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1. "Rom und Jerusalem" – Moses 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.
Together with Karl Marx and Friedrich Engels was 
one of the founders of the Allied Communist Party. 
After alienating himself for many years from Judaism 
he went through a radical transformation in view of 
the 1848 revolutions 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 Jews to settle in Eretz Israel and to resume 
a life of labor. XVI, 239, [1] pp, 18 cm. Hard cover, no 
original cover. Good-fair condition. Significant spotting. 
Title page and some other leaves are partly detached. 
Signature in pen on title page.

Opening price: $400

מהדורה   – הס  משה  של  ספרו   – וירושלים"  "רומא   .1
ראשונה – לייפציג, 1862

 Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage,
 Eduard הוצאת .Briefe und Noten, von M. [Moses] Hess
מהדורה  עברית.  ומעט  גרמנית   .1862 לייפציג,   ,Wengler

ראשונה.
"רומא וירושלים, שאלת הלאום האחרונה, אגרות וציונים".

סוציאליסט,  דעות  והוגה  סופר  היה   )1812-1875( הס  משה 
הציונות  ממבשרי  באירופה,  הסוציאליסטית  התנועה  מאבות 
וערך  ייסד  מאמרים,  פרסם  הס  הציוני.  הסוציאליזם  ואבי 
קרל  עם  יחד  סוציאליסטית.  אג'נדה  בעלי  חברתיים  עת  כתבי 
ברית  מפלגת  מייסדי  עם  הס  נמנה  אנגלס,  ופרידריך  מרקס 

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 
מתנגד  שלמה,  ציונית  תורה  פורש  הוא  בספרו  בלייפציג.  לאור 
להתבוללות וקורא ליישוב יהודים בארץ ישראל ולהחזרת המוני 
בכריכה  כרוך  ס"מ.   18 עמ'.   ]1[  ,239  ,XVI עבודה.  לחיי  יהודים 
קשה, ללא המעטפת המקורית. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. 
דף השער ומספר דפים נוספים מנותקים חלקית. חתימה בעט 

בדף השער.

פתיחה: $400

Herzl, Zionismהרצל, ציונות

1
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3. Collection of Zionist Booklets – Germany, 
1897-1911

22 booklets bound in one volume, compositions 
concerning Zionism and Jewish settlement in Eretz 
Israel. Germany, 1897-1911 (most booklets printed 
between 1901 and 1911). German.
Max Mendelstam, Max Nordau, Yehudah Leib Pinsker, 
Leo Motzkin, Franz Oppenheimer, Max Kollenscher 
and others.

3. אוסף חוברות ציוניות – גרמניה, 1897-1911

הציונות  בנושא  חיבורים  אחד,  בכרך  יחדו  מאוגדות  חוברות   22
וההתיישבות היהודית בארץ ישראל. גרמניה, 1897-1911 )רובן 

נדפסו בין 1901 ל-1911(. גרמנית. 
מקס מנדלשטם, מקס נורדאו, יהודה לייב פינסקר, ליאו מוצקין, 

פרנץ אופנהיימר, מקס קולנשר, ואחרים. 
בין החוברות, עותק של Der Baseler Congress מאת תיאודור 
 Was ist und will der Judische הרצל )וינה, 1897(; החוברת
 ,)1907 )קלן,  לישראל  הקימת  הקרן  אודות   Nationalsfonds?
עם   ,)1911 )ברלין,  "בצלאל"  של   5 מס'  דו"ח  תמונות;  עם 
 "Judischer Verlag" הוצאת  של  ספרים  קטלוג  תצלומים; 
בנושא "הרנסאנס היהודי" )קלן, 1910(, וחיבורים נוספים. כרך 24 

ס"מ, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $350

Amongst the booklets, a copy of Der Baseler Congress 
by Theodor Herzl (Vienna, 1897); the booklet “Was 
ist und will der Judische Nationalsfonds?” about 
JNF (Cologne, 1907), with pictures; report no. 5 of 
"Bezalel" (Berlin, 1911), with photos; books catalogue 
of "Juedischer Verlag" concerning "The Jewish 
Renaissance" (Cologne, 1910), and other booklets. 
Volume 24 cm, fair-good condition.

Opening price: $350

2. מכתב מ"חובבי ציון" מיר אל "חובבי ציון" קובנה, 1885

מכתב מאת "מזכרת משה", "אגודת חובבי ציון דק"ק מיר" אל 
"חובבי ציון הנאהבים העובדים עבודת הק' בעיר קאוונא". מיר, ז' 

כסלו תרמ"ו ]נובמבר 1885[. 
במכתב מובא נוסח מכתב אחר, ששלחו אנשי "חובבי ציון" מיר 
דעתם  ובו  ציון",  "חובבי  נשיא  ואל  בביאליסטוק  ידידיהם  אל 
בנושא  )בעיקר  לכן  קודם  שנה  שהתקימה  קטוביץ  ועידת  על 
כספים והתנהלות שוטפת(. אל המכתב נוספה העתקה נוספת, 
בחותמת  )פעמיים!(  חתומים  הנ"ל.  למכתב  מכתב-הוספה  של 
שמונה  ידם  ובחתימות  משה"  מזכרת  מיר  דק"ק  ציון  "חובבי 

מחברי הועד.
הסניפים  בין  שנתגלעו  הדעות  חילוקי  את  ממחיש  המכתב 
השונים של התנועה, שהביאו, בסופו של דבר, לפירוקה. ]6[ עמ', 

22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים וסימני קיפול. 

פתיחה: $300

2. Letter from "Hovevey Zion" in Mir to "Hovevey 
Zion" Kovno, 1885

Letter from "Mazkeret Moshe", "Hovevey Zion Mir" 
to "Hovevey Zion…Kovno". Mir, [November 1885]. 
Hebrew.
The letter includes a copy of a different letter sent 
by "Hovevey Zion" to their friends in Bialystok and 
to the president of "Hovevey Zion", expressing their 
opinion regarding the Katowice Conference held one 
year earlier (mainly concerning financial and general 
matters). It also includes a copy of a second letter, 
added to the above mentioned letter. Signed (twice!) 
with ink stamp "Hovevey Zion Mir Mazkeret Moshe" 
and hand signed by eight of the committee members.
The letter expresses the disagreements between the 
various branches of the movement which, in the end, 
led to its dismantling. [6] pp, 22 cm. Good condition. 
Spotting, creases and folding marks.

Opening price: $300

2
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5. תצלום מוקדם של תיאודור הרצל – בודפשט, 1868

 .Doctor és Kózmata צלם:  הרצל,  זאב  בנימין  של  תצלום 
בודפשט, 1868 בקירוב. 

תצלום סטודיו של הרצל הצעיר, בערך בן 8, נשען על כסא ואוחז 
בכובע קש. מתואר בעפרון בצדו האחורי של הקרטון. 9X5.5 ס"מ, 

מוצמד לקרטון 10X6 ס"מ, מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $800 

עם  אירופה(.  במזרח  והן  בלבנט  )הן  במזרח  נטועים  ששורשיה 
כותביו נמנו: מרטין בובר, מקס נורדאו, לודוויג גייגר, אלפרד נֹוסיג, 
המוזיקה(,  מוסף  את  ערך  )אשר  נאדל  ארנו  אפשטיין,  אברהם 
ורפרודוקציות  תצלומים  שולבו  הירחון  בגליונות  אחרים.  ורבים 

שחור-לבן של יצירות אמנות. 
האיור המופיע על שערי גליונות כתב-העת נעשה בידי אפרים 
משה ליליאן. 16 כרכים, 29 ס"מ. מצב משתנה. מרבית הגליונות 

במצב טוב. פגמים בכריכות. הכרכים לא נבדקו ביסודיות.

פתיחה: $3000

4. Ost und West – Berlin, 1901-1920 – Lilien

Ost und West, Illustrierte Monatsschrift für das 
Gesamte Judentum [East and west, illustrated 
monthly journal]. Berlin, 1901-1920. German.
16 volumes: volumes of the years: 1901-1908, 1910-
1914, 1915-1916 (one volume), 1917-1918 (one 
volume), 1919-1920 (one volume). 
The Zionist monthly journal Ost und West (East and 
West) was published in Berlin in the years 1901-1923. 
The founder and editor was the author and Zionist 
activist Davis Trietsch. His deputy was the author 
and poet Arthur Silbergleit. "East and West" tried 
to bridge between modern, western Judaism to the 
traditional, east-European Judaism. The journal's 
attitude was that Judaism is a culture rooted in the 
East (both in the Levant and in Eastern Europe). 
Amongst the writers: Martin Buber, Max Nordau, 
Ludwig Geiger, Alfred Nossig, Avraham Epstein, 
Arno Nadel (edited the music supplement) and many 
others. Photos and b/w reproductions of art works 
were integrated into the journal. The illustration on 
the journal's covers was created by Ephraim Moshe 
Lilien. 16 volumes, 29 cm. Condition varies. Most of the 
volumes in good condition. Damages to bindings. The 
volumes have not been examined thoroughly.

Opening price: $3000

Ost und West .4 – ברלין, 1901-1920 - ליליאן

 Ost und West, Illustrierte Monatsschrift für das
Gesamte Judentum ]מזרח ומערב, ירחון מאויר של היהדות 
Ost und West, Leo Winz. ברלין, 1901-1920.  כולה. הוצאת 

גרמנית. 
16 כרכים: כרכי השנים 1901-1908, 1910-1914, 1915-16 )כרך 

אחד(, 1917-18 )כרך אחד(, 1919-20 )כרך אחד(. 
אור בברלין  ומערב[, ראה  ]מזרח   Ost und West הירחון הציוני 
הציוני  והפעיל  הסופר  היה  ועורכו  מייסדו   .1901-1923 בשנים 
והמשורר  הסופר  היה  סגנו   .)Davis Trietsch( טריטש  דייוויס 
)Arthur Silbergleit(. "מזרח ומערב" ניסה  זילברגלייט  ארתור 
המסורתית,  ליהדות  המערבית,  המודרנית,  היהדות  בין  לגשר 
המזרח-אירופאית. התייחסותו אל היהדות הייתה כאל תרבות 

4
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7. Photograph of Herzl's Speech in the Sixth 
Zionist Congress – Basel, 1903

Photograph of Herzl's speech in the 6th Zionist 
Congress. Basel, 1903. Photographer: Robert Spreng. 
The photo portrays the participants of the 6th Zionist 
Congress during Herzl's opening speech (Herzl's 
figure is blurred). The "Zionist Miracle" flag is seen in 
the background (Star of David encircling seven stars 
and the emblem of "Gur Aryeh Yehudah"). Mounted 
on cardboard with an inscription " VI. Zionisten-
Congress, Basel, 1903". On the lower part of the 
cardboard: "eröffung des congress" [opening of the 
congress).
Robert Spreng (1890-1969), photographer and artist, 
a pioneer of modern photography and one of the 
first "new objectivity" movement; was an owner 
of a photography studio in Basel. Photo 23X30 cm, 
cardboard 46X35 cm. Good condition. Tears and some 
spotting on cardboard. Photo slightly torn.

Opening price: $350  

השמאלית  בפינה  בעיפרון  חתום  מהסדרה.  קטן  חלק  על  רק 
מצב  במסגרת.  נתון  ס"מ.   50X39 בפלטה.  חתום  וכן  התחתונה 

טוב מאד )לא נבדק מחוץ למסגרת(. 

פתיחה: $700

6. Portrait of Theodor Herzl – Hermann Struck

“Theodor Herzl” – Etching showing Herzl standing, 
leaning on a chair, by Hermann Struck, [1915].
This portrait of the father of Zionism was the third 
and last created by Struck and is considered the most 
accomplished of the three. Published by the Judischer 
Verlag, Berlin, for distribution in Zionist circles. Only a 
small portion of the edition was signed by the artist. 
Signed in pencil in lower left corner and in the plate. 
50X39 cm, framed. Very good condition (not examined out 
of frame).

Opening price: $700

7. תצלום של נאום הרצל בקונגרס הציוני השישי - באזל, 
1903

תצלום של נאום הרצל בקונגרס הציוני השישי. באזל, 1903. צלם: 
רוברט סּפֶרנג.

בתצלום נראים משתתפי הקונגרס הציוני השישי במהלך נאומו 
מטושטשת(,  הרצל  של  )דמותו  הקונגרס  בפתיחת  הרצל  של 
ברקע מופיע דגל "הנס הציוני" )מגן-דוד ובתוכו שבעה כוכבים 
גבי קרטון, מעליו מודפס  על  מודבק  יהודה"(.  אריה  "גור  וסמל 
 "VI. Zionisten-Congress, Basel, 1903  " הגרמני  הכיתוב 

ובתחתית: eröffung des congress ]פתיחת הקונגרס[. 
רוברט סּפֶרנג )Robert Spreng, 1890-1969(, צלם ואמן, מחלוצי 
הצילום המודרני ומראשוני זרם "האובייקטיביות החדשה", בעל 
סטודיו לצילום בעיר באזל. תצלום 23X30 ס"מ, מודבק על קרטון 
35X46 ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים בקרטון. קרע קל בתצלום. 

