, was sent on an errand from 
which she did not return. The search for her being 
fruitless, a rumor was circulated that the girl 
had become a victim of ritual murder and her blood 
used for baking Matzot for Passover. Many Jews 
were arrested, false evidences were obtained and 
a long legal procedure full of incitement started 
destined to prove the Jews' guilt. Only one year 
later the trial ended with absolute acquittal 
of all people involved. 52 pp, 19.5 cm.Fair-good 
condition. Tears to cover and to borders of some 
leaves. Staining. Several detached leaves.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $180
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607. ספר בדיחות ומאמרים סאטיריים על יהודים - מינכן, 
1877

 Spassvogel, der Jüdische, Oder Jocosus
Hebricosus. הוצאת Braun & Schneider, מינכן, [1877]. 

גרמנית.
מאמרים סאטיריים והומוריסטיים, סיפורים ובדיחות, העוסקים 
ביהודים. מלווה באיורים קטנים, שחור-לבן, חלקם בעלי אופי 

אנטישמי. 350 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. פגמים 
בכריכה. 

פתיחה: $250

607. Book of Jokes and Satires on Jews - Munich, 
1877
Spassvogel, der Jüdische, Oder Jocosus 
Hebricosus. Published by Braun & Schneider, 
Munich, [1877]. German.
Satiric and humorous articles, stories and jokes 
about Jews. Small illustrations, black and white, 
some anti-Semitic. 350 pp. 19 cm. Good-fair condi-
tion. Stains. Damage to binding.

Opening Price: $250

The Graphic .608 - גליון מיוחד המוקדש לפרשת דרייפוס 
- לונדון, 1899

 Dreyfus the Martyr, Recorded by Pen and Pencil
 Over One Hundred Illustrations, Special Number of

the Graphic. לונדון, 14 בספטמבר 1899. אנגלית. 
גליון מיוחד של עתון The Graphic המוקדש לפרשת דרייפוס. 
למעלה ממאה איורים בשחור-לבן המתארים את פרשת דרייפוס, 
מתחילתה ועד סופה. 48 עמ', 41.5 ס"מ. מצב גרוע. קרעים רבים. 

פתיחה: $200

608. The Graphic - A Special Issue Dedicated to the 
Dreyfus Affair - London 1899
Dreyfus the Martyr, Recorded by Pen and Pencil 
Over One Hundred Illustrations, Special Number of 
the Graphic. London, September 14, 1899. English.
A special issue of The Graphic newspaper dedicat-
ed to the Dreyfus affair. More than 100 black and 
white illustrations which describe the Dreyfus 
affair from beginning to end. 48 pages, 41.5 cm. 
Poor condition. Many tears.

Opening Price: $200
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609.חוברת תצלומים מ"דרמת החרפה" - משפט דרייפוס - 
לונדון, סוף המאה ה-19 

 Dreyfus, nearly 100 photos of actors and scenes]
 Black and White הוצאת .[in the drama of disgrace

Pub. Co., לונדון, [1899 בקירוב]. אנגלית.
"דרייפוס, כמאה תצלומים של שחקנים וסצנות בדרמת 

החרפה". חוברת המתעדת את משפט דרייפוס, שלב אחר שלב. 
כמאה תצלומים מתקופת מעצרו ומשפטו של דרייפוס - תצלומים 

של המעורבים בפרשה, בית הכלא הצבאי, אולם בית המשפט, 
ועוד, מתוארים באנגלית. 32 עמ', 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים. ללא 

שער-מעטפת ומעטפת אחורית. כריכה מהתקופה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200 

609. A Booklet of Photographs from the Dreyfus 
Affair - ”Drama of Disgrace,” - London, late 19th 
century
[Dreyfus, nearly 100 photos of actors and scenes 
in the drama of disgrace]. Published by Black and 
White Pub. Co., London, [circa 1899]. English.
"Dreyfus nearly one hundred photographs of actors 
and scenes in the drama of shame". A booklet doc-
umenting the Dreyfus trial, step by step. Nearly 
one hundred photographs from the arrest and trial 
of Dreyfus - photographs of those involved in 
the affair, the military prison, the court hall, 
and more, are described in English. 32 pages, 27 
cm. Good condition. Stains. No front and back cover. 
Binding of the period.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

609

610

610. גליונות עתון צרפתי קתולי עם איורים בנושא פרשת 
דרייפוס, 1898

שלושה גליונות של העתון "Le Pèlerin", שבועון צרפתי 
נוצרי-קתולי. פריז, 1898. צרפתית.

גליונות 1098, 1099, 1104 (16 בינואר, 23 בינואר ו-27 
בפברואר 1898). שלושת הגליונות פורסמו בתקופת "פרשת 

דרייפוס" ומסוקרות בהם ההתפתחויות בפרשה, בטקסט 
ובאיורים, בהם נזכרות הדמויות הבולטות אסטרהאזי, אמיל 
זולא ואלפרד דרייפוס. חלק מהאיורים גדולים וצבעוניים. 

[16] עמ' בכל גליון, 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשוליים 
השמאליים. אינם כרוכים. 

פתיחה: $250

610. A Catholic French Newspaper with 
Illustrations Concerning the Dreyfus Affair, 1898
Three issues of the French Christian-Catholic 
weekly paper "LePèlerin". Paris, 1898.
Issues no. 1098, 1099, 1104 (January 16, January 
23 and February 27 1898). The three issues were 
published during the "Dreyfus Affair" and survey 
the developments of this affair through illustra-
tions and text, mentioning the prominent figures 
Esterhazy, Emil Zola and Alfred Dreyfus. Some of 
the illustrations are large and in color. [16] pp to 
each issue, 25.5 cm. Good condition. Stains, tears to 
left borders. Not bound.

Opening Price: $250
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611. "אלבום משפט בייליס" - לודז', 1913
אלבום, דער בייליס פראצעס [אלבום משפט בייליס]. [לודז'], 

1913. יידיש ורוסית.
אלבום קטן, המתעד בתמונות את חייו של מנדל בייליס ובעיקר 

את המשפט שנערך נגדו ואת האנשים הקשורים בו. כל תמונה 
מתוארת ביידיש וברוסית. 

מנחם מנדל בייליס הואשם כי רצח באפריל 1911 נער נוצרי 
אוקראיני בשם אנדרי יושיצ'ינסקי על-מנת להכין מדמו מצות 

לחג הפסח. בייליס נאסר על סמך עדות שקר ומשפטו החל 
בספטמבר 1913. על רקע ה"רצח" והמשפט, אורגן מסע הסתה 

כנגד היהודים. לאחר קרוב לשלוש שנות מאסר, ב-10 בנובמבר 
1913, זוכה בייליס. ב-1917, לאחר המהפכה, הוקמה ועדת 

חקירה לפרשה. ממצאיה העלו כי השלטונות הכירו את הנסיבות 
האמיתיות וביימו את המשפט מטעמים אנטישמיים. האלבום 

שלפנינו נדפס לרגל זיכויו של בייליס. [13] דף, 9X16.5 ס"מ. 
מצב טוב. פגמים בכריכה ומעט כתמים. כריכה רופפת מעט. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

611. "Beilis Trial Album" - Lodz, 1913
Album, der Beilis protses [Beilis trial album]. 
[Lodz], 1913. Yiddish and Russian. Small album, 
documenting through photos the life of Mendel 
Beilis and in particular the trial against him 
and the people involved. Each photo is annotated 
in Yiddish and in Russian.
Menachem Mendel Beilis was accused of murdering 
in April 1911 an Ukrainian Christian boy by the 
name of Andrei Yushichinsky to use his blood to 
prepare Matzahs for Passover. Beilis was arrested 
on the basis of a false testimony and his trial 
commenced in September 1913. On the background 
of the "ritual murder" and the trial, a vicious 
campaign was launched against the Jews. After 
three years in prison, on November 10 1913, Beilis 
was acquitted. In 1917, following the Revolution, 
an investigation committee was appointed and 
its findings revealed that the authorities were 
well aware of the true circumstances and facts 
and staged the trial for anti-Semitic reasons. 
The album presented here was printed when Beilis 
was acquitted. [13] leaves, 9X16.5 cm. Good condi-
tion, Damages to binding and minor stains. Binding 
somewhat loose.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

612. משפט בייליס - שלושה כרוזים
שלושה כרוזים בעניין משפט בייליס. ארץ ישראל, 1913. 

1. הזמנה לאספת מחאה נגד משפט בייליס, מטעם "ועד העיר 
הכללי" של העיר יפו. יפו, תשרי תרע"ד [1913]. "הקהל הנכבד 

מתבקש לבא היום... לבית המדרש 'שערי תורה' לאספת מחאה 
נגד משפט בילס. האספה תהיה בנוכחות הרבנים הגאונים 

דמתא וביה"ד של האשכנזים והספרדים". 31X22.5 ס"מ. מצב 
טוב. סימני קיפול. 

2-3. שני כרוזים שנדפסו בעקבות זיכויו של בייליס: "בייליס 
 30.5X22; 21.5X18 ."יצא זכאי במשפט"; בייליס יצא חפשי

ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.
שלושת הכרוזים ממוסגרים במסגרת 102X34 ס"מ. לא נבדקו מחוץ 

למסגרת. 

פתיחה: $300 

612. Beilis Trial - Three Posters
Three posters regarding the Beilis trial, Eretz 
Israel, 1913.
1. Invitation to a protest meeting against 
the Beilis trial, issued by "the General City 
Committee" of Jaffa. Jaffa, 1913. "The public is 
invited to come today and protest against the 
Beilis trial…". 31X22.5 cm. Good condition. Folding 
marks.
2-3. Two posters printed when Beilis was acquit-
ted: "Beilis was found not guilty"; "Beilis is 
Free". 30.5X22 cm; 21.5X18 cm. Good condition. Folding 
marks.
The three posters are framed in a frame 102X34 cm. 
Not examined out of frame.

Opening Price: $300
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613. פוגרומים ביהודי אוקראינה בשנת 1919
книга о еврейских погромах на украине в 1919 г [ספר 

על פוגרומים ביהודים באוקראינה בשנת 1919], מאת סרגיי 
 .(Sergey Gusev-Orenburgsky) גוסייב-אורנבורסקי
הוצאת Z.I. Grzebin, פטרוגרד, [1920-1924 בקירוב]. 

רוסית.
תיאור מפורט של הפוגרומים ביהודי אוקראינה בשנת 1919, 

מאת הסופר הרוסי סרגיי גוסייב-אורנבורסקי. נכתב על סמך 
מסמכים ודו"חות רשמיים ועל-פי עדויות של תושבי המקום. 

160 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. דף פורזץ מנותק.

פתיחה: $200

614. "קברני רוסיה" - חוברת אנטישמית - מינכן
The Grave Diggers of Russia [קברני רוסיה], חוברת 

 Dr. E. Boepple אנטישמית ואנטי-בולשביקית, בהוצאת
Deutscher Volksverlag,, מינכן, [1923 בקירוב]. אנגלית.

חוברת ובה קריקטורות של שלושים אישים - בולשביקים, 
פקידים בדרג גבוה בממשל הסובייטי, אנרכיסטים ויהודים 

- המוצגים כבעלי תווי-פנים יהודיים סטריאוטיפיים. 
ביניהם: לנין, טרוצקי, אמה גולדמן, ועוד. תחת כל קריקטורה 

נדפסו שמו ותפקידו של האדם וטקסט קצר, מחורז, בגנותו. 
 Otto von Kursell,) הקריקטורות צוירו בידי אוטו וון קורסל

1884-1967), מאייר אנטישמי, חבר ברייכסטאג, מנהל 
האוניברסיטה לאמנות בברלין. 

613. Pogroms against Ukrainian Jews in 1919
книга о еврейских погромах на украине в 1919 г [book 
about pogroms against Jews in Ukraine in 1919], 
by Sergey Gusev-Orenburgsky, Petrograd: Z.I. 
Grzebin, [ca. 1920-124]. Russian.
Detailed description of pogroms against 
Ukrainian Jews in 1919 by the Russian author 
Sergey Gusev-Orenburgsky. Based on official 
documents and reports and on evidence by local 
inhabitants. 160 pp, 24 cm. Good condition. Vorsatz 
leaf detached.

Opening Price: $200

614. ”The Grave Diggers of Russia" - Anti-Semitic 
booklet - Munich
"The Grave Diggers of Russia", anti-Semitic and 
anti-Bolshevik booklet - published by Dr. E. 
Boepple, Deutscher Volksverlag, Munich, [circa 
1923], English.
A booklet that contains caricatures of thirty 
personages - Bolsheviks, highly ranked officials 
in the Soviet administration, anarchists and Jews 
- depicted as characters with stereotypically 
Jewish faces. Among these caricatures: Lenin, 
Trotsky, Emma Goldman and more. The name and the 
title of each of the personages are printed below 
each caricature and is accompanied by a short 
rhyming mockery. The caricatures were illustrated 
by Otto von Kursell (1884-1967), an anti-semitic 
illustrator, member of the Reichstag and the 
director of the University of Arts in Berlin. 
In the beginning of the booklet there is an in-
troductory article entitled "Jewish Bolshevism", 
by Alfred Rosenberg, a Nazi ideologist and 
a war criminal who was sentenced to death at 
the Nuremberg trials. The concept of "Jewish 
Bolshevism" was invented after the October 
Revolution by anti-Semitic groups who claimed 
that the Jews created Communism to serve their 
own interests. 32 pages, 25 cm. Good condition, few 
stains. Loose cover, with torn margins.

Opening Price: $600 בתחילת החוברת מאמר הקדמה בשם "הבולשביזם היהודי", מאת 
אלפרד רוזנברג (Alfred Rosenberg), אידאולוג נאצי ופושע 
מלחמה אשר נידון למוות במשפטי נירנברג. המושג "בולשביזם 
יהודי" הומצא לאחר מהפכת אוקטבר בידי חוגים אנטישמיים 
אשר טענו שהיהודים יצרו את הקומוניזם על מנת שישרת את 

האינטרסים שלהם. 32 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 
עטיפה מנותקת, עם קרעים בשוליים. 

פתיחה: $600

614
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615. "אל תבטח בשועל באחו ובשבועת היהודי" - ספר ילדים אנטישמי - נירנברג, 1936
!Trau keinem Füchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid [אל תבטח 

בשועל באחו ובשבועת היהודי]. הוצאת Der Stürmer, נירנברג 1936. גרמנית.
"אל תבטח בשועל באחו ובשבועת היהודי", הראשון מבין שלושה ספרי ילדים אנטישמיים בהוצאת 

"דר שטרימר", עיתון אנטישמי בעריכת יוליוס שטרייכר, מראשי המשטר הנאצי בגרמניה אשר 
נידון למוות במשפט נירנברג.

הספר נכתב ע"י אלווירה באואר (Elvira Bauer), סטודנטית לאמנות בת 18, ושימש בבתי ספר 
רבים. הוא עורך השוואה בין יהודים לגרמנים "טיפוסיים", מסביר על תכונות יהודיות ושמות 
יהודיים, ומסתיים באמרה שטבע היינריך פון טרייצ'קה ואשר אומצה כמוטו על ידי העתון "דר 

שטרימר": "היהודים הם אסוננו".
מלווה באיורים צבעוניים מאת פיליפ רופרכט (Philipp Rupprecht), קריקטוריסט הנודע בעיקר 

בזכות הקריקטורות האנטישמיות שפרסם ב"דר שטרימר" תחת שם העט "פיפס" (Fips). [22] דף, 
25X20 ס"מ. מצב טוב. כריכה קשה, על חזיתּה מודבקת המעטפת המקורית. מעט כתמים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.
פתיחה: 1200$

615. "Do not Trust a Fox in the Meadow and a Jew's Oath" - an Anti-Semitic 
Children's Book - Nuremberg, 1936
Trau keinem Füchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid! [Do not trust 
a fox in the meadow and a Jew's oath]. Nuremberg: Der Stürmer, Nuremberg, 1936. 
German. "Do not trust a fox in the meadow and a Jew's oath", the first of three 
anti-Semitic children's books published by "Der Stürmer", an anti-Semitic 
newspaper edited by Julius Streicher, a leading figure of the Nazi regime in 
Germany who was sentenced to death in the Nuremberg trials.
The book was written by Elvira Bauer, an 18-year-old art history student, 
and was used in many schools. The book compares between Jews and "typical" 
Germans, explains the traits which are characteristic of Jews and of Jewish 
names, and ends with the phrase coined by Heinrich von Treitschke and which 
was adopted as a motif by the newspaper "Der Stürmer":"The Jews are our 
Misfortune".
Accompanied by colour illustrations by Philipp Rupperecht, a caricaturist 
known mainly for the anti-Semitic caricatures which he published in "Der 
Stürmer" under the pen-name Fips. [22] leaves, 25X20 cm. Good condition. Hard 
cover, the original cover is mounted on the front. Minor stains. 
From the collection of Arnie Druck.
Opening price: $1200 

615
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616. כרטיס אנטישמי דמוי מסרק
כרטיס אנטישמי דמוי מסרק. ארה"ב?, [שנות ה-20?].

 Jerusalem" :פסים דמויי מסרק, ביניהם שלוש כינים ובמרכז
8.5X4.5 ."Overtaker ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים. 

סימני דבק בצדו האחורי.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

618. "האמת על הנרי פורד" - ניו-יורק, 1924
דער אמת וועגען הענרי פארד [האמת על הנרי פורד], מאת 

ד. ל. מעקלער. איורים מאת מיטשעל לאועב. הוצאת "פנקס", 
ניו-יורק 1924. יידיש.

 David L.) האמת על הנרי פורד", חיבור מאת דיויד מקלר"
Meckler) החושף את עמדותיו הגזעניות והאנטישמיות של הנרי 

פורד. על הכריכה מופיע איור של חבר ב"קו קלוקס קלאן", 
מניח את ידו על כתפו של פורד. בתחילת הספר שני איורים 

נוספים המציגים את פורד כאנטישמי, וכ"צעצוע" בידי ה"קו 
קלוקס קלאן". הנרי פורד - תעשיין רכב, מייסד חברת פורד, 
נודע בהיותו אנטישמי. נוסף על התבטאויות אנטישמיות רבות, 

הפיץ למעלה ממיליון עותקים של"הפרוטוקולים של זקני 
ציון" והוציא לאור את הספר האנטישמי "היהודי הבינלאומי". 

פעילותו האנטישמית עוררה התנגדות רבה כלפיו בארה"ב. 
בשנת 1927, מתוך חשש מתביעות משפטיות שהוגשו נגדו, פרסם 

617. לקט פרסומים אנטישמיים מארצות הברית
 Shylock as banker, bondholder, ■ :חמש חוברות, ביניהן

 .corruptionist, conspirator, Gordon Clark
 The Holy See and the ■ .1895 וושינגטון, אפריל

 Facts in the case against ■ .1939 ,[ניו-יורק] !Jews
 Professor William E. Knickerbocker, chairman of

 the Department of romance languages, The City
College. ניו-יורק, 1949. ■ שני עלונים מאוירים. ■ חוברת 
קומיקס "Here Comes Whiteman", דאלאס, טקסס, [1965 
בקירוב]. גיבור הקומיקס, "איש-לבן", נלחם ביהודי המגיע 

מהחלל החיצון. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

616. Anti-Semitic Card in the Shape of a Comb
Anti-Semitic card in the shape of a comb. United 
States?, [1920's?].
Striped like a comb, with three lice and in the 
center the caption, “Jerusalem Overtaker”. 4.5x8.5 
cm. Good condition. Stained. Lightly creased. Glue 
marks on the reverse.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

617. Collection of Anti-Semitic Publications from 
the United States
Five booklets, amongst them: ■ Shylock as banker, 
bondholder, corruptionist, conspirator, Gordon 
Clark. Washington, April, 1895. ■ The Holy See 
and the Jews! [New-York], 1939. ■ Facts in the case 
against Professor William E. Knickerbocker, 
chairman of the Department of romance languages, 
The City College. New-York, 1949. ■ Two illustrat-
ed leaflets. ■ Comic booklet "Here Comes Whiteman 
", Dallas, Texas, [ca. 1965]. "Whiteman", the comics' 
hero, fights a Jew who is coming from outer space. 
Size varies, overall good condition.

Opening Price: $200

616

617
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618. "The Truth about Henry Ford" - New-York, 1924
Der emet vegn Henry Ford [the truth about Henry 
Ford] by D.L. Meckler. Illustrations by Mitchel 
Loev. "Pinkas" publishing, New-York 1924. Yiddish.
"The truth about Henry Ford", composition by 
David L. Meckler revealing the racist and anti-Se-
mitic views of Henry Ford. On the cover appears an 
illustration of a "Klu Klux Klan" member, putting 
his hand on Ford's shoulder. The book opens with 
two additional illustrations portraying Ford as 
anti-Semitic and as a "toy" in the "Klu Klux Klan" 
hands. Henry Ford - manufacturer of cars, estab-
lisher of the "Ford" corporation was well known 
as being anti-Semitic. In addition to the many 
anti-Semitic remarks, he distributed more than 
one million copies of "The Protocols of the Elders 
of Zion" and published the anti-Semitic book 
"The International Jew". His anti-Semitic views 
aroused serious objection towards him in the USA. 
In 1927, being intimidated by legal suits against 
him, he posted his apology and regrets concerning 
his accusations against Jews. [2], 126 pp, 21 cm. 
Good condition. Minor damages to cover.

Opening price: $200 

619

התנצלות על פעילותו נגד היהודים וחזר בו מהאשמותיו. [2], 
126 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $200

619. כרזה אנטישמית - בלגרד, 1941
כרזה אנטישמית, הזמנה ל"תערוכה האנטי ֵמיסֹוִנית הגדולה" 
 ,Beranek (תערוכה נגד הבונים החופשיים) בבלגרד. דפוס

בלגרד, [1941]. סרבית.
כרזה צבעונית, בה נראה גבר יהודי אוחז במאזניים, כשבכף 

אחת נמצא יוסף סטלין ובכף השניה מטבעות ושטרות כסף. 
מתחת לאיור מופיע הכיתוב: "מי ינצח? אף אחד! כי היהודי 

שולט על האיזון. בקרו בתערוכה האנטי ֵמיסֹוִנית הגדולה ותראו 
בעצמכם" (סרבית).

"התערוכה האנטי ֵמיסֹוִנית הגדולה" היא תערוכה אנטישמית 
שהוצגה בבלגרד מאוקטובר 1941, במימון השלטון הנאצי, על 
מנת לחשוף את הקונספירציה של היהודים, הבונים החופשיים 

(ֵמיסֹוִנים) והקומוניסטים להשתלטות על העולם ומתוך כוונה 
להגביר את השנאה כלפי קבוצות המתנגדות לגרמניה הנאצית. 

47X71 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים משוקמים שיקום 
מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $1800 

619. Anti-Semitic Poster - Belgrade, 1941
Anti-Semitic poster, invitation to thew "Grand 
Anti-Masonic Exhibition" in Belgrade. Beranek 
printing press, Belgrade, 1941. Serbian.
Poster in color, portraying a Jewish man holding 
scales. On one pan Joseph Stalin is seen and on 
the other - coins and bills. Below the illustra-
tion appears the writing: "who will overcome? 
No one! Since the Jew controls the balance. Visit 
the Grand Anti-Masonic exhibition and see for 
yourself" (Serbian). "The Grand anti-Masonic 
exhibition" is an anti-Semitic exhibition held 
in Belgrade from October 1941, financed by the 
Nazi regime, to uncover the Jewish, Masonic and 
communist conspiracy to control the world and 
was aimed at strengthening hatred against groups 
opposing to Nazi Germany. 47X71 cm. Good condition. 
Folding marks. Professionally restored tears. Cloth 
backed for display and preservation.

Opening Price: $1800
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621. אוסף גדול של גלויות אנטישמיות - אירופה
מאתיים ושמונה גלויות אנטישמיות. אירופה, המחצית הראשונה של המאה ה-20. 

אוסף גדול של גלויות אנטישמיות וגלויות הומוריסטיות השמות ללעג דמויות יהודים באירופה. 
ביניהן, גלויות נדירות, גלויות רבות מראשית המאה ה-20 (אינן מחולקות) ומהעשורים הראשונים 

של המאה. חלקן מופיעות במספר עותקים. מצב משתנה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $5000

620. אוסף גלויות אנטישמיות - ארה"ב ואנגליה
מאה וחמש גלויות אנטישמיות. ארה"ב ואנגליה, המחצית הראשונה של המאה ה-20. 

אוסף גדול של גלויות אנטישמיות וגלויות הומוריסטיות השמות ללעג דמויות יהודים בארה"ב 
ובאנגליה. ביניהן, גלויות נדירות, גלויות מראשית המאה ה-20 (אינן מחולקות) ומהעשורים 

הראשונים של המאה. חלקן מופיעות במספר עותקים. מצב משתנה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $1800

621. Extensive Collection of Anti Semitic Postcards - Europe
Two hundred and eight anti Semitic postcards. Europe, first half of the 20th 
cent. Extensive collection of anti Semitic and humoristic postcards making 
a laughingstock of European Jews. The collection includes rare postcards, 
numerous postcards from the 20th cent (undivided) and from the first decades 
of the 20th cent. some of the postcards appear in several exemplars. Condition 
varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $5000

620. Collection of Anti-Semitic Postcards - USA and England
One hundred and five anti Semitic postcards. USA and England, first half of the 
20th cent. An extensive collection of anti Semitic and humoristic postcards, 
portraying Jewish figures in the USA and England and making a laughingstock 
of them. Included in the collection are rare postcards, postcards from early 
20th cent. (undivided), and the first decades of the 20th cent. some of the 
postcards appear in several exemplars. Condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1800620

621
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623

622. לקט גלויות נאציות / גלויות תעמולה
ארבעים ושמונה גלויות נאציות, שנות ה-30-40. 

לקט גלויות נאציות, גלויות-תעמולה שהפיצה המפלגה הנאצית בגרמניה או גלויות עם דיוקנו של 
 .(Der Ewige Jude) "אדולף היטלר. על מספר גלויות מופיעה חותמת מתערוכת "היהודי הנודד

חלקן מופיעות במספר עותקים. מצב משתנה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800

623. לקט גלויות אנטי נאציות
עשרים ותשע גלויות אנטי נאציות. ארה"ב וצרפת, [שנות ה-40]. 