פתיחה: $350 

5. Early Photograph of Theodor Herzl – Budapest, 
1868

Photo of Theodor Herzl, photographer: Doctor és 
Kózmata. Budapest, ca. 1868. Photo of young Herzl, 
about 8 years old, leaning on a chair and holding 
a straw hat. Annotated in pencil on the reverse of 
the cardboard. 9X5.5 cm, cardboard: 10X6 cm, good 
condition. Minor spots.

Opening price: $800

6. תחריט דיוקן תיאודור הרצל – הרמן שטרוק

"תיאודור הרצל" – תחריט בו נראית דמותו של הרצל עומד שעון 
על כסא, מעשה ידי הרמן שטרוק, ]1915[. 

והאחרון  השלישי  הנו  הציונית  התנועה  מייסד  של  זה  פורטרט 
 Judischer-ה ע"י  פורסם  ביותר.  לשלם  ונחשב  שטרוק,  שיצר 
חתם  שטרוק  ציוניים.  בחוגים  להפצה  ונועד  בברלין   Verlag

6
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9. Booklet in Memory of Theodor Herzl – 
Cologne, July 1904

Zur Erinnerung an die Trauerfeier der Zionistischen 
Vereinigung Köln für Dr. Theodor Herzl am 19. Juli 
1904. [Cologne, 1904].
A booklet issued for a ceremony in memory of 
Theodor Herzl, held in the city of Cologne (two and 
a half weeks after his passing), by the city's Zionist 
Organization. The booklet contains Herzl's portrait as 
well as texts and poems in his memory. [4] leaves, 23 
cm. Fair condition. Folding marks and creases. Minor tears. 
Inscriptions in pencil.

Opening price: $250

9. חוברת לזכר תיאודור הרצל – קלן, יולי 1904

 Zur Erinnerung an die Trauerfeier der Zionistischen
 Vereinigung Köln für Dr. Theodor Herzl am 19. Juli

1904. ]קלן, 1904[. 
תיאודור  לזכר  שנערך  טקס-זכרון  לכבוד  שהופקה  חוברת 
הרצל בעיר קלן )התקיים שבועיים וחצי לאחר פטירתו(, מטעם 
ההסתדרות הציונית בעיר. כוללת פורטרט של הרצל וטקסטים 
ושירים לזכרו. ]4[ דף, 23 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול וקמטים. 

קרעים קלים. רישומים בעפרון. 

פתיחה: $250

8. "ספר הסכלות" - תיאודור הרצל - לייפציג, 1888  

 F. Freund הוצאת   .Buch der Narrheit, Theodor Herzl
Buch und Kunst, לייפציג, 1888. מהדורה ראשונה. גרמנית.

תיאודור  של  עטו  פרי  פילוסופיים,  וסיפורים  פיליטונים  ספר 
בן  בהיותו  בחייו,  הרצל  השלישי שפרסם  הספר  הוא  זה  הרצל. 
28, בתקופה שלאחר לימודי המשפטים, עת התמסר לעתונות, 
לתיאטרון ולספרות ובטרם התחתן. ]6[, 266 עמ', 17 ס"מ. מצב 
בינוני. עטיפה מקורית )כתמים; שדרה חסרה(. דפים מנותקים. 

קפלים בפינות הדפים. 

פתיחה: $200

8. "Buch der Narrheit" – Theodor Herzl – Leipzig, 
1888

Buch der Narrheit, Theodor Herzl. Leipzig: F. Freund 
"Buch und Kunst", 1888. 1st ed. German.
A book by Theodor Herzl, offering humorous texts 
and philosophical stories. This is the third book which 
Herzl published during his life, when he was 28 years 
old, right after graduating Law school, when he 
devoted his time to journalism, theater and literature, 
and before he married. [6], 266 pp, 17 cm. Fair condition. 
Original cover (spotting, missing spine). Detached leaves. 
Creases in corners of leaves.

Opening price: $2008

9
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ראשונה,  מהדורה   – הרצל  תיאודור   – היהודים  מדינת   .10
1896

 Der Judenstaat, Versuch einer modernen Lösung der
M. Breitenstein, וינה- Judenfrage, תיאודור הרצל. הוצאת 

לייפציג, 1896. מהדורה ראשונה. גרמנית.
היהודים".  לשאלת  מודרני  פתרון  של  ניסיון  היהודים:  "מדינת 
היהודים  בעיית  את  מציג  הוא  בו  הרצל,  של  המפורסם  ספרו 
86 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב.  ואת הצורך בפתרון מדיני-לאומי. 
מחוזקים  השער  ודף  הקדמי  הבטנה  דף  השער.  בדף  חותמות 
 .16-17 עמודים  בין  קרע  חסר.  האחורי  הבטנה  דף  דבק.  בנייר 

כתמים ופגמים בכריכה. כריכה קשה.

פתיחה: $3000

10. Der Judenstaat – Theodor Herzl – First 
Edition, 1896

Der Judenstaat, Versuch Einer Modernen Lösung 
der Judenfrage, Theodor Herzl. M. Breitenstein 
publishing, Vienna-Leipzig, 1896. First edition. 
German.
“The Jewish State: Proposal of a modern solution to 
the Jewish problem”. The famous book by Theodore 
Herzl, in which he portrays the Jewish problem and 
the need to find a political-national solution. 
86 pp., 21.5 cm. Good condition. Ink stamps on title page. 
Title page and end-paper are reinforced with adhesive 
tape. Back end-paper is missing. A tear between pages 16-
17. Spotting and damages on cover. Hard cover.    

Opening price: $3000

10
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ראשית  יהודים,  קואופרטיבים  חוברות-תקנות  מאה   .12
המאה ה-20

יהודים  קואופרטיבים  של  חוברות-תקנות   100 של  גדול  אוסף 
מרבית  שונים.  וארגונים  אגודות  מלאכה,  ולבעלי  להלוואות 
מספר  וה-30.  ה-20  בשנות  ישראל  בארץ  נדפסו  החוברות 

חוברות ממזרח אירופה ומגרמניה. יידיש, אנגלית ועברית. 
רשימה מלאה של החוברות תשלח לפי בקשה. כמה מן החוברות 

מופיעות במספר עותקים. גודל משתנה. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $500

12. One Hundred Regulation Booklets of Jewish 
Cooperatives, early 20th century

An extensive collection of 100 regulation booklets of 
Jewish cooperatives for loans and craftsmen, various 
societies and organizations. Most of the booklets 
were printed in Eretz Israel in the 1920s-30s. Several 
booklets were printed in East Europe and Germany. 
Yiddish, English and Hebrew.
A complete list of booklets will be sent upon request. 
Several booklets appear in multiple copies. Varying 
size. Fair-good condition.

Opening price: $500

13. אוסף חוברות הומור וסאטירה

עשרים ושלוש חוברות ספרותיות-הומוריסטיות מאוירות. ארץ 
)רוב  ה-40  שנות  עד  ה-20  המאה  של  העשרה  שנות  ישראל, 

החוברות משנות ה-30(. 
)ובעיקר לכבוד פורים, פסח  החוברות נדפסו לכבוד חגי ישראל 
ושבועות( ולרגל אירועים מרכזיים בחיי תושבי הארץ דוגמת יריד 

המזרח או הקונגרס ה-19 בלוצרן.
תשלח  החוברות  של  מלאה  רשימה  מאוירות.  החוברות  מרבית 
לפי בקשה. גודל משתנה. מצב כללי טוב. שש מהחוברות נתונות 

באוגדן קשור בחוט. 

פתיחה: $700

11. מסמכים בנושא חברת "נווה שלום" – שכונת בקעה 
בירושלים, סוף המאה ה-19 

ארבעה מסמכים הקשורים לחברת "נווה שלום" והנחלה שקנתה 
 200 בת  )נחלה  נאעיב'  'כרם  בשם  בירושלים,  בקעה  בשכונת 

מגרשים(. סוף המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20. 
1. דף בודד - מודעה בנושא תשלום עבור חודש תמוז והגרלת 

קרקעות, ]שנות ה-90 של המאה ה-19[. 
לו  נומער  בעל  כל  נומערן,  מאתים  בת  חברה  שלום...  "נוה   .2
חלק אחד אחוז ממאתים, בנחלה אשר במקום הבקעה )בקעא( 
", חוברת-תעודה שוות ערך לקושאן  נאעיב  ונקראה בשם כרם 
המקח  ותנאי  הנחלה  שטח  התשלומים,  אופני  כתובים  ובה 

והממכר, 1891. אינו מופיע בספריה הלאומית. 
3-4. שני מסמכים בערבית, עם חותמות ובולים. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

11. Documents related to "Neve Shalom" Society 
– Bak'a, Jerusalem, Late 19th century

Four documents related to "Neve Shalom" society 
and the estate which the society purchased in Bak'a, 
Jerusalem, by the name of "Kerem Na'ib" (an estate 
consisting of 200 parcels). Late 19th / early 20th century. 
Hebrew.
1. Single leaf – advertisement concerning payment for 
the month of Tamuz and lottery of housing parcels 
[1890s].
2. "Neve Shalom…", certificate equivalent to a deed 
specifying payments (Kushan), size of parcel and 
conditions, 1891. Not in the NLI collections.
3-4. Two documents written in Arabic with ink stamps 
and stamps.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $200

Eretz Israel, British Mandate and Underground Movements, State of Israelארץ ישראל, התישבות, מנדט ומחתרות, הקמת המדינה
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ובדיקת חמץ ועירוב תבשילין, מאת נחום אריה צלניקר. ירושלים, 
הגיש  הערלינג,  יוסף  יעקב  המלון,  של  בעליו   .]1924[ תרפ"ד 

לוחות דוגמת זה שלפנינו כמזכרת לאורחי המלון. 
 .The Jerusalem Young men's Christian Association  .5
הקשורים  בנושא  מאמרים  בתוכו  האוגד  ספר   .1933 ארה"ב, 

לימק"א בירושלים. אנגלית. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

14. Collection of Booklets and Books – Jerusalem, 
1920s / Grayevsky

1. "Har Hatzofim… leaflet dedicated to the opening 
of the Hebrew College in Jerusalem" Lvov, [1925]. 
Hebrew and German.
2. "Bnot zion VeYerushalayim, a book in memory 
of the names and actions of our sisters of Zion and 
Jerusalem, in substance and in spirit…" by Pinhas ben 
Zvi Grayevsky. Jerusalem, 1928. Ten booklets bound 
together. Hebrew.
3. "HeCharash VeHaMasger BeYerushalayim, a 
book in memory of the first artisans and craftsmen 
in Jerusalem since the beginning of the Ashkenzi 
settling there". Pinhas ben Zvi Grayevsky. Jerusalem, 
1930. Second edition with "additions and pictures". 
Hebrew.
4. Souvenir Hotel Warshavsky – "HaNetz", a hundred 
years calendar, including the months, Parshiot, 
holidays and fasting days, Sefirat HaOmer, Pirkei 
Avot, Hosha'anot, Bi'ur and Bedikat Chametz, and 
Eruv of dishes, by Nahum Aryeh Zelniker. Jerusalem, 
1924. Hebrew.
The owner of the hotel, Ya'akov Yossef Herling, used 
to present calendars such as the one presented here 
as a gift to the hotel's guests.
5. The Jerusalem Young Men's Christian Association. 
USA, 1933. A book including essays about the YMCA 
in Jerusalem. English.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $300

 / ה-20  שנות  ירושלים,   - וספרים  חוברות  לקט   .14
גראייבסקי 

המכללה  לפתיחת  מקדש  אקדמי...  יומן  חד  הצופים,  "הר   .1
העברית בירושלים". לבוב, ז' ניסן תרפ"ה ]1925[. עברית וגרמנית.
של  ופעולותיהן  לשמותיהן  זיכרון,  ספר  וירושלים,  ציון  בנות   .2
מאת  וברוח...  בחמר  העסקניות  וירושלים,  ציון  בנות  אחיותינו 
פנחס בן צבי גראייבסקי. ירושלים, תרפ"ט ]1928[. עשר חוברות 

כרוכות יחד. 
3. החרש והמסגר בירושלם, ספר זכרון... להאומנים בתי המלאכה 
וחרשת המעשה הראשונים בירושלים מזמן התחלת הישוב של 
עדת האשכנזים, פנחס בן צבי גראייבסקי. ירושלים, תר"ץ )1930(. 

הוצאה שניה "בהוספות ותמונות". 
)משנת  שנה  מאה  על  "הנץ",  לוח   - וורשבסקי  מלון  מזכרת   .4
הפרשיות,  החדשים,  קביעות  כל  עם  תש"ל(...  שנת  עד  תר"ל 
המועדים והצומות, ספירת העמר, פרקי אבות, הושענות, ביעור 

13. Collection of Humor and Satire Booklets

Twenty three literary- humorous, illustrated booklets. 
Eretz Israel, 1910s – 1940s (most of the booklets are 
from the1930s).
The booklets were printed for Jewish Holidays (mainly 
for Purim, Passover and Shavu'ot) and for major 
events in Eretz Israel such as the Levant Fair and the 
19th Zionist Congress in Luzern.
Most of the booklets are illustrated. A complete list of 
booklets will be sent upon request. Size varies. Overall 
good condition. Six booklets in a folder bound with a 
thread.

Opening price: $700
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16. Collection of Booklets – Tel-Aviv-Jaffa

Sixteen booklets published on behalf of societies and 
institutions in Tel-Aviv-Jaffa, [1910s-1930s]. Hebrew, 
English and Yiddish.
Including: Development of Tel-Aviv, by Meir Dizengoff 
(1932); Report and plan of Music School in Jaffa 
(1911), booklet "Needs of the city…", booklets about 
construction and public works, and more. Sizes and 
conditions vary.

Opening price: $200

17. תעודה – המכביה הראשונה – תל-אביב, 1932

תעודה שהוענקה למשתתף במכביה הראשונה. דפוס "אריאלי", 
תל-אביב, 1932.

בראש הכרזה איור, חתום: "ש. צייטלין". "תעודה ניתנה לח' פופר 
ישראל  בארץ  הראשונה'  ב'מכביה  הפעילה  השתתפותו  בעד 
תרצ"ב במקצוע הסיוף: בשלח פרס IV ובחרב פרס VI". חתומים 
וחבר השופטים.  ועדת המכביה, המנהל הטכני  בכתב-יד: חברי 
קיפול.  וסימני  קמטים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   35X49.5

קרע קל. 

פתיחה: $250

17. Certificate – First Maccabiah – Tel-Aviv, 1932

This certificate was granted to a participant in the 
first Maccabiah. "Arieli" printing press, Tel-Aviv, 1932. 
An illustration, signed, on the upper part: "S. Zeitlin". 
"This certificate was granted to H. Poper for his active 
participation in the 'first Maccabiah' in Eretz Israel, 
1932, in fencing: dagger prize IV and sword prize 
VI". Hand signed: members of the Maccabiah council, 
technical director and judges. 35X49.5 cm. Good-fair 
condition. Spots. Creases and folding marks. Minor tear.

Opening price: $250

15. Two Booklets about Tel-Aviv, 1930s

1. City of Tel-Aviv – its needs and its future…collection 
of articles in anticipation of the elections for the fifth 
city council. Tel-Aviv, [1932]. 32, [2] pp. 31 cm. Fair 
condition, detached cover. Spotting.
2. Program of Tel-Aviv's 25th anniversary celebrations, 
1934. Hebrew, English and German. Attached to the 
booklet is a small book with photos and a poem 
composed by H.N. Bialik in honor of the celebrations. 
27, [1] pp. 21 cm. Fair condition, spotting and minor tears. 
Not in the NLI collections.

Opening price: $200

16. לקט חוברות – תל-אביב-יפו

שש עשרה חוברות שראו אור מטעם אגודות ומוסדות בתל אביב 
וביפו, ]שנות העשרה של המאה ה-20 עד שנות ה-30[. עברית, 

אנגלית ויידיש. 
ביניהן: פתוח העיר תל אביב, מאת מאיר דיזינגוף )1932(; דו"ח 
ותכנית של בית הספר למוסיקה ביפו )1911(, חוברת "צרכי העיר 
ומעשי פרנסיה", חוברות בנושא עבודות בניין ועבודות ציבוריות, 

ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

15. שתי חוברות בנושא העיר תל אביב, שנות ה-30 

לקראת  מאמרים  קבץ  ועתידה...  צרכיה   - אביב  תל  העיר   .1
אביב,  תל  אביב.  תל  עירית  של  החמישית  למועצה  הבחירות 
32, ]2[ עמ'. 31 ס"מ. מצב בינוני, כריכה  אדר ב' תרצ"ב ]1932[. 

מנותקת. כתמים. 
2. תכנית חגיגות חצי היובל של תל אביב - תרס"ט-תרצ"ד. אייר, 
]1934[. עברית, אנגלית, גרמנית. לחוברת מצורף ספרון  תרצ"ד 
 ,27 נ. ביאליק לכבוד החגיגות.  המכיל תצלומים ושיר שכתב ח. 
]1[ עמ'. 21 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ומעט קרעים. אינו מופיע 

בספריה הלאומית.

פתיחה: $200

15
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19. לקט פריטי מכביה וספורט בארץ ישראל

לקט פריטי מכביה וספורט בארץ ישראל, שנות ה-30 עד שנות 
ה-50. 

1-4. ארבע סיכות: שתי סיכות "סדרן" עם סמל "מכבי"; סיכת 
מהועידה  סיכה  תל-אביב;  השייטים",  "מועדון  סמל  עם  אמייל 

הארצית של "מכבי", ירושלים, חנוכה תשי"ד.
5. תג בד, "סדרן מכבי ת"א", ]שנות ה-30 בקירוב[.

6. דגלון בד עם סמל "מועדון השייטים", תל-אביב, ]אמצע שנות 
ה-40[. 

]שנות  "אחראי",  לכדורגל,  ההתאחדות  של  אדום  זרוע  סרט   .7
ה-40[. 

המכביה  ועוזרי-מפקחים,  לסדרנים  זרוע  סרטי  תריסר   .8-19
השלישית, תל-אביב, 1950.

המכביה  לכבוד  המכביה"  "ספר  דפוס:  פריטי  ארבעה   .20-23
בחתירה  הארציות  התחרויות  סדר   ;1935 אביב,  תל  השניה, 
מכבי,  הכינוס השמיני של  תכנית   ;1946 אביב,  תל  ספורטיבית, 
תל אביב, 1946; לוח הישגים ואלופים בשבע ה"מכביות", 1965. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250
18. Two Booklets Concerning the First "Maccabiah"

Two booklets printed for the first Maccabiah in 1932. 
Hebrew.
1. The Stadium, a one-time booklet about sports, 
devoted to propaganda anticipating the "Maccabiah" 
in the spring of 1932. Tel-Aviv, [1931]. 24 columns, 
[7] pp of advertisements. 31 cm. Good condition. Minor 
spotting.
2. Maccabiah. Tel-Aviv, [1932]. Hebrew and English, 
illustrations, portraits, schedule and drawing of the 
stadium. [36] pp, 30 cm. Fair condition, minor spotting. 
Tears on cover.

Opening price:$250

18. שתי חוברות בנושא "המכביה" הראשונה

שני קבצים שנדפסו לכבוד אירועי המכביה הראשונה, שהתקיימה 
בשנת 1932:

1. האצטדיון, קובץ חד-פעמי לעניני התעמלות וספורט, מקדש 
חשון  אביב,  תל  תרצ"ב.  באביב  'המכביה'  לקראת  לתעמולה 
תרצ"א ]1931[. 24 עמודות, ]7[ עמ' פרסומות. 31 ס"מ. מצב טוב, 

מעט כתמים. 
עברית   .]1932[ תרצ"ב  ב',  אדר  אביב,  תל  מכביה.   .2
אצטדיון  של  ושרטוט  זמנים  לוח  פורטרטים,  ואנגלית, איורים, 
קרעים  כתמים.  מעט  בינוני,  מצב  ס"מ.   30 עמ',   ]36[ המכביה. 

בעטיפה. 

פתיחה: $250

17
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21. לקט מסמכים – קיבוץ גניגר – יהושע חנקין

שתהיינה  גניגר,  אדמות  העברת  בנושא  מסמכים  שלושה   .1-3
המסמכים  אחד   .1925  ,1924  ,1922 הקק"ל,  על-שם  רשומות 
כביכול,  ששייכות,  גניגר,  מאדמות  חלקות  על  עוררין  בנושא 

לידיים ערביות. 
4. מסמך בנוגע לטחנות נוריס )עמק יזרעאל(, חתום בידי יהושע 

חנקין. 
5. דו"ח בן שמונה דפים )סטנסיל(, על מכירת תבואה מתל-עדש, 

גניגר ומהלול )נהלל(, 1921.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

20. Three Telephone Directories – Palestine, 1944

1. Palestine (Eretz Israel) Telephone directory for 
Jerusalem and the South, April 1944.
2. Palestine (Eretz Israel) Telephone directory for Tel-
Aviv-Jaffa and the West, January 1944. 
3. Palestine (Eretz Israel) Telephone directory for 
Haifa and the North, January 1944.
[Jerusalem]: Palestine Post, Telegraph & Telephone.
The third countrywide telephone directory published 
in Eretz Israel and the first published in separate 
volumes for the different cities (for the previous 
directories a single volume sufficed). The seal of 
the British Mandate High Commissioner appears on 
the first page of the Jerusalem directory, with the 
telephone numbers of the private secretary and staff 
of “His Highness the High Commissioner.” The pages 
of the directories display anecdotal advice for using 
the telephone: “Wrong number! Say ‘I am sorry’”, etc. 
44 pp.; 68 pp.; 44 pp., 23 cm. Condition varies, Tel-Aviv-
Jaffa directory is worn and the binding somewhat torn. The 
two other volumes in Very Good condition.

Opening price: $300

19. Collection of Maccabiah Items and Sports in 
Eretz Israel

Collection of Maccabiah and sports items, 1930s – 
1950s.
1-4. Four pins: two "Sadran" pins with "Maccabi" 
emblem; enamel pin with "Sailors' Club" of Tel-
Aviv; pin of the National Conference of "Maccabi", 
Jerusalem, Hanukkah, 1954.
5. Cloth badge, "Sadran Maccabi Tel-Aviv" [ca. 1930s].
6. Small cloth flag with emblem of "Sailors' Club", Tel-
Aviv, [mid 1940s].
7. Red arm band of the Football Association, "In 
Charge", [1940s].
8-19. A dozen arm bands for ushers and supervisors' 
assistants, third Maccabiah, Tel-Aviv, 1950.
20-23. Four printed items: "Maccabiah Book" for the 
2nd Maccabiah, Tel-Aviv, 1935; schedule of national 
rowing competitions, Tel-Aviv, 1946; program of 8th 
convention of Maccabi. Tel-Aviv, 1946; Achievements 
and champions board of the seven "Maccabiot", 1965.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $250

20. שלושה מדריכי טלפון – פלשתינה, 1944 
1. פלשתינה )ארץ ישראל( מדריך הטלפון ירושלים ודרום הארץ, 

ניסן תש"ד.
2. פלשתינה )ארץ ישראל( מדריך הטלפון יפו-תל אביב ומערב 

הארץ, טבת תש"ד.
הארץ,  וצפון  חיפה  הטלפון  מדריך  ישראל(  )ארץ  פלשתינה   .3

טבת תש"ד.
הוצאת משרד הדאר, פלשתינה )א"י(, ירושלים.

והראשון שפורסם  ישראל  בארץ  מדריך הטלפון השלישי שיצא 
)במדריכים הקודמים כרך אחד  נפרדים לערים השונות  בכרכים 
ספר  של  הראשון  בעמוד  בארץ(.  הטלפון  מספרי  לכל  הספיק 
מספרי  עם  העליון  הנציב  סמל  מופיע  מירושלים  הטלפונים 
הנציב  מעלתו  "הוד  צוות  ושאר  הפרטי  המזכיר  של  הטלפון 
"מספר  בטלפון:  למשתמש  עצות  כתובות  עמוד  בכל  העליון". 
44 עמ'; 68 עמ'; 44 עמ', 23  מוטעה! אמור 'אני מצטער'", וכו'. 
ס"מ, מצב משתנה, החוברת של יפו-תל אביב משומשת והכריכה 

מהוהה ומעט קרועה. שתי החוברות האחרות במצב טוב מאד.

פתיחה: $300 
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23. לקט חוברות ומסמכים

לקט מגוון של חוברות, עתונים ודפים בודדים, רובם מהמחצית 
הראשונה של המאה ה-20:

ה-20,  המאה  של  הראשון  מהעשור  בודדים  ודפים  חוזרים   •
ביפו  הנטיעות  לחג  בית  "אלף  קונטרס   • ומאירופה.  מהארץ 
בירח שבט התרס"ח" ]1908[, עם שיר לכבוד ט"ו בשבט, מאת ש. 
בן-ציון. • חוזר בנושא הקמת מצבת זכרון על קברה של דבורה 
ו"השומר  העובד"  "הצופה  חוברות   • בקירוב(.   1892( יהודה  בן 
"ידיעות הועד הארצי לא"י" של  הצעיר", שנות ה-20. • חוברת 
נוספות של הקק"ל. • גליון עתון "דבר"  הקק"ל, 1943; חוברות 
מיום 30 בנובמבר 1947, יום לאחר הכרזת עצרת האו"ם על תכנית 
החלוקה. • גליון עתון "הבוקר" מיום 16 במאי 1948, שכותרתו 
של  קרביים"  "דפים  חמישה   • לתחיה".  קמה  ישראל  "מדינת 
"מפקדת ההר הירוק", אוגוסט 1952; ופריטים נוספים. סה"כ 32 

פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350 

22. Architectural Plans for the Development and 
Expansion of Tiberias as the Spa of the Middle 
East

1. Aménagement et extension de Tibériade, station 
thermale en Palestine. [Development and expansion 
of Tiberias as a hot springs spa in Palestine]. Paris, 
1931. French.
Town planning proposal concerning the development 
of Tiberias as a hot springs spa in the Middle East, 
in Palestine, drawn by architect Arieh Cohen. Plans 
were submitted to the Town Planning Institute of 
the University of Paris in 1931. Photos of maps and 
drawings are attached to the book's leaves. [5], VI, 229 
leaves, 28 cm. Good condition. Spotting. Minor damages 
to binding. Dedication in French on first leaf.
2. Proposed Town Planning Scheme for the 
Appropriation and Expansion of Tiberias As The SPA 
of The Middle East in Palestine, presented by Arieh 
Cohen. Jerusalem, 1943. English.
Booklet which sums up the proposal submitted by 
architect Arieh Cohen to the University of Paris. With 
maps and drawings and a large (folded) drawing, 
colored by hand – zoning outline scheme of Tiberias. 
23 pp, 26 cm. Good condition. Spotting, binding somewhat 
loose, fastened with adhesive tape.