לקט גלויות אנטי נאציות השמות ללעג את דמותו של היטלר, נושאות כיתוב בגנות המשטר הנאצי 
או מצהירות על סיום המלחמה הקרב ועל תבוסת הנאציזם. חלקן מופיעות במספר עותקים. מצב 

משתנה. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $500

622. Collection of Nazi Postcards / Propaganda Postcards
Forty eight Nazi postcards, 1930s-40s.
Collection of Nazi postcards, propaganda postcards distributed by the Nazi 
party in Germany or postcards with Adolph Hitler's portrait. On several 
postcards appears an ink stamp of the "Wandering Jew" exhibition (Der Ewige 
Jude). some of the postcards appear in several exemplars. Condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $800

623. Collection of Anti Nazi Postcards
Twenty nine anti Nazi postcards. USA and France, [1940s].
Collection of anti Nazi postcards, making a laughingstock of Hitler, disdain-
ing the Nazi regime or declaring the approaching end of war and Nazi defeat. 
some of the postcards appear in several exemplars. Condition varies.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $500
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624. Struwwelhitler - Anti Nazi Parody - London
Struwwelhitler, a Nazi Story Book by Doktor 
Schrecklichkeit by Robert and Philip Spence. 
The Daily Sketch and Sunday Graphic publishing, 
[London, ca. 1941]. English.
Struwwelhitler, parody on the German children's 
book Struwwelpeter, mocking Hitler and other 
leaders of the Nazi party amongst them Rudolph 
Hess, Herman Goering and Joseph Goebbels, as well 
as Mussolini and Stalin.
The original illustrations of the book were 
adapted in such a way that Hitler's figure replaces 
the figure of Struwwelpeter. The rhymed tales 
were also adapted and they describe in a satiric 
way the misdeeds of Hitler. 24 pp, 17.5 cm. Good 
condition. Minor stains, tears to cover. Minor tears 
to first two leaves.

Opening Price: $200

624. "היטלר הפרוע" - פרודיה אנטי נאצית ברוח מלחמת 
העולם - לונדון

 Struwwelhitler, a Nazi Story Book by Doktor
 .(Spence) מאת רוברט ופיליפ ספנס ,Schrecklichkeit

הוצאת the Daily Sketch and Sunday Graphic, [לונדון, 
1941 בקירוב]. אנגלית.

Struwwelhitler, פרודיה על ספר הילדים הגרמני 
Struwwelpeter [בתרגום עברי: "יהושע הפרוע"], השמה ללעג 

את היטלר ומנהיגים בולטים במפלגה הנאצית, בהם רודולף 
הס, הרמן גרינג ויוזף גבלס, וכן את מוסוליני וסטלין. 

איוריו הצבעוניים המקוריים של הספר עובדו כך שדמותו של 
היטלר מחליפה בהם את דמותו של "יהושע הפרוע". המעשיות 

המחורזות עובדו גם הן, ומתארות בהומור ובחריפות את מעלליו 
של היטלר. 24 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים 

בעטיפה. קרעים קלים בשולי שני העמודים הראשונים. 

פתיחה: $200 

624

625. כרזת בחירות - המפלגה הנאצית בגרמניה, 1932
 Bonzen und Herrenklub mit dem Juden - mit dem

Schaffenden Volk Adolf Hitler, Liste 1, כרזת 
 ,Neumeister בחירות מטעם המפלגה הנאצית. דפוס

ביירוית (Bayreuth, עיר בצפון מדינת בוואריה בגרמניה), 
[1932 בקירוב]. עיצוב הכרזה נעשה בידי פיליפ רופרכט 

(Rupprecht), קריקטוריסט הנודע בעיקר בזכות הקריקטורות 
האנטישמיות שפרסם ב"דר שטירמר" תחת שם העט "פיפס". 

קריקטורה מרשימה המציגה את המרוץ לראשות ממשלת גרמניה 
כמרוץ סוסים. את קו הסיום חוצה, בהפרש גדול, נציגּה של 
המפלגה הנאצית. אחריו משתרכות יתר המפלגות: המפלגה 

הקומוניסטית, מפלגת המרכז והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית. 
בסוף נראה נציג מפלגת העם הלאומית הגרמנית, נופל מסוסו. 

ביציע הצופים השמאלי, המונים מריעים ומניפים דגלים עם 
 ."Heil Hitler" :צלבי-קרס. שניים אוחזים בשלט עם הכיתוב

ביציע אחר מופיעה חבורת גברים, לבושים בחליפות וכובעי 
Herren- :צלינדר. מאחוריהם מגן-דוד. מתחת ליציע הכיתוב

Club ["מועדון-גברים"]. 
הכרזה נדפסה, ככל הנראה, לקראת אחת משתי מערכות 

הבחירות שנערכו בגרמניה בשנת 1932. בבחירות שנערכו ביולי 
1932 היתה המפלגה הנאצית לסיעה הגדולה ברייכסטאג, והיא 

שמרה על כוחה גם במערכת הבחירות השנייה שנערכה בסוף 
אותה שנה. בינואר, 1933 מונה היטלר לקאנצלר גרמניה.

50X136 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים, קרעים בשוליים ובפינות 
(עברו שיקום מקצועי). שוליים עליונים חתוכים מעט. מודבקת על 

בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $4500

two elections campaigns in Germany in 1932. In the 
elections that took place in July 1932 the Nazi 
Party was the largest faction in the Reichstag, 
and it kept its power in the second elections 
campaign which took place at the end of the same 
year. Hitler was appointed Chancellor of Germany 
in January 1933.
136X50 cm. Good condition. Stains. Creases, tears to 
edges and corners (professionally restored). Upper 
margins are somewhat chopped. Cloth backed for 
display and preservation.

Opening Price: $4500
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625. Election Poster - Nazi Party in Germany, 1932
Bonzen und Herrenklub mit dem Juden - mit dem 
Schaffenden Volk Adolf Hitler, Liste 1, election 
poster issued by the Nazi Party. Neumeister 
printing press, Bayreuth, (town in Northern 
Bavaria in Germany), [ca.1932]. Design of poster by 
Philip Rupprecht, a caricaturist known mainly for 
his anti-Semitic caricatures published in "Der 
Stürmer" under the pen-name "Fips".
Remarkable caricature featuring the campaign for 
the role of German Prime Minister as a horse race 
between the candidates. Crossing the finish line 
first is the representative of the Nazi party. Far 
behind lag the other parties: The Communist Party, 
The Center Party and the Social-Democratic Party. 
Last is the representative of the German National 
People's Party falling off his horse. Masses of 
people are seen on the left balcony cheering 
and flying flags with Swastikas. Two people are 
holding a sign "Heil Hitler". A group of men are 
seen on another balcony, dressed in suits and 
top hats. Behind them is seen a Star of David. The 
inscription Herrn Klub ["Men's Club"] appears 
under the grandstand.
The poster was probably printed towards one of 

626. Poster Condemning the "Ha'avara" Agreement
"Jewish Press about the 'Ha'avara'", a poster 
against the Ha'avara agreement. A. Moses printing 
press, Tel-Aviv, [ca.1935].
Citations from articles criticizing the "Ha'avara" 
agreement which were published in the newspapers 
"HaYarden", "Do'ar HaYom", "Der Moment", "Dos 
yidishe tagblat", "HaAretz" and others.
"Ha'avara" agreement was signed in 1933 between 
Nazi Germany and the Jewish Agency in order to 
transfer property and capital of German Jews to 
Eretz Israel. This transfer agreement led to a 
bitter conflict in Eretz Israel and the Diaspora, 
amongst other topics, around the moral issue of 
negotiating with the Nazis and the potential 
economic profit involved. 63X94.5 cm. Good condi-
tion. Stains, creases, minor tears. Folded.

Opening Price: $1000

626. כרזה בגנות הסכם ההעברה
"העתונות היהודית על ה'העברה'", כרזה בגנות הסכם ההעברה. 

דפוס א. מוזס, תל-אביב, [1935 בקירוב].
ציטוטים מתוך מאמרי-ביקורת על הסכם ה"העברה", 

שהתפרסמו בעתונים "הירדן", "דאר היום", "דער מאמענט", 
"דאס יידישע טאגבלאט", "הארץ", ואחרים.

הסכם ההעברה נחתם בשנת 1933 בין שלטונות גרמניה הנאצית 
לסוכנות היהודית, במטרה להעביר את רכושם והונם של יהודי 
גרמניה לארץ ישראל. מפעל ההעברה עורר עימות סוער בישוב 
היהודי בארץ ובתפוצות, בין היתר סביב השאלה המוסרית של 
עצם ניהול משא ומתן עם הנאצים והרווח הכלכלי המופק מכך. 

63X94.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים, קרעים קלים. מקופלת.

פתיחה: $1000
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627. מחברת אסירי התקווה - מהמקובל רבי יהודה פתיה, 
1940

מחברת אסירי התקווה, יאודה משה ישועה פתייא [יהודה פתיה]. 
ירושלים, שנת תרנ"ן לפ"ק [1940]. 

"סדר בקשת רחמים בעת צרה שלא תבוא, שהיה בשנת ת"ש". 
חוברת תפילות ובקשות, נדפסה בתקופת השואה - "הוכרחנו 

להדפיסו כדי שיהיה מצוי ביד הכל וכולנו נתחבר ביחד כאיש 
אחד להרבות בתפלה ובתחתונים לפני המקום ברוך הוא, אולי 

יחנן ה' צבאות על שארית עמו וצאן מרעיתו שלא יהיה דמם 
נשפך כמים". טז עמ', 24 ס"מ. קמטים וכתמים. 

פתיחה: $200

627. Prisoners of Hope Notebook - by Rabbi Yehuda 
Fatiyah, 1940
Prisoners of Hope notebook, Yehuda Fatiya. 
Jerusalem, [1940].
A booklet of prayers, printed during the holo-
caust- "we were obliged to print it so that all of 
us can have it and be united in prayer…" 16 pp, 24 
cm. Creases and stains.

Opening Price: $200

628

628. תעודה מטעם המפלגה הנאצית- שרונה, 1939
Ehren-Urkunde, תעודה שניתנה מטעם המפלגה הנאצית עבור 
ביצועים טובים בתחרות מקצועית בתחום הדפוס והנייר. ָׂשרֹוָנה 

(Sarona), יוני 1939. גרמנית.
תעודה שניתנה ל-Rudolf Bohme, במושבה שרונה (מושבה 

טמפלרית בסמוך ליפו) עבור הישגיו בתחרות מקצועית בתחום 
הדפוס. בראש התעודה מופיע סמל גרמניה הנאצית. ייתכן 

 ,Reichsberufswettkampf -והתחרות נערכה במסגרת ה
תחרות מקצועית שנתית שארגנה "חזית העבודה הגרמנית", 
בשיתוף עם "הנוער ההיטלראי", ובה נבדק הידע התיאורטי 

628. Certificate on behalf of the Nazi Party - 
Sarona, 1939
Ehren-Urkunde, certificate on behalf of the Nazi 
Party for good performance in a professional 
printing and paper competition. Sarona, June 1939. 
German.
A certificate given to Rudolf Bohme, in the colony 
of Sarona (a Templar colony next to Jaffa) for 
his performance in a professional printing 
competition. The symbol of Nazi Germany appears 
on the upper part of the certificate. It is pos-
sible that this competition was held during the 
Reichsberufswettkampf, a professional annual 
competition organized by the "German Labor Front" 
in cooperation with "Hitler Jugend" destined to 
check the theoretical and practical knowledge of 
various professionals and their affinity to the 
Nazi ideology.
Sarona is the fourth colony established by 
Templar Germans in Eretz Israel in the second 
half of the 19th cent. When the Nazis rose to power 
in Germany, a branch of the Nazi party was estab-
lished in the colony. 29X43 cm in a frame 41.5X56 
cm. Good condition. Folding marks and creases. Not 
examined out of frame.

Opening Price: $300

והמעשי של בעלי מקצועות שונים וזיקתם לאידיאולוגיה 
הנאצית. 

ׂשרונה היא המושבה הרביעית שהקימו הגרמנים הטמפלרים 
בארץ ישראל במחצית השנייה של המאה ה-19. עם עליית 

הנאצים לשלטון בגרמניה, הוקם בה סניף של המפלגה הנאצית. 
29X43 ס"מ במסגרת 41.5X56 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול 

וקמטים. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $300
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629. לוח לשנת תרצ"ט - המבורג, 1938
Luach - לוח תרצ"ט לפ"ק 5699, 26 בספטמבר 1938 עד 13 

בספטמבר 1939. המבורג / פרנקפורט, [1938]. 
לוח בהוצאת "קרן התורה" בגרמניה, עברית וגרמנית. [2], 41, 

[1] 13 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. 

פתיחה: $200

629. Calendar for the year 1938-39 - Hamburg, 1938
Luach - calendar for September 26 1938 through 
September 13 1939. Hamburg / Frankfurt, [1938].
Calendar published by "Keren HaTorah" in Germany, 
Hebrew and German. [2], 41, [1] 13 cm. Fair-good 
condition. Stains and wear.

Opening Price: $200

630. שלטים עבור בתי-עסק יהודיים, 1940
שני שלטים עבור בתי עסק יהודיים. [צרפת? בלגיה?, 1940].

Judisches Unternehmen .1 [עסק יהודי], שלט נייר מודפס. 
גרמנית, צרפתית והולנדית. 

40X28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי חלודה. קרוע לשניים ומשוקם 
בנייר דבק. 

 Unter Verwaltung eines arischen .2
 kommissarischen Verwalters auf Grund der

Verordnung vom 18. Oktober 1940, שלט נייר מודפס 
המודיע על העברת ניהולו של בית עסק לידי ממונה ארי, על פי 
צו מה-18 באוקטובר 1940. גרמנית וצרפתית. 40X19 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני. סימני קיפול. מספר קרעים קלים באחד מקוי הקפל. 
כתמי רטיבות.

כשלושה חודשים לאחר נפילת צרפת, בספטמבר 1940, שלטון 
הכיבוש הגרמני פקד על היהודים להתייצב בתחנות המשטרה 
לצורך רישום. היה עליהם לעשות זאת לפני ה-20 באוקטובר 
1940. עד אז חובה היה עליהם לתלות בחלונות הראווה של 

עסקיהם שלט ובו הציון "בית עסק יהודי". בתקנה נוספת 
שהוציאו הגרמנים נקבע שייערך מפקד של כל בתי העסק 

והמפעלים היהודיים, וכי סמכויות הניהול יופקדו בידי מפקח 
ארי. השלטים בחלונות הראווה של העסקים התחלפו לשלטים 
חדשים המבשרים כי "ניהול העסק הועבר לידי ממונה ארי". 

פתיחה: $1500 

630. Signs for Jewish Businesses, 1940
Two signs for Jewish businesses. [France? 
Belgium?, 1940].
1. Judisches Unternehmen [Jewish Business]. A 
printed paper sign. German, French and Dutch. 
40X28 cm. Good-fair condition. Foxing-marks. Torn 
into two and restored with adhesive tape.
2. Unter Verwaltung eines arischen kommissar-
ischen Verwalters auf Grund der Verordnung vom 
18. Oktober 1940. A printed paper sign informing 
that the business has been transferred to an 
Arian manager, according to a decree from October 
18 1940. German and French. 40X19 cm. Good-fair 
condition. Folding-marks. Several minor tears to 
folding mark. Moisture-marks.
Three months after the occupation of France, in 
September 1940, the German regime ordered the 
Jews to register in police stations. They had to 
do so prior to October 20 1940, and were ordered 
to post in the showcases of their businesses a 
sign "Jewish Business". In an additional decree 
issued by the Germans a date was determined on 
which a census will be carried out and all of the 
Jewish businesses and plants will be recorded 
and the management will be transferred to Arian 
supervisors. The signs were then replaced by 
signs informing the public that "the management 
was transferred to an Arian manager".

Opening price: $1500
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631. שני פנקסי קבלות של היודנראט בגטו לודז'
 Krankenhilfe-1. פנקס קבלות, ניתנו כנגד תרומה ל

für Eingesiedelte [ארגון סיוע לחולים מקומיים] 
בגטו לודז'. על כל קבלה חתום (בדפוס) ד"ר אוסקר זינגר 

(Oskar Singer), פובליציסט וסופר, מאנשי צוות המחלקה 
לסטטיסטיקה של היודנראט בגטו וממובילי מפעל התיעוד 

בגטו, אשר יצר את "הכרוניקה של גטו לודז'". אחרי כל קבלה 
נמצא שובר, לשמרו בפנקס. בפנקס לא היה בשימוש ונמצאות בו 

קבלות מספר 7X10.5 .206-250 ס"מ. מצב טוב. בלאי בעטיפה. 
2. פנקס קבלות של ה- Zwischen-Ressort-Comitè[ועד 

בין-מחלקתי], לשימוש מחלקות היודנראט בגטו לודז', לרישום 
תנועת עובדים ממחלקה למחלקה. גטו לודז', 1944. הפנקס לא 

 8X14.5 .3007-3100 היה בשימוש ונמצאות בו קבלות מספר
ס"מ. מצב טוב. בלאי בעטיפה. 

פתיחה: $1000

632. לקט תויות ופריטי-נייר מגטו לודז'
 עשרה פריטים - תויות, תלושי ופנקסים מגטו לודז',

1939-1943. גרמנית ויידיש.
אישורי עבודה, תלוש מזון, פנקס מזון, תעודות של "אחראי על 

עובדים", הזמנה לבית-ספר, אישור לקבלת מקום מגורים בגטו 
אֹוְטבֹוְצק (Otwock), אישור-מעבר לעובד הנוסע ממקום למקום 
- את האישור רשאי לבקש רק בעל מדים... על היהודי להחזיק 

ברשותו לחם בלבד והוא מוכרח לעבור חיטוי טרם נסיעתו. גודל 
משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1000

631. Two Receipt Booklets of the Lodz Ghetto 
Judenrat
1. Receipt booklet. Receipts were for donations 
to the Krankenhilfe für Eingesiedelte [relief 
organization for local sick people] in the 
Lodz Ghetto. Signed in print on each receipt is 
Dr. Oskar Singer, author and publicist, of the 
Judenrat Statistics department in the Ghetto and 
one of the leaders of the documentation project 
in the Ghetto who composed the "Chronicles of 
the Lodz Ghetto". Each receipt is followed by a 
voucher to be kept in the booklet. The booklet has 
not been in use and contains receipts no. 206-250. 
7X10.5 cm. Good condition. Worn cover.
2. Receipt booklet of Zwischen-Ressort-
Comitè[inter-departmental committee], for use 
by the Lodz Ghetto Judenrat. The receipts were 
used for recording workers transferring from 
one department to another. Lodz Ghetto, 1944. The 
booklet has not been in use and contains receipts 
no. 3007-3100. 8X14.5 cm. Good condition. Worn cover.

Opening Price: $1000

632. Collection of Labels and Paper Items of the 
Lodz Ghetto
Ten itmes - labels, coupons and notebooks of the 
Lodz Ghetto, 1939-1943. German and Yiddish. Work 
permits, food coupon, food notebook, certificates 
of "in charge of workers", invitation to school, 
certificate for receiving lodging in the Otwock 
Ghetto, transit-certificate for a worker traveling 
from place to place - certificate can be requested 
only by a person in uniform…a Jew can keep bread 
only and go through disinfection prior to his 
departure. Size varies, overall good condition.

Opening Price: $1000

631

632
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633. תריסר תצלומים - חתונה יהודית בה המצולמים עונדים 
טלאי צהוב - אמשטרדם, ראשית שנות ה-40

תריסר תצלומים המתעדים חתונה של זוג יהודי. אמשטרדם, 
[ראשית שנות ה-40].

תצלומים המתעדים חתונה של זוג יהודי: תצלומים קבוצתיים 
בחלל בית הכנסת, תצלומים של בני הזוג במהלך הטקס, לפניו 

ואחריו. החתן, הכלה וכל יתר המצולמים עונדים טלאי צהוב. 
 Foto G. Leefmans…" :חותמות צלם בגב כל התצלומים

."Amsterdam
במאי 1940 פלשה גרמניה להולנד וכמה ימים אחר כך כבשה 
את אמשטרדם. מיד עם כיבוש הולנד, הגרמנים ביצעו רישום 

של כל היהודים והטילו עליהם צווים והגבלות רבות. ב-1942 
יהודים חויבו לענוד טלאי צהוב. באותה שנה החלו הגרמנים עם 

הגליית הקהילה היהודית למחנות ריכוז והשמדה. 23X17 ס"מ. 
מצב טוב.

פתיחה: $2400

633. A Dozen Photographs - Jewish Wedding - 
Participants wearing Yellow Badge - Amsterdam, 
early 1940s
A dozen photos portraying a wedding of a Jewish 
couple. Amsterdam, [early 1940s].
Photos portraying a Jewish wedding: group photos 
within the synagogue, photos of the couple during 
the ceremony, prior to the ceremony and following 
it. The groom, bride and all other participants 
wear a yellow badge. Photographer's ink stamps on 
the reverse: "Foto G. Leefmans…Amsterdam".
In May 1940 Germany invaded Holland and several 
days later occupied Amsterdam. Immediately after 
occupying Holland the Germans registered all the 
Jews and imposed many restrictions and decrees. 
In 1942 Jews were forced to wear a yellow badge. In 
the same year the Germans started to deport Jews 
to concentration and extermination camps. 23X17 
cm. Good condition.

Opening Price: $2400

633
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634. "השמדת היהודים בפולין הכבושה" - לונדון, 1943 - הדיווח הרשמי הראשון על השואה
 .Hutchinson הוצאת .The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland

לונדון, [1943]. אנגלית.
חוברת שנדפסה מטעם משרד החוץ של הממשלה הפולנית הגולה. תוכן החוברת מהווה את הדיווח 

הרשמי הראשון על השואה (נכתב ב-1942 ונדפס ב-1943). החוברת מחולקת לשלושה פרקים:
 ,Edward Raczyński ,1. דו"ח על מצב היהודים, מאת שר החוץ של הממשלה הפולנית הגולה

המבוסס על עדויות שונות ובמרכזן עדותו של יאן קארסקי (Jan Karski-Kozielski), שהצליח 
לחדור אל תוך מחנה ריכוז גרמני והיה עד להשמדת היהודים.

2. הצהרת האומות המאוחדות מיום 17 בדצמבר 1942, על-פיה תשומת לבן של ממשלות בעלות-
הברית "הופנתה לדיווחים הרבים מאירופה [המוסרים] שהרשויות הגרמניות אינן מסתפקות 

בהימנעות מהענקת הזכויות האנושיות האלמנטריות לאנשים מהגזע היהודי בכל הטריטוריות 
שעליהן הרחיבו את שלטונם הברבארי, [אלא] מבצעות כעת את הכוונות, שהיטלר חזר עליהן 
לעיתים, לחסל את העם היהודי באירופה... [הממשלות] מאשרות מחדש את החלטתן החגיגית 

להבטיח כי אלה האחראים 
לפשעים הנ"ל לא יתחמקו 

מתגמול, ולהמשיך הלאה בצעדים 
המעשיים [להשגת] מטרה זו".
3. נאום של שר החוץ הפולני 

ששודר בדצמבר 1942, בו הוא 
קורא לממשלות האו"ם ולציבור 

הרחב להכיר בטרגדיה המתרחשת 
באירופה ולנקוט בפעולה.

16 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 
כתמי חלודה סביב סיכות ההידוק.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1000

634. "Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland" - London, 1943 
- The First Official Announcement about the Systematic Murder of Jews by the 
Nazis
The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland. London: 
Hutchinson, [1943]. English.
This pamphlet constitutes the first official report about the Holocaust. Jan 
Karski-Kozielski was a Polish Government emissary in Nazi-occupied Poland 
who bribed his way into a German concentration camp and witnessed first-hand 
the mass extermination of Jews. The report, written in 1942 and printed in 
1943 on behalf of the exiled Polish Ministry of Foreign Affairs in London, 
contains the full text of a speech delivered to the United Nations in December 
1942 that announces the reality of the Holocaust to the world, and addi-
tionally the joint UN declaration issued one week later. Printed in a small 
print run and never officially distributed in the period, with most copies 
destroyed.
The contents are divided into three parts:
1. Report about the state of the Jews in Poland, by Edward Raczyński, the Foreign 
Minister of the exiled Polish government:, "In the hope that the civilized 
world will draw the appropriate conclusion, the Polish Government desire to 
bring to the notice of the public, by means of the present White Paper, these 
renewed German efforts at mass extermination, with the employment of fresh 
horrifying methods".
2. Declaration of the United Nations dated December 17, 1942, according to 
which the attention of the governments of the Allied Forces "was drawn to 
numerous reports from Europe which [reported] that the German authorities 
do not only refrain from granting basic human rights to people of the Jewish 
race in all the territories under their barbaric rule, [but] currently manip-
ulate the intentions that Hitler often repeated, to exterminate the Jewish 
People in Europe… [Governments] reconfirm their decision to ensure that those 
responsible for these crimes will not evade retaliation, and continue to take 
steps to [achieve] this goal". 
3. Speech by the Polish Foreign Minister broadcasted in December 1942, in 
which he calls upon the UN governments and the public to admit the tragedy 
occurring in Europe and to take action.
16 pp, 21.5 cm. Very good condition. Foxing marks surrounding staples.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $1000

634
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635. "הכרזה האדומה" - כרזת תעמולה מטעם ממשלת וישי - צרפת, 1944
"הכרזה האדומה", כרזת תעמולה מטעם צרפת של וישי והשלטונות הגרמנים בצרפת. [פריז], 1944. 

צרפתית. 
בראש הכרזה תצלומים של תשעה מחברי ארגון ה- F.T.P. - M.O.I, ארגון מחתרתי שפעל במסגרת 
תנועת ההתנגדות הצרפתית ("הרזיסטאנס"), ומפקדם, מיסאק מאנושיאן. מתחת לכל תצלום מופיע 
שם המצולם, מוצאו (כמעט כולם ממוצא יהודי), ומספר "פעולות הטרור" ופעולות החבלה במסילות 

635. "The Red Poster" - Propaganda Poster issued by the Vichy Regime - France, 
1944
"The Red Poster", propaganda poster on behalf of the Vichy Regime and the 
German authorities in France. [Paris], 1944. French.
On the upper part of the poster appear photos of nine members of F.T.P.- M.O.I. 
organization, an underground organization active within the French resis-
tance movement (the "resistance") and their commander Missak Manouchian. 
Under each name appears the name of the photographed, origin (most of them are 
of Jewish origin), and the number of "terrorist acts" and damages to railways 
which he carried out. On the lower part are photos of bodies, guns and trains 
which went off the tracks. Inscription in French: "Des libérateurs? La libéra-
tion par l'armée du crime!" [liberators? Liberation by the army of crime!].
 The F.T.P.-M.O.I. organization (abbreviation of "partisans-snipers" and 
"power of the immigrant"), was active during the years 1942-1943, and carried 
out more than 200 armed actions against Germans. Many of the organization's 
members were immigrants or immigrants' children, and many of them were 
Jewish. In November 1943 the organization was revealed. Twenty three members, 
a group called "Manouchian Group", were arrested, sentenced and executed. 
In 1944, the Vichy Regime issued the "Red Poster" in order to present the 
organization's members as terrorists and calm down the public severe reaction 
following the execution. 78X119 cm. Good condition. Stains, professionally 
restored tears. Cloth backed for display and restoration.