Opening price: $300

21. Collection of Documents – Kibbutz Genigar – 
Yehoshua Hankin

1-3. Three documents concerning transfer of Genigar 
lands so as to register them in the name of JNF, 
1922,1924,1925. One document concerns an appeal 
regarding some plots of Genigar lands which, 
seemingly, belong to Arabs.
4. Document regarding Nuris Mills (Emek Yizrael), 
signed by Yehoshua Hankin.
5. Report consisting of eight leaves (stencil), regarding 
sale of crops of Tel-Adash, Genigar and Mahalul 
(Nahalal), 1921. 
Size and condition varies.

Opening price: $200

22. תוכניות אדריכלית לפיתוח והרחבה של טבריה כאתר 
מרחצאות 

 Aménagement et extension de Tibériade, station  .1
thermale en Palestine ]פיתוח והרחבה של מרחצאות טבריה 

בפלשתינה[. פריז, 1931. צרפתית.
הצעה לתכנית עירונית עבור ניכוסה והרחבתה של טבריה כאתר 
המרחצאות של המזרח התיכון בפלשתינה, מאת האדריכל אריה 
 )Town planning institute( כהן. הוגשה למכון לתכנון עירוני
של אוניברסיטת פריז ב-1931. על דפי הספר מודבקים תצלומים 
של מפות ושרטוטים. ]VI ,]5 , 229 דף, 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

מעט פגמים בכריכה. הקדשה בצרפתית בדף הראשון. 
 Proposed Town Planning Scheme for the  .2
 Appropriation and Expansion of Tiberias As The SPA
 of The middle East in Palestine, presented by Arieh

Cohen. ירושלים, 1943. אנגלית.
כהן  אריה  האדריכל  שהגיש  ההצעה  את  המסכמת  חוברת 
לאוניברסיטת פריז. מלווה תצלומי מפות ושרטוטים וכן שרטוט 
 zoning( לשטחים  טבריה  חלוקת   – ביד  צבוע  )מקופל(,  גדול 
כריכה  טוב. כתמים.  26 ס"מ. מצב  23 עמ'.   .)outline scheme

מעט רופפת, מחוזקת בנייר דבק. 

פתיחה: $300

22
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25. "דו"ח פלשתינה" - לונדון, 1919

 Palestine, Report by Sir Douglas Fox and Partners, and
Sir Charles Metcalfe Bart, לונדון, 1919. אנגלית. 

בתחומי  פלשתינה  לעתיד  ותצפית  "הנוכחי"  מצבה  על  דו"ח 
הבריטי  המהנדס  ידי  על  נכתב  ועוד.  יבול  תעשייה,  אוכלוסייה, 
אשר  מטקאלף,  צ'ארלס  הקולוניאלי  והמנהלן  פוקס  דאגלס 
נתבקשו, לאחר הצהרת בלפור, לחקור את הפוטנציאל החקלאי 
והתעשייתי של פלשתינה. בסוף החוברת מופיעות שתי מפות 

)מקופלות(.
]2[, iv, 30 עמ' + ]2[ מפות. 33 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, עטיפה 
קדמית רופפת. העטיפה האחורית ושתי המפות מנותקות. מעט 
קפלים וקרעים בשולי הדפים. קרעים במפות.                                

פתיחה: $200 

24. Documents Archive concerning Lands in Safed

Archive containing hundreds of documents 
concerning lands in the city of Safed and its vicinity 
(Mount Canaan, Ein Zeitim, Arab villages in the 
vicinity, Rosh Pinah), [1920s - 1950s. Most of the 
documents of 1940s].
The archive contains nineteen architectural drawings 
of various areas in Safed and the vicinity, tens of large 
paper sheets "Land Settlement of Palestine" (1947) 
with information about rights of land owners and 
correspondences concerning transfer of ownership, 
buying and acquisition; document of 1876, signed by 
Shmuel Heller; official documents with instructions 
how to register citizens right after the establishment 
of the state (from the Central Bureau of Statistics). 
Numerous documents are addressed to Asher Barshad 
(1901-1953), the "Mukhtar" of Safed who registered 
with much precision births, deaths and the civil registry 
in the city. Attached: account books, postcards of 
Acre, maps from the 1950s-60s, and additional items. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $500

23. Collection of Booklets and Documents

Varied collection of booklets, papers and single 
leaves, mostly of the first half of the 20th century:
• Circulars and single leaves of the 1910s, from Eretz 
Israel and Europe. • Pamphlet "Aleph Beth Lechag 
HaNeti'ot BeYafo [1908]", with a song for Tu Beshvat 
by S. Ben-Zion. • Circular concerning a memorial 
monument on the grave of Devorah Ben Yehuda (ca. 
1892). • Booklets "HaTzofeh HaOved" and "HaShomer 
HaTza'ir", 1920s. • Booklet "Yediot HaVa'ad HaArtzi 
shel HaKakal", 1943; additional JNF booklets. • Issue 
of "Davar" newspaper of November 30,1947, one day 
after the UN declaration of the Partition Plan.• Issue 
of "HaBoker" newspaper of May 16, 1948, title:"The 
State of Israel was Born". • Five "Battle Leaves" of 
"Mifkedet HaHar HaYarok", August 1952; additional 
items. Lot of 32 items. Sizes and conditions vary.

Opening price: $350

24. ארכיון מסמכים בנושא קרקעות באיזור צפת

העיר  באיזור  קרקעות  בנושא  מסמכים  מאות  הכולל  ארכיון 
צפת וסביבתה )הר כנען, עין זיתים, הכפרים הערביים בסביבה, 
ראש פינה(, ]שנות ה-20 עד ראשית שנות ה-50. מרבית החומר 

משנות ה-40[. 
איזורים  של  אדריכליים  שרטוטים  תשעה-עשר  כולל  הארכיון 
"סדור  גדולים  נייר  גליונות  עשרות  ובסביבתּה,  בצפת  שונים 
בעלי  על  פרטים  עם   )1947 )שנת  בפלשתינה"  הקרקעות  עניני 
על  בעלות  העברת  בנושא  והתכתבויות  קרקעות  על  הזכויות 
קרקעות, קניה ורכישה; מסמך משנת תרל"ו, חתום בידי שמואל 
העליר; וכן מסמכים רשמיים ובהם הנחיות לרישום תושבים מיד 
)מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(.  לאחר הקמת המדינה 
מסמכים רבים ממוענים אל אשר ברשד )1901–1953( , ה"מוכתר" 
של צפת ומי שהקפיד על רישום ספרי הלידות, הפטירות ומרשם 
התושבים בעיר. מצורפים: ספרי חשבונות, גלויות של העיר עכו, 
מפות משנות ה-50 וה-60, ופריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

24
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27. Newspapers of the 1936 Riots and Revisionist 
Publications

1. Issue of "D'var HaYamin Haele". Tel-Aviv, Friday, 
30.8.29. In charge and publisher: Avraham Aharoni.
2. Issue of "D'var HaYamin". Tel-Aviv, Sunday, 1.9.29.
In charge: Meir Bilik. Lists of victims in Hebron, 
Jerusalem, Tel-Aviv, Haifa, Safed and the Moshavot as 
well as survey of the incidents in each area.
3. Galed Sefer HaZikaron Leshmira UleHagana shel 
Beitar VeHaOved HaLeumi, edited by Dr. I. Yevin, Tel-
Aviv: Keren Tel-Hai BeEretz- Israel, 1937. Photographs. 
4. Hazit HaNo'ar, issued by Lochamey Herut Israel, 
Tevet 1949. Essays and poems (including a poem by 
Yair).
5. Min HaMetzar, one-time edition, "Yizkor Am Israel 
et Haleley Nissan 1936".
Sizes and conditions vary.

Opening price: $250

27. עיתוני מאורעות תרצ"ו ופרסומים רוויזיוניסטיים

1. גליון "דבר הימים האלה". תל-אביב, יום שישי, כ"דאב תרפ"ט, 
30.8.29. האחראי והמו"ל: אברהם אהרוני.

2. גליון "דבר הימים". תל-אביב, יום ראשון, כ"ו אב תרפ"ט, 1.9.29. 
האחראי: מאיר ביליק. פירוט רשימות החללים בחברון, ירושלים, 
בכל  המאורעות  סקירת  וכן  והמושבות  צפת  חיפה,  תל-אביב, 

איזור ואיזור.
3. גלעד ספר הזכרון לשמירה ולהגנה של בית"ר והעובד הלאומי, 
בעריכת ד"ר י. ייבין הוצאת קרן תל-חי בארץ-ישראל, תל אביב, 

תרצ"ז )1937(. עם תצלומים.
4. חזית הנוער, הוצאת לוחמי חרות ישראל, טבת תש"ט 1949. 

מאמרים ושירים )ביניהם שיר של יאיר(. 
חללי- את  ישראל  עם  "יזכור  חד-פעמית,  הוצאה  המצר,  מן   .5

ניסן תרצ"ו. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250 

25. "Palestine Report" – London, 1919

Palestine, Report by Sir Douglas Fox and Partners, and 
Sir Charles Metcalfe Bart, London, 1919. English.
A report about the current situation in Palestine 
and its future as far as population, industry, etc. 
are concerned. Composed by the British engineer 
Douglas Fox and the colonial administrator Charles 
Metcalfe, who were requested, following the Balfour 
declaration, to investigate the agricultural and 
industrial potential of Palestine. Two (folded) maps 
appear at the end of the booklet.
[2], iv, 30 pp+[2] maps. 33 cm. Fair condition, spotting, 
loose front cover. Back cover and the two maps are 
detached. Some creases and tears at borders of leaves. 
Tears on maps.

Opening price: $200

 - היהודי  העם  אל  הבריטי  העם  נאומי  של  חוברת   .26
לונדון, 1920

רעדעס פון בריטישע שטאאטסמענער צום יודישען פאלק ]נאומי 
אנשי העם הבריטי אל העם היהודי[. לונדון, 1920. יידיש.

המרקיז  בלפור,  ארתור  של  נאומיהם  ביידיש  מובאים  בחוברת 
קריו, לורד רוברט ססיל, מאייר וו' ארמסבי־גאר, קולונל וודג'ווד, 

וד. קיילי. 23 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב.
אינו מופיע בספריה הלאומית. 

פתיחה: $250

26. Booklet with Speeches by the British People 
to the Jewish People – London, 1920

Redes fun Britòishe shtòaatòsmener tsum Yudishen 
folkò [speeches by British people to the Jewish 
people]. London, 1920. Yiddish.
Booklet with speeches delivered by Arthur Balfour, 
Marquess of Crewe, Lord Robert Cecil, Ormsby-Gore, 
Colonel Wedgwood, and D. Kiley. 23 pp, 24 cm. Good 
condition. Not in the NLI collections.

Opening price: $250
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המחתרת, שולחים היד אל המקלע...". 
7-8. תג-בד רקום של האצ"ל וסרט-זרוע מודפס. 

9-10. "תעודת חייל" של האצ"ל ו"תעודת בית"ר" על-שם יוסף 
דנוך. 

11-19. תשעה פריטים שונים: טלגרמות שנשלחו אל יוסף דנוך 
כרטיס  בגין(,  ממנחם  ברכה  )באחת  נישואיהם  לכבוד  ורעייתו 
ומסמכים  בית"ר"  ל"תעודת  "שנה טובה", קבלות עבור תשלום 

נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $750

11. גליון "א"ב – לקוטי ידיעות / דברים בשם אומרם", 21 בנובמבר 
1943 ]הוצאת מפלגת פועלי ארץ ישראל[. 