Opening Price: $1800

635

רכבת שביצע. בתחתית תצלומים של גופות, אקדחים ורכבות שירדו מהפסים. כיתוב בצרפתית: 
"!Des libérateurs? La libération par l'armée du crime" [משחררים? שחרור על-ידי 

צבא הפשע!]. 
ארגון ה- F.T.P. - M.O.I(ראשי תיבות של "פרטיזנים-צלפים" ו-"כוח האדם המהגר"), פעל 

בשנים 1942-1943, וביצע למעלה מ-200 פעולות מזוינות נגד הגרמנים. רבים מחברי הארגון היו 
מהגרים או בני מהגרים, חלק גדול מהם יהודים. בנובמבר 1943 נחשף הארגון. עשרים ושלושה 
מחבריו, קבוצה שנקראה "קבוצת מאנושיאן", נלכדו, הועמדו לדין והוצאו להורג. בשנת 1944, 
ממשלת וישי הוציאה לאור את "הכרזה האדומה" במטרה להציג את חברי הארגון כטרוריסטים 

ולהשקיט את סערת הרוחות שהתחוללה בציבור בעקבות ההוצאה להורג. 78X119 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים, קרעים משוקמים שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $1800 
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636. "מלח בעיניים" – מוסקבה, 1944 – ספרון אנטי-היטלר 
מזמן המלחמה

זאלץ אין די אויגן, ב. גוטיאנסקי [בנימין גוטינסקי]. איורים: 
א. הפטר. הוצאת "דער עמעס", מוסקבה, 1944. יידיש.

22 מעשיות מחורזות בגנות היטלר וגרמניה הנאצית, מלוות 
איורים חריפים והומוריסטיים. המחבר, גוטינסקי (-1905

1949) – משורר יידיש, מתרגם ועורך. חיבר שירים לילדים, 
מעשיות בחרוזים ומערכונים קצרים בעיתונים ביידיש וברוסית. 
בשנת 1942 התגייס לצבע האדום, בתחילה בתור כותב מכתמים 
ותעמולה אנטי-נאצית ולאחר מכן כלוחם בחזית. תרגם את "דון 

קישוט" לסרוונטס ליידיש. גוטינסקי נעלם בסוף שנת 1948; 
כנראה נעצר, עונה בכלא הסובייטי והוצא להורג עם יוצרים 

יהודים נוספים בשנת 1949. 38, [2] עמ', 16 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

636. "Salt in the Eyes" – Moscow, 1944 – Anti-
Hitler Booklet Published During the War
Gutyanski, B. [Binyamin]. Zalts in Di Oygn [Salt 
in the Eyes]. Illustrations A. Hafter. Moscow: Der 
Emes, 1944. Yiddish.
Twenty-two rhymed stories ridiculing and mocking 
Hitler and Nazi Germany, illustrated with 
numerous harsh and humorous anti-Hitler illus-
trations. The author, Gutyanski (1905-1949), was a 
Yiddish poet, translator and editor. He composed 
poems for children and rhymed stories and short 
sketches for papers in Yiddish and Russian. 
Gutyanski joined the Red Army in 1942, at first 
as a writer of anti-Nazi propaganda and later as 
a soldier. He also translated Don Quixote into 
Yiddish. Gutyanski disappeared in 1948; he was 
probably arrested, tortured in a Soviet Prison and 
executed with other Jewish creators in 1949. 38, [2] 
pp, 16 cm. Very good condition.

Opening price: $200

636

637

637. תצלומים משחרור מחנה ברגן-בלזן, אפריל-מאי 1945

עשרים ואחת תצלומים המתעדים את מראה מחנה הריכוז 
ברגן-בלזן מייד לאחר שחרורו בידי חיילי הצבא הבריטי. 

אפריל-מאי 1945 בקירוב.
בתצלומים נראים ניצולים במצב גופני קשה, גופות פזורות 

בשטח המחנה, הענקת טיפול רפואי, שריפת מבני המחנה 
(כנראה, ביום 21 במאי), ועוד.

כפי הנראה, התצלומים צולמו בידי חייל בריטי בשבועות 
הראשונים לשחרורו של המחנה. חלקם מתוארים בצדם האחורי 
(בעפרון). נתונים במעטפה עם חותמת-דואר בריטית מנובמבר 

5.5X8 .1945 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

637. Photographs of the Liberation of Bergen- 
Belsen Concentration Camp, April-May 1945
Twenty one photos portraying the Bergen-Belsen 
concentration camp soon after its liberation by 
British soldiers, circa April-May 1945.
The photos portray survivors in very severe 
physical condition, bodies scattered in the camp, 
medical treatment, burning of the camp's build-
ings (probably on May 21), etc.
It seems that the photos were taken by a British 
soldier during the first few weeks following the 
camp's liberation. Some photos are titled on the 
reverse (in pencil). Contained in an envelope with 
a British postal ink stamp of November 1945. 5.5X8 
cm. Good condition.

Opening Price: $1000
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638

638. תצלומים המתעדים את שואת יהודי אירופה
57 תצלומים המתעדים את שואת יהודי אירופה ואת מחנות 

הריכוז, [שנות ה-40]. 
 2.5X25) בין התצלומים: ■ חמישה תצלומי עיתונות גדולים
ס"מ, United Press International Photo) - מסוף 

המלחמה, ממחנות נורדהאוזן (דורה מיטלבאו), לנגנשטיין 
(Langenstein), בלזן ודכאו; ■ שבעה תצלומים (הדפסות 

מאוחרות?) מרצח יהודי ליבאו (לטביה) בבורות ירי, 1941; 
■ שלשה תצלומי פורטרט (הדפסות מאוחרות) של פרטיזנים 

שנרצחו בידי הנאצים; ■ 26 תצלומים, חלקם רפרודוקציות של 
תצלומים מתקופת השואה (בחלקם נראים גטו קובנה, גטו ריגה 
ומחנה אושוויץ), חלקם שימשו להכנת פרופגנדה נאצית וחלקם 

צולמו בקרב ניצולי השואה אנשי "שארית הפליטה" לאחר 
המלחמה. ■ אלבום ובו 26 תצלומים (7X9.5 ס"מ), 16 מהם 

צולמו במחנה הריכוז בוכנוולד, [שנות ה-50]. בדפי האלבום 
שולבו פתקים מודפסים עם הסברים. בתצלומים נראים הכניסה 
למחנה, מודל של המחנה, מבנים שונים בו, הקרמטוריום, עמוד 
תליה, ועוד. חלק מהתמונות קשות לצפייה. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $1500

638. Photographs that Document the Holocaust of 
European Jewry
57 photographs documenting the Holocaust of 
European Jewry and the concentration camps, 
[1940s]. Among the photographs: ■ Five large 
newspaper photographs (2.5X25 cm, United Press 
International Photo) - from the end of the war, 
Nordhausen (Dora-Mittelbau), Langenstein, 
Belsen and Dachau camps; ■ Seven photographs 
(later prints?) of the murder of the Jews of Libau 
(Latvia) shot down into pits, 1941; ■ three portrait 
photographs (later prints) of partisans murdered 
by the Nazis; ■ 26 photographs, some reproductions 
of photographs from the time of the Holocaust 
(Kovno Ghetto,Riga Ghetto and Auschwitz can be 
seen in some of the photographs), some were used 
for Nazi propaganda and some were photographed 
in the midst of Holocaust survivors, she'erit 
hapleita after the war. ■ Album with 26 photo-
graphs (7X9.5 cm), 16 were taken in the Buchenwald 
concentration camp, [1950s]. Printed notes with 

explanations were integrated into the album 
leaves. The entrance to the camp, a model of the 
camp, various structures, crematorium, hanging 
pole and more can be seen in the photographs. Some 
of them are difficult to behold. Varied size and 
condition.

From the collection of Arnie Druck. 

Opening Price: $1500
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639. תצלום תזמורת של אסירי מחנות-ריכוז משוחררים בנירנברג - מאי 1946 / פריטים נלווים
 Jewish Ex-Concentration Camp - 1. תצלום של תזמורת אסירי מחנות-ריכוז משוחררים

Orchestra - בהופעה בבית האופרה בנירנברג ביום 7 במאי 1946. חברי התזמורת מופיעים על 
הבמה לבושים מדי-אסיר מפוספסים ומתחתם עניבה. התפאורה הנצבת על הבמה מורכבת משני 
אלמנטים עיקריים המסמלים את דרכם השסועה של משוחררי המחנות: גדר תיל ועליה מגן-דוד 

צהוב עם המלה (Jude) - טלאי צהוב, ולצדה עמוד ממנו צומח עץ תמר ועליהם תלוי מגן-דוד עם 
הכיתוב "ציון". בחזית הבמה תשעה מלבנים עם פסים כחול-לבן, עליהם מופיע הכיתוב "עמ [עם] 

ישראל חי". 20X26 ס"מ. מצב טוב. סימני אטב בצדו האחורי. 
תצלום זה מופיע באתר האינטרנט של המכון למחקר יהודי יִיווָא (Yivo) ושם מצוין כי התזמורת 

מופיעה בפני התובעים של "משפטי נירנברג" וצוות התביעה. 
2. תכנייה מודפסת לכבוד האירוע הנ"ל (אנגלית). בתכנייה מופיעים שמותיהם ותמונותיהם של 

כל חברי התזמורת וכן הרפרטואר שהושמע אותו ערב: ארבעה קטעים מתוך אופרות ידועות ושבעה 
שירים אקטואליים: שני שירים מגטו וילנה ושירי-עם ובסיום השיר "Our Way". בצדה האחורי 

נדפסו המלים של ארבעה מהשירים. [4] עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 
3. דף-מידע אודות התזמורת, אף הוא נדפס לכבוד האירוע הנ"ל (אנגלית). נדפסו בו פרטים 

אודות התזמורת, שנוסדה בקובנה ב-1941, זמן קצר לאחר הקמת הגטו בעיר. כיוון ש"התליינים 
הנאציים" אילצו את חברי התזמורת להופיע בפניהם, שרדו חבריה עד חיסול הגטו ביוני 1944. עם 

חיסולו, 35 חברי התזמורת נפוצו למחנות ריכוז. את המלחמה שרדו תריסר חברים בלבד, שחברו 
 St. Ottilien בראשית נקראה התזמורת ;St. Ottilien) אלה לאלה מחדש בסנט אוטיליין

Orchestra), מינכן, ביוני 1945. התזמורת פעלה עד שנת 1949. דף 31.5 ס"מ. 
4. מכתב מודפס במכונת כתיבה, נשלח מהאיזור האמריקני בגרמניה לארה"ב במארס [1946?] 

וכולל דיווח אישי ומפורט על הנעשה במחנות העקורים, על פעילות הצבא האמריקני והג'וינט, על 
התנאים הפיזיים של הניצולים, ועוד. [2] דף (אינו שלם?). 

פתיחה: $3000
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640. כרזה של האיגוד היהודי להתנגדות וסיוע - פריז
 UJRE [Union des juifs pour [צרפתים זכרו], כרזה מטעם ארגון Francais Souvenez-vous

la résistance et l'entraide, "איגוד יהודי להתנגדות וסיוע"]. פריז, [ראשית שנות ה-50]. 
צרפתית.

כרזה גדולה, במרכזה תצלום גבר יהודי שוכב על דרגש במחנה ריכוז. מסביב הכיתוב: "180,000 
צרפתים גורשו בשנים 1941-1944, ביניהם 120,000 יהודים. 3000 בלבד חזרו. על מנת לא 

לשוב לתקופת הגסטפו והאס.אס., יש למנוע את אישור הסכמי בון ופריז". הכוונה היא להסכמים 
שמטרתם להגביר את עצמאות מערב גרמניה ולהמשיך את מגמת השתלבותה בגוש המערבי. הכרזה 

נדפסה מטעם ארגון ה- UJRE ("אגוד יהודי להתנגדות וסיוע"), ארגון שהוקם בשנת 1943 במסגרת 
תנועת ההתנגדות הצרפתית ("הרזיסטאנס"). 115X73 ס"מ, במסגרת 130X88 ס"מ. מצב טוב. קמטים. 

קרעים (משוקמים). לא נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $1500

640. Poster of the Union of Jews for Resistance and Support - Paris
Francais Souvenez-vous [French Remember] poster issued by UJRE organiza-
tion [Union des juifs pour la résistance et l'entraide, "Jewish Union for 
Resistance and Support]. Paris, [early 1950s]. French.
A large poster. Photo of a Jewish man on a bench in a concentration camp 
with the inscription: "180,000 French were deported in 1941-1944, amongst 
them 120,000 Jews, only 3,000 returned. In order not to return to the Gestapo 
and S.S. days we have to withhold the Bonn-Paris agreements. That is to say 
agreements destined to strengthen West Germany's independence and continue 
its integration in the West. The poster was printed on behalf of UJRE orga-
nization ("Jewish organization for Resistance and Support"), founded in 1943 
in the framework of the Resistance. 115X73 cm, framed 130X88 cm. Good condition. 
Creases. Tears (restored). Not examined out of frame.

Opening Price: $1500

640

639. A Photograph of a Concentration Camp Orchestra - Liberated Inmates from 
the Nuremberg Concentration Camp - March 1946 / Related items
1. A Photograph of the liberated inmates of the concentration camp orches-
tra - "Jewish Ex- Concentration Camp Orchestra" - Live at the Opera House in 
Nuremberg on May 7, 1946. The orchestra members perform on the stage dressed 
in striped prison uniform underneath which one can see a tie. The setting is 
comprised of two main elements that symbolize the torn path of the liberated 
inmates: barbed wire fence and a yellow star of David with the inscription 
"Jude" stands side by side with a pole out of which grows a palm tree - on it 
we see another star of David with the inscription "Zion." At the front of the 
stage there are nine rectangles with blue and white stripes and on them we 
see the inscription "Am Israel Hai (The Israel People Live)". 20X26 cm. Good 
condition. There are fastener marks on the back of the photograph.
This photograph appears on the website of the YIVO Institute for Jewish 
Research and it says there that the orchestra performs in front of the prose-
cutors of the “Nuremberg trials”. 
2. A printed program for the said event (English), with the names and the 
photographs of all the members of the orchestra and the repertoire for the 
evening: four excerpts from popular operas and seven contemporary songs: two 
songs from the Vilna Ghetto and folk songs, the final song is "Our Way." On the 
back of the program appear the printed lyrics of four of the performed songs. 
[4] pages, 30 cm. Good condition. Folding marks.
3. An information sheet about the orchestra which was also printed for the 
event (English). On it there are the details about the orchestra that was 
founded in Kaunas in 1941, shortly after the establishment of the ghetto in 
the city. Since the “Nazi murderers” forced the orchestra members to perform 
for them, the members of the orchestra survived until the annihilation of the 
ghetto in June 1944. After the obliteration of the ghetto, the 35 orchestra 
members were moved to concentration camps. Only twelve members survived the 
war and they met again in St. Ottilien (at first the orchestra was called St. 
Ottilien Orchestra), Munich, June 1945. The orchestra continued its activity 
until 1949. Page 31.5 cm. 
4. Typewritten letter, sent form the American zone in Germany to the U.S. in 
March [1946?]. It includes detailed and personal reports regarding the events 
at the displaced persons camps, the JDC activities and the U.S. military 
operations as well as the physical conditions of the survivors, and more. [2] 
leaves (incomplete?).

Opening Price: $3000
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642. ספר "הבריחה", 1945-1948 
בנתיב היסורים למולדת. הוצאת "הבריחה", תש"ו-תש"ח, 

.1945-1948
ספר עתיר צילומים המתעד את הגירתם ההמונית של יהודי 
אירופה באופן לא חוקי מן המדינות ששוחררו בידי הצבא 
האדום אל חופי הים התיכון, ומשם בספינות מעפילים אל 
ארץ-ישראל. חלקים מן הספר מוקדשים למסען של שיירות 

הילדים והיתומים שצעדו בנתיבי הבריחה, בעוד שחלק אחר 
מתעד את מסעה ולכידתה של ספינת המעפילים אקסודוס. 

מלווה בהסברים ופסוקים מן התנ"ך בשלש שפות: עברית, יידיש 
ואנגלית. דברי-הקדמה, מאת [אפרים] דקל, חבר בכיר בהגנה 

וממארגני ה"בריחה". [104] דף, 34X24 ס"מ. מצב טוב. מעט 
כתמים. קרעים קלים בשולי הכריכה ובשדרה. 

פתיחה: $400
641. "מחנה הריכוז מאוטהאוזן", מאת שמעון ויזנטל - לינץ-

וינה, 1946
KZ. Mauthausen, Bild und Wort [מחנה ריכוז מאוטהאוזן, 
מילים ותמונות], מאת שמעון ויזנטל. הוצאת Ibis, לינץ-וינה, 

1946. גרמנית. 
זכרונותיו של שמעון ויזנטל ממחנה הריכוז מאוטהאוזן, מלווים 

איורים מאת ויזנטל אשר נעשו בחלקם בעבודת פוטומונטז', 
ואשר מציגים את הזוועות בהן חזה ויזנטל במחנה הריכוז. 

עשרות ציורים, חתומים בלוח ומתוארכים 1945.
שמעון ויזנטל ("צייד הנאצים", 1908-2005), אדריכל יהודי 
ניצול שואה שהקדיש את חייו לאיסוף ותיעוד מידע על אודות 
פושעי מלחמה נאצים במטרה להביאם לדין. ויזנטל עבר את 
שנות מלחמת העולם השניה בין מחנות ריכוז שונים. בשנת 
1945 הגיע למאוטהאוזן והצליח לשרוד עד שחרור המחנה. 
לאחר שחרורו החל לעבוד עבור צבא ארה"ב באיסוף חומר 

לצורך העמדת פושעי מלחמה לדין. ב-1947 הקים את "המרכז 
לתיעוד יהודי" בלינץ שבאוסטריה. המרכז התפרק עקב חוסר 
עניין בהעמדת נאצים לדין, אולם ויזנטל עצמו המשיך באופן 

פרטי באיסוף ותיעוד החומר. [114] עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. מעט 
כתמי חלודה. פגמים בכריכה. הקדשה לפני דף השער. 

מצורפים: כרטיס-ביקור אישי של ויזנטל, עם חתימתו 
(בכתב יד); עלון Bulletin of Information No. 24 של 
 Dokumentationszentrum des Bundes Judischer-ה

Verfolgter des Naziregimes מינואר 1984. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $800

641. Mauthausen Concentration Camp", by Simon 
Wiesenthal - Linz-Vienna, 1946
KZ. Mauthausen, Bild und Wort [Mauthausen 
Concentration Camp, words and pictures], by Simon 
Wiesenthal. Linz-Vienna: Ibis, 1946. German.
Simon Wiesenthal's memoirs of the Mauthausen 
concentration camp, with illustrations and 
photo-collages by Wiesenthal, portraying the 
atrocities which Wiesenthal experienced in this 
concentration camp. Tens of drawings signed in 
the plate and dated 1945.
Simon Wiesenthal ("Nazi Hunter", 1908-2005), a 
Jewish architect, holocaust survivor, who devoted 
his life to track down and gather information on 
alleged Nazi war criminals with the intention 
of using the material at trials on charges of war 
crimes. Wiesenthal was moved during WWII through 
various concentration camps. In 1945 he arrived 
in Mauthausen and somehow survived until the 
camp was liberated. After his release he started 
to work for the United States Army in gathering 
material about Nazi war criminals. In 1947 he 
founded "The Center for Jewish Documentation" 
in Linz, Austria. Due to lack of interest in suing 
Nazi war criminals the center was closed but 
Wiesenthal continued privately to collect and 
document material about Nazi criminals. [114] pp, 
30 cm. Good condition. Minor foxing-marks, damages 
to binding. Dedication preceding title page.
Attached: a personal calling card of Wiesenthal, 
with his signature (handwritten); 
"Bulletin of Information No. 24" of theDokumenta-
tionszentrum des Bundes Judischer Verfolgter des 
Naziregimes, January 1984. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $800

641

642. ”Ha-Breicha”, 1945-1948
In the Path of Suffering to the Homeland. 
Published by “Ha-Breicha”, 1945-1948.
An important book with many photographs which 
document the European Jews’ massive illegal emi-
grations from countries that were freed by the Red 
Army to the shores of the Mediterranean Sea, and 
from there to Israel on the boats of Ma’apilim [il-
legal immigrants]. Parts of the book are dedicated 
to the journey of the children and the orphans 
who walked through the paths of the escape, while 
another part of the book documents the journey 
and capture of the Exodus boat. Accompanied by 
explanations and verses from the Bible in three 
languages: Hebrew, Yiddish and English. Foreword 
by [Ephraim] Dekel, senior member of the Haganah 
and among the instigators of the “Breicha”. [104] 
leaves, 24X34 cm. Good condition. Few stains. Minor 
tears on the edges of the cover and on the spine.

Opening Price: $400
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643. רשימת תושבי ופליטי וילנה המבקשים את קרוביהם
רשימת תושבי ופליטי וילנה והסביבה המבקשים את קרוביהם, 

[1947-1948 בקירוב]. 
חמישה דפים, שכפול של הדפסה במכונת כתיבה. טבלה עם 

רשימה של 159 תושבי העיר וילנה או פליטיה, המחפשים את 
קרוביהם, ברחבי העולם (חלקם שוהים בארץ ישראל, בערי 
אירופה, במחנות עקורים, בקפריסין או בארה"ב). בעמודה 
השמאלית ביותר מצוין מקור הידיעות: הסוכנות היהודית, 

הג'וינט ועוד. [5] דף, 21.5X33 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים, 
כתמים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

645. שני פריטי-דפוס - לילדי שארית הפליטה באיטליה, 
1944-1945

1. אגרת ברכה מודפסת, ערב ראש השנה תש"ה [ספטמבר 
1944]. עברית ואיטלקית. "ילדים יקרים! אתם ילדי איטליה 

זכיתם להיות בין הראשונים באירופה שנגאלו מהצורר 
הנאצי. שמחתכם - שמחתנו. ביום זה נעלה על לבנו את 

אחינו ואחיותינו שסובלים עדיין תחת העולם הנאצי ונתפלל 
לגאולתם...". 15 ס"מ. מצב טוב מאד. 

2. מעטפת נייר, עליה נדפסו בדיו זהובה הכיתוב "שי לילדי 
רומא מאת החיילים היהודים, פורים, תש"ה 1945" (עברית 

ואיטלקית) ואיור מגילת אסתר בנרתיק מעוטר. 17X22.5 ס"מ. 
מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

644. "חוברת החורבן" - חוברת לילדים - רומא, 1947
חוברת החורבן, מדור לילדים. הוצאת מחלקת התרבות ע"י 

מרכז ארגון הפליטים באיטליה, רומה [רומא], אב תש"ז 
 .[1947]

אסופת שירים וטקסטים ל-ט' באב (חלק מהשירים מלווים תוי-
נגינה). על העטיפה איורים סימליים: מתפללים על-יד הכותל 

המערבי; מקוננים "על נהרות בבל"; קרימטוריום ובתוכו גופות 
אדם, מארובתו מיתמר עשן שחור; גל של עצמות. נדפס גם כחלק 
מחוברת בשם זה, שרובּה ביידיש. [1], [11], [1] דף, 26 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים. קרעים בשולי העטיפה. 
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

643. List of Vilnius Inhabitants and Refugees 
looking for Relatives
List of inhabitants and refugees of Vilnius and 
the vicinity looking for relatives, [ca.1947-1948]. 
Five stenciled typewritten leaves. Table with 
names of 159 inhabitants and refugees of Vilnius 
looking for their relatives, worldwide, (some of 
them residing in Eretz Israel, others in Europe, 
in DPC, in Cyprus and the USA). Source of informa-
tion is registered in the left hand side column: 
the Jewish Agency, the Joint, etc. [5] leaves, 21.5X33 
cm. Good condition. Tears to margins, stains.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

644. "Hoveret Hachurban" - children's Booklet - 
Rome, 1947
Hoveret Hachurban, booklet for children. 
Published by the culture Department of the 
Refugees Organization in Italy, Rome, [1947].
Poems and text for Tisha B'Av (some poems with 
musical notes). On the cover appear symbolic 
illustrations: praying at the Western Wall; 
lamenting "on the rivers of Babylon; crematorium 
with human bodies, black smoke coming out of its 
chimney; heap of bones. Printed also as part of a 
booklet by the same name, most of it in Yiddish. 
[1], [11], [1] leaves, 26 cm. Good condition. Stains. 
Tears to borders of cover. 
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

643

644
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645. Two Printed Items - For She'erit HaPleita 
Children in Italy, 1944-1945
1. Printed greeting card, eve of Rosh Hashana 
[September 1944]. Hebrew and Italian. "Dear 
children! You, Italian children, are of the first 
in Europe saved from the Nazi enemy…we remember 
those who are still in the Nazi world and we pray 
for their redemption…". 15 cm. very good condition.
2. Paper envelope. Printed on the envelope in 
golden ink is the inscription "gift for the 
children of Rome from Jewish soldiers, Purim 
1945" (Hebrew and Italian) and an illustration of 
the Scroll of Esther in a decorated case. 17x22.5 
cm. very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

645

646

646. פרסומים עבור שארית הפליטה - ארתור שיק
1. המדינה, גליון ח'. יוצא לאור ע"י מרכז הצח בגרמניה, 

איזור אמריקאי. מינכן, ניסן תש"ו (1946). עברית ויידיש. עתון 
בהוצאת "הסתדרות ציונית חדשה" (הצ"ח), כולל מאמרים מאת 
זאב ז'בוטינסקי, צבי קאנטאר (קנטור) ואחרים. מלווה מספר 

646. Publications for She'erit HaPleita - Arthur 
Szyk
1. HaMedinah, issue 8. Published by Histadrut 
Zionit Hadasha in Germany, American Zone. Munich, 
Nissan 1946. Hebrew and Yiddish. Journal pulished 
by "Histadrut Zionit Hadashah", including essays 
by Zeev Jabotinsky, Zvi Kantor and others. Several 
photos. On the title page an illustration by 
Arthur Szyk.
2. "Limlot Shana Le'Noham', Yalkut Shirim" edited 
by D. Sheinsohn. Published by the chief leadership 
of HaNo'ar HaHalutzi HaMe'uhad. Munich, 1946.
3. Sefer HaMessibot, edited by N. Tal. Munich, 
1947. Programs for school ceremonies and events. 
Confirmed by the Directorate for Education and 
Culture of She'erit HaPleita in Germany, central 
committee of released Jews in the American Zone, 
the Jewish Agency and the Joint. "Published in 
a limited number of copies for Jewish children 
in remote camps in Europe. Distribution in other 
locations and sales are strictly forbidden".
4. Ivrit, Alfon for Jewish children, edited by Dr. 
A. Tzo'ani. First book. Published by HaBrit HaIvrit 
HaOlamit, Zurich, 1948.
5. Re'e VeDa, album for teaching history, edited 
by Dr. P. Ya'akov, illustrations by Aliza Shela. 
Published by the Jewish Agency, Children and 
Youth Department, Continental office, Paris-
Munich, 1949. Book for teaching history, with 
colorful illustrations.
6. "Davar LeYaldei She'erit HaPleita", appendix to 
"Das Vort". Issue no. 1. Munich, 2.6.1949. Sizes and 
conditions vary.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $300

תצלומים. בדף השער איור מאת ארתור שיק. 
2. "למלאת שנה ל'נוחם', ילקוט שירים", בעריכת י. ד. שיינזון. 