נייר מכתבים של הועד הארצי  12. מכתב בכתב יד )עפרון(, על 
למען החייל היהודי, 1943. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

28. Collection of Leaflets and Newspapers – 
Jewish Brigade / Jewish Army, 1943

Collection of documents and newspapers related to 
the Jewish Brigade, to WW II and to the arms search 
conducted by the British police in Kibbutz Ramat 
HaKovesh, 1943.
Collection includes:
1-5. Five issues of the bi-weekly "Hachayal HaIvri", 
paper of Eretz-Israeli unit 178 – Jewish Unit for 
General Transportation, issues 31;33;37;42;45.
6-9. Four printed leaflets regarding the search 
conducted by the British police in Kibbutz Ramat 
HaKovesh (during the search a fight occurred during 
which the British arrested 35 people and injured 14, 
one of them died later).
10. Proclamation about the "Jewish Army" (English).
11. Issue of "Aleph-Bet – collection of news", 
November 21 1943 [Po'aley Eretz Israel party].
12. Handwritten letter (in pencil), on stationery of the 
national committee for the Jewish soldier, 1943.
Size and condition varies.

Opening price: $250

לוחם  של  שונים  ופריטים  מכתבים  מסמכים,  לקט   .29
אצ"ל

1-4. ארבעה מכתבים ששלח לוחם האצ"ל שכינויו "זאב" )כנראה, 
יוסף דנוך-אבני, אך אולי מנחם שיף?( ממחנה המעצר עתלית, 
אל חברתו שפרה. דצמבר 1947 עד פברואר 1948 )בשני מכתבים 
מזכיר "זאב" את "הפולני" ואפשר כי כוונתו למנחם בגין, שכונה 

כך במחתרת(.
5. שני דפים בכתב יד, טקסט בנושא "26 חודש לפעולת שנלר", 

מוקדש לזכר יהושע גולדשמידט שנפל בקרב בצפון ירושלים. 
אל  אנו  "יורדים  במלים  נפתח  בכתב-יד.  שיר  עם  בודד  דף   .6

28. אוסף עלונים ועיתונים – הבריגדה היהודית / הישוב 
העברי בא"י / צבא עברי, 1943

אוסף מסמכים ועיתונים הקשורים לבריגדה היהודית, למלחמת 
הבריטית  המשטרה  שערכה  הנשק  ולחיפוש  השניה  העולם 

בקיבוץ רמת הכובש, 1943.
האוסף כולל: 

יחידה  עתון  העברי",  "החייל  דו-שבועון  גליונות  חמישה   .1-5
)י.ע.ל.(,  כללית  להובלה  עברית  יחידה   -  178 ארץ-ישראלית 

גליונות 31; 33; 37; 42; 45. 
6-9. ארבעה עלונים מודפסים בנושא חיפוש המשטרה הבריטית 
ובמהלכה  תגרה  פרצה  החיפוש  )בזמן  הכובש  רמת  בקיבוץ 
עצרו הבריטים 35 איש ופצעו 14, שאחד מהם מת מאוחר יותר 

מפצעיו(.
10. כרוז בנושא "צבא עברי – Jewish Army" )אנגלית(.
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בארץ- תרומפלדור  ברית  בפולניה,  ז'בוטינסקי  ז.  ע"ש  "החיל" 
החדשה  הציונית  ההסתדרות  העולמית,  הצה"ר  ברית  ישראל, 
ובארץ  בבריסל  הרביזיוניסטים  הציונים  ברית  ישראל,  בארץ 

ישראל, ועוד. 
וואקס;  אל  שנשלחו  וגלויות  שונים  "אפמרה"  פריטי  כ-110   •
ותוויות  קבלות  כרטיסים,  וואקס,  של  אישיים  פנקסי-חבר 
של  פורטרטים  זכוכית,  שקופיות  שתי  ה-20(,  שנות  )פולין, 
וואקס במדים, פתק-נייר מחתרתי של האצ"ל ובו תיאום תשובה 
עמם,  הפגישה  בעת  מהלח"י  בחורים  שני  שיאמרו  מוצפנת 

ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

30. Collection of Documents – Israel Waks – 
Senior Etzel Member

Collection of personal documents of Israel Waks 
(1905-1991). Waks, native of Grajewo, served as the 
secretary of the Revisionist Movement in Poland and 
as the secretary of Zeev Jabotinsky in Paris for three 
year. He married in 1934 Luka Waks (née Kahana) and 
in the same year they made Aliya. The home of the 
couple Waks on Sheinkin Street in Tel-Aviv served as 
a "mail box" of Etzel headquarters and as a meeting 
point for the organizations' commander, Menachem 
Begin, for various meetings (see attached material). 
The collection presented includes:
•About 60 different documents: circular letters, 
personal letters both handwritten and typewritten, 
related to Waks's activities in Poland and in Eretz 
Israel. Grajewo, Warsaw, Brussels and Eretz Israel, 
[1910s through 1930s]; letters from Z. Jabotinsky Brit 
Hahil in Poland, Brit Trumpeldor in Eretz-Israel, World 
"Brit HaZohar", Histadrut Zionit Hadasha in Eretz 
Israel, Brit Hazionim HaRevisionistim in Brussels and 
in Eretz-Israel, and more.
• About 110 ephemera items and postcards sent 
to Waks; Waks's personal membership-booklet, 
tickets, receipts and labels (Poland, 1920s), two glass 
transparencies, portraits of Waks in uniform, an 
underground Etzel paper-note with a coordination of 
a coded reply to be used by two Lehi members during 
a meeting, and some other additional items.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $1000

30. אוסף מסמכים – ישראל וואקס – מבכירי האצ"ל

אוסף מסמכים אישיים של ישראל וואקס )1905-1991(. וואקס, 
התנועה  של  הראשי  כמזכיר  שימש   ,)Grajewo( גראייבו  יליד 
הרוויזיוניסטית בפולין וכמזכירו של זאב ז'בוטינסקי בפריז במשך 
שלוש שנים. בשנת 1934 נשא לאישה את לוקה וקס )לבית כהנא( 
שינקין  ברחוב  וואקס  הזוג  של  ביתם  לארץ.  עלו  שנה  ובאותה 
וכמקום-מפגש  האצ"ל  מטה  של  כתא-דואר  שימש  בתל-אביב 
חומר  )ראה  שונות  בפגישות  בגין,  מנחם  הארגון,  מפקד  עבור 

מצורף(. 
האוסף שלפנינו כולל: 

מודפסים  אישיים  מכתבים  חוזרים,  שונים:  מסמכים  כ-60   •
בפולין  וואקס  של  הפוליטית  לפעילותו  הקשורים  ובכתב-יד, 
]שנות  ישראל,  וארץ  בריסל  ורשה,  גראייבו,  ישראל.  ובארץ 
העשרה של המאה ה-20 עד סוף שנות ה-30[; מכתבים מברית 

29. Collection of Documents, Letters and Various 
Items of an Etzel Fighter

1-4. Four letters sent by Etzel fighter nicknamed 
"Zeev" (probably Yosef Danoch-Avni, but maybe 
Menachem Shif?) from Atlit detention camp, to his 
girlfriend Shifra. December 1947 until February 1948 
(in both letters "Zeev" mentions the "Polish" and it is 
possible that he refers to Menachem Begin who was 
called like that under cover).
5. Two handwritten leaves, text regarding "26 months 
to the Shneller action", dedicated to Yehoshua 
Goldshmidt who fell in the line of duty in North 
Jerusalem.
6. Single leaf with a handwritten poem.
7-8. Embroidered cloth-badge of Etzel and a printed 
arm-band.
9-10. "Soldier's Certificate" of Etzel and "Beitar 
Certificate" in the name of Yosef Danoch.
11-19. Nine various items: telegrams sent to Yosef 
Danoch and his wife on their wedding day (in one  
– a greeting from Menachem Begin), “Shana Tovah” 
card, receipt for payment for a “Beitar Certificate” 
and other documents.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $750
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32. In Asmara Exile – Handwritten Newspaper of 
Etzel and Lehi Exiles,1946

In Asmara Exile, Asmara detention camp, Eritrea 
[Africa], April 8, 1946. Issue no. 135. Hebrew.
A single handwritten leaf, in newspaper format (two 
columns), which includes news from Eretz Israel and 
from around the world. Due to paper shortage the 
newspaper was written on the reverse of a "Sniper 
Certificate" of the Royal Italian Army.
Etzel and Lehi exiles in African detention camps 
started, from their first days in the camps, to print 
daily newspapers, mainly informative, bringing radio 

reports concerning Eretz Israel and the conflicts 
between the underground organizations and the 
British Mandate administration; some issues reported 

also about the detention camps.
Leaf 38 cm. Good condition. Folding-mark. spotting.

Opening price: $250

31. "קול החייל העברי" – "בטאון החיילים העבריים למען 
צבא עברי", 1942-1943

הבריטי,  בצבא  עבריים  חיילים  בטאון  העברי",  החייל  "קול 
תש"ג  כסלו;  אדר;  אביב[,  ]תל  עברי.  צבא  להקמת  הקוראים 

]1943-1942[. עברית ואנגלית.
שני גיליונות. גיליון מס' 2 )עברית ואנגלית(, גיליון מס' 4 )עברית(. 

]8[; ]4[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב, קרעים קלים. 

פתיחה: $200

31. "Kol HaChayal HaIvri" – 1942-1943

"Kol Hachayal HaIvri", journal of Jewish soldiers in 
the British army calling for the establishment of a 
Jewish army. [Tel-Aviv], Adar; Kislev; [1942-1943]. 
Hebrew and English.
Two issues. Issue no. 2 (Hebrew and English), issue no. 4 
(Hebrew). [8]; 4 pp, 21 cm. Good condition, minor tears.

Opening price: $200

32. בגלות אסמרה – עיתון גולי האצ"ל והלח"י בכתב-יד, 
1946

ז'  ]אפריקה[,  אריתריאה  אסמרה,  הסגר  מחנה  אסמרה,  בגלות 
ניסן תש"ו, 8 אפריל 1946. גליון מספר 135.

הכולל  עמודות(,  )שתי  עתון  של  בפורמט  בכתב-יד,  בודד  דף 
ידיעות מן הנעשה בארץ ישראל ובעולם. בעקבות המחסור בנייר, 
העתון נכתב בכתב יד על צדו האחורי של טופס "תעודת צלף" 

מטעם הצבא המלכותי האיטלקי.
גולי  החלו  באפריקה  המעצר  במחנות  הראשונים  מימיהם  כבר 
אינפורמטיביים  שהיו  יומיים,  עתונים  להדפיס  והלח"י  האצ"ל 
ישראל  ארץ  בנושא  העולם,  מן  רדיו  ידיעות  וכללו  בעיקרם 
והנהגת היישוב עם ממשלת המנדט; בחלק  וחיכוכי המחתרות 
מהגליונות הוקדש מקום גם לידיעות מהנעשה במחנות המעצר.

דף 38 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל. מעט כתמים. 

פתיחה: $250 
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34. Kol Tzfat, 1948

Kol Tzfat, two first issues [edited by Yesha'ayahu 
Ashani]. Safed, Shvat 1948, Adar A, 1948.
Two issues printed in besieged Safed during the War 
of Independence. The issues were of great importance 
in encouraging the Jewish population during the war 
and in passing on information, as well as personal 
greetings, poems and humorous passages. Illustration 
on the cover by M. Aryeh [Moskovitch]. 18, [2]; 22,[2] 
pp, 16 cm. Good condition. Tears to covers.

Opening price: $200

 

34. קול צפת - חוברות א' ו- ב', 1948

]בעריכת  ראשונים  גליונות  שני  צפת,  קול 
תש"ח. א'  אדר  תש"ח,  שבט  צפת,  עשני[.   ישעיהו 
העצמאות.  מלחמת  בזמן  הנצורה  בצפת  שנדפסו  גליונות  שני 
הישוב  בקרב  המתח  בהפגת  גדולה  חשיבות  נודעה  לגליונות 
היהודי והפצת מידע, תוך שילוב ברכות אישיות, שירים וקטעים 
הומוריסטיים. האיור על העטיפה מאת מ. אריה ]מוסקוביץ[. 18, 

]2[; 22, ]2[ עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעטיפות.

פתיחה: $200

33. לח"י - תזכיר לועדת האו"ם, יוני 1947

 For Justice, Freedom and Peace. Lohamey Heruth
 Israel (fighters for the freedom of Israel) to the United
Nations Special Committee on Palestine. ]תל אביב?[, יוני 

1947. אנגלית.
הועדה  אל  לח"י  ארגון  מטעם  תזכיר  ושלום".  חירות  "לצדק, 

הארצישראלית המיוחדת מטעם ארגון האומות המאוחדות. 
בימים  לועדה  שנגיש  "בתזכיר  נכתב:  לתזכיר  הנלווה  במכתב 
הקרובים, נעמוד, בין השאר, על הפשעים, שבריטניה בצעה נגד 

עמנו, הן במולדת והן בתפוצות הגולה...".
]1[, 55 עמ' + ]4[ דף מצורפים. 35 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים, 

דפי התזכיר אגודים בתיקייה קשורה בחוט. 