הוצאת ההנהגה הראשית של הנוער החלוצי המאוחד. מינכן, 
 .1946

3. ספר המסבות, בעריכת נ. טל. מינכן, 1947. תוכניות 
לטקסים ולאירועים בית-ספריים. אושר על ידי הדירקטוריון 
לחינוך ולתרבות של שארית הפליטה בגרמניה, הועד המרכזי 

של היהודים המשוחררים באיזור האמריקאי, הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל והג'וינט. "הוצא במספר אכסמפלרים מצמצם 

בשביל ילדי ישראל במחנות הנידחים באירופה. הפצה במקומות 
אחרים ומכירה בכלל אסורה בהחלט".

4. עברית, אלפון לילדי ישראל, ערוך בידי ד"ר א. צועני. ספר 
ראשון. הוצאת הברית העברית העולמית, ציריך, תש"ח [1948]. 

5. ראה ודע, אלבום להוראת ההיסטוריה. עובד ע"י דר. פ. 
יעקב, הציור ע"י עליזה שלע. הוצאת הסוכנות היהודית לארץ 
ישראל, המחלקה לעלית ילדים ונוער, הלשכה הקונטיננטלית, 
פריז-מינכן, תש"ט (1949). ספר להוראת ההיסטוריה, מלווה 

איורים צבעוניים. 
6. "דבר לילדי שארית הפליטה", מוסף ל"דאס ווארט". גליון 

מס' 1. מינכן, 2.6.1949. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $300
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648. "אויפגאנג" - עתון-נוער לשארית הפליטה בפולין
אויפגאנג, חודש-זשורנאל ארויסגעגעבן דורך דער יוגנט-

אפטיילונג ביים צ. ק. פון די יידן אין פוילן. ורשה, -1947
1948. יידיש.

עתון מטעם מחלקת הנוער של הועדה המרכזית ליהודי פולין 
(צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין פוילן), מלווה תצלומים 
ואיורים. גליונות 1-10 (מהם שני גליונות כפולים) מהשנים 

1947-1948. עטיפות עם איורים צבעוניים מרשימים. 
8 גליונות, כרוכים יחד בכרך 33 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

גליונות מנותקים חלקית. כריכה רופפת, עם פגמים וקרעים 
בשדרה. עטיפת גליון מס' 4 חסרה.

פתיחה: $250

647. שלושה פרסומים רוויזיוניסטיים – מינכן, 1946
1. לוח תש"ז, "טאשן-קאלענדאר פארן יאר תש"ז -1946

1947", צוזאמענגעשטעלט דורך אברהם הענדלער [הנדלר]. 
הוצאת מחלקת היהדות, מרכז ברית הצה"ר בבוואריה ("מרכז 

פון דער פאראייניקטער ציוניסטישער רעוויזיאניסטישער 
ארגאניזאציע אין בייערן"), אזור אמריקני, [מינכן?], 1946. 
יידיש ועברית. על העטיפה איור מעשה ידי האמן ארתור שיק, 
שאייר מספר פרסומים רוויזיוניסטיים באותה תקופה. בפתח 

החוברת טקסט "יזכור", אחר-כך נדפסה כרוניקה ציונית-
בית"רית וכן נדפסו ציונים ביוגרפיים אודות סופרים עברים 
ומנהיגים בית"ריים וציוניים. [2], 80, [1] עמ', 15 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. כתמים, קמטים ובלאי. 
2. שירי בית"ר [ברית יוסף תרומפלדור]. הוצאת המחלקה 

לתרבות ותעמולה ע"י מרכז הצ"ח לגרמניה, אזור אמריקאי. 
מינכן, תש"ו 1946. מעבר לדף השער, פורטרט של זאב 

ז'בוטינסקי. חלק מהשער וכן עמ' 59, 66-68 (תוכן העניינים) 
נדפסו במכונת כתיבה. הקדשה בכתב-יד, שנכתבה במחנה 

העקורים באד רייכנהל. [3], 6-68 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. אינו 

648. "Oyfgang" -Journal for Youngsters - She'erit 
HaPleita in Poland
Oyfgang, khodesh zhurnal aroisgegebn durkh der 
yugnt abtaylung baim c.k. fun di yidn in poyln. 
Warsaw, 1947-1948. Yiddish.
Journal on behalf of the youth department of 
the central committee for Polish Jews (tzentral 
komitet fun di yidn in poyln). With photos and 
illustrations. Issues 1-10 (two issues are double) 
of the years 1947-1948. Covers with impressive 
illustrations in color. 8 issues, bound together in 
a volume 33 cm. Good condition. Minor stains. Issues 
partly detached. Loose binding with damages and 
tears to spine. Cover of issue no. 4 is missing.

Opening Price: $250

647. Three Revisionist Beitar Publications - 
Munich, 1946
1. "Taschen-Kalendar Farn Yahr TSH"Z 1946-1947" 
[Pocket calendar For the Year TSH"Z 1946-1947], 
edited by Abraham Handler. [Munich?], American 
Zone, Germany: The Jewish Department of the 
Center for Revisionist Zionism in Bavaria, 1946. 
Yiddish and Hebrew. 
The cover illustration is by the artist Arthur 
Szyk, who illustrated a number of Revisionist 
publications at the time. The booklet opens with 
the text of “Yizkor," and then a historical chroni-
cle of Zionism from a Beitar perspective. Also 
includes biographical notes – some illustrated 
with photo-portraits – of a number of Jewish 
authors and Beitar and Zionist leaders. [2], 80, 
[1] pp, 15 cm. Good condition. Some stains and a few 
creases and wear marks.
2. Songs of Beitar [Brit Yosef Trumpeldor]. Munich, 
American Zone, Germany: Department of Culture 
and Information of the New Zionist Organization 
Center, 1946. Frontispiece photograph portrait 
of Ze’ev Jabotinsky. Parts of the title page and 
pages 59 and 66-68 (the table of contents) are in a 
typewritten font. Handwritten dedication written 
in the Bad Reichenhall Displaced Persons Camp. [3], 
6-68 pp, 14.5 cm. Very good condition. Rare; not in the 
National Library in Jerusalem.
3. "Census Card" certificate indicating that "The 
Beitar member [...] was counted in the Beitar census 
in Germany, Rosh HaShana 1948." Bad Reichenhall, 
1947. 14 cm. Good condition.

Opening Price: $300

נמצא באוסף בספרייה הלאומית בירושלים.
3. טופס "תעודת המפקד", המעידה כי "הבית"רי [...] התפקד 

במפקד בית"ר בגרמניה, של ראש השנה התש"ח". באד רייכנהל, 
1947. 14 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $300

647
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649
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649. לקט גלויות - השואה ומלחמת העולם השניה
לקט גלויות, השואה ומלחמת העולם השניה.

1-8. שמונה גלויות. ביניהן: גלויות המתארות את מחנה 
הריכוז וההשמדה אושוויץ וגלויה עם תצלום יער בליטא בו 

נקברו 7000 יהודים (מתוארת ביידיש). מצב משתנה.
9. כרטיס-אורח לועידה הארצית הראשונה של הקרן הקיימת 
לישראל בגרמניה. באד רייכנהל, 15-16 ביולי, 1947. מצב 

טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

649. Collection of Postcards - The Holocaust and 
World War II
Collection of postcards, the Holocaust and World 
War II.
1-8. Eight postcards. Among them are postcards 
which portray the concentration and extermina-
tion camps in Auschwitz and a postcard with a 
photograph of a forest in Lithuania where 7000 
Jews were buried (with Yiddish description). 
Varied condition.
9. Guest card to the first National Convention of 
the JNF in Germany. Bad Reichenhall, July 15-16, 
1947. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

650. גלויות עם איורים מאת שרגא ווייל - הונגריה 
עשר גלויות עם איורים בשחור-לבן, המתארים את החיים 

במחנות הריכוז וההשמדה ושואת יהודי הונגריה. הונגריה, 
[שנות ה-40?].

איוריו של שרגא וייל המופיעים על גלויות אלה, נדפסו 
לראשונה ב"ספר הצהוב" (Sárga könyv) שנדפס בבודפשט 

בשנת 1944 בהוצאת "החלוץ". 9.5X14 ס"מ. מצב טוב. 
כתמי-חלודה.

פתיחה: $200

650. Postcards with illustrations by Shraga Weil 
- Hungary
Ten postcards with b/w illustrations, portraying 
life in concentration and extermination camps 
and the holocaust of Hungarian Jews. Hungary, 
[1940s?].
Shraga Weil's illustrations which appear on 
the postcards, were first printed in the "Yellow 
Book" (Sárga könyv) printed in Budapest in 
1944 by "HeChalutz". 9.5X14 cm. Good condition. 
Foxing-marks.

Opening Price: $200
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651. אלבום תמונות בנושא תנועת "נוער בורוכוב" - לודז', 
1947 - שארית הפליטה

אלבום הסוקר את פעילות תנועת "נוער בורוכוב" (באראכאוו 
יוגנט) בפולין בשנים 1945-1947. לודז', 1 בדצמבר 1947. 

יידיש. 
"נוער בורוכוב" – תנועת הנוער של "פועלי ציון שמאל" – הייתה 

תנועה חלוצית שפעלה בפולין אחרי השואה. משימתה הייתה 
להציל ולשקם את אלפי הילדים והנערים משארית הפליטה.
האלבום שלפנינו כולל 15 תצלומים גדולים (24X18 ס"מ), 

ָלָקִטים מאוירים שהוצגו בתערוכה  שהם, למעשה, תצלומים של ּפְ
המסכמת שנתיים של פעילות התנועה. לפיכך, האלבום שלפנינו 

הינו, למעשה, "דו"ח בתמונות" ("א באריכט אין בילד", כפי 
שנקרא בהקדמה) המספק פרטים (בעיקר סטטיסטיים) על 

מגוון פעילויות התנועה, כגון קיבוצי התנועה לילדים ולנוער, 
תוצרתּה, פעילותּה התרבותית, כינוסיּה, סמינרים לחבריה, 

הוצאת הספרים שלּה, ועוד. בסוף האלבום 6 תצלומים קטנים 
המתעדים כינוס של התנועה. מצורף תדפיס מאת רפאל מאהלר 

- "'יוגנט' - תנועת הנוער של פועלי-ציון שמאל בפולין" 
(1974), חתום בידי המחבר. אלבום 22.5X30 ס"מ. מצב כללי 

טוב. פגמים בתצלום הראשון ובשולי האלבום. 

פתיחה: $400

651. She'erit HaPleita: Borochov Youth Movement 
Photograph Album – Lodz, 1947
Photo album that documents the activities of the 
Borochov Youth Movement (Borochov Jugend) in 
Poland during the period 1945-1947, ie immedi-
ately after WWII. Lodz, December 1, 1947. Yiddish.
The Borochov Youth Movement – the young people's 
branch of the Po'aley Zion party – was a chalutz 
movement that operated in Poland immediately 
after the war. Their goal was to save and rehabil-
itate the thousands of Jewish children and youths 
who survived the horrors of the Holocaust and were 
left orphaned, hungry and destitute.
This album contains 15 large photographs 
(18x24cm), which are actually photographs of 
illustrated posters displayed at a presentation 
given to donors to the movement summing up the 
past two years of the movement's activities 
(1945-47). In a manner, this album is a "report in 
pictures" ("a baricht in bild", as written in the 
introduction) which presents details (primarily 
statistical) of the movement's varied activities, 
including kibbutzim for children and youth, 
production, cultural activities, conventions, 
seminars for members, book publishing, etc. At the 
end of the album are six small photographs taken 
at the convention. 
Included is a booklet by Rafael Mahler, titled 
"'Yugend' – The Youth Movement of the Leftist 
Po'aley Zion in Poland" (1974), signed by the 
author. Album 22.5x30cm. Overall very good condition. 
Chipping to the first photograph and scuffing to the 
album margins.

Opening Price: $400

651653

652. תעודות שניתנו לפליטים יהודיים בטרנסניסטריה, שנות 
ה-40

 "Asociatia Fostilor Deportati in Transnistria"
- שתי תעודות "מגורשים לשעבר" שהוענקו לפליטים יהודיים 

בטרנסניסטריה, 1940 / 1947. 
תעודה אחת על שם איזידור דנקנר (Isidor Dankner), תעודה 

  .(Wilhelm Rosenblatt) .שניה על שם וילהלם רוזנבלט
10.5 ס"מ מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. 

פתיחה: $200

652. Certificates given to Jewish Refugees in 
Transnistria, 1940s
"Asociatia Fostilor Deportati in Transnistria"- 
two "Ex-Deportees" certificates given to Jewish 
refugees in Transnistria, 1940/1947.
One certificate in the name of Isidor Dankner, 
the other certificate in the name of Wilhelm 
Rosenblatt. 10.5 cm. Fair-good condition. Stains and 
wear.

Opening Price: $200
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654

653. ספר זכרונות של ילדה בבית-ילדים של "המזרחי" 
בצרפת, 1948

ספר זכרונות של הילדה חנה הנדל, ששהתה בשנת 1948 
בבית הילדים "זרע יצחק" של "המזרחי" בשטרסבורג / וּוזֹון 

(Vouzon), צרפת, 1948. עברית, יידיש, צרפתית, פולנית 
ורוסית.

בדפי הספר נכתבו הקדשות מאת ידידיה ומוריה בבית הילדים, 
לקראת עלייתה לארץ ישראל: "בצאתך את הגולה הנני מאחלת 

לך אשר והצלחה והגשמת כל שאיפותך ובארצנו החפשית 
הבנויה לתפארת". ההקדשות, החל מאוגוסט 1948 - נכתבו 

בארץ ישראל. כ-[58] עמודים כתובים, בחלקם איורים. ספר 19.5 
ס"מ, במעטפת עור נאה (בלויה). 

פתיחה: $500

653. Chronicle of Girl from the Mizrachi 
Children's Home in France, 1948
Chronicle of the girl Chana Hendel, who stayed at 
the Mizrachi Zerah Yitzchak Children's Home in 
Strasburg / Vouzon, France, 1948. Hebrew, Yiddish, 
French, Polish and Russian.
The books leaves have dedications by Yedidya 
and Moriah in the Children's Home, before their 
immigration to Eretz Israel: "Upon your leaving 
the Diaspora, I wish you happiness and success 
and the realization of all your aspiration in 
our free land built in glory". The dedications, 
beginning with August 1948 were written in Eretz 
Israel. Approximately [58] written pages, some with 
illustrations. Book 19.5 cm. with handsome leather 
cover (worn).

Opening Price: $500

654. Photographs of Jewish Refugees in Institutes 
- Vilnius
Eighteen photos of schools and institutes for 
refugees. Vilnius, [late 1940s or early 1950s].
School for refugees ("tshebishe plitim"); dormi-
tory in "Toz" school (Toz, society for protection 
of the health of Jews in Poland); bread-distribu-
tion for refugees; Lyubavitsh Yeshivah (several 
photos); Sewing class for men and women, and more. 
All the photos are titled by hand on the reverse. 
11X17.5 cm. Good condition. Ink stamps and inscrip-
tions on the reverse; glue remnants. Archive ink 
stamp of the historian Leyzer Ran.

Opening Price: $400

654. תצלומים של פליטים יהודיים במוסדות - וילנה
שמונה-עשר תצלומים של בתי-ספר ומוסדות לפליטים. וילנה, 

[סוף שנות ה-40 או ראשית שנות ה-50]. 
בית-ספר לפליטים ("טשעבישע פליטים"); חדר-שנה בבית 

הספר של "טאז" (Toz, החברה לשמירת בריאותם של אוכלוסי 
היהודים בפולין); חלוקת לחם לפליטים; ישיבת ליובאוויטש 

(מספר תצלומים); שיעורי תפירה לגברים ולנשים, ועוד. כולם 
מתוארים בכתב-יד בצדם האחורי. 11X17.5 ס"מ. מצב טוב. 

חותמות ורישומים בצדם האחורי; שרידי דבק. חותמת ארכיון של 
ההסטוריון והחוקר לייזר ראן. 

פתיחה: $400
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655. ברכות שנה טובה מצולמות - קפריסין
שתי ברכות שנה טובה מצולמות ממחנות המעצר בקפריסין, 

תש"ח / תש"ט 8X6 .[1948/9] ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $200

656. אלבום עם כריכת עץ - ממחנות המעצר בקפריסין
אלבום בכריכת עץ מגולפת, מלאכת האסורים במחנות המעצר 

בקפריסין, תש"ח [1948]. 
על הכריכה הקדמית גולפו עיטורים: דגל עם מגן דוד, גדר 

תיל ולפיד בוער [לפיד ההתקוממות, הגבורה והתקווה] והכיתוב 
"קפריסין תש'ח". דפי האלבום - דפים חומים ועבים - נותרו 

ריקים. שדרת עור כחולה. 9X17 ס"מ. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

655. Two Photographed New Year Cards - Cyprus
Two photographed New Year cards from Detention 
Camps in Cyprus, 1948/1949. Average size: 8X6 cm. 
Good condition.

Opening Price: $200

656. Album with Wood Binding - Cyprus Internment 
Camps
Album with a carved wood binding, created by pris-
oners in Cyprus Internment Camps, 1948.
On the front cover appear carved decorations: 
flag with a Star of David, barbed wire fence with 
a burning torch [torch of resistance, bravery and 
hope] and the inscription "Cyprus 1948". The leaves 
- brown and heavy - are blank. Blue leather spine. 
9X17 cm. Very good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

657. לקט מברקים אל "הפועל המזרחי" - הקמת המדינה 
וקרבות גוש עציון, 1948

אחד-עשר מברקים שנשלחו אל הועד הפועל של תנועת "הפועל 
המזרחי" ברחוב אחד העם בתל-אביב, מנציגי התנועה בשיקגו, 

ניו-יורק, טורונטו, לונדון, שטוקהולם, פריז ומינכן, מאי 
1948 עד דצמבר 1948. 

במברקים מברכים חברי "הפועל המזרחי" וחברי "תורה 
ועבודה" (הנמצאים בגולה) את עמיתיהם בארץ ישראל, על 
הקמת המדינה, מביעים צער על קרבנות קרבות גוש עציון, 

וכותבים בעניינים שונים. 
"תנועת המזרחי הפועל המזרחי ובני עקיבא ושליחי התנועה 

בשארית הפליטה שולחים ברכתם הלוהטת לממשלת ישראל, תהא 
המדינה בית בטוח לנידחי ישראל המתקבצים מארבע כנפות 
הארץ לבנותה ולהבנות בה לתורה ולעבודה. עוקבים בחרדה 

אחר הידיעות מגוש עציון תפארת נצח לגיבורי האומה הנותנים 
נפשם על חרות המולדת. אתכם אנו באבל ויגון על אבדן חברינו 
ה' יקום דמם (17 במאי 1948). 16.5X18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

וקמטים. 

פתיחה: $200

657. Collection of Telegrams to "HaPoel 
HaMizrahi" - Establishmnet of the State and the 
Gush Etzion Battles, 1948
Eleven telegrams sent to the executive committee 
of "HaPoel HaMizrahi" movement, to Ahad HaAm 
Street in Tel-Aviv, by the movement's represen-
tatives in Chicago, New-York, Toronto, London, 
Stockholm, Paris and Munich, Mai 1948 through 
December 1948.
"HaPoel HaMizrahi" and "Tora VeAvodah" members 
(in exile) congratulate their colleagues in Eretz 
Israel on the occasion of the Establishment of 
the State, express their sorrow for the victims of 
the Gush Etzion battles, and write about various 
matters. "…members send their greetings to the 
Government of Israel…and follow with anxiety 
news from Gush Etzion…" (May 17, 1948). 16.5X18.5 
cm. Good condition. Stains and creases.

Opening Price: $200

655

656
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658. אלבום תצלומים - אניית המעפילים "אקסודוס", אניות הגירוש ומחנות המעצר
אלבום תצלומים שהכין אחד ממעפילי "אקסודוס", [סוף שנות ה-40]. 

האלבום שלפנינו הינו קלסר שהושמו בו דפי קרטון, עליהם הודבקו תצלומים מקוריים הקשורים 
בפרשת אניית המעפילים "אקסודוס" לצד גזירי-עתונים והדפסות של תמונות ידועות (מתוך ספרים 

או חוברות בנושא). 
כ-190 תצלומים מקוריים המתעדים את גירוש המעפילים, שהותם בבטן אניית הגירוש "אושן 

ויגור", הובלתם במשאיות וברכבות ואחר-כך שהותם במחנה המעצר פפנדורף. בתצלומים ממחנה 
פפנדורף נראים הווי החיים ומתקני המחנה: אוהל חדר האוכל, כביסה, משחקים וריקודים, 

בית-ספר והפגנות של המעפילים. לצדם צילומים של כרוזים ועתונים, תצלומים משפחתיים, ועוד. 
כנראה, לאחר ששוחרר בעל האלבום ממחנה המעצר בגרמניה, הגיע לארץ על האנייה "קמפידוליו" 

(Campidoglio) בקיץ 1948 או 1949. גודל ממוצע 7.5X10.5 ס"מ. פגעי רטיבות בחלק מהדפים. 
מספר תצלומים ניזוקו בצורה קשה. מצב כללי טוב. דפי הקרטון והתצלומים מחופים ניילון. 

פתיחה: $1500

658. Photo Album - " Exodus", Deportation Ships and Internment Camps 
Photo Album prepared by one of the illegal immigrants on "Exodus", [late 
1940].
The album presented here is made of a ring binder within which cardboard 
leaves have been inserted. Original photos have been attached to the leaves, 
all of which are related to the incident of "Exodus" alongside with newspa-
per cuttings and printings of famous photos (from books or booklets about 
"Exodus").
About 190 original photos documenting the deportation of illegal immigrants, 
their stay in the deportation ship "Ocean Vigor", their transportation in 
trucks and trains and then their stay in Papendorf camp. Photos of Papendorf 
camp portray daily life in the camp and its facilities; dining room tent, 
laundry, games and dances, school and immigrants' demonstrations. Next to 
these photos and photocopies of proclamations and newspapers, family photos, 
etc. It is possible, that when the album owner was released from an internment 
camp in Germany he arrived in Israel on board of Campidoglio in the summer of 
1948 or 1949. Average size 7.5X10.5 cm. Moisture marks to some of the leaves. Some 
of the photos are seriously damaged. Overall good condition. Leaves and photos are 
covered with plastic.

Opening Price: $1500

658
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659. "תבואות הארץ" לרבי יהוסף שוורץ - המהדורה האמריקנית - פילדלפיה, 1850
 ,A Descriptive Geography and Brief Historical Sketch of Palestine

 Rabbi Joseph Schwarz. Translated by Isaac Leeser. Illustrated With Maps
and Numerous Engravings. הוצאתA. Hart, פילדלפיה, 1850 [תר"י]. תרגום ראשון לשפה 

האנגלית, מהדורה ראשונה בארה"ב.
תרגום לאנגלית של הספר "תבואות הארץ", מאת יהוסף שוורץ. כולל פורטרט של שוורץ (מול דף 

השער), שתי מפות של ארץ ישראל (מקופלות) ותריסר לוחות בדפוס ליטוגרפי, עם איורים של 
אתרים בארץ ישראל.

לאחר שראה אור בירושלים חיבורו המקיף והמונומנטאלי בענייני ארץ ישראל, נסע רבי יהוסף 
שוורץ בשנת תר"ט [1849] כשליח לניו-יורק, שם התגורר אחיו. במהלך שהותו בניו-יורק נוצר 

קשר בינו ובין יצחק ליסר (Isaac Leeser), ממנהיגי יהדות ארצות הברית ומראשוני הבונים של 
יהדות אמריקה, הוגה דעות ורעיונאי, עורך ספרותי, שעסק אף בתרגום ספרות הקודש לאנגלית 
וחיבר מסות ודרשות רבות. ליסר, שהכיר בחשיבות החיבור ובחשיבות תרגומו לאנגלית, כותב 
ב"הקדמת המתרגם", כי הוא מקווה "שספר זה יתרום להרחבת הידע אודות ארץ הקודש, ידרבן 

רבים ללימוד אוצרות ספרותנו העתיקה וילבה את האהדה והמעשים הנדיבים לטובת אחינו, [אלה] 
שעודם דבקים באדמת אבותינו ואהוב עליהם העפר בו שוכנים קדושים רבים מגזעינו בציפיה 

לתחיית המתים ולחיי נצח". עוד מציין ליסר בהקדמה, כי הספר כולו נעשה בידי סופרים ואמנים 
  ,[1] ,XXII .יהודיים, להוציא המפות, שנדפסו בידי שאינו-יהודי, אך תחת פיקוח צמוד של ליסר

17-518, [1] עמ', + [13] לוחות (עם דפי המגן המקוריים) + [2] מפות מקופלות, 23 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים (חלקם כהים). דפי בטנה (פורזץ) לא מקוריים. קרעים קלים וכתמים במפה הראשונה. כריכה 

מקורית, עם איור מוזהב של מערת המכפלה, מעט פגומה. 
סינגרמן 1161.

פתיחה: $1200

659. Tevu'ot Ha'Aretz by Rabbi Joseph Schwarz - American Edition - 
Philadelphia, 1850  
A Descriptive Geography and Brief Historical Sketch of Palestine, by Rabbi 
Joseph Schwarz. Translated by Isaac Leeser. Illustrated With Maps and 
Numerous Engravings. Published by A. Hart, Philadelphia, 1850. First English 
translation, first edition in the US.
English translation of Tevu'ot Ha'Aretz, by Rabbi Joseph Schwarz. Contains 
Schwarz's portrait (opposite title page), two maps of Eretz Israel (folded) and 
twelve lithograph print plates with illustrations of sites in Eretz Israel.
After his monumental comprehensive work on Eretz Israel had been published 
in Jerusalem, Rabbi Joseph traveled as emissary to NY in 1849 where his 
brother was living. During his stay in NY, he developed a relationship 
with Isaac Leeser, a Jewish leader in the US and one of the first builders 
of American Jewry, a philosopher and thinker, editor who also translated 
religious books into English and wrote many speeches and sermons. Leeser, 
who understood the importance of the book and its translation into English, 
wrote in the translator's introduction that, "It is to be hoped that this book 
may contribute to extend the knowledge of Palestine, and rouse many to study 
the rich treasures which our ancient literature affords, and also to enkindle 
sympathy and kind acts for those of our brothers, who still cling to the soil 
of our ancestors, and love the dust in which the many saints of our race sleep 
in death awaiting a glorious resurrection and an Immortal life". In his 
introduction, Leeser further notes that the entire book was done by Jewish 
authors and artists, with the exception of the maps, which were printed by 
a non-Jew but under Leeser's close inspection. XXII, [1], 17-518, [1] page + [13] 
plates (with original protective leaves) + [2] folded maps, 23 cm. Good condition. 
Stains (some dark). Voresatz leaves not original. Minor tears and stains to first 
map.Original binding, with gilded illustration of Ma'arat HaMachpela; somewhat 
damaged.
Singerman 1161.

Opening Price: $1200
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660. כרך גליונות "The Jewish Chronicle" מן השנה 
הראשונה - לונדון, 1841-1842

 The Jewish Chronicle, First Series, Edited by the
Rev. D. Meldola and Mr. Angel / ספר זכרון. לונדון, 

1841-1842. אנגלית, מעט עברית. 
ה"ג'ואיש כרוניקל" - העתון הלאומי של יהדות בריטניה - 

נוסד בלונדון בשנת 1841 ורואה אור באופן סדיר עד עצם היום 
הזה, עובדה ההופכת אותו לעתון היהודי הוותיק ביותר בעולם, 

שעודנו מופיע באופן קבוע. 
לפנינו כרך המאגד את גליונות 1-23, מיום 12 בנובמבר 

1841 עד יום 14 באפריל 1842 (כנראה נמצא גם גליון 24, 
 Advertisement" ללא העמוד הראשון). אל גליון 9 מצורף

."Sheet
אל הכרך נוסף דף שער מקורי ובצדו האחורי דברים מאת 

מייסדי העתון ועורכיו הראשונים, הרב דוד מילדולה (דיין ורב 
בבית הכנסת הפורטוגזי בלונדון) ומוזס (משה) אנגל (הנחשב 
לאחת הדמויות החשובות בתחום החינוך הדתי והחילוני בקרב 

יהדות אנגליה במאה ה-19), שאף הקדימו הקדמה בפתח הגליון 
הראשון, בה הם מספרים על החזון שהנחה אותם בייסוד העתון. 
138, [2] עמ', 31.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. פגעי-רטיבות. 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $250

660. "The Jewish Chronicle" - Volume of First Year 
Issues - London, 1841-1842
The Jewish Chronicle, First Series, Edited by 
the Rev. D. Meldola and Mr. Angel / Memorial book. 
London, 1841-1842. English and some Hebrew.
"The Jewish Chronicle" - national newspaper of 
British Jewry - was founded in London in 1841 
and still continues to appear which makes it the 
oldest Jewish paper in the world.
Presented here are issues 1-23 bound in one 
volume, from November 12, 1841 through April 14 
1842 (most probably issue no. 24 is included but 
without its first page). "Advertisement Sheet" is 
attached to issue no. 9.
An original title page was added to the volume. 
On the reverse appear words by the founders and 
editors of the paper, Rabbi David Meldola (Dayan 
and Rabbi of the London Portuguese Synagogue) 
and Moses (Moshe) Engel (considered one of the 
prominent figures in religious and secular Jewish 
education of British Jewry in the 19th cent.). They 
wrote and introduction to the first issue in which 
they describe the vision that led them to estab-
lish this newspaper. 138, [2] pp, 31.5 cm. Fair-good 
condition. Stains. Moisture-marks. New Binding.

Opening Price: $250

660
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661. תצלום מסדר פסח של חיילים יהודים - טקסס, 1918
תצלום חיילים יהודים בסדר פסח שנערך בסן אנטוניו (טקסס) 

 Smith Studio, S. A." :במארס 1918. חתום בחותמת צלם
 Seder for Jewish Soldiers," :(בעפרון) ומתואר "Tex

43X20.5 ."San Antonio, Texas, March 27, 1918 ס"מ. מצב 
טוב-בינוני. קמטים וקרעים. 

פתיחה: $200

661. Photograph of a Passover Seder of Jewish 
Soldiers - Texas, 1918
Photo of Jewish soldiers during a Passover Seder 
held in San Antonio (Texas), March 1918. Ink 
stamped by the photographer: "Smith Studio, S.A. 
Tex" and titled (in pencil): "Seder for Jewish 
Soldiers, San Antonio, Texas, March 27, 1918". 
43X20.5 cm. Good-fair condition. Creases and tears.

Opening Price: $200
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663. "אגרת ארחות עולם" - הספר העברי הראשון הכולל 
תיאור של אמריקה - פראג, 1793

אגרת ארחות עולם, מאת אברהם בן מרדכי פאריצול. יחד עם 
החיבורים: אגרת תימן, הנקראת פתח תקוה, מאת רבי משה בן 
מימון; יסוד מורה וסוד תורה, מאת אברהם אבן עזרא. פראג, 

תקנ"ג [1793].
"אגרת ארחות עולם" הוא החיבור העברי הראשון העוסק בגילוי 

"העולם החדש". חלקו הראשון של החיבור עוסק בתיאור כללי 
של כדור הארץ, חלוקתו לאיזורי אקלים, יבשות ומדינות. 
חלקו השני מתמקד בתגליותיהם של מגלי-ארצות ספרדים 

ופורטוגזים, ומתאר בפירוט את מסעותיו של ואסקו דה גאמה 
סביב כף התקווה הטובה בדרכו להודו. אחד הפרקים מוקדש 

לאמריקה ועוסק בתיאור הארץ והיושבים בה. זהו הספר העברי 
הראשון הכולל תיאור של אמריקה. מלווה שלושה תחריטים, 

המשולבים בגוף הטקסט. [4] צו דף. צ"ל: [8], צו, [2] דף ( דף 
השער, שלושה דפים מתחילת הספר ושני דפים מסופו חסרים), 

16.5 ס"מ. דף ההסכמות כרוך לא במקומו. מצב טוב-בינוני. 
כריכה מנותקת חלקית. כתמים. קרעים משוקמים בדפים הראשונים. 

חתימות ורישומים עתיקים.

פתיחה: $200

662. ועידת "ההסתדרות העברית באמריקה" - תצלום קבוצתי 
- פילדלפיה, 1923

תצלום קבוצתי של משתתפי ועידת "ההסתדרות העברית 
באמריקה". פילדלפיה, 1923. 

תצלום קבוצתי של משתתפי ועידת "ההסתדרות העברית 
באמריקה" אשר נערכה ב-21-22 באפריל, 1923. מתואר בלוח 
בעברית: "הועידה העברית בפילאדלפיה, ה-ו באייר תרפ"ג". 

צלם: 48X23 .Klein&Goodman ס"מ, במסגרת 62X37 ס"מ. מצב 
טוב. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

663. "Igeret Orhot Olam" - First Book in Hebrew 
which includes a Description of America - Prague, 
1793
Igeret orhot Olam by Abraham ben Mordechai 
Farissol. With the compositions: Igeret Teiman, 
called Petach Tikva, by rabbi Moshe ben Maimon; 
Yesod Moreh Vesod Torah, by Avraham Even Ezra. 
Prague, [1793]."Igeret Orhot Olam" is the first 
Hebrew composition dealing with a general de-
scription of the globe, its division into climate 
zones, continents and states. The second part fo-
cuses on explorations by Spanish and Portuguese 
explorers, and describes in detail how Vasco de 
Gama went to India through the Cape of Good Hope. 
One of the chapters is dedicated to America and 
describes the country and its inhabitants. This 
is the first Hebrew book with a description of 
America. Three engravings within the text. [4] 96 
leaves. Supposed to be: [8], 96, [2] leaves (title page, 
three leaves in the beginning of the book and two 
leaves at the end are missing), 16.5 cm. Approbations 
leaf is bound out of place. Good-fair condition. 
Binding partly detached. Stains. Restored tears to 
first leaves. Ancient signatures and inscriptions.

Opening Price: $200

662. Convention of the Hebrew Union in America - A 
Group Photograph - Philadelphia, 1923
A group photograph of the participants of the 
Hebrew Union in American convention which took 
place on April 21-21, 1923. Described in Hebrew: 
The Hebrew Convention, 5th-6th of Iyar 1923. 
Photographed by Klein&Goodman. 23X48 cm. in frame 
37X62 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

662
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664. "מזרח" מודפס - ארה"ב, 1908
 ,From the Rising of the Sun Unto its Going Down

 .(Eli Mayer) מזרח" מודפס. עיצוב והוצאה לאור: אלי מאייר"
[ארה"ב], 1908. 

תרגום אנגלי לפסוקים המופיעים על-פי רוב על לוחות "מזרח" 
ואיור מנורה, במסגרת מעוטרת. 49X61 ס"מ. מצב טוב. מודבק על 

בד פשתן לתצוגה ושימור.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

664. Printed Mizrah - USA, 1908
From the Rising of the Sun Unto its Going Down, 
printed Mizrah. Designed and published by Eli 
Mayer. [US], 1908.
English translation of verses which usually 
appear on Mizrach signs and the illustration of a 
menorah in a decorative frame. 49X61 cm. Good con-
dition. Cloth-backed for display and preservation.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200

665. כתובה מאוירת - וושינגטון, 1916
כתובה צבעונית, עם עיטורים בצבעים אדום כחול וזהב. 

וושינגטון, ארה"ב, 29 בנובמבר 1916. 
כתובה לנישואי החתן הירש (Harry) בן ליב הלוי, עם הכלה 

דבורה (Dorothy) בת שמואל. נוסח הכתובה מופיע גם 
באנגלית. 41X50 ס"מ. מצב בינוני. שוליים גזורים. סימני קיפול. 

קרעים, חלקם משוקמים שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן 
לתצוגה ושימור.

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $200

665. Illuminated Ketubah - Washington, 1916
Colorful Ketubah, with decorations in red blue 
and gold. Washington, USA, November 29 1916.
Ketubah recording the marriage of the groom 
Hirsch (Harry) son of Leib Halevi with the bride 
Devora (Dorothy) daughter of Shmuel. The text 
appears in English as well.
41X50 cm. Fair condition. Chopped margins. Folding 
marks, tears, some professionally restored. Cloth 
backed for display and preservaion.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200
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666. ספרי שירים ושירי-עם - ניו-יורק, המאה ה-19-20
1. שירים, משלים ומכתמים, מאת גרשון ראזענצווייג 

[רוזנצווייג], ספר ראשון. ניו-יורק, תרנ"ד 1893. 70, [4] עמ', 
17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. דפים רופפים או מנותקים חלקית. 

2-3. קבץ שירי-ציון ושירי-עם מאת משוררים נודעים, נקבץ 
ונערך על ידי יוסף בן יהודה מאגילניצקי. פילדלפיה, [1905 

בקירוב], [1914]. מהדורה שמינית ומהדורה עשירית. קובץ 
שירים מאת מנחם מנדל דוליצקי, נפתלי הרץ אימבר, אליקום 
צונזער, אברהם גולדפדן, שאול טשרניחובסקי ואחרים. בכל 
אחד מהקבצים נדפסו גם תוי-נגינה וקטלוג ספרי ההוצאה 

"לבתי ספר ולעם" של יוסף ַמִגיְלִניְצִקי. 11.5 ס"מ. מצב בינוני. 
ללא עטיפה. קרעים וכתמים, דפים רופפים. 

פתיחה: $250

666. Books of Poetry and Folk-Songs - New-York, 
19th-20th century
1. Poems, allegories and epigrams by Gershon 
Rosenzweig, first book. New-York, 1893. 70, [4] 
pp, 17.5 cm. Fair-good condition. Loose or partly 
detached leaves.
2-3. Selected Zion-poems and folk songs by 
famous poets gathered and edited by Joseph 
Ben-Yehuda Magilnicki. Philadelphia, [ca. 1905], 
[1914]. Eighth and tenth edition. Collection of 
poems by Menachem Mendel Dolitzky, Naftali Herz 
Imber, Eliakum Tsunzer, Avraham Foldfaden, Shaul 
Tchernichovsky and others. Each of the books 
contains musical notes and a catalogue of Joseph 
Magilnicki's publishing house "LeBatei Sefer 
VeLa'am". 11.5 cm. Fair condition. No binding. Stains 
and tears, loose leaves.

Opening Price: $250

666

667

667. מוסף האמנות של העתון "פארווערטס" - כרך גליונות - 
ניו-יורק, 1928-1929

פארווערטס, קונסט ביילאגע. מוסף האמנות של העתון 
"פארווערטס", 24 גליונות. [ניו-יורק], 9 בדצמבר 1928 - 30 

ביוני 1929. יידיש ואנגלית. 
גליונות מוסף האמנות של "פארווערטס", העוסקים בתיאטרון, 

אמנות פלסטית, תרבות וקהילה ובולטים בעיצובם המרשים. 
את מרבית שטח הדפים תופסים תצלומים גדולים בשחור-לבן, 

המלווים בטקסטים קצרים באנגלית וביידיש. 
העתון היהודי-אמריקני "פארווערטס" [קדימה] נוסד 

בניו-יורק בשנת 1897 ורואה אור גם כיום (בשינויי פורמט 
ותדירות). 24 גליונות (שלושה דפים בכל גליון), כרוכים בכריכה 
חדשה, 53 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נייר שביר. קרעים (רבים מהם 

משוקמים בנייר דבק), כתמים. 

פתיחה: $250

667. Art Section of "Forward" Newspaper - Volume 
of Issues - New-York - 1928-1929
Forverts, kunst baylage. Art section of the news-
paper "Forvets", 24 issues. [New-York], December 9 
1928 - June 30,1929. Yiddish and English.
Issues of "Forverts" art section, dealing with 
theater, plastic art, culture and community which 
are outstanding in their impressive design. Large 
photos in b/w cover most of the leaves, accompa-
nied by short texts in English and Yiddish.
The Jewish-American paper "Forverts" [Forward] 
was founded in New-York in 1897 and still appears 
(different format and different frequency). 24 
issues (three leaves to each issue), bound in a new 
binding, 53 cm. Good-fair condition. Fragile paper. 
Tears (numerous tears are restored with adhesive 
tape), stains.

Opening Price: $250
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668. מדריך לקבלת אזרחות אמריקאית - ניו-יורק
 The / וויא אזוי צו ווערען א סיטיזען נאך דעם נייעם געזעץ
Citizen, a guide to Naturalization. מדריך לקבלת 
אזרחות אמריקאית, מאת Isidor Schwartz. ברוקלין, ניו-

יורק [1929 בקירוב]. יידיש ואנגלית. 
חוברת שאלות ותשובות, הכוללת מבחר שאלות העשויות 

להופיע במבחן לקבלת אזרחות אמריקאית, דוגמת "מי היה 
הנשיא הראשון?", "מהם צבעי הדגל האמריקני?", "כמה שנים 
נמשכת כהונתו של נשיא בית המשפט העליון?", ועוד. השאלות 

והתשובות כתובות באנגלית, עם תעתיק באותיות עבריות, 
וביידיש. 31, [1] עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. נייר שביר מאוד. קרעים 

בשולי חלק מן הדפים. עטיפה מנותקת.

פתיחה: $200

668. Guide to Naturalization - New-York
Vi azoy tzu vern a sitizen nokh dem nayemgezets / 
The Citizen, a guide to Naturalization. A guide to 
obtain American citizenship by Isidor Schwartz. 
Brooklyn, New-York [ca. 1929]. Yiddish and English.
A booklet with questions and answers that might 
appear in the test taken in order to get an 
American citizenship. For example "who was the 
first president?", "what are the colors of the 
American flag?", "how many years does the term 
of the Supreme Court President last?", etc. The 
questions and answers are in English, with a 
transcript in Hebrew letters and in Yiddish. 31, [1] 
pp, 15 cm. Good condition. Very fragile paper. Tears 
to borders of most leaves. Detached cover.

Opening Price: $200

669. "היהודים במלחמה" - שמונה סיפורים מאת שלמה 
דוידמן, מסדרת "סאבוויי-ביבליאטעק" - ניו-יורק

סאבוויי-ביבליאטעק, 1000 געשיכטעס פאר גרויס און קליין. 
אידן אין דער מילכאמע, שלוימע דאווידמאן. [ניו-יורק, 

המחצית הראשונה של שנות ה-40]. יידיש.
"היהודים במלחמה", שמונה סיפורים קצרים מאת שלמה 

דוידמן, גליונות 22, 28-34 מסדרת "סאבוויי-ביבליאטעק" 

669. "Jews at War" - Eight Stories by Shlomo 
Davidman, of the "Subway Bibliotek" Series 
- New-York
Subway-bibliotek, 1000 geshikhte far groys un 
klayn, yidn in der milkhome, shloyme davidman 
[New-York, first half of 1940s]. Yiddish.
"Jews at War", eight short stories by Shlomo 
Davidman, Issues 22, 28-34 of the series "Subway 
bibliotek" [Subway library], a series of small 
reading books in Yiddish, for children and for 
adults, for reading during their ride on the 
Subway. Bound together as a booklet. Illustrated 
title pages. One story is about Hitler. On one 
title page appears a caricature of Hitler. [34] pp, 
15 cm. Good condition.

Opening Price: $200

670. גלויה עם תוית-נייר לכבוד ביקור דוד בן-גוריון 
בארה"ב

גלויה עם תוית-נייר הניתנת לגזירה ולתלייה על דש הבגד, 
לכבוד ביקורו של דוד בן-גוריון בארה"ב, [1951]. 

הגלויה נשלחה אל חברי הועדה הממונה על קבלת הפנים 
לכבוד ראש הממשלה דוד בן-גוריון. על מקבל הגלויה לגזור 
את התוית "David Ben-Gurion Welcome" ולתלות אותה 

על דש בגדו. ביקורו של בן-גוריון בארה"ב במאי 1951 היה 
ביקורו הראשון של ראש ממשלה ישראלי בארה"ב ויש הרואים 

בו אבן-דרך חשובה ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל וארה"ב. 
8X14 ס"מ. מצב טוב מאד. נשלחה אל ד"ר מקס נוסבאום. 

פתיחה: $150

[ספריית הרכבת התחתית], סדרת ספרוני קריאה ביידיש, 
לקוראים צעירים ומבוגרים, לקריאה בעת נסיעתם ברכבת 

התחתית. כרוכים יחד כחוברת. שערים מאוירים. אחד 
הסיפורים עוסק בהיטלר. באחד השערים קריקטורה של היטלר. 

[34] דף, 15 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

670. Postcard with a Paper-Label in honor of David 
Ben-Gurion's Visit to the United States
Postcard with a paper-label for cutting and 
attaching to the lapel, in honor of David Ben-
Gurion's visit to the USA, [1951].
The postcard was sent to members of the committee 
in charge of a reception in honor of Prime Minster 
David Ben-Gurion. The receiver of this postcard 
had to cut off the label "David Ben-Gurion 
Welcome" and attach it to the lapel. Ben-Gurion's 
visit to the USA in May 1951 was the first visit 
of an Israeli prime minister to the USA and is 
considered an important mile-stone of diplo-
matic relations between Israel and the United 
States. 8X14 cm. Very good condition. Sent to Dr. Max 
Nussbaum.

Opening Price: $150
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672. פקודה מטעם מושל בולוניה - שחרור יהודי הנמצא 
במעצר - בולוניה, המאה ה-15

פקודה בכתב-יד מטעם הבישוף של רייטי (Rieti, איטליה), 
מושל בולוניה. בולוניה, [המאה ה-15]. לטינית.

פקודה מטעם מושל בולוניה המורה לשחרר יהודי בשם שלמה 
(Salomon) שנמצא במעצר בחשד לזיוף, ולהגלות אותו 

מבולוניה. שמו של הבישוף אינו ברור. ייתכן כי מדובר ב- 
Dominicus Camisati שהחזיק בתפקיד זה בשנים -1469

1475. [1] דף 23X21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים, עם 
פגיעות קלות בטקסט. 

פתיחה: $1000

671. מכתב בעניין סוגיה משפטית הנוגעת ליהודים - מנטובה, 
1492

מכתב בעניין סוגיה משפטית הנוגעת לשני יהודים. מנטובה, 
יולי 1492. לטינית. 

פניה לשופט (שמו אינו ברור), מטעם נוטריון במנטובה - בקשה 
לסיוע בסוגיה משפטית סביב מחלוקת בענייני כספים בה היו 

מעורבים היהודים שלמה וניר (Salomon Venier), ובנו אהרן. 
[1] דף 20.5X30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, קמטים, 

קרעים (עם פגיעה בטקסט). 

פתיחה: $1000

671. Letter Concerning a Legal Issue Regarding 
Jews - Mantua, 1492
A letter concerning a legal issue regarding two 
Jews. Mantua, July 1492. Latin. Petition to a 
judge (name not clear), on behalf of a notary in 
Manua - request for assistance in a legal matter 
concerning a financial disagreement in which two 
Jews have been involved - Salomon Venier and his 
son Aharon. [1] leaf 20.5X30 cm. Good-fair condition. 
Folding marks, creases, tears (with text omission).

Opening Price: $1000

672. Decree issued by the Governor of Bologna - 
Release of an Arrested Jew - Bologna, 15th century
Decree handwritten by Bishop Rieti, governor of 
Bologna. Bologna, [15th cent.]. Latin.
Decree issued by the governor of Bologna in-
structing to release a Jew by the name of Salomon 
who was arrested after being charged with forgery 
and had to be exiled from Bologna. The name of 
the Bishop is not clear. It is possible that it is 
Dominicus Camisati who was governor of Bologna 
between the years 1469-1475. [1] leaf 21X23 cm. 
Good-fair condition. Stains and tears, minor text 
omissions

Opening Price: $1000

671

672
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673. תעודה מפוארת מטעם הקהילה היהודית בטיינג'ין )סין(, ניתנה לאחד ממנהיגי הקהילה 
לרגל עזיבתו את העיר - טיינג'ין, 1937 

תעודת הוקרה מפוארת, ניתנה ללב גרשביץ' (Leib Gershevich) על-ידי "ההתאחדות העברית של 
טיינג'ין" (Tientsin, סין). 9 בספטמבר, 1937. רוסית ואנגלית.

תעודת הוקרה שניתנה ללב גרשביץ', אחד ממנהיגיה הבולטים של הקהילה היהודית בעיר טיינג'ין, 
לרגל עזיבתו את העיר. 

"כנשיא כבוד של האיגוד היהודי של טיינג'ין, בית הספר העברי בטיינג'ין, המועדון התרבותי 
'קונסט', התנועה הציונית בטיינג'ין, וארגונים רבים אחרים בטיינג'ין, תמיד הנחלת בנו 

אופטימיות ואמונה בקהילתנו. תמיכתך הכלכלית והמורלית בזמנים שונים אפשרה לנו להגדיל את 
היקף פעילותינו למען טובת הקהילה... עזיבתך את העיר היא אובדן קשה לקהילתנו. בהזדמנות זו 

אנו רוצים להודות לך בשם כל חברי הקהילה היהודית בטיינג'ין ובשם ארגון זה".
על התעודה חתומים נציגי ארגונים יהודיים שונים בטיינג'ין: "האיגוד היהודי של טיינג'ין", בית 
הספר העברי, המועדון העברי "קונסט", ארגון "גמילות חסד", ההתאחדות הציונית של טיינג'ין, 

ארגון "בית"ר", ועוד. 
נוסח התעודה כתוב פעמיים, ברוסית ובאנגלית. התעודה מודפסת על נייר איכותי, נתונה בכריכה 

מפוארת. על הכריכה הקדמית, לוחית כסף גדולה, עם עיטורים וכיתוב חרוטים: "ללב גרשביץ' 
הנכבד, מקהילת יהודי טיינג'ין" (ברוסית ובאנגלית). 

עד שנת 1904 התגוררו בטיינג'ין כעשר משפחות יהודיות בלבד. המהפכה שהתרחשה ברוסיה 
בשנת 1917 הייתה הסיבה העיקרית לגדילה המהירה באוכלוסייה היהודית בעיר. ב-1906 הקימו 

יהודי העיר את "האיגוד היהודי של טיינג'ין", גוף שהעניק שירותי דת שונים. לצדו פעלה גם 
"ההתאחדות העברית של טיינג'ין", אשר דאגה להקמתם של מוסדות קהילתיים רבים - בתי תמחוי, 

בתי חולים, בתי אבות, ועוד. ב-1928 נוסד המועדון היהודי "קונסט" שעסק בתחום התרבות 
והפנאי. לצד גופים אלו, פעלו בעיר גם הארגונים "בית"ר" ו"מכבי" וניכרה מאוד השפעתה של 

התנועה הציונית. לאחר כיבוש העיר על ידי היפנים, החל מספר היהודים בעיר להצטמצם (בשנת 
1939, היו בעיר כ-1,800 יהודים בלבד, מרביתם יוצאי בריה"מ). [4] דף, 40 ס"מ. לוחית כסף: 

34X24 ס"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $5000
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675. כיפות, כובעים וכיסויי-ראש - אוסף עלי ועליזה דיוויס
300 כיפות, כובעים וכיסויי-ראש ממדינות מרכז אסיה, איראן, עיראק, כורדיסטאן, בוכרה, 

אוזבקיסטן, טורקיסטאן, אפגניסטאן, טורקיה, צפון אפריקה וארצות הבלקן. 
מרבית הכובעים וכיסויי הראש המצויים באוסף שלפנינו נעשו בארצות המוצא בסוף המאה ה-19 

ובעשורים הראשונים של המאה ה-20 והגיעו לארץ עם גלי העלייה של יהודי התפוצות (אם כי 
נמצאים ביניהם גם כיסויי ראש וכיפות מן המחצית השניה של המאה ה-20, מארץ ישראל ומארצות 

נוספות). 
הכיפות נאספו לכדי אוסף עשיר ומגוון בידי בני הזוג דיוויס, שהאמנות היהודית העממית בכל 

צורותיה ובכל ביטוייה החומריים היתה קרובה ללבם, והוא היה לאחת מאבני הראשה של אוספיהם 
הרבגוניים. 

כיפות רבות מסומנות בחלקן הפנימי במספרים סידוריים של אוסף דיוויס ורבות מהן תועדו במהלך 
השנים בקטלוגים של תערוכות ופורסמו בספרים. על אוסף הכיפות שלהם מעידים בני הזוג דיוויס: 
"אוספנו עשיר בכיפות ובכללן סוגים רבים של כיפות, שנעשו בעבודת יד, והמשמשות לכיסוי ראש 

בקהילות השונות, לרבות אלה המובאות בספרו של בוסרט "אמנות הקישוט של מצרים ואסיה" 
[Bossert, H. Th. Decorative Art of Egypt and Asia, London, 1956]. חלק מכיפותינו 

674. חוברת אודות יהודי דאגסטן - ירושלים, 1894
"תולדות יהודי דאקיסטאן המדאים הנמצאים בהררי קאווקאז עד הנה. מהותם ואיכותם ומצבם 

ומעמדם וערכם ואומנתם מימי גלותם גלות עשרת השבטים בכלל. ומצב ענייהם, וחכמיהם הנמצאים 
פה עה"ק ירושלם תובב"א", דפוס י"ד פרומקין, ירושלים, תרנ"ד [1894]. 

חיבור קצר העוסק בתולדות יהודי דאגסטן, מאת הרב יעקב יצחקי (1846-1917), הרב הראשי 
ואב בית דין של מדינות דאגסטן וחוקר של היסטוריית עם ישראל, ומאת גיסו שרבת בן ניסים 

אניסימוב. 16 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. דפים מנותקים, כתמים וקרעים. שוליים גזורים באחד 
העמודים (עם פגיעה בטקסט). רישום בעלות בדף השער: "שב"א". 