פתיחה: $300

33. Lehi – Memorandum to the UN Committee, 
June 1947

For Justice, Freedom and Peace. Lohamey Heruth 
Israel (fighters for the freedom of Israel) to the United 
Nations Special Committee on Palestine [Tel-Aviv?], 
June 1947. English.
"For Justice, freedom and peace". Memorandum 
issued by Lehi organization for the special committee 
on behalf of the United Nations Organization.
Written in the accompanying letter: "In the 
memorandum which we will submit in the next few 
days to the committee we shall mention the crimes 
committed by Britain against us in Israel and in the 
Diaspora…"
[1], 55 pp+ [4] leaves, attached. 35 cm. Good condition, 
minor spotting, memorandum gathered in a folder with 
a string.

Opening price: $300
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מלחמת   – לצה"ל  ישיבות  בני  גיוס  בנושא  פריטים   .36
העצמאות

ישראל  הארצי,  המפקדה  ראש   – רמ"א  מאת  מודפס  חוזר   .1
גלילי. בראשו: "מטכל, 9 למרץ 1948". נמענות כל חטיבות החי"ש 
עציוני  גבעתי,  קריתי,  אלכסנדרוני,  כרמלי,  גולני,  והפלמ"ח: 

ו"בולגרים" ]כינוי לפלמ"ח[. 
לפי  הישיבות,  בני  כי  החלטה  "נתקבלה  נכתב:  החוזר  בגוף 
רשימות מאושרות, פטורים משרות הצבא. לתלמידים המסוגלים 
ינתן אימון להגנה עצמית במקום תלמודם, בפקודה של הכנסת 
]הכנסת – כינוי לארגון ה"הגנה"[... את אמוניהם של בני הישיבות 
יש להסדיר באפן שלא יתערער משטר הלמודים בישיבות. לפיכך 
יש לבוא בדברים עם ראשי הישיבות ולהבטיח נצול זמני חופשה 
יהיו  הישיבות  בני  כי  היא  זו  הוראה  משמעות  אמונים...  לצרך 

נמנים על החי"ם ]חיל המשמר[ הבלתי מגויס בלבד". 
הפקודה המופיעה במסמך שלפנינו מהווה אישור רשמי ראשון 
שהביאה  פקודה,  צבאי;  משירות  הישיבות  בני  לשחרור  מסוגו 
"הועדה  בדו"ח  אף  אומנותו".  "תורתו  הסדר  לגיבוש  בהמשך 
לגבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני ישיבות" )בראשות השופט 
טל( נזכרת פקודה זו: "תחילתו הפורמלית של ההסדר בהוראה 
שהוציא הרמ"א גלילי ביום כח' באדר א' התש"ח )9.3.48(, אל כל 
הישיבות  תלמידי  ישוחררו  לפיה  דאז,  שבהקמה  צה"ל  חטיבות 
מגיוס". דף 22X11 ס"מ. חלקו התחתון חסר. מצב בינוני. קרעים 

בשוליים השמאליים )עם פגיעה במלה אחת( וכתמים כהים. 
2. מכתב בכתב ידו של רבי אברהם יעקב קליין )רב עדת אגודת 
ישראל בחיפה(, ממוען אל הרב ר' עמרם בלוי. חיפה, אור ליום ב' 

ויצא ]כסלו[ תש"ח ]אוקטובר/נובמבר 1947[.
במכתב החריף, מוחה הרב קליין על כך שאינו מקבל אינפורמציה 
הנוגעת להחלטות הרבנים בעניין גיוס לצה"ל: "...עוד לא החליטו 
כל  ]על  שעכ"פ  בישיבה  נדבר  להתגייס...  הנוער  תקרא  שאגו"י 
הרב  וגם מסר שם  לגיוס.  ישארו מחוץ  הישיבות  פנים[ תלמידי 
איש[,  החזון  קרליץ,  ישעיהו  אברהם  ]רבי  שליט"א   ]![ קורליץ 
נערות להשתתפות בהגנה".  שהוא אסר על פועלי אגו"י לקרא 
חוסר  על  נוספת,  תרעומת  קליין  הרב  מביע  המכתב  בהמשך 
זה.  שיתוף הפעולה: "אי אפשר לישא אחריות כל שהוא באופן 
הצד שכנגד מלוכד, הכל נעשה בהרמוניא והתיעצות יחד. ואתנו 
כל אחד הולך בדרכו ואין חברו בעיניו כלום...". ]1[ דף כתוב משני 

צדדיו, 24 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, קמטים וכתמים. 
3. חוזר מודפס מאת מטה השרות הדתי, 29 בספטמבר 1948. 

חטיבות,  חזיתות,  אגפים,  רמטכ"ל,  הבטחון,  שר  אל  ממוען 
שרותים, חילות ופועלי אגודת ישראל. בגוף החוזר נכתב "כתיבה 
נצחון שלום ובנין, פריחה ושגשוג למדינת  וחתימה טובה! שנת 
ישראל  תורת  קרן  והרמת  לגבולם  בנים  שיבת  שנת  ישראל, 
בארצנו". 21X16 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק קרועים. מעט כתמים. 

8. "הד הפורצים", עלון לגח"ל, גדוד 4, הפורצים, הראל-פלמ"ח. 
גליון מס' 1, ינואר 1949. יידיש. 

9. "דף קרבי" ביידיש, לחיילי "גבעתי", 17.10.1948. ניסוח ה"דפים 
הקרביים" הללו נעשה בידי אבא קובנר. 

10. דף בודד, "פקודת יום מטעם אלוף פקוד הדרום", מתקופת 
מלחמת סיני )1956(. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

35. Booklets and Documents – War of 
Independence

Collection of booklets and documents of the War of 
Independence period:
1-3. "Hed HaTichon", Alexandroni Brigade paper. 
Issues a,b,c, 1948.
4-5. "Har HaTzofim", daily paper. Stenciled on Mount 
Scopus during the siege. Issue no. 2 (11.4.48) and issue 
no. 7 (29.4.48). Issue no. 2 printed towards Passover 
and ends with an alternative "Ma Nishtana" text.
6-7. "Hed HaModi'in", paper of Gadna "Modi'in", 
Jerusalem, 1948. Issues 2 and 3. Issue no. 3 is devoted 
to Passover with alternative Haggadah texts.
8. "Hed HaPortzim", GAHA"L paper, Regiment 4, 
HaPortzim, Harel-Palmach. Issue no. 1, January 1949. 
Yiddish.
9. "Combat Leaf" in Yiddish for "Givati" soldiers, 
17.10.1948. "Combat Leaves" were composed by 
Abba Kovner.
10. Single leaf, "Day Order of South Region Major 
General", Sinai War (1956).
Sizes and conditions vary.

Opening price: $500

35. חוברות ומסמכים – מלחמת העצמאות 

לקט חוברות ומסמכים מתקופת מלחמת העצמאות:
1-3. "הד התיכון", בטאון חטיבת אלכסנדרוני. גליונות א', ב', ג', 

.1948
הצופים  הר  על  בסטנסיל  נדפס  יומי.  עתון  הצופים",  "הר   .4-5
ב'  גליון   .)29.4.48( ז'  וגליון   )22.4.48( ב'  גליון  המצור.  בתקופת 
נשתנה"  "מה  בטקסט  מסתיים  והוא  הפסח  חג  לקראת  נדפס 

אלטרנטיבי. 
ירושלים, 1948.  6-7. "הד מודיעין", עלון גדוד גדנ"ע "מודיעין", 
נוסחים  גליון 3 מוקדש לחג הפסח ומופיעים בו  ו-3.  גליונות 2 

אלטרנטיביים להגדה של פסח. 
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part of the non-drafted “Guarding Forces”.
The order in the document presented here is the 
first official confirmation of its kind that Yeshiva 
students are exempt from military service; this 
order, was followed later by the “Torato Omanuto” 
(Torah study is his artistry) arrangement, that 
allows Yeshiva students to complete their studies 
before their conscription in the IDF. In the report of 
“the committee for consolidating an appropriate 
arrangement regarding drafting Yeshiva students” 
(headed by judge Tal) this order is mentioned.: “the 
formal first stage of this arrangement stems from the 
order issued by Yisrael Galili…”
Leaf 22X11 cm. Lower part of leaf – missing. Fair condition. 
Tears to left margins (with omission of one word), dark 
spots.

של  עוצר,  בזמן  מעבר  אישור   –  "Curfew Pass" תעודת   .4-6
ְרֶצ'ְנקֹו ]גלילי[, הונפקה בפברואר 1939 + שני תצלומים  ישראל ֶבּ

של גלילי )צילומי עתונות(.
הנוער  ארגון  "עזרא",  תנועת  של  "עלונים"  לבטאון  תוספת   .7
של פועלי אגודת ישראל, ובה מאמר בשם "אין לותר על שרותם 
נמנעו  העורכים  טורה"(.  "פרץ  )מאת  בצה"ל"  הישיבות  בני  של 
נזק שהוא עלול לגרום,  ב'דגלנו' מחשש  מ"לפרסם את המאמר 

והוא נשלח בתור תוספת רק ליחידים בצורה סודית". 

פתיחה: $1000

2. Letter handwritten by Rabbi Avraham Ya’akov Klein 
(Agudat Israel rabbi in Haifa), addressed to Rabbi 
Amram Blau. Haifa, [October/November 1947]. Using 
sharp words Rabbi Klein protests against not receiving 
information concerning the rabbis’ decisions about 
drafting Yeshiva students. Rabbi Klein complains that 
there is no cooperation: “the opponents are united 
while we are going each one his way…”. [1] leaf 
written on both sides, 24 cm. Fair condition. Tears, creases 
and spots.
3. Printed circular letter from Religion Service 
Headquarters, September 29, 1948. Addressed to 
the Minister of Defense, Chief of Staff, branches, 
frontiers, divisions, forces and Po'aley Agudat Israel. 
The circular wishes "Ketiva VeHatima Tovah! A Year 
of Victory, Peace and Construction, Prosperity for the 
State of Israel, Return of the Exiles and Strengthening 
the Status of Torah in our Land". 21X16 cm. Good 
condition. Torn filing holes. Minor spots.
4-6. "Curfew Pass" – pass for curfew hours of Yisrael 
Berchenko [Galili], issued in February 1939 + two 
photos of Galili (press photos).
7. Supplement to "Alonim" paper of "Ezra" 
movement, youth movement of Po'aley Agudat Israel, 
with an article titled "do not give up military service 
of Yeshiva students" (by "Peretz Tura"). The editors 
did not publish the article in 'Digleinu' suspecting that 
it will cause damage and it was sent as a supplement 
only to individuals and, in secret".

Opening price: $1000

36. Items related to Drafting Yeshiva Students to 
IDF – War of Independence

1. Printed circular letter from Yisrael Galili, Chief of 
Staff of the Haganah. Titles: ”Matkal, March 9,1948”. 
Addressed to all of the infantry and Palmach divisions: 
Golani, Carmeli, Alexandroni, Kiryati, Givati, Etzioni 
and “Bulgarim” (name of Palmach).
The letter states: ”a decision has been made that 
Yeshiva students, according to approved lists, are 
exempt from military service. Students who are 
capable will get self-defense training where they 
study, by order of the Knesset [Knesset – nickname 
of “Haganah” organization]…training of Yeshiva 
students has to be arranged in a way that will not 
interfere with the study regime in the Yeshivot. 
Therefore, it has to be discussed with the heads of the 
Yeshivot how free time can be arranged for training…
this instruction means that all Yeshiva students will be 
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39. עתון "יום המדינה"

"יום המדינה", עתון משותף של עתוני הארץ. יום שישי, ה' אייר 
תש"ח, 14 במאי 1948. דף 44X57 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, 

קרעים קלים בשוליים וקמטים. דף מקופל. 

פתיחה: $250

39. "Yom HaMedina" Newspaper

"Yom HaMedina", a joint issue of Israeli newspapers. 
Friday, May 14, 1948. Leaf 44X57 cm. Good condition. 
Minor spotting, minor tears to borders and creases. Folded 
leaf.

Opening price: $250

37. עתון רשמי מס' 1 – הכרזת המדינה 

"עתון רשמי" מס' 1. תל אביב, ה' באייר תש"ח, 14.5.1948.
המדינה  מועצת  מטעם  ומנשר  העצמאות"  "מגילת  נוסח  כולל 
 33 עמ'.   4 הזמנית".  הממשלה  "ישראל,  הדף:  בראש  הזמנית. 

ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול וקמטים.

פתיחה: $500

37. "Iton Rishmi" No. 1 – The Declaration of the 
State of Israel

"Iton Rishmi" No. 1. Tel-Aviv, 14.5.1948.
Includes the "Scroll of Independence" and a manifest 
by the Provisional State Council. On top of the 
leaf: "Israel, Provisional Council". 4 pp, 33 cm. Good 
condition. Spotting, folding marks and creases.

Opening price: $500

38. עתון רשמי – גליונות 1-25

 ,)1.10.48(  25 מס'  גליון  עד   )14.5.48(  1 מס'  גליון  רשמי.  עתון 
בהרשאת  נדפס  מפתח.  בתוספת  מקורית  בכריכה  יחד  כרוכים 

הממשלה הזמנית, דפוס "הפועל הצעיר".
העתונים נדפסו בנפרד ונכרכו יחדו לקראת סוף שנת 1948.