פתיחה: $300

674. Booklet about the Jews of Dagestan - Jerusalem, 1894
"History of the Jews of Dagestan in the Caucasus mountains. Their existence, 
status, values and crafts since the days of the Ten Tribes. The state of their 
poor ones and their sages who are here, in Jerusalem". I.D. Frumkin printing 
press, Jerusalem, 1894.
Short essay depicting the history of the Jews of Dagestan by Rabbi Ya'akov 
Yitzchaki (1846-1917), chief rabbi and Av Beit Din of Dagestan as well as 
scholar of Jewish history, together with his brother in law Sharbat Ben 
Nissim Anissimov. 16 pp, 18.5 cm. Good-fair condition. Detached leaves, stains and 
tears. Chopped margins to one page (with text omission). Ownership inscription on 
title page: "SB"A".

Opening Price: $300

673. A Remarkable Certificate on behalf of the Tientsin )Tianjin( Jewish 
Community )China(, presented to one of the Community Leaders upon his 
Departure- Tientsin, 1937
A remarkable certificate of appreciation, presented to Leib Gershevich by the 
"Tientsin Jewish Association", Tientsin, China. September 9, 1937. Russian and 
English.
Honorary certificate presented to Leib Gershevich, one of the prominent 
leaders of the city of Tientsin, when he left the city.
"As honorary president of the Tientsin Jewish Union, the Tientsin Hebrew 
school, the culture club 'Kunst', the Zionist movement in Tientsin, and many 
other organizations in Tientsin, you always endowed optimism and faith 
in our community. Your moral and financial support enabled us to widen the 
scope of our activities for the benefit of the community… your departure is 
a serious loss for our community. We take this opportunity to thank you on 
behalf of all the members of the Tienstin Jewish community and on behalf of 
this organization".
Certificate is signed by representatives of various Jewish organizations 
in Tienstin: "The Jewish Union of Tientsin", Hebrew school, Hebrew club 
"Kunst", "Gemilut Hesed" organization, Tienstin Zionist Association, "Beitar" 
organization, and others.
The certificate's text appears twice, in Russian and in English. The certifi-
cate is printed on paper of good quality and bound in a fine binding. On the 
front binding appears a large silver plate, with engraved decorations and 
an inscription: "to the honorable Leib Gershevich, from the Tienstin Jewish 
Community" (in Russian and in English).
Until the year 1904 only ten Jewish families lived in Tientsin. The 1917 
revolution in Russia led to the rapid growth of the city's Jewish population. 
In 1906 the Jews established the "Tientsin Jewish Union", which rendered 
various religious services. Side by side with this union the "Tientsin Hebrew 
Association" was active in the city and took care of founding various com-
munity institutes - soup kitchens, hospitals, homes for the elderly, etc. In 
1928 the Jewish club "Kunst" was founded and dealt with culture and leisure. 
Side by side with these entities, "Beitar" and "Maccabi" were also active in 
the city and the Zionist movement had a significant impact on Jewish life in 
the city. When the city was occupied by the Japanese the number of Jews in the 
city was reduced (in 1939, only 1,800 Jews lived in the city, half of them USSR 
natives). [4] leaves, 40 cm. Silver plate: 34X24 cm. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $5000
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675. Kippot, Hats and Head-coverings - Collection of Eli and Elise Davis
300 kippot, hats and head-coverings from Central Asia, Iran, Iraq, Kurdistan, 
Bukhara, Uzbekistan, Turkistan, Afghanistan, Turkey, North Africa and the 
Balkan countries. Most of the hats and head-coverings in this collection 
were made in their native countries at the end of the 19th century and in the 
first decades of the 20th century and reached Israel with the wave of Jewish 
immigrants from the Diaspora (although amongst them are also head-covering 
and kippot from the second half of the 20th century, from Eretz Israel and 
other countries).
The kippot were gathered by the Davis couple who appreciated Jewish folk 
art in all its forms of material expressions, and formed a rich and varied 
collection which later evolved into one of the leading collections among 
their different collections.
On the inner side of many kippot are serial numbers of the Davis collection 
and many have been documented throughout the years in exhibit catalogs and 
have been publicized in books. The Davis couple testify to their collection of 
kippot: "Our collection has an abundance of kippot including many different 
types of kippot, handmade, which are used for head-coverings in various 
communities including those brought in the book by Bossert, H. Th. Decorative 
Art of Egypt and Asia, (London, 1956). Some of our kippot were displayed in the 
Bukhara exhibition in the Israel Museum in the winter of 1967. They were also 
displayed in the exhibition of Israel Throughout the Generations which took 
place in the Petit Palace in Paris in 1968". (Jewish Folk-art Throughout the 
Generations, by Eli and Elise Davis, p. 42). 
Among the items are also a number of accompanying embroidered items: Eretz 
Israel Palestinian head-coverings, belts, Iranian tallit corners embroidered 
with verses from the Shma, embroidered hosiery from Bukhara, etc. Varied size 
and condition.
Literature:
1. Hats and Caps of the Jews, Eli and Elise Davis (Mesada Publishers, 1983).
2. Jewish Folk-art Throughout the Generations by Eli and Elise Davis (pub-
lished by Reuven Mas, Jerusalem, 1978).
3. Pe'er HaRosh, Head-coverings for Festivals and Ceremonies (Exhibit catalog 
at the ethnographic and folklore booth, Eretz Israel Museum, Tel-Aviv, 1991).
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $4000

הוצגו בתערוכת בוכרה במוזיאון ישראל בחורף 1967. הן הוצגו גם בתערוכת "ישראל במרוצת 
הדורות" שהיתה בארמון פטי בפריז בשנת 1968". (אמנות יהודית עממית במהלך הדורות, מאת עלי 

ועליזה דיוויס, עמ' 42). 
בין הפריטים נמצאים גם כמה פריטים רקומים נלווים: כיסויי-ראש פלשתינאיים-ארצישראליים, 

חגורות, פינות-טלית איראניות רקומות בפסוקים מתוך "שמע", גרביים רקומים מבוכרה, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. 

ספרות:
Hats and Caps of the Jews, Eli and Elise Davis .1 (הוצאת מסדה, 1983). 

2. אמנות יהודית עממית במהלך הדורות, מאת עלי ועליזה דייויס (הוצאת ראובן מס, ירושלים, 
תשל"ח).

3. פאר הראש, כיסויי ראש לחג ולטקס (קטלוג תערוכה בביתן האתנוגרפיה והפולקלור, מוזיאון 
ארץ ישראל, תל-אביב, 1991). 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $4000
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676. אוסף ספרים וחוברות - בומביי / קהילת "בני ישראל" 
בהודו

אוסף ספרים וחוברות שנדפסו בבומביי (הודו). 
The English Teacher .1-2, ספר לימוד אנגלית מאת 
H.A Contractor. בומביי, 1887. כרוך יחד עם חיבור 

 A Sketch of the" - אודות קהילת "בני-ישראל" בבומביי
 History of Beni-Israel, and an Appeal for their

Education". [2], 97, 38 עמ', 20 ס"מ מצב טוב. כתמים. דף אחד 
מנותק. כריכה חדשה.

 Economy of Human Life, Shivaji High School, .3-4
אנגלית.   .1889 בומביי,   .B.B. Nagarkar בעריכת   ,Bombay
 - מונטיפיורי  משה  אודות  ביוגרפי  חיבור  עם  יחד  כרוך 
."Sir Moses Montefiore, a Biographical Sketch" 
השער  עמוד  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   [2]  ,32  ,84  ,[4]
שני  בסופו  דבק.  בנייר  משוקמים  האחרונים  הדפים  ושלושת 

עמודים כתובים בכתב-יד. כריכה חדשה. 
4. פרוטוקול ישיבה של הקהילה היהודית בבומביי שנערכה 

ב-13 בפברואר 1916 בבית הכנסת "מגן דוד". אנגלית 
וערבית-יהודית. 11, [1], יב' עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

Bene-Israel "Occasional Thoughts .5-6", מאת 
Samuel S. Mazgamkar. חוברות מס' 3 ו-4. בומביי, 1927. 

מאמרים בנושא קהילת "בני-ישראל" בהודו. כותרות באנגלית. 
הטקסט כולו במאראטי. שתי חוברות: 8 דף; 5 דף, 17 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים, קרעים קלים, נקבי עש. 

פתיחה: $300

677. שני לוחות שנה - קרפנטרה )צרפת(, 1814 / אלטונה, 
 1819

 Abraham [לוח שנה עברי], מאת Calendrier hébraïqu .1
Millaud. קרפנטרה (Carpentras, צרפת), 1814. צרפתית. 

לוח לשנים VIII, 88 .1814-1815 עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב-
בינוני. כתמים רבים. מעט קרעים. רישומים בכתב-יד בדף האחרון. 

כריכה חדשה. 
2. איין אללגעמיינניטציגעם לוח, מאת איצק האהן. אלטונה, 

תקע"ט [1819]. עברית ויידיש-דייטש. לוח לשמונים שנה 
(1820-1900), עם טבלאות המולדות והתקופות. [94] עמ', 18 

ס"מ. מצב טוב. כתמים (כתמים כהים בפינות העליונות של הדפים. 
שולי הדפים קצוצים. פגמים בכריכה. בסופו רישומי לידות בכתב-

יד מן התקופה. 

פתיחה: $200

676. Collection of Books and Booklets - Bombay / 
"Bnei Israel" Congregation in India
Collection of books and booklets printed in 
Bombay (India).
1-2. The English Teacher, English study book by 
H.A. Contractor. Bombay, 1887. Bound together with 
a composition about "Bnei Israel" congregation in 
Bombay - "A Sketch of the History of Bnei-Israel, 
and an Appeal for their Education". [2], 97, 38 pp, 
20 cm. Good condition. Stains. One detached leaf. New 
Binding.
3-4. Economy of Human Life, Shivaji High School, 
Bombay, edited by B.B. Nagarkar. Bombay, 1889. 
English. Bound together with a Biographical essay 
about Moses Montefiore - "Sir Moses Montefiore, A 
Biographical Sketch". [4], 84, 32, [2] pp, 20 cm. Good 
condition. Stains. Title page and last three leaves 
are restored with adhesive tape. Two handwritten 
pages appear in the end. New binding.
4. Protocol of a meeting held by the Jewish com-
munity in Bombay on February 13, 1916 in "Magen 
David" synagogue. English and Jewish-Arabic. 11, 
[1], 12 pp, 16 cm. Good condition. Stains.
5-6. Bene-Israel "Occasional Thoughts", by Samuel 
S. Mazgamkar. Booklets no. 3 and 4. Bombay, 1927. 
Essays about "Bnei Israel" congregation in India. 
Titles in English. All of the text in Marathi. Two 
booklets: 8 leaves; 5 leaves, 17 cm. Good condition. 
Stains, minor tears, moth holes.

Opening Price: $300
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678. "תקנות האימפריה הרומית הקדושה" - תקנה הנוגעת 
ליהודים מלווים בריבית - מיינץ, 1548

 Der römischen keyserlichen Maiestat Ordnung und
 Reformation / guter Pollicei / zu befürderung deß

 gemeynen nutz / vff dem Reichßtag zu Augspurg /
Anno Domini M.D.XLVIII. vffgericht. תקנות האימפריה 
הרומית, התקבלו ברייכסטאג של אוגסבורג בשנת 1548. דפוס 

Juonem Schöeffer, מיינץ 1548. גרמנית.
תקנות מטעם קיסר האימפריה הרומית הקדושה, קרל החמישי, 

אשר התקבלו ברייכסטאג של אוגסבורג בשנת 1548. 
תקנות וחוקים במגוון נושאים, בהן תקנות הנוגעות לבעלי 

מקצועות שונים ותקנות הנוגעות לקוד הלבוש של קבוצות שונות 
באוכלוסייה, מתן הלוואות, מסחר, ועוד. 

תקנה אחת נוגעת ליהודים מלווים בריבית. על-פיה, עסקי 
ההלוואה בריבית מתאפיינים בשיעורי ריבית גבוהים במיוחד, 
בעיקר כאשר מקבלי ההלוואה הם אנשים עניים וחסרי השכלה, 

שאינם יודעים חשבון. חובות גדולים הובילו אנשים רבים 
לגניבה ולפשע. התקנה אוסרת את התיישבותם של יהודים 

הגובים ריבית גבוהה במיוחד וקובעת כי גם יהודים שהוענקה 
להם חסות ייחקרו על-ידי הרשויות. בנוסף לכך, נאסר מענק 

678. "Regulations of the Holy Roman Empire" - 
Regulation concerning Usury - Mainz, 1548
Der Roemischen Keyserlichen Maiestat Ordnung und 
Reformation / guter Pollicey / zu° befürderung 
deß gemeynennutz / vff dem Reichßtag zu Augspurg 
/ Anno Domini. Roman Empire regulations, con-
firmed by the Reichstag of Augsburg in 1548. 
Juonem Schöeffer printing press, Mainz 1548. 
German.
Regulations issued by the Holy Roman Emperor 
Charles V at the “Reichstag” in Augsburg in 1548, 
with rules on a range of topics including dress 
codes for different population groups, money 
lending practices, trade regulations, etc.
One regulation against Jews in a chapter on 
usury: Extraordinary high interest rates con-
stitute usury, especially when applied to poor, 
uneducated population groups who do not know 
how to calculate. High and unmanageable debts 
have led people into stealing and crime. Jews who 
charge extraordinary high interest rates are not 
allowed to settle, and even protected Jews must be 
investigated by the authorities. Lending against 
stolen goods is prohibited; stolen goods have to 
be returned to their owners. [1], 34 leaves, 29 cm. 
Good condition. Damages to binding. Ex Libris of 
Ernst Fischer. Ex library copy.

Opening Price: $3000

677. Two Calendars - Carpentras )France(, 1814 / 
Altona, 1819
1. Calendrier hébraïqu [Jewish calendar] by 
Abraham Millaud. Carpentras, France, 1814. French. 
Calendar for the year 1814-15. VIII, 88 pp, 21 cm. 
Good-fair condition. Numerous stains. Minor tears. 
Handwritten inscription on the last leaf. New 
binding.
2. Ayn algemaynnitsigem luach, by Itzik Hahn. 
Altona, [1819]. Hebrew and Yiddish-Deitch. 
Calendar for eighty years (1820-1900), with tables 
of phases of the moon and seasons. [94] pp, 18 cm. 
Staining (dark stains to upper corners of leaves. 
Edges of leaves are chopped. Damages to binding. 
Handwritten inscriptions of births of the period 
appear in the end.

Opening Price: $200

678

הלוואות בתמורה לסחורה גנובה ונקבע כי יש להשיב סחורה 
גנובה לבעליה. [1], 34 דף, 29 ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכה. 

תו-ספר של Ernst Fischer. חותמות ספריה. 

פתיחה: $3000
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679. חיבור בנושא גירוש יהודי רגנסבורג, המאה ה-16
 ,De Ratisbona metropoli boioariae et subita ibidem judaeorum proscription

 Silvan דפוס .(Christoph Hoffman פסבדונים של) Christophorvs Ostrofran מאת
Otmar; impensis Ioannis Wagner, [אאוגסבורג], 1519.לטינית.

 Christoph) מאת כריסטוף הופמן ,(Regensburg) חיבור העוסק בגירוש יהודי רגנסבורג
Hoffman). הופמן, נזיר בנדיקטיני, פרסם מחקרים היסטוריים רבים, לרוב תחת הפסבדונים 

.Christophorus Ostrofrancus
העיר רגנסבורג (במדינת בוואריה שבגרמניה), היוותה מרכז דתי ותרבותי עבור יהודי גרמניה 

בימי הביניים. בשנים 1475-1519 גברה העוינות כלפי יהודי העיר, לאור החמרה במצב הכלכלי 
ומתח מתגבר בין המעמד העליון למעמד התחתון בקרב אזרחיה. בשנת 1519 נגזר על יהודי 

רגנסבורג לעזוב את העיר. מיד עם פרסום הגזרה, הוחרב בית העלמין היהודי בעיר. כ-5000 
מצבות נלקחו מבית העלמין לצורך בניית מבנים חדשים. בית הכנסת בעיר נחרב אף הוא, ובמקומו 

679. Essay Concerning the Expulsion of Regensburg Jews, 16th Century
De Ratisbona metropoli boioariae et subita ibidem judaeorum proscription 
by Christtophorvs Ostrofran (pseudonym of Christoph Hoffman). Silvan Otmar 
impensis Ioannis Wagner printing press, [Augsburg], 1519. Latin.
An essay regarding the expulsion of Regensburg Jews by Christoph Hoffman. 
Hoffman, a Benedictine monk, published numerous historic studies mostly 
using the pseudonym Christophorus Ostrofrancus.
The city of Regensburg (In Bavaria, Germany) was a religious and cultural 
center for Jews during the middle ages. In the years 1475-1519 hostility 
against Jews increased due to the deterioration of the economic situation 
and increasing tension between the upper and lower social classes in the 
city. In 1519 the Jews of Regensburg were expelled from the city. As soon as 
this decree was issued the Jewish cemetery in the city has been demolished. 
About 5000 gravestones were taken to be used for construction of new build-
ings. The synagogue was also destroyed and replaced by a church. Jews of the 
city removed the interior of the synagogue, the Torah books and the Holy 
Scriptures and removed the holy names on the walls prior to the destruction 
of the synagogue. Hoffman describes the facts of this case and even with some 
understanding. This approach, as opposed to other descriptions of the Jewish 
expulsion, in which Jews are portrayed as behaving "rudely". This 1519 account 
of the events in Regensburg is one of the earliest printed (factual) accounts 
related to Jews in German-speaking countries written from a historical 
perspective. Most of the early printed books related to Jews are of an an-
ti-Semitic nature or are related to conversion and religious topics, lawsuits 
and other legal matters. [22] leaves, 21 cm. Good condition. Minor tears, mainly 
to first leaf. Minor stains. Handwritten corrections appear on some leaves. Two 
detached leaves.

Opening Price: $4000

הוקמה כנסייה. יהודי העיר דאגו להציל את תכולת בית הכנסת, ספר התורה וספרי הקודש, 
ולמחוק את שמות הקודש מקירות בית הכנסת טרם החרבתו. הופמן מתאר מקרה זה בצורה עובדתית 
ואף מגלה הבנה. זאת בניגוד לתיאורים אחרים של גירוש יהודי רגנסבורג, בהם מוצגת התנהגות 

היהודים כהתנהגות "גסה". 
חיבור זה, משנת 1519, הוא אחד החיבורים ההיסטוריים והעובדתיים הראשונים העוסקים ביהודים 

ממדינות דוברות גרמנית. מרבית הספרים המוקדמים העוסקים ביהודים נשאו אופי אנטישמי או 
שעסקו בענייני דת ובנושאים משפטיים. 

[22] דף, 21 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים, בעיקר בדף הראשון. מעט כתמים. תיקונים בכתב יד במספר 
דפים. שני דפים מנותקים. 

פתיחה: $4000
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680. צו מטעם דוכס מקלנבורג - הגבלת כניסתם של יהודים, צוענים וקבצנים לשטח מקלנבורג 
על מנת למנוע התפשטות של מגפה - מקלנבורג, 1710 

 Von Gottes Gnaden, Wir Friedrich Wilhelm, Hertzog zu Mecklenburg, Fuerst zu
 Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graff zu Schwerin, der Lande Rostock und

 .Stargard Her
צו מטעם פרידריך וילהלם, דוכס מקלנבורג (Mecklenburg), המגביל את התנועה בשטח שתחת 

רשותו, בנסיון למנוע התפשטות של מגפה שפרצה במדינות שכנות. מקלנבורג (צפון גרמניה), 
אוגוסט, 1710. גרמנית.

הצו אוסר את כניסתם של קבצנים, צוענים ויהודים לשטח מקלנבורג, גם אם יש בידיהם תעודות-
מעבר. כל היתר יורשו להיכנס רק לאחר הצגת תעודות והוכחה כי לא עברו דרך האזורים הנגועים 
במגפה וכי נסעו רק בדרכים ראשיות. כמו כן, נאסר ייבוא של סחורות, דוגמת עור, פרוות, בגדים, 
צמר, וכו', מאזורים הנגועים במגפה. [1] דף 32.5X35.5 ס"מ. מצב טוב. מקופל לשניים. מעט כתמים. 

פיסה חסרה (משוקמת) בפינה השמאלית התחתונה, ללא פגיעה בטקסט. ניירות לחיזוק הודבקו בקו הקפל 
המרכזי ובפינה הימנית התחתונה. 

פתיחה: $1500

680. Decree by Duke of Mecklenburg - Forbidding Jews, Gypsies and Beggars to 
enter Mecklenburg to Prevent the Spread of an Epidemic - Mecklenburg
Von Gottes Gnaden, Wir Friedrich Wilhelm, Hertzog zu Mecklenburg, Fuerst zu 
Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graff zu Schwerin, der Lande Rostock und 
Stargard Her. 
Decree issued by Friedriech Wilhelm, the duke of Mecklenburg, restricting 
movement in his territory in order to prevent the spreading of an epidemic 
raging in neighboring states. Mecklenburg, 1710. German.
Regulation requiring that all beggars, gypsies and Jews be turned back at 
the borders, even if they have travel permits. All other travelers must prove 
through passport entries that they did not travel through areas that are 
infected by the epidemic and that they always used the main routes and not any 
side streets. Goods such as leather, furs, clothes, wool, etc. may not be im-
ported from infected areas. [1] leaf 32.5X35.5 cm. Good condition. Folded into two. 
Minor stains. Lower left corner is missing (restored), no text omission. Adhesive 
tape pasted to central folding line and to lower right corner.

Opening Price: $1500
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681. איסור כניסת יהודים למחוז פדרבורן - גרמניה, 1721
 Von Gottes Gnaden Wir Clement August, Bischoff

 zu Paderborn und Muenster. Probst des Stiffts
Alten-Oittenger in Ober-und Nieder Bayern. צו 

מטעם קלמנס אוגוסט, נסיך-בישוף פדרבורן ומינסטר. מחוז 
פדרבורן, ספטמבר 1721. גרמנית. 

הצו אוסר את כניסתם של יהודים למחוז פדרבורן ללא אישור. 
יהודי שאינו תושב המקום יורשה להיכנס רק אם יהודי 

תושב המקום יאשר כי הוא מכיר אותו. במקרה זה יונפק לו 
פספורט. יהודי שייתפס ללא פספורט ייחקר בידי הרשויות 

לגבי מוצאו, מטרת ביקורו, רכושו ופרנסתו. אם תשובותיו לא 
תהיינה מספקות, הוא יוכנס למעצר עד לבירור המקרה. [1] דף 

30.5X38.5 ס"מ. מצב טוב. מקופל לשניים. נייר לחיזוק הודבק 
בקו הקפל המרכזי. רישום בכתב-יד בצדו האחורי. 

פתיחה: $1000

681. Regulation Prohibitng Jews from Entering the 
District of Paderborn - Germany, 1721
Von Gottes Gnaden Wir Clement August, Bischoff zu 
Paderborn und Muenster. Probst des Stiffts Alten-
Oittenger in Ober-und Nieder Bayern.
Regulation issued by Clemens August, prince 
-bishop of Paderborn and Muenster, prohibits 
Jews from entering the bishopric of Paderborn 
without permission. A foreign Jew can only enter 
the bishopric of Paderborn if a local Jew attests 
that he knows the Jew. In this case the authorities 
will issue a passport. If a Jew is encountered 
without a passport, he will be interrogated by 
the authorities about his origins, his intended 
destination, the purpose of his visit, and how he 
plans to make a living and his possessions. If 
answers are unsatisfactory, a foreign Jew can be 
arrested until the case is clarified. 
[1] leaf 30.5X38.5 cm. Good condition. Folded into 
two. Adhesive tape pasted to central folding line. 
Handwritten inscription on the side and on the 
reverse.

Opening Price: $1000
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682

682. צו בעניין יישוב מחדש של משפחות יהודיות מחוץ לעיר 
- גרמניה, 1745

 Demnach der Allerhoechste, deme dessentwegen
 sonderheitlich unendlicher Danck gebuehret, die

 .Kriegs-Gefaehrlichkeit
צו עירוני הקובע כי על כל המשפחות היהודיות להתיישב מחוץ 

לעיר, בשל סכנה לפרוץ מלחמה. [אאוגסבורג?, גרמניה], 26 
באוקטובר, 1745. גרמנית. 

הצו קובע כי יהודים יוכלו להיכנס לעיר רק באישור המועצה 
ובליווי חייל. במסמך אישור הכניסה לעיר יהיו מצוינים משך 
השהייה והמקומות אליהם המבקר מבקש להגיע. עוד נקבע כי 
המסחר יוכל להתקיים רק בשווקים פתוחים, על-פי צו קודם 

משנת 1732. [1] דף 43X33.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מקופל 
לשניים. 

פתיחה: $800

682. Regulation Regarding Resettlement of Jews 
outside the City - Germany, 1745
Demnach der Allerhoechste, deme dessentwegen 
sonderheitlich unendlicher Danck gebuehret, die 
Kriegs-Gefaehrlichkeit. 
Municipal decree stating that all of the Jewish 
families have to settles outside the city due 
to the impending danger of a new war, [Augsburg? 
Germany], October 26, 1745. German.Trade can only 
take place at open markets as regulated in an 
earlier decree issued in 1732.
The decree also informs that if Jews wish to enter 
the city they need permission from the council 
and must be accompanied by a soldier. The permit 
must state the duration of the stay and the places 
where the bearer wishes to travel to. It is also 
mentioned that commerce can take place only in 
open markets, according to a previous decree 
of 1732. [1] leaf 43X33.5 cm. Good condition. Minor 
stains. Folded into two.

Opening Price: $800
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683. צו בדבר הלוואות ממלווים יהודים - גרמניה, 1776
 Es ist eine durch viele traurige Beyspiele Bestättigte Erfahrung, daß manche

 hiessige Buerger und Buergerssoehne durch wucherliche Contrakte mit Juden in
.die betruebtesten Umstaende gesetzt

צו עירוני בדבר הלוואות ממלווים יהודים. [אאוגסבורג?, גרמניה], 4 ביוני, 1776. גרמנית. 
הצו קובע כי על כל האזרחים לדווח למשרד ראש העיר על הלוואות שהוענקו על ידי מלווים 

יהודים. הלוואות שלא תירשמנה במשרד ראש העיר לא תהיינה תקפות. עוד נקבע כי גיל המינימום 
לקבלת הלוואה הוא 25. העונש על קבלת הלוואה על ידי מי שטרם מלאו לו 25 הוא מאסר ועבודות 
שירות. עונשו של המלווה היהודי במקרה זה הוא גירוש מן העיר. על כל האזרחים הבוגרים לפקח 
על ילדיהם הצעירים ומשרתיהם ולדווח לרשויות אם הפרו את החוק. [1] דף 44X37 ס"מ. מצב טוב. 

מקופל לשניים. מעט כתמים, קרעים זעירים.

פתיחה: $800

683. Regulation Regarding Money Lending - Germany, 1776
Es ist eine durch viele traurige Beyspiele bestättigte Erfahrung, daß manche 
hiessige Buerger und Buergerssoehne durch wucherliche Contrakte mit Juden in 
die betruebtesten Umstaende gesetzt.
Regulation regarding money lending. [Augsburg?, Germany], 4. Jun. 1776. 
German.
Decree stating that all citizens must register loans obtained through Jewish 
money lenders with the office of the mayor. All unregistered loans will be 
invalid. The minimum age for obtaining a loan is 25 years. All young citizens 
under the age of 25 who obtain loans from Jews will be punished with jail and 
community work. Jewish money lenders who give loans to people under the age 
of 25 will forfeit their claims and will forever be forbidden to enter the 
city. All parents and guardians are obliged to observe the actions of their 
underage children, servants, wards, etc. If their warnings are ineffective 
they have to notify the authorities in order to protect their families.
37X44 cm. Good condition. Folded. Several stains, minor tears.

Opening Price: $800

683
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684. מודעה מודפסת על בד משי - מופע תיאטרון, 1838
 Hochfuerstliches מודעה על מופע לגיוס כספים, יום ב', 23 ביולי 1838, בתיאטרון

schlosstheater בטפליץ (Teplice, בוהמיה) במטרה לגייס כספים לבית חולים המיועד 
"לחולים, עניים ויהודים זרים". 

בית החולים המיועד לתושבים או מבקרים הזקוקים לטיפול במעיינות נוסד ב-1836 על-ידי 
נפתלי כץ. על המודעה מצוין כי בית-החולים הינו מאד פופולארי, מספר המבקרים בו עולה, 

 Die liebe im :אך חסרים לו תקציבים למימון. המופע העיקרי שהוצג באותו ערב היה המחזה
eckhause, - Alexander Cosmar[אהבה בבית פינתי, מאת אלכסנדר קוסמר]. בנוסף, התוכנית 
כללה אוברטורה מהאופרה Fra" "Diavolo בבצוע התזמורת הצבאית, נגינת פסנתר של ילדה בת 
13 בשם מארי בוסיפט ואריה שבוצעה גם-כן על-ידי זמרת בת 13 בשם מוריס כץ בזמן ההפסקה. 

39X24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וצבע דהוי.

פתיחה: $1000

684. Notice Printed on Silk - Theatrical Show, 1838
Notice announcing a show for fund-raising on Monday, July 23 1838 in 
Hochfuerstliches schlosstheater in Teplice, Bohemia in order to raise funds 
for a hospital for "the sick, poor and foreign Jews".
The hospital for residents or visitors who need treatment in the springs 
was established in 1836 by Naftali Katz. The notice claims that the hospital 
is very popular, the number of visitors is rising, but it needs financial 
resources. The main performance was the play: Die liebe im eckhause [Love in 
a corner house] by Alexander Cosmar. The program also included an overture of 
the opera "Fra Diavolo" played by the military orchestra, a 13-year old girl 
by the name of Marie Bousifet playing the piano and an aria sung by a 13-year 
old singer Moritz Katz during the intermission. 39X24 cm. Good condition. Minor 
stains and faded color.

Opening Price: $1000

684
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685. ארבעה צווים הנוגעים לזכויותיהם של יהודי פרנקפורט 
דמיין - המחצית השניה של המאה ה-18

ארבעה צווים הנוגעים לזכויותיהם של יהודי פרנקפורט דמיין. 
פרנקפורט דמיין, 1765-1790. גרמנית. 

1. צו המגביל את תנועת היהודים. ינואר, 1765. צו הפוקד 
על יהודי פרנקפורט דמיין להימנע מיציאה מרחוב היהודים, 

מעיסוק במקח וממכר ומהשתתפות בחגים נוצריים או במופעים 
ציבוריים, על מנת שלא להפריע ליתר אזרחי העיר. הצו התקבל 
בפברואר 1756 ואושר מחדש בינואר 1765. [1] דף, 32X40 ס"מ. 

2. תקנה עירונית המגבילה את יכולתם של היהודים לעסוק 
במסחר. 18 בנובמבר, 1766. על-פי התקנה, בעקבות תלונות 
של תושבים על כך שהיהודים עוסקים במסחר בלתי חוקי של 

עורות בירידים עירוניים ובכך פוגעים בפרנסתם של הסוחרים 
המקומיים, נאסר על היהודים לעסוק בכל משא ומתן או מסחר 
 35X21 ,מסוג זה. עונשים יוטלו על המפרים את התקנה. [1] דף

ס"מ.
3. צו מטעם ראש העיר וחברי המועצה של פרנקפורט דמיין, 
האוסר כל פגיעה ביהודים תושבי העיר. 3 בספטמבר, 1781. 

הצו אוסר על פגיעה או גילויי אלימות כלפי יהודי העיר. 
זאת על סמך צו קיסרי מפברואר 1711 המעניק הגנה ליהודי 

גרמניה. בהמשך מוזכרים מקרים בהם תושבי העיר פגעו 
ביהודים, ובכך גרמו לאי-שקט אזרחי. [4] עמ', 32.5 ס"מ. 
4. תקנה המגבילה את יכולתם של יהודים לעסוק במסחר. 
22 ביוני, 1790. איסור על יהודים מכפרים ועיירות מחוץ 

לפרנקפורט דמיין לעסוק במסחר עם תושבי העיר הנוצרים. 
עוד נקבע כי יש לדווח לשלטונות על כל מי שמפר תקנה זו, 

ומפורטים העונשים שיוטלו על המפרים אותה. התקנה התקבלה 
ב-1738 ואושרה מחדש ב-1755 וב-1790. [4] עמ', 35 ס"מ. 

מצב משתנה (מצב כללי טוב).

פתיחה: $500

685. Four Decrees concerning the Rights of Jews 
in Frankfurt am Main - Second Half of the 18th 
century
Four decrees concerning the rights of Jews in 
Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 1765-1790. 
German.
1. Decree restricting Jews. January, 1765. Decree 
ordering the Frankfurt Jews to avoid leaving the 
Street of Jews, avoid trade and avoid participa-
tion in Christian holidays or public shows, so 
as not to disturb other citizens in the city. The 
decree was confirmed on February 1756 and re-con-
firmed in January 1765. [1] leaf, 32X40 cm.
2. Municipal regulation restricting the trade by 
Jews. November 18, 1766. According to the regula-
tions, following complaints by citizens that Jews 
are trading leather in city fairs and thus harming 
the business of local merchants, the Jews are 
forbidden to lead any negotiations or sales of 
such kind. Breaking this regulation will lead to a 
punishment. [1] leaf, 35X21 cm.
3. Decree on behalf of the mayor and council 
members of the City of Frankfurt am Main, forbid-
ding any abuse against Jews, citizens of the city. 
September 3, 1781. The decree forbids any abuse or 
violence against the city's Jews. This is based on 
an order issued by the emperor on February 1711 
which protects German Jews. Further on, some cases 
are mentioned in which citizens of the city hurt 
Jews and aroused civil unrest. [4] pp, 32.5 cm.
4. Regulation restricting trade by Jews. June 22, 
1790. Jews of villages and cities out of Frankfurt 
are forbidden to lead any trade with the Christian 
citizens of the city. The authorities have to be 
informed about such cases and those who break the 
regulation will be punished accordingly. This 
regulation was issued in 1738 and re-confirmed 
in 1755 and 1790. [4] pp, 35 cm. Condition varies 
(generally good).

Opening Price: $500

686. שתי חוברות קינות ותפילות - לבוב, 1858 / וינה, 1881
1. "מצבת עולם מראשתי... זקן ונשוא פנים אשר הלבינו 
שערותיו עלי שדי קרב, שבעים ושלש שנים יצא בצבאות 

עסטרייך... היה גבור מלחמה... הוא יאזעף גראף ראדעצקי", 
מאת יוסף כהן צדק. לבוב, 1858. עברית וגרמנית. 

חוברת קינות ודברי הספד על מותו של המצביא האוסטרי יוזף 
ָרֵדְצִקי. 56, [6], עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמת ספריה. 

2. "תרועת מלך, שיר מזמור לחג חתונת הנסיך המר[ו]מם 
העתיד למלוכה רודאלף בן יחיד להשליט האדיר רב טוב וחסד 
פראנץ יאזעף א' קיסר אוסטריה... עם הגברת... סטעפהאניע 

בת המלך לעאפאלד בארץ בלגיה ביום י"א אייר תרמ"א", מאת 
אברהם קפלן. וינה, תרמ"א [1881]. 

שיר לכבוד חתונתו של נסיך אוסטריה, רודולף (בנו של הקיסר 
פרנץ יוזף הראשון) עם הנסיכה סטפני, בתו של מלך בלגיה, 
לאופולד השני. 8 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חותמות 

ספריה. 

פתיחה: $300

686. Two Booklets of Lamentations and Prayers - 
Lvov, 1858/Vienna, 1881
1. "…Seventy three years he served the Austrian 
army…was a war hero…Joseph Graf Radetzky", by 
Yossef Cohen Zedek. Lvov, 1858. Hebrew and German.
Booklet of lamentations and a eulogy for the 
Austrian Field Marshal Joseph Radetzky. 56, [6], pp, 
21 cm. Good condition. Stains. Ex library copy.
2. "…song for the wedding of Crown Prince Rudolph, 
only son of the great and benevolent Franz Joseph 
Emperor of Austria…with lady…Stephanie, daugh-
ter of King Leopold of Belgium…", by Avraham 
Kaplan. Vienna, 1881.
Poem for the wedding of the Austrian prince, 
Rudolph (son of Emperor Franz Joseph I) with 
Princess Stephanie, daughter of the King of 
Belgium, Leopold II. 8 pp, 21 cm. Minor stains. Ex 
library copy.

Opening Price: $300
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687. אחד-עשר ספרי חכמה ומוסר, הסטוריה והשכלה, המאה 
ה-19

1. תשועת ישראל, [מכתב... כולל תשובות על שאלות חכם... 
מענגלאנד בעניני האשמות אשר נאשמו היהודים], חברו הרב... 

מנשה בן ישראל... בלשון ענגאלי, ונעתק [בתוספת הערות] 
ללשון אשכנז ע"י... הרמבמ"ן [משה מנדלסון]... ועתה [הועתק] 
ללשון הקודש על ידי שמשון בלאך הלוי. וינה, תקע"ד 1813. 
2. החשמונאים, חלק ראשון. השיר... מביע... תפארת... אנשי 
חיל... ותהלה למושיעם צור ישראל... ומבין שורותיו תצהיר 

ידיעת אמונת היונים הקדמונים... סיפור מעשיהם שעשועיהם 
ומדותיהם..., מאת יששכר בער שלזינגר. פראג, 1816. 

3. משא נתן אשר יסרוהו אוכלי לחמו, ואנשי ביתו... כולל 
תולדות איש נודע בשערים... אשר עודו בחיים חיותו, מאת מאיר 

ברוך. פראג, 1826. 
4. אנקת בני תמותה, איינע זאממלונג האכדייטשער געבעטהע 

פיר געבילדעטע איזראעליטישע פרויענציממער... פאן העררמאן 
ענגלענדער [גבריאל צבי אנגלנדר]. פראג, 1824. תחינות 

ותרגום תפילות יום כיפור קטן, ביידיש.
5. חיי משה כפי מה שכתבו בהתחלקות ג' ספריו... ידידיה 

אלכסנדרי המכונה פילון היהודי, מתורגמים בידי יוסף פלעש. 
פראג, 1838. 

6. בתולת בת יהודה, לקוטי שירים (לחתונה ולנסיעת א"י), 
מדיואן ר' יהודה הלוי זצ"ל. עם הקדמה והערות מאת שמואל 

687. Eleven Books - Mussar and Wisdom, History and 
Haskalah, 19th century
For a complete list of books - see Hebrew text.
Size and condition varies

Opening Price: $300

ין - וינה,  688. שישה חיבורים מאת המשכיל ד"ר שלמה רּוִבּ
המאה ה-19

שישה חיבורים מאת ד"ר שלמה רובין (ראבין, 1823-1910), 
מראשי תנועת ההשכלה בגליציה, סופר עברי פורה ומתרגמם של 

ספרים קלאסיים רבים לעברית.
בכרך שלפנינו כרוכים בזה אחר זה החיבורים הבאים: ■ [גאון 

יהודה וירושלים, וינה, תרכ"ט 1869], על בגדי ותכשיטי 
היהודים בימי קדם. חסר שער ודפים ראשונים. ■ ספר היובלים 

המכונה מדרש בראשית זוטרתא, וינה, תר"ל 1870. ■ סוד 
הספירות, כולל רזי הספירות ורמזי המספרים, וינה, תרל"ד 
1874. ■ מח[ו]לות המו[ו]ת, וינה, תרל"ז 1877. ■ ספר יצירה 

להערביאים, או אבן החכמים, וינה, תרל"ה 1874. ■ אבני 
מלואים, אל פתחי הספר בדבר הבלי הגוים הקדמונים, וינה, 
תרל"ו 1876. כרך 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר יבש ושביר. 

כתמי-צבע שחורים באחד החיבורים. 

פתיחה: $250

688. Six Compositions by the Dr. Shlomo Rubin - 
Vienna, 19th century
Six compositions by Dr. Shlomo Rubin (1823-1910), 
of the Haskalah Movement leaders in Galicia, a 
prolific Hebrew writer and translator of many 
classic books into Hebrew.
In the volume presented here are bound the 
following compositions: ■ [Ga'on Yehuda 
VeYerushalayim, Vienna, 1869], about ancient 
Jewish garments and jewelry. Title page and some 
of the first leaves are missing. ■ Sefer HaYuvalim 
named Midrash Bereshit Zutra, Vienna, 1870.l 
■ Sod HaSefirot, Vienna, 1874. ■ Mech[o]lit HaMavet, 
Vienna, 1877. ■ Sefer Yetzira Leha'araviyim, or 
Even HaChachamim, Vienna, 1874. ■ Avney Miluim, 
Vienna, 1876. Volume 21.5 cm. Fair-good condition. 
Dry and fragile paper. Black paint marks to one of the 
compositions.

Opening Price: $250

דוד לוצאטו. פראג, ת"ר 1840. 
7-10. חבל להחיות, מאת משה גלוגוי. ורשה, תר"ד 1844. 

כרוכים עמו: ■ פועל צדק, דברים אחדים נאמרים ביום חנוך 
בית האביונים לבני ישראל בווארשוי לפי מלאת לו שנה ראשונה 

להוסדו, מאת וואלף טוגענדהאלד [טוגנדהולד], מתורגמים 
בידי שמואל יוסף פין, ורשה 1842. ■ תולדת משה, ספור לידת 

משה רבינו, מאת יצחק אייזק קאנדיא. ורשה, 1829. ■ חומת 
אש ובו שיר מאת... ר' אברהם בן עזרא... גם בו חמשה ספרים 

[אגרות] וחידות שונות... ועוד... עת ספוד, עת רקוד, ועת 
דודים. חברתיו... אלעזר [ליסר]. ברלסאו, [1799]. 

11. מוסר לנערים, מכלכל מדות טובות ודרך ארץ, מחובות 
הנער אל הוריו ומוריו בפרט, ומחובות האדם לחיי החברה 

בכלל... מאת אשר אנשיל בן-יהושע אנשעלעוויטש [אנשלביץ'] 
מורה בבית הספר הנוסד מאת הממשלה בעיר באחמוט. אודסה, 

תרכ"ו [1866]. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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690. תריסר גליונות "Das Zelt" - ירחון יהודי לאמנות, 
ספרות ומדע - וינה, 1924

 Das Zelt, eine Jüdische Illustrierte
 Monatsschrift fur Kunst, Literatur und

 Wissenschaft. Schriftleitung: Eugen Hoeflich.
Kunstredaktion: Max Eisler, Josef Hahn. וינה, 1924. 

גרמנית.
"האוהל - ירחון יהודי לאמנות, ספרות ומדע". שנה ראשונה, 

גליונות 1-12 (בעשר חוברות). הירחון ראה אור שנה אחת 
נוספת בלבד.

בין כותבים: י"ל פרץ, פרנץ רוזנצויג, דוד פוגל, מקס ברוד, 
עמנואל לב, פרנץ קפקא, ואחרים. כתביהם מלווים עבודות של 

מיטב האמנים היהודיים מהתקופה. 29 ס"מ. מצב טוב. קמטים 
וקרעים בשולי הדפים והעטיפות. 

פתיחה: $300

689. שמונה חיבורים בנושא "השאלה היהודית" 
"Judenfrage" -

שמונה חיבורים - חוברות וספרים - בנושא "השאלה היהודית" 
והאנטישמיות באירופה. כל החיבורים כתובים גרמנית. 
 Freimüthige Gedanken über den Geist des .1

 Judenthums, oder der Talmud in seiner Blöse
 als Quelle der gröbsten Missbräuche, Elias

Birkenstein. [מרבורג], 1818. 
 Der neue Sturm der Judenfrage, noch ein .2

 Friedenswort, Bernhard Gruber. Reichenbach in
 .Sch., 1880

 Antisemiten und Gymnasiallehrer, ein Protest, .3
Karl Fischer. ברלין, 1881. 

 Die neueste Lüge über die israelitische .4
 Allianz, ein Probestück aus der antisemitischen

Moral, Salomon Neumann. ברלין, 1883. 
 .Deutsche Antisemiten-Chronik, 1888 bis 1894 .5

ציריך, 1894. 
 .Die Polnische Judenfrage, Binjamun Segel .6

ברלין, 1916.
 Gerechtigkeit! Zur Lösung der Judenfrage, .7-8

Friedrich von Oppeln-Bronikowski. ברלין-
וילמרסדורף, 1932. שני עותקים, בעטיפות שונות. 

גודל ומצב משתנים. בחלקם קרעים וקמטים. 

פתיחה: $300

690. A Dozen Issues of "Das Zelt" - Jewish 
Periodical for Art, Literature and Science - 
Vienna, 1924
Das Zelt, eine Jüdische Illustrierte 
Monatsschrift fur Kunst, Literatur und 
Wissenschaft. Schriftleitung: Eugen Hoeflich. 
Kunstredaktion: Max Eisler, Josef Hahn. Vienna, 
1924. German.
"The Tent" - Jewish periodical for art, literature 
and science". First year, issues 1-12 (in ten 
booklets). "Das Zelt" was published for one more 
year only.
Amongst the writers: Y.L. Peretz, Franz 
Rosenzweig, David Fogel, Max Brod, Emanuel Lev, 
Franz Kafka, and others. Writings are accompanied 
by works of leading Jewish artists of the period. 
29 cm. Good condition. Creases and tears to borders of 
leaves and covers.

Opening Price: $300

689. Eight Compositions Concerning the "Jewish 
Question" - "Judenfrage"
Eight compositions - booklets and books - con-
cerning the "Jewish Question" and anti-Semitism 
in Europe. All of the compositions are in German.
1. Freimüthige Gedanken über den Geist des 
Judenthums, oder der Talmud in seiner Blöse 
als Quelle der gröbsten Missbräuche, Elias 
Birkenstein. [Marburg], 1818.
2. Der neue Sturm der Judenfrage, noch ein 
Friedenswort, Bernhard Gruber. Reichenbach in 
Sch., 1880.
3. Antisemiten und Gymnasiallehrer, ein Protest, 
Karl Fischer. Berlin, 1881.
4. Die neueste Lüge über die israelitische 
Allianz, ein Probestück aus der antisemitischen 
Moral, Salomon Neumann. Berlin, 1883.
5. Deutsche Antisemiten-Chronik, 1888 bis 1894. 
Zurich, 1894.
6. Die Polnische Judenfrage, Binjamun Segel. 
Berlin, 1916.
7-8. Gerechtigkeit! Zur Lösung der Judenfrage, 
Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Berlin-
Williamsdorf, 1932. Two copies in different covers. 
Sizes and conditions vary. Tears and creases to some.

Opening Price: $300
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691. אותות, סרטי-בד ותצלומים - מועדון ַסִיף יהודי 
בגרמניה, 1910

שני תצלומים קבוצתיים, שני סרטי-בד עם סמלי מגן-דוד 
רקומים ושני אותות כסף ובד עם הקדשות חרוטות, לכבוד 
ִפים נוספים, חברי מועדון סיף יהודי  יואכים כספרי וַסּיָ

בגרמניה. [ברלין? 1910]. 
ִפים כשעל חזם סרטי-בד  בתצלומים הקבוצתיים נראים הַסּיָ
עם מגני-דוד רקומים (חלקם אף חובשים כובעים עם מגני-

דוד). על שני האותות נחרט שמו של כספרי ועל כל אחד מהם 
נחרט שם נוסף (כספרי היה בן 18 או 19 בעת קבלת האותות). 
מצורפות שלוש מדליות (צלב ברזל) ממלחמת העולם הראשונה. 
תצלומים 22X28 ס"מ, סרטי-בד 103X3.5 ס"מ, אותות 7X3 ס"מ 

בקירוב. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

691. Badges, Cloth-Ribbons and Photographs - 
Jewish Fencing Club in Germany, 1910
Two group photos, two cloth-ribbons with em-
broided Star of David and two silver and cloth 
badges with engraved dedications, for Yoachim 
Caspari and other fencers, members of a Jewish 
fencing club in Germany. [Berlin? 1910]. 
In the group photos fencers are seen with a 
cloth-ribbon on their chest and embroidered 
Star of David, (some also wear a hat with a Star 
of David). On the two badges Caspari's name is 
engraved and on each one of them an additional 
name is engraved (Caspari was 18 or 19 when he was 
granted the badges). Attached are three medals 
(iron cross) of WW I. Photos 22X28 cm, cloth-rib-
bons 103X3.5 cm, badges app. 7X3 cm. Overall good 
condition.

Opening Price: $500

692. לקט פריטים של חבר "מכבי" בליטא - מסע אופניים 
ברחבי ליטא, 1928

 ,(Virbalis) לקט פריטים של יעקב קובנסקי מהעיר וירבלן
מתעמל ושחקן כדור-רגל חבר "מכבי" ליטא.

■ פנקס / יומן מסע. בחודש יוני 1928 ערך קובנסקי מסע 
אופניים וביקר במוסדות יהודיים (בעיקר ארגוני-ספורט 

ומוסדות-חינוך) ברחבי ליטא. בכל מקום אליו הגיע, החתים 
נציג מן המוסד בפנקס שנשא עמו. הפנקס שלפנינו מתעד 

את מסעו של קובנסקי בין הערים שבלי, קורשני, יורבורג, 
וילקובישקי, מריאמפול, פרן, קובנה, ינובה ופוניבז ומצורפת 
אליו גם מפה מצוירת ביד, עם תיעוד כל הערים והכפרים בהם 
עבר במהלך מסעו. בקורשני (Kursenai) כתבו לו: "אני מאחל 

לך... כי תזכה כעבור זמן מועט לעשות טיול כזה באופנים 
בארצנו מדן עד באר-שבע, דרך מושבות יהודה וקבוצי העמק, 
ולסבב את השרון, הרי יהודה, הרי נפתלי, הכרמל והשומרון". 
מצורפים: ■ דגל בד בצבעים לבן ותכלת, עם כיתוב "גמנסיון 
עברי וירבלן" - דגל זה ניצב על כידון אופניו של קובנסקי 
בזמן מסעו (ראה תצלום בפתח היומן הנ"ל). ■ כרטיס-חבר 

הסתדרות להתעמלות ולספורט "מכבי" בליטא. ■ צעיף בד תכלת 
עם פרחים כסופים, בשני קצותיו רקומים מגני-דוד כחולים-

לבנים. ■ כרטיס-משתתף, המכביה הראשונה, תל-אביב, 1932. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $300

691

692
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693. ארכיון יואכים ושושנה כספרי
אוסף מסמכים גדול, מעזבונם של ד"ר יואכים כספרי ורעייתו 
שושנה. זיטומיר, גרמניה וארץ ישראל, המחצית הראשונה של 

המאה ה-20. 
ד"ר יואכים כספרי (1892-1966) נולד בחבל אוקרמרק 

(Uckermark), גרמניה. בשנת 1896 משפחתו עברה לברלין. 
אביו היה רופא כללי. סיים את בית הספר התיכון בברלין בשנת 
1910 והחל ללמוד רפואה באוניברסיטה של מינכן. גויס כרופא 

צבאי לצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה; עבד בבית 
החולים האוניברסיטאי בברלין ובשנת 1924 עלה ארצה. בארץ 

עבד כרופא של בית הספר הריאלי בחיפה ולאחר מכן בבית 
החולים "הדסה" בירושלים ובתחנות טיפת חלב בעיר ובערים 
נוספות. בסוף שנות ה-20 עבר לגור בחיפה ועבד שם כרופא 
 Das) "ילדים פרטי. פרסם ספר (בגרמנית) בשם "העל מודע

Oberbewusstsein). רעייתו, שושנה כספרי לבית ברדינשטין 
(1900-1977), ילידת ז'יטומיר, אחות במקצועה, עבדה 

והתנדבה בתחום משך שנים רבות.
הארכיון כולל: מכתבים ותצלומים, מסמכים אישיים, תעודות 

דיפלומה של בית ספר לרפואה, זכרונות כתובים במכונת-
כתיבה, רשימות כ"י מתקופת לימודיו של יואכים, תעודות-
מניה, כרטיס כניסה לחגיגת הפתיחה של האוניברסיטה, 

תעודות הוקרה, ופריטים נוספים (בגרמנית ובעברית). סה"כ 
כ-260 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

693. Archive of Yoachim and Shoshana Caspari
Extensive archive of documents, from the estate 
of Dr. Yoachim Caspari and his wife Shoshana. 
Zitomir, Germany and Eretz Israel, first half of 
the 20th century.
Dr. Yoachim Caspari (1892-1966) was born in the 
region of Uckermark, Germany. In 1896 his family 
moved to Berlin. His father was a physician. He 
graduated from highschool in Berlin in 1910 and 
started to study medicine in the University of 
Munich. Was drafted to the German Army as a phy-
sician in WW I; worked in the University Hospital 
in Berlin and in 1924 immigrated to Eretz Israel. 
He worked as a doctor in the "Reali" High School 
in Haifa and later in Hadassah in Jerusalem and 
Mother and Baby clinics in Jerusalem and in other 
cities. In the late 1920 Caspari moved to Haifa and 
worked there as a private pediatrician. Published 
a book (in German) "Das Oberbewusstsein" - 
"Consciousness". His wife, Shoshana Caspari, neé 
Bradinstein (1900-1977), native of Zitomir, nurse, 
worked and volunteered for many years.
The archive includes: letters and photos, personal 
documents, diplomas of Medical School, type-
written memoire, handwritten lists of Yoachim's 
studies, stock-certificates, entrance ticket to 
the inauguration of the university, certificates 
of appreciation and other items (in German and in 
Hebrew). Lot of approximately 260 items, size and 
condition varies.