במקור.  שיצא  כפי  יותר,  בהיר  נייר  על  מודפס   1 מס'  עתון 
הגליונות מכילים שפע של מידע על מצב החרום בארץ וראשית 
 ,VIII הצעירה.  ישראל  מדינת  של  השונים  מוסדותיה  התארגנות 

167 עמ', 33 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $600

38. "Iton Rishmi" – Issues 1-25

“Iton Rishmi”. Issue no. 1 (14.5.48) through issue no. 
25 (1.10.48), bound together in an original binding 
and with an index. Printed by permission from the 
Provisional Government, "HaPoel Hatza'ir" printing 
press. The papers were printed separately and bound 
together towards the end of 1948.
Issue no. 1 is printed on lighter paper, like the original. 
The issues contain information about the emergency 
situation in the country and the organization of 
various institutes of the young state.
VIII, 167 pp, 33 cm. Good condition. Some stains.

Opening price: $600
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41. Military Police Leaflet, 1948

A leaflet issued by the National Military Police's 
department of culture. Issues 1-5, August-December 
1948.
Five first issues of the Military Police's internal leaflet, 
published during its first days as an official corps. 
The leaflets were published monthly and contained 
information, humorous texts, caricatures, texts by the 
corps' commander and by the chief culture officer, 
etc. Bound together in a volume, 27 cm. Good condition. 
Minor tears found at covers' edges and some spotting.

Opening price: $250

41. עלון המשטרה הצבאית, 1948

הארצית.  הצבאית  המשטרה  של  התרבות  מחלקת  עלון  מ.צ., 
גליונות 1-5, אוגוסט-דצמבר 1948. 

חיל המשטרה  של  הפנימי  העלון  ראשונים של  גליונות  חמישה 
הצבאית, בצעדיו הראשונים כחיל רשמי. הגליונות ראו אור מדי 
חודש וכוללים מידע אינפורמטיבי, פיליטונים, עמוד קריקטורות, 
דברים ממפקד החיל ומקצין התרבות הראשי, ועוד. כרוכים יחדו 
ומעט  העטיפות  בשולי  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   27 בכרך 

כתמים.  

פתיחה: $250

40. עתון מיוחד בנושא פרשת אלטלנה

אלטלנה. הוצאה חד-פעמית. האחראי והמו"ל: בן עמי גור. תל-
אביב, 15 ביולי 1948. 

עתון חד-פעמי חריף, כפי הנראה נדפס מטעם האצ"ל, המותח 
על  "אלטלנה".  בפרשת  הממשלה  החלטת  על  קשה  ביקורת 
העטיפה איור בו נראים דוד בן-גוריון ומשה שרת מפציצים את 
למרגלות  גולגולות  וערימת  בלהבות  העולה  "אלטלנה"  האנייה 
מגדל דוד. 8 עמ', 34.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים. קו 

קפל רוחבי. 

פתיחה: $500

40. Special Paper Concerning the Altalena Affair

Altalena. A one-time edition. Editor in chief and 
publisher: Ben Ami Gur. Tel-Aviv, July 15, 1948.
A one-time paper, most probably printed on behalf 
of Etzel, criticizing harshly the government’s decision 
regarding “Altalena”. On the cover appears an 
illustration showing David Ben-Gurion and Moshe 
Sharett bombing the boat “Altalena” which is burning 
and a pile of skulls next to the Tower of David. 8 pp, 
34.5 cm. Good condition. Spots. Minor tears. Horizontal 
folding line.

Opening price: $500
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2. ארכיון תצלומים גדול של השבועון "רימון" משנת 1956, מסודר 
)בחלק מהעמודים רק  בדפים, בקלסר, כ-12 תצלומים בכל דף 
הכנה, ללא התצלומים(. מבין התצלומים: הווי החיים במשולש, 
ותיקי  כנס  מפא"י,  ועידת  שבויים,  מחנות  כפר-קסם,  משפט 
השומר, מכוני יופי ואישים שונים; נתן זך, בן גוריון בביקור אצל 
בפינוי  דיין  ריקוד, הרמטכ"ל משה  בנו עם הנכדים ובעת  עמוס 
בגין  מנחם  שלונסקי,  דורי,  אלוף  רב  לסקוב,  האלוף  עריש,  אל 
באסיפה סגורה, מניה שוחט בכנס ערבי-יהודי בחיפה. עם ציון 
שמות המצולמים בכתב יד. מאות תצלומים, 5.5X5.5 ס"מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $500

וארכיון  אוגדנים  שני   - מצולם  שבועון   – "רימון"   .43
תצלומים, 1956

 ,1956 משנת   22-1 "רימון",  העיתון  גיליונות  של  כרכים  שני   .1
26-1 משנת 1957.

 .1956-1957 טנאי.  שלמה  בעריכת  מצולם",  שבועון   - "רימון 
וממומן ע"י איסר  יצא לאור לראשונה ב-1956. הוקם  השבועון 
הראל, הממונה על שירותי הביטחון, כשבועון מתחרה ל"העולם 
הזה" הפופולארי, שתקף באותה עת את שירותי הביטחון וקרא 
למתן זכויות לעם הפלסטיני. השבועון נהנה ממידע שסיפקו לו 
שירותי הביטחון, ובין היתר תקף ישירות את "העולם הזה" ואת 
עורכו, אורי אבנרי. בעיני הציבור הוא נתפס כעיתון של הממסד, 
דבר שחיזק את מעמדו של "העולם הזה". כרכים 34.5 ס"מ. מצב 

טוב.

42. הגדת העצמאות - אהרון 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 
והרבנות  הדתיות  הפלוגות  העצמאות.  בליל  לקרוא  אמורים 

הצבאית התנגדו לכך, ההגדות נגנזו והושמדו.
]20[ דף, 20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $300

42. Independence Haggadah – Aharon Megged

Independence Haggadah. Published by IDF / Human 
Resources – Information branch, 1952. Hebrew.
The Haggadah was written by the author Aharon 
Megged while in reserve-duty service in the chief 
education and culture officer, and was initiated by the 
Minister of Education Ben-Zion Dinur. Ten thousand 
copies were printed and the soldiers were meant to 
read the text on the eve of Independence Day. The 
religious units and the military rabbinate objected 
and the Haggadahs were destroyed.
[20] pp, 20 cm. Good condition. Minor spotting.

Opening price: $30042
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כאגודה,  הערבית"  "החזית  רישום  בנושא  מסמכים   .44
1960-1958

הערבית  "החזית  ארגון  רישום  בנושא  ומכתבים  כ-50 מסמכים 
כאגודה  בישראל"(  העממית  "החזית  בהמשך  )נקרא  בישראל" 

לפי חוק האגודות, 1960-1958. עברית וערבית.
ארגון "החזית הערבית לישראל" הוקם בשנת 1958 למען זכויותיו 
הלאומיות של העם הערבי והיה הארגון הלאומי הערבי הראשון 

שהוקם בישראל.
במסמכים שלפנינו מופיעים עקרונות האגודה ומטרותיה, שמות 
החברים, ועוד. חברי הארגון חתומים על חלק מהמסמכים )ביניהם 
חתום גם ההיסטוריון ד"ר אמיל תומא, ממנהיגי הציבור הערבי-
נזכרים: החזרת  בו מופיעים עקרונות הארגון  ישראלי(. במסמך 
הכפריים לכפריהם, החזרת האדמות המוחרמות לבעליהן, בטול 
הממשל הצבאי, בטול האפליה הגזעית, שימוש בשפה הערבית 
בכל מוסדות הממשלה, החזרת הפליטים, ועוד. נתונים בתיקיית 

קרטון קשורה בחוט, 34.5 ס"מ. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

44. Documents concerning Registration of 
the "Arab Front" as a Non-Governmental 
Organization, 1958-1960

About 50 documents related to the registration of the 
"Arab Front in Israel" (later called "the National Front 
in Israel") as an NGO according to the law of NGO's, 
1958-1960. Hebrew and Arabic. "The Arab Front" was 
founded in 1958 for the national rights of the Arab 
people and was the first national Arab organization 
in Israel. The documents present the organization's 
goals, members' names, etc. Members are signed on 
some of the documents (including the historian Dr. 
Emile Toma, one of the Israeli-Arabs public leaders). 
Some of the goals mentioned in the documents 
are: to let Arabs return to their villages, to return 
confiscated lands to their owners, to cancel martial 
law, to cancel racial discrimination, to use Arabic as 
an official language in all government offices, to let 
refugees return, etc. In a cardboard folder bound with a 
lace, 34.5 cm. Sizes and conditions vary.

Opening price: $300

43. "Rimon" – Weekly Magazine – Two 
Volumes and a Photograph Archive, 1956

1. Two volumes of "Rimon" issue, 1-22 from 1956, 
1-26 from 1957.
"Rimon – Photographed Magazine", edited by 
Shlomo Tanai. 1956-1957. The magazine was first 
published in 1956. Founded and financed by Isser 
Harel, Head of General Security Services, with the aim 
of competing with the popular "HaOlam Hazeh" that 
attacked the Security Services and called for granting 
rights to the Palestinian people. The magazine got 
information from the Security Services and directly 
attacked "HaOlam Hazeh" and its editor, Uri Avneri. 
The public regarded "Rimon" as a paper issued by 
the Establishment which strengthened the position 
of "HaOlam Hazeh". Volumes 34.5 cm. Good condition. 
2. Extensive archive of photos of “Rimon”, 1956, 
arranged on leaves, in a filing folder; about 12 
photos on each leaf (some leaves are blank). Amongst 
the photos: life in the “Triangle”, Kfar Qasim trial, 
prisoners camps, Mapai convention, convention of 
HaShomer veterans, beauty parlors and public figures: 
Natan Zach, Ben-Gurion visiting his son Amos with 
his grandchildren, and while dancing, Chief of Staff 
Moshe Dayan during the evacuation of El Arish, Major 
General Laskov, Lieutenant General Dori, Shlonsky, 
Menachem Begin in a closed meeting, Mania Shochat 
in a Jewish-Arab gathering in Haifa. With names of 
photographed in handwriting. Hundreds of photos, 
5.5X5.5 cm. Good condition.

Opening price: $500 
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 Union of Councils for ארגון  שהנפיק  תליונים  שני   .24-25
אסירי  של  שמותיהם  מופיעים  התליונים  על   ,Soviet Jews
ציון ולרי קוקוי )Kukui( והלל בוטמן )Butman(. בדפי ההסבר 
המצורפים לתליונים מופיעים פרטים ביוגרפיים אודותם וכן דברי 

תעמולה הקוראים לשחרורם. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

45. Collection of Documents – Early Days of 
"Shinuy" Party

Collection of documents related to "Shinuy" – 
"Movement for Political and Social Change", of the 
early days of its existence, 1974-1977.
Amongst the documents: protocols, platform, stickers 
("I joined Shinuy"), 14 issues of the movement 
journal, information leaflets, accounts book, receipts, 
newspaper cuttings and other items.
"Shinuy" was a center-party founded in 1974. The 
background for its establishment were the protests 
that followed the Yom-Kippur War. Shinuy focused 
on liberal-secular ideals. Lot of about 190 documents. 
Varying sizes and conditions. Some documents appear in 
several copies.

Opening price: $300

 – עמי"  את  "שלח   – תליונים  ושני  תצלומים  לקט   .46
אסירי ציון

המתעדים  )צילומי-עתונות(  תצלומים  ושלושה  עשרים   .1-23
וליהודי  ציון  את פעילות "שלח את עמי", ארגון הסיוע לאסירי 
ברית המועצות: הפגנות-המונים והצבעה בכנסת, סביב "משפט 
מטוס  לחטוף  נסיונם  על  יהודים   11 נשפטו  )במהלכו  לנינגרד" 
ולהגיע לארץ ישראל(. גודל משתנה, 13X8.5 ס"מ עד 24X18 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. רבים מהם מתוארים. 

45. אוסף מסמכים – ראשיתה של תנועת "שינוי"

אוסף מסמכים הקשורים לתנועת "שינוי", "תנועה להתחדשות 
ופוליטית",  חברתית  לתמורה  "תנועה   / ופוליטית"  חברתית 

בשנים הראשונות לקיומה, 1974-1977. 
בין המסמכים: פרוטוקולים, הצעת מצע, סטיקרים )"הצטרפתי 
לשינוי"(, 14 גליונות של בטאון התנועה )"לשמשינוי" / "קו חדש, 
בטאון התנועה הדמוקרטית לשינוי"(, דפי מידע אודות התנועה, 

ספר-קופה, קבלות, גזירי עתון ופריטים נוספים. 
תנועת "שינוי" הייתה מפלגת מרכז שנוסדה בשנת 1974. הרקע 
הכיפורים.  יום  מלחמת  בעקבות  המחאה  גל  היה  להיווסדה 
ליברליות- עולם  תפיסות  עמדו  המפלגה  של  מצעה  במרכז 
חלקם  משתנים.  ומצב  גודל  מסמכים.  כ-190  סה"כ  חילוניות. 