Opening Price: $500

692. Collection of Items of a "Maccabi" Member in 
Lithuania - Cycling Tour of Lithuania, 1928
Collection of items of Ya'akov Kovansky of 
Virbalis, gymnast and soccer player, member of 
"Maccabi" Lithuania.
■ notebook / travel journal. In June 1928 Kovansky 
cycled around Lithuania and visited Jewish 
institutes (mainly sports organizations and 
educational institutes). Wherever he arrived, 
he asked the representative of the institute 
which he visited to sign the notebook which 
he carried with him. The notebook presented 
here, documents his journey through the cities 
of Shavel,Kurshenai,Jurbarkas, Vilkaviskis, 
Marijampole, Fren, Kovno,Jonava and Panavezys. 
A map is attached, hand-drawn, with records of 
all the towns and villages which he visited. In 
Kursenai, an inscription was added "I wish you…
that soon you will travel on your bicycle from Dan 
to Eilat through all of our country…".
Attached: ■ Blue and white flag with the inscrip-
tion "Hebrew Gymnasium of Virbalis" - the flag 
was attached to the bicycle handlebars during 
the trip (see photo opening the diary). ■ Member 
card of "Maccabi" Lithuania ■ Blue cloth scarf 
with silver flowers, with two blue and white 
Stars of David embroidered on the two edges. ■ 
Participant's card, first Maccabia, Tel-Aviv, 1932. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300
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694. לקט מסמכים - יהדות וילנה
כ-50 מסמכים ופריטי-נייר שונים מעזבונו של ההסטוריון 
והחוקר לייזר ראן, מחבר הספר "ירושלים דליטא" וספרים 
נוספים לתולדות יהדות ליטא, [אמצע המאה ה-19 עד אמצע 

המאה ה-20]. 
בין המסמכים: ■ מכתב בכתב-ידו של לייזר ראן. ■ אסופת דפי 
כתב-יד (19 דף), העתקה של החיבור "ַמַקל חובלים" - "כולל 

שירי עם (פאלקס-ליעדער) בלשון המדוברת בין היהודים 
בארצות פולין ומאלדויא" מאת המשורר בנימין וולף ֶאֶרנקָרנץ 

ארֶז'ר + מחברת חיבורים סאטיריים בכתב  המכונה ֶולֶוול זַבּ
ידו, הכוללת את הסאטירות "דאס זוכן דיא חסידים", "משיחס 
צייטן", "די חסידישע מָאדילקע" ו"געשיכטע פון גלית שפיל". 

■ תכנייה וכרטיסי-כניסה לנשפים של סטודנטים יהודיים, 
1916. ■ מכתב בכתב ידו של רבי שלמה אבן מכלוף אמסלם 

694. Collection of Documents - Vilnius Jewry
About 50 documents and paper items from the 
estate of Leyzer Ran, historian and researcher, 
author of "Yerushalayim DeLita" and other books 
about Lithuanian Jewry, [mid 19th through mid 
20th century].
Amongst the documents: ■ Letter handwritten by 
Leyzer Ran. ■ Collection of handwritten leaves (19 
leaves), copy of the composition "Makel Hovlim" - 
"folk songs (folks lider) in a language spoken by 
Jews in Poland and Moldava" by the poet Benjamin 
Wolf Ehrenkrantz nicknamed Velvel Zbarjer + 
a notebook with satiric compositions in his 
handwriting, including the satires "dos zukhen 
di khasidim", "meshikhes tsaytn", "di khasidishe 
medilke" and "geshikhte fun golyat shpil". 
■ Program and entrance-tickets to parties of 
Jewish students, 1916. ■ A letter handwritten by 
Rabbi Shlomo Ibn Makhluf Amsalem of Morocco 
asking "Rosenkrantz and Shriftzetser" printing 
press to send him a catalogue of books and praying 
shawls (1922). ■ Invitations to events, Polish 
patriots organization (Russian). ■ "Petek S'gira" 
for a JNF box. ■ Advertisement notices for cultur-
al events and proclamations. ■ Negatives of photos 
of gravestones in the old cemetery of Vilnius and 
notes handwritten by Ran, with biographic notes 
or copies of inscriptions on tomb stones and 
memorial signs, photos of historic documents, and 
more. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $350

ממרוקו, שמבקש מבית הדפוס "רוזנקראנץ ושריפטזצר" 
שישלחו לו קטלוג ספרים וטליתות (1922). ■ הזמנות 

לאירועים, ארגון פטריוטים פולניים (רוסית). ■ "פתק-סגירה" 
לקופת קק"ל. ■ מודעות פרסום לאירועי תרבות וכרוזים. ■ 

תשלילים של צילומי מצבות בבית העלמין הישן בוילנה ופתקים 
בכתב-ידו של ראן, עם ציונים ביבליוגרפיים או העתקות של 
נוסחי מצבות ושלטי-זכרון, צילומים של תעודות היסטוריות, 

ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350
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696. "מועדים לשמחה" - ספר על לוח השנה היהודי - 
הונגריה, 1885

 Moadim l'simchah, Compendium der Fest-Fast-und
 ereignissreichen Tage, aus der Geschichte der
Juden… von S. L. Grossmann. Fünfkirchen (פץ' - 

Pécs), הונגריה, 1885. גרמנית.
ספר אודות לוח השנה היהודי. לכל חודש מחודשי השנה 

העבריים מוקדש פרק מקיף ומפורט. בפתח הספר לוח מקופל 
ל-100 שנים (עד שנת 1985), מוקדש למשה מונטיפיורי 

(שנפטר באותה שנה). 576 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי 
הדפים. נייר שביר. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

695. לוחות-קרטון מאוירים לתליית לוח שנה - ורשה
תשעה לוחות-קרטון מודפסים. הוצאת א. ראסקין, ורשה, [שנות 

ה-30]. 
לוחות קרטון שנדפסו מטעם "ראסקין'ס קאלענדאר-פארלאג" 

ונועדו לתלייה על הקיר, כשתלויים עליהם לוחות-שנה. 
מעוטרים בהדפסות צבעוניות ובהדפסות זהב, ובדיוקנאות נחום 
סוקולוב, תיאודור הרצל, הרב קוק, איורים של סיפור "מכירת 
יוסף", ו"משפט שלמה", ואיורים נוספים. 33X16 ס"מ בממוצע. 

מצב טוב. פגמים קלים. 

מקור: אוסף ארני דרוק.

פתיחה: $250

696. "Moadim l'simchah" - Book about the Jewish 
Calendar - Hungary, 1885
Moadim l'simchah, Compendium der Fest-Fast-und 
ereignissreichen Tage, aus der Geschichte der 
Juden… von S. L. Grossmann. Fünfkirchen (Pécs), 
Hungary, 1885. German.
A book about the Jewish calendar. A comprehensive 
chapter is dedicated to each month of the Hebrew 
calendar. A 100-Year Calendar is folded at the 
beginning of the book (until the year 1985), 
dedicated to Moses Montefiore (who passed away in 
1885). 576 pp, 22 cm. Good condition. Tears to edges of 
leaves. Fragile paper. New binding.

Opening Price: $200

695. Illustrated Cardboard Boards for Hanging a 
Calendar - Warsaw
Nine printed cardboard boards. Published by A. 
Raskin, Warsaw, [1930s].
Cardboard boards printed on behalf of Raskin's 
Calendar-Farlag for hanging on the wall upon 
which calendars are hung. Decorated with colored 
and gold printings and with portraits of Nachum 
Sokolov, Theodor Herzl, Rabbi Kook, illustrations 
of the story of the Sale of Joseph, and Solomon's 
Judgment, and other illustrations. Average 16X33 
cm. Good condition. Minor damages.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $250

695
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697. תיאטרון "הבימה" במוסקבה - שש תוכניות, 1926
שש תוכניות של תיאטרון "הבימה" לרגל סיבוב הופעות בארצות 

הברית ובאירופה, [1926 בקירוב]. יידיש וצרפתית. 
■ "מאסקווער טעטר הבימה", חמש תוכניות להצגות: "הדבוק", 

 "דער גולם", "המבול", "היהודי הנצחי" ו"יעקב'ס חלום".
■ תוכניה של תיאטרון Théâtre de la Madeleine בפריז 

עבור ההצגה "חלום יעקב" (צרפתית). התוכניה מלווה תצלומים 
וכוללת מאמר קצר על תיאטרון "הבימה" מאת מקסים גורקי.

תיאטרון "הבימה" נוסד לראשונה בוילנה בשנת 1914 על ידי 
נחום צמח, אולם קרס בעקבות כשלון מסחרי. צמח ייסד מחדש 

את התיאטרון בשנת 1917 במוסקבה, יחד עם מנחם גנסין 
וחנה רובינא, ובסיועו של הבמאי והמורה הרוסי קונסטנטין 
סטניסלבסקי. בשנת 1926, בעקבות התגברות האנטישמיות 

ברוסיה ובעקבות הצרת חופש היצירה של התיאטרון על-ידי 
המפלגה הקומוניסטית, יצא התיאטרון לסיבוב הופעות 

באירופה ובארה"ב. בשנת 1928 העביר התיאטרון את משכנו 
לארץ ישראל. סה"כ 6 חוברות, 20 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $200

697. "Habima" Theater in Moscow - Six Programs, 
1926
Six programs of "Habima" Theater on a tour in the 
US and Europe, [ca.1926]. Yiddish and French.
■ Moskver teater habima", five programs for: 
"Hadibuk", "Der golem", "Hamabul", "Hayehudi 
Hanitzchi" and "Yakov's Khalom". ■ Program of 
Théâtre de la Madeleine in Paris for the play 
"Halom Y'akov" (French). The program contains 
photos and a short essay about "Habima" theater 
by Maxim Gorky.
"Habima" theater was founded in Vilnius in 1914 
by Nahum Zemach but closed down for financial 
difficulties. Zemach re-opened the theater in 
1917 in Moscow, together with Menachem Gnessin 
and Hanna Rovina, and the Russian director and 
teacher Konstantin Stansilavsky. In 1926, when 
Anti-Semitism in Russia increased and artistic 
creation was restricted by the Communist party, 
the theater went on a tour to Europe and the USA. 
In 1928 the theater moved to Eretz Israel.
Lot of 6 booklets, average size 20 cm. Good condition.

Opening Price: $200

698. ספר בישול לבית היהודי - לייפציג, 1910
 Die Israelitische Küche, Kochbuch für das

Israelitische Haus, von Henny van Cleef. לייפציג, 
[1910]. גרמנית. מהדורה חמישית. 

"המטבח היהודי, ספר בישול לבית היהודי", כולל למעלה 
מ-1,000 מתכונים. XVI ,344 ,[2], [2] עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

כריכה מקורית, נאה. 

פתיחה: $200

698. Cook Book for the Jewish Home - Leipzig, 1910
Die Israelitische Küche, Kochbuch für das 
Israelitische Haus, von Henny van Cleef. Leipzig, 
1910. German. 5th edition.
"The Jewish kitchen, cook book for the Jewish 
home", contains more than 1,000 recepies. [2], 344, 
XVI, [2] pp, 22.5 cm. Good condition. Original binding, 
fine.

Opening Price: $200
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699. חמשה ספרי בישול בגרמנית
חמשה ספרי בישול בגרמנית. גרמניה וזכרון יעקב, 

 .1911-1960
 Ausführliches Kochbuch für die einfache und .1

 feine jüdische Küche unter Berücksichtigung
aller rituellen Vorschriften in 3759 Rezepte [ספר 

 Marie בישול מפורט למטבח היהודי...3759 מתכונים], מאת
Elsasser, פרנקפורט דמיין, 1911. כריכה קדמית ושדרה 

מנותקים. 
 Die israelitische Küche, Kochbuch für das .2

israelitische Haus [המטבח היהודי, ספר מתכונים לבית 
היהודי], מאת Henny van Cleef. מהדורה שניה. ברלין-

לייפציג, [ראשית המאה ה-20?]. גרמנית. מצב בינוני. כריכה 
קדמית מנותקת, שדרה חסרה. כתמים וקרעים. 

Kochbuch für die vegetarische Küche .3 [ספר מתכונים 
לבישול צמחוני], מאת Lina Dhonau, הוצאה עצמית של 

המחברת, Sobernheim (גרמניה), 1927. גרמנית. 
 Kochbuch für den jüdischen Haushalt und .4

Großbetrieb [ספר בישול לבית היהודי ולבתי-עסק], הוצאת, 
Philo G.M.B.H, ברלין, [שנות ה-20-30]. גרמנית.

 Kochbuch, Anleitung und Rezepte zur .5
 Herstellung einer Vollwertigen und der

Gesundheit zuträglichen Nahrung, מאת דורה שוורץ 
(Dora Schwarz). זכרון יעקב, 1960. גודל ומצב משתנים. מצב 

כללי טוב-בינוני. כתמים, כריכות פגומות בחלקם. 

פתיחה: $300

699. Five Cookbooks in German
Five cookbooks in German. Germany and Zikhron 
Ya'akov, 1911-1960.
1. Ausführliches Kochbuch für die einfache und 
feine jüdische Küche unter Berücksichtigung 
aller rituellen Vorschriften in 3759 Rezepte [A 
detailed cookbook for the Jewish kitchen…3759 
recipes], by Marie Elsasser, Frankfurt am Main, 
1911. Loose front cover and spine.
2. Die israelitische Küche, Kochbuch für das isra-
elitische Haus [The Jewish cuisine, A recipe book 
for the Jewish Home], by Henny van Cleef. Second 
edition. Berlin - Leipzig, [early 20th century?]. 
German. Fair condition. Loose front cover, missing 
spine?. Stains and tears.
3. Kochbuch für die vegetarische Küche [Vegetarian 
Cookbook], by Lina Dhonau, a self-published 
notebook, Sobernheim (Germany), 1927. German.
4. Kochbuch für den jüdischen Haushalt und 
Großbetrieb [A Cookbook for the Jewish Household 
and the Jewish Business], published by Philo 
G.M.B.H., Berlin [the 20s-30s]. German.
5. Kochbuch, Anleitung und Rezepte zur 
Herstellung einer Vollwertigen und der 
Gesundheit zuträglichen Nahrung, by Dora Schwarz. 
Zikhron Ya'akov, 1960. Size and condition varies. 
Overall good - fair condition. Stains, the covers are 
partially damaged.

Opening Price: $300

699
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700. שני ספרי בישול - ארגוני נשים יהודיות - ניו-יורק / 
תל-אביב

 The Jewish Women's הוצאת ,A Book for a Cook .1
Relief Association of Brooklyn, N.Y.. ניו-יורק, 

1909. אנגלית. ספר בישול בהוצאת ארגון סיוע לנשים יהודיות 
בברוקלין. 150 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. מעט פגמים בכריכה. 

קשקושים בעפרון בשני העמודים הראשונים. 
2. איך לבשל בארץ-ישראל?, מאת ד"ר ארנה מאיר, בהשתתפות 

מלכה ספיר. הוצאת הסתדרות נשים ציוניות, הארגון הארצי 
של ההסתדרות העולמית לנשים ציוניות (ויצו), תל-אביב, 
[1937?]. עברית, אנגלית וגרמנית. כ-200 מתכונים לפי 

נושאים, בעברית, אנגלית וגרמנית, מלווים איורים קטנים 
ומודעות-פרסום. קמא, 155 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, 
קרעים קלים. פינות חסרות במרבית הדפים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $200

700. Two Cookbooks - Jewish Women Organizations 
- New-York / Tel-Aviv
1. A Book for a Cook, published by The Jewish 
Women's Relief Association of Brooklyn, N.Y. New-
York, 1909. English. Cook book published by the 
Relief Association for Jewish women in Brooklyn. 
150 pp, 22 cm. Good condition. Minor damages to 
binding. Scribbles in pencil on the first two pages.
2. How to Cook in Palestine? By Dr. Erna Meyer, 
with Malka Sapir. Published by Zionist Women 
Association, National organization of World 
Zionist Women Organization (WIZO), Tel-Aviv, 
[1937?]. Hebrew, English and German. About 200 
recipes by topic, in Hebrew, English and German, 
accompanied by small illustrations and adver-
tisements. 155 pp, 22 cm. Good condition. Stains, 
minor tears. Corners missing to most leaves. Damages 
to binding.

Opening Price: $200

701. ספר בישול של ארגון "נשות הדסה" - ניו-יורק, 1951
 Souvenir Cook Book, Compiled by The Women of

 Hadassah. Published by Business and Professional
 ,Group, Woodmere-Hewlett Chapter of Hadassah

[ניו-יורק], 1951. אנגלית. 
ספר בישול "למזכרת". המתכונים צולמו ושוכפלו מכתבי היד 

המקוריים של נשות "הסתדרות הנשים היהודיות הדסה" ונוספו 
להם איורים. 326, [18] עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 
כרוך בסליל (ספירלה). קרעים בעטיפה (מנותקת חלקית). אינו 

מופיע בספריה הלאומית.

פתיחה: $250

700

701. "Women of Hadassah" Cookbook - New-York, 
1951
Souvenir Cook Book, Compiled by the Women of 
Hadassah. Published by Business and Professional 
Group, Woodmere-Hewlett Chapter of Hadassah, 
[New-York], 1951. English.
"Souvenir" cookbook. Original handwritten 
recipes Of "Hadassah Jewish Women Organization" 
were photographed and duplicated and illustra-
tions were added. 326 [18] pp, 18.5 cm. Good condition. 
Minor stains. Spiral binding. Tears to cover (partly 
detached). Not in JNUL collections.

Opening Price: $250
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702. "ספר קברות התאווה" - חיבור בנושא צמחונות מאת הרב 
יצחק הבנשטרייט - רישא, 1929

ספר קברות התאוה הוא תורת הצמחוני ע"פ הדת והדעת, 
המסורה והמוסר מאת הרה"ג יצחק העבענשטרייט. הוצאת 

מערכת "הצמחוני", דפוס ר' שלום שיף, רישא (ז'שוב, 
Rzeszów, פולין), 1929. 

ספר בשבח הצמחונות, מאת הרב יצחק הבנשטרייט. מצורף 
מכתב-הקדשה בכתב ידו של המחבר (משנת 1930), לדוד ששון: 
"שולח אני לכבודו את ספרי 'קברות התאוה'... ואני מברך את 

כבודו ובני ביתו בכתיבה וחתימה טובה לשנה החדשה". 54, [1] 
עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה הקדמית. קרעים קלים 

בעטיפה ובשדרה. 

פתיחה: $150

702. Sefer Kivrot HaTa'ava - Essay about 
Vegetarianism by Rabbi Yitzchak Hebenstreit - 
Rzeszów, 1929
"Graves of Lust" book is the doctrine of vegetar-
ianism according to religion and common sense… 
"Hazimchoni" publishing, Shalom Schiff printing 
press, Rzeszów, Poland, 1929.
A book praising vegetarianism, by Rabbi Yitzchak 
Hebenstreit. Attached is a dedication letter hand-
written by the author (of 1930), to David Sasson: 
"I am sending my book "Graves of Lust"…and I wish 
your honor and his family a Happy New Year". 54, 
[1] pp, 21.5 cm. Good condition. Stains to front cover. 
Minor tears to cover and spine.

Opening Price: $150

703. תפריטים לארוחות-ערב מכובדות
שלושה-עשר תפריטים מודפסים, לכבוד ארוחות-ערב 

מכובדות: ■ תפריט היתולי לארוחת-ערב "ציונית". אודסה 
 Bermann's Hotels■ .[1899] (דפוס אבא דוכנא), תרנ"ט
Bell'aria, Merano - Edelweiss, תפריט לפסח. סנט 

 Anglo Palestinian Club, Annual ■ .1931 ,מוריץ
 Staff Lunch to Celebrate the ■ .1933 ,לונדון .Dinner
 Completion of the Great North Road (Haifa-Jaffa)

at Nezlee Forest, Near Zikhron Jaaqov. חיפה, 
 Joint Palestine Appeal, Dinner in honour ■ .1937

 of his Excellency, The Foreign Minister of the
State of Israel, Mr. Moshe Sharett. לונדון, 1952. 
■ תפילה וחגיגה "לרגל הרמת הצירות הישראלית בממלכה 

המאוחדת לדרגת שגרירות", המרכז הציוני בבריטניה הגדולה 
 Birmingham ■ .1952 ,ואירלנדיה, קרן היסוד וקק"ל. לונדון
 Jewish Cultural Society, Presidential Dinner in

 Honour of Miss Miriam Karlin. ברמינגהאם, 1962.
 .R.M.S "Queen Elizabeth", Kosher Menu, 1962 ■

■ ארוחת ערב חגיגית הנערכת על ידי נשיא המדינה והגברת 
שזר לכבוד הוד מעלתו נשיא קונגו. ירושלים, 1963. ■ ארוחת 

צהרים הנערכת ע"י נשיא המדינה והגב' ז. שזר לכבוד הוד 
מלכותם המלך והמלכה של הבלגים. ירושלים, 1964. ■ 

 Friends of the Hebrew University of Jerusalem,
 Dinner in honour of The Prime Minister…

 Harold Wilson… on the occasion of The Fortieth
Anniversary of the Hebrew University. כולל עלון 

מצורף, עם רשימת החברים. אנגליה, 1965. ■ סעודת ערב על 
ידי שר החוץ וגב' אבא אבן, לכבוד הוד מעלתו שר החוץ של 
הריפובליקה הפידרלית גרמניה. ירושלים, 1971. ■ סעודת 

ערב באירוחם של סגן ראש הממשלה ושר החוץ... לכבוד... סגן 
ראש הממשלה ושר החוץ של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה. 

ירושלים, 1975. גודל משתנה. מצב טוב. 
מקור: אוסף ארני דרוק. 

פתיחה: $200

703. Menus for Important Dinners
Thirteen printed menus for important dinners: ■ 
Humorous menu for a "Zionist" dinner. Odessa (Abba 
Duchna printing press), [1899].■ Bermann's Hotels 
Bell'aria, Merano - Edelweiss, Passover menu. St. 
Moritz, 1931. ■ Anglo Palestinian Club, Annual 
Dinner. London, 1933. ■ Staff Lunch to Celebrate the 
Completion of the Great North Road (Haifa-Jaffa) 
at Nezlee Forest, Near Zikhron Jaaqov. Haifa, 1937. 
■ Joint Palestine Appeal Dinner in honor of his 
Excellency, The Foreign Minister of the State of 
Israel, Mr. Moshe Sharett. London, 1952. ■ Prayer 
and celebration "on the occasion of upgrading 
the Israeli Consulate in the United Kingdom to 
the status of an Embassy", the Zionist center in 
Great Britain and Ireland, Keren HaYessod and 
JNF. London, 1952. ■ Birmingham Jewish Cultural 
Society, Presidential Dinner in Honor of Miss 
Miriam Karlin R.M.S "Queen Elizabeth", Kosher 
Menu, 1962. Birmingham, 1962. ■ Dinner hosted by the 
President of the State of Israel and Mrs. Shazar 
in Honor of His Excellency the President of Congo. 
Jerusalem, 1963. ■ Lunch hosted by the President of 
the State of Israel and Mrs. Z. Shazar in honor of 
their excellencies the King and Queen of Belgium. 
Jerusalem, 1964. ■ Friends of the Hebrew University 
of Jerusalem, Dinner in honor of The Prime 
Minister… Harold Wilson… on the occasion of The 
Fortieth Anniversary of the Hebrew University. 
Attached is a leaflet with members' names. 
England,1965. ■ Dinner hosted by the Prime Minister 
and Mrs. Abba Eban, in honor of His Excellency 
the Foreign Minister of the Federal Republic of 
Germany. Jerusalem, 1971. Dinner hosted by the 
Deputy Prime Minister and the Foreign Minister…
in honor…the Deputy Prime Minister and Foreign 
Minister of the Federal Republic of Germany. 
Jerusalem, 1975. Size varies. Good condition.
From the collection of Arnie Druck.

Opening Price: $200
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"קדם - בית מכירות פומביות" (להלן "קדם") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים . 1
המוצעים למכירה פומבית.

"קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן: "הקטלוג") ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים . 2
הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,  המוצעים 
המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי 

תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 

המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.. 3

"קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת . 4
המכירה הפומבית וניהולה.

מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין . 5
בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה 
של פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו), או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו 
הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים 

לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג. 

לפני . 6 יצטייד  בכוח  הקונה  ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  השתתפות 
המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה. 

המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. . 7

"מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו . 8
נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של 
הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג 
למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן: "הקונה הזוכה"), בכפוף 
לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה 
ישלם ל"קדם", בתוספת למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 23% בתוספת מע"מ (על העמלה). 

התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.

ניתן לשלם במזומן )שקלים או דולרים(, המחאה )שקלים או דולרים(, כרטיס אשראי . 9
או העברה בנקאית. 

לקונה אשר ישלם תוך 7 ימים מיום המכירה במזומן )שקלים או דולרים(, בהמחאה . 10
שקלית או בהעברה בנקאית, תינתן הנחה בסך 3%.

באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "קדם", או באמצעות . 11
שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות 
מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה 
ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ 

היעד. 

תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין . 12
(שער יציג) של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 

יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% . 13 כל פיגור בתשלום, 
לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 

הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר,מתחייב לשלם עבור . 14
הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על 
מנת שהרוכש יעמוד 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.

"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. . 15
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע“י "קדם" ניתן במעמדה 
כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה 
בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, 
מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג 
יום ממועד  וזאת לא יאוחר מ-30  בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו 
המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, 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. 

הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא . 16
יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר 

שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום. 

"קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. . 17
לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג 
המכירה או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר 

Terms of Saleתנאי 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 offeror`s offer will be 
binding and will be considered to be accepted and title to the item 
will pass to the offeror whose offer was 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 23% 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 in cash )New Israeli Shekels or US Dollars(, check 
)NIS or US Dollars(, credit card or via bank wire transfer.

10. A 3% discount will be given to buyers who remit payment within 7 days 
of the date of the auction, in cash )NIS or US Dollars(, check )NIS( or 
bank wire transfer.  

11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items 
directly from the offices of ”Kedem,” or have them collected by a 
delivery service or courier on his behalf. In certain cases in which 
a buyer so requests, ”Kedem” can, at its sole discretion and without 
taking or accepting any responsibility for damages or loss, pack 
and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in advance 
for the full cost of shipping and handling. The cost of shipping and 
handling varies according to type, size and weight of the package, 
the shipping method and the shipping destination. For further 
information about shipping methods and charges, please contact 
”Kedem”. 

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 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. Absentee bidding forms will be received no 
later than 3 hours before the auction.

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 and no later than 
3 hours before 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.

לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. 
"טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה. 

לפנות . 18 מתבקשים  הטלפון,  באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  לקוחות 
מראש ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה. 

לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל . 19
בין  הפריט  למסירת  ו/או  לרכישת  הקשורים  ו/או  הנובעים  לעניינים  הנוגע  סכסוך 

"קדם" לבין הקונה. 

בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.. 20



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 23%.

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: 23%

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 FormAuction 34  מכירה
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