מופיעים במספר עותקים. 

פתיחה: $300
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47. "פריקי" – חוברת קומיקס אנרכיסטית, 1973

קומיקס  חוברת  בישראל",  ביותר  הנפוץ  הילדים  עתון  "פריקי, 
]מאוירת בידי עידו אמין[. ]תל-אביב, 1973[.

חוברת קומיקס סאטירית המותחת ביקורת אנרכיסטית חריפה 
בישראל,  המינית  והשמרנות  הפטריוטיות  המיליטריזם,  על 
ולועגת למנהיגי המדינה. איורי החוברת נעשו בידי הקומיקסאי 

עידו אמין, בהיותו בן 17. 
בני-נוער מתל- חבורה של  ידי  על   ,1973 בקיץ  נוצרה  החוברת 
נעצרו  הכיפורים,  יום  מלחמת  לאחר   ,1973 סוף  לקראת  אביב. 
יוצרי "פריקי" באשמת הסתה למרד ובחשד לשיתוף פעולה עם 
המודיעין הסורי בנסיון לפגוע במורל הלאומי. כשלא נמצא קשר 
בין הנערים לבין המודיעין הסורי, הוחלף האישום ב"הפצת דבר 
לאחר  אך  השלום,  משפט  בבית  והורשעו  נשפטו  הם  תועבה". 
ערעור לבית המשפט המחוזי, זוכו מכל אשמה. ]44[ עמ'. 24 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים וקמטים. כיתוב בעט על הכריכה האחורית. 

פתיחה: $250 

47. "Friki" – Anarchist Comic Book, 1973

"Friki, the most popular children's paper in Israel", 
comic book [illustrated by Ido Amin]. [Tel-Aviv, 1973].
A satiric Comics booklet which criticizes militarism, 
patriotism and sexual conservatism in Israel, and 
mocks Israeli leaders. Illustrations by Comics artist Ido 
Amin, 17 years of age.
The booklet was created in the summer of 1973 
by a group of teenagers from Tel-Aviv. Towards 
the end of 1973, after the Yom Kippur War, the 
creators were arrested being accused of incitement 
and cooperation with Syrian Intelligence trying to 
affect and harm national morale. When no relation 
between the boys and the Syrian Intelligence was 
proved, the conviction was changed to “distribution 
of abomination material”. They were convicted and 
following an appeal were acquitted. [44] pp, 24 cm. 
Spotting and creases. Inscription in pen on the reverse.

Opening price: $250
 

46. Collection of Photos and Two Pendants – "Let 
my People Go" – Prisoners of Zion

1-23.Twenty three photos (press photos) documenting 
the activities of "Shalach et Ami" – the organization 
for assisting prisoners of Zion and Jews in the Soviet 
Union; mass-demonstrations and vote in the Knesset 
in relation with the "Leningrad Trial" (where 11 Jews 
were judged for trying to hijack a plane and go to 
Israel). Size varies, 13X8.5 cm to 24X18 cm. Fair-good 
condition. Numerous photos are annotated.
24-25. Two pendants issued by the Union of Councils 
for Soviet Jews, on the pendants appear the name of 
Prisoners of Zion Valeri Kukui and Hillel Butman. The 
leaves attached to the pendants contain biographical 
information about both and propaganda calling to 
release them. Very good condition.

Opening price: $250
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48. מסעות תומס שאו בלבנט – אוקספורד, 1738

 Travels, or Observations Relating to Several Parts
או  ]מסעות   .of Barbary and the Levant, Thomas Shaw
 Printed at" רשמים הנוגעים לכמה אזורים בברבריה ובלבנט[. 

The Theatre", אוקספורד, 1738. אנגלית. 
ישראל,  וארץ  מצרים  סוריה,  תוניסיה,  אלג'יריה,  אודות  מחקר 
 29 מלווה   .)1694–1751  ,Thomas Shaw( שאו  תומס  מאת 
)שתיים  גדולות  מפות  שלוש  ביניהם:  ואיורים.  מפות   – לוחות 
גדולה  מפה  אלג'יריה,  של  עמודים(  שני  על  ואחת  מקופלות, 
)מקופלת( של תוניסיה, איורי צמחים, חיות, מבנים ועוד. הפרק 
העוסק בארץ ישראל מלווה תרשים של ירושלים )מקופל(, מפה 
גדולה )מקופלת( של המזרח התיכון, איור של הר סיני, ועוד. ]4[ 
דף; XV, 442, ]2[, 60, ]8[ עמ'. + ]29[ לוחות. 34.5 ס"מ. מצב טוב. 
)גם בחלק מן הלוחות(. כמה דפים מחוזקים  נקבי עש  כתמים. 

בנייר דבק. פגמים בכריכה. כריכה קדמית מנותקת. 

פתיחה: $1200

48. Travels of Thomas Shaw in the Levant – 
Oxford, 1738

Travels, or Observations Relating to Several Parts 
of Barbary and the Levant, Thomas Shaw. Oxford: 
"Printed at the Theatre", 1738. English.
Survey of Algiers, Tunisia, Syria, Egypt and Eretz Israel, 
by Thomas Shaw, 1694-1751. Accompanied by 29 
plates – maps and illustrations. Including: three large 
maps (two folded and one map on two pages) of 
Algiers, a large map (folded) of Tunisia, illustrations of 
plants, animals, structure, etc. The chapter concerning 
Eretz Israel includes a drawing of Jerusalem (folded), 
a large map (folded) of the Middle East, illustration 
of the Mount of Sinai, and more. [4] leaves; XV, 442, 
[2],60,[8]pp + [29] plates. 34.5 cm. Good condition. 
Spots. Moth holes (also to some plates). Several leaves 
with adhesive tape. Damages to binding. Front binding 
detached.

Opening price: $1200

Travels in Palestine, Maps, Photography, Postcards and Graphicsמסעות בארץ ישראל, מפות, צילום, גלויות וגרפיקה
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49. Travels of James Silk Buckingham in the 
Middle East – London, 1821

Travels In Palestine Through The Countries Of Bashan 
And Gilead, East Of The River Jordan, Including A Visit 
To The Cities Of Geraza And Gamala, In The Decapolis, 
J. S. Buckingham. London: Longham, Hurst, Rees, 
Orme&Brown, 1821. English. 1st edition.
Travels of James Silk Buckingham through Eretz 
Israel, Bashan, Gilead and East of the River Jordan. 
Accompanied by illustrations and nine map-plates 
including a large map (folded) of Eretz Israel, two 
maps of Jerusalem ("Ancient Jerusalem" and "Modern 
Jerusalem"), map of the city of Jerash and sketches of 
buildings and temples in the city.

James Silk Buckingham, (1786-1855), an English writer, 
native of Fleshing. Went on a journey to the Middle 
East in 1815. During his tour he went through Egypt, 
Lebanon, Acre, Nazareth, Caesarea, Jaffa, Ramla, 
Jerusalem, Bethlehem, Jericho, Jerash, and more.
XXV, [2],553 pp + [9] plates. 28 cm. Good condition. 
Foxing marks. Damages to spine and to binding. Front 
binding partly detached.

Opening price: $1000

49. מסעותיו של ג'יימס סילק בקינגהאם במזרח התיכון 
– לונדון, 1821

 Travels In Palestine Through The Countries Of Bashan
 And Gilead, East Of The River Jordan, Including A Visit
 To The Cities Of Geraza And Gamala, In The Decapolis,
 Longman, Hurst, Rees, Orme הוצאת .J. S. Buckingham

Brown &. לונדון, 1821. אנגלית. מהדורה ראשונה.
תיאור מסעותיו של ג'יימס סילק בקינגהאם בארץ ישראל, ארצות 
הבשן, הגלעד, ומזרח נהר הירדן. מלווה איורים בגוף הספר ותשע 
לוחות-מפות, ובהן מפה גדולה )מקופלת( של ארץ ישראל, שתי 
מפות של ירושלים )"ירושלים הקדומה" ו"ירושלים המודרנית"(, 
בעיר.  ומקדשים  מבנים  ותרשימי  ג'רש,  העיר  של   מפה 
 -  1786  ,James Silk Buckingham( בקינגהאם  סילק  ג'יימס 
למסע  יצא   1815 שנת  בסוף  פלשינג.  יליד  אנגלי,  סופר   ,)1855
נצרת,  עכו,  לבנון,  במצרים,  עבר  מסעו  במהלך  התיכון.  במזרח 
 ,XXV קיסריה, יפו, רמלה, ירושלים, בית לחם, יריחו, ג'רש, ועוד. 
]2[, 553 עמ' + ]9[ לוחות. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. פגמים 

בשדרה ובכריכה. כריכה קדמית מנותקת חלקית. 

פתיחה: $1000
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51. "ההיסטוריה של מצרים תחת שלטון מוחמד עלי" – 
כרך הליטוגרפיות – פריז, 1823

 Histoire De l'Egypte sous le gouvernment de
 Mohammed-Aly, ou Recit Des Evenements Politiques
 et Militaires qui ont eu lieu depuis le depart des
francais jusqu'en 1823. Atlas ]ההיסטוריה של מצרים תחת 
והצבאיים  הפוליטיים  האירועים  תיאור  או  עלי,  מוחמד  שלטון 
פריז,   ,A. Bertrand הוצאת   .]1823 ועד  הצרפתים  עזיבת  מאז 

1823. צרפתית. 
 Félix( מנגין  פליקס  של  לחיבורו  הנלווה  הליטוגרפיות  כרך 
עלי".  מוחמד  שלטון  תחת  מצרים  של  "ההיסטוריה   )Mengin
הכרך כולל 13 לוחות-איורים ומפות: • דיוקנאות צבעוניים של 
שליט מצרים מוחמד עלי, השליט הממלוכי מוראד ביי ועבדאללה 
גדולה,  מפה   • הראשונה.  הסעודית  המדינה  מנהיג  סעוד,  אבן 
)מקופלת(,  גדולה  מפה   • )תחריט(.   Nejd אזור  של  מקופלת, 
נוספים  איורים   • באלכסנדריה.  מחמודיה  תעלת  של  צבעונית, 
של דמויות ואתרים במצרים. • טבלה עם נתוני ייבוא וייצוא, בין 
מצרים לאירופה. ]15[ דף, 40 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה, מעט 
קמטים. קרעים קלים בשולי המפות המקופלות. כריכה קדמית 

מנותקת. 

פתיחה: $3000 

50. "Pictures of the Holy Land" – Stuttgart, 1839 
– Lithographs

Bilder Aus dem Heiligen Lande. Vierzig ausgewaehlte 
Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte treu 
nach der Natur gezeichnet von J. M. Bernatz, mit 
erläuterndem texte von G. H. v. Schubert, Stuttgart: 
J.F. Steinkopf, [1839]. German.
Pictures of the Holy Land, forty biblical landscapes 
after paintings by J.M. Bernatz, with text by 
Gotthilf Heinrich von Schubert. 39 lithograph plates 
portraying views and sites in Eretz Israel and the 
vicinity – Damascus, Hebron, Tiberias, Mount Carmel, 
Nazareth, Mount Tabor, Joseph's tomb in Nablus, and 
more. Including a folding panorama of Sinai. [42] 
leaves + [39] plates. 42.5X29 cm. Good condition. Minor 
tears. Significant foxing marks, some dark. Panorama in 
good condition.

Opening price: $700

 -  1839 שטוטגרט,   - הקודש"  מארץ  "תמונות   .50
ליטוגרפיות

 Bilder Aus dem Heiligen Lande. Vierzig ausgewaehlte
 Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte treu
 nach der Natur gezeichnet von J. M. Bernatz, mit
 J. F. erläuterndem texte von G. H. v. Schubert. הוצאת 

Steinkopf, שטוטגרט, ]1839[. גרמנית.
ציורים  על-פי  תנ"כיים  נופים  ארבעים  הקודש,  מארץ  תמונות 
 Gotthilf Heinrich von עם טקסט מאת ,J. M. Bernatz מאת
ואתרים  נופים  המתארות  לוחות-ליטוגרפיות   39  .Schubert
הכרמל,  הר  טבריה,  חברון,  דמשק,   – וסביבתה  ישראל  בארץ 
נצרת, הר תבור, קבר יוסף בשכם, ועוד. כולל פנורמה מתקפלת 
של סיני. ]42[ דף + ]39[ לוחות. 42.5X29 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

קלים. כתמי חלודה רבים, חלקם כהים. הפנורמה במצב טוב. 

פתיחה: $700
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51. "History of Egypt under the Government 
of Mohammed-Aly" – Volume of Lithographs – 
Paris, 1823

Histoire De l'Egypte sous le gouvernment de 
Mohammed-Aly, ou Recit Des Evenements Politiques 
et Militaires qui ont eu lieu depuis le depart des 
Francais jusqu'en 1823. Atlas.[History of Egypt under 
the government of Mohammed-Aly, or depiction 
of the political and military events since the French 
departed in 1823]. Paris: A. Bertrand, 1823. French.
The volume of lithographs which accompanies 
the “History of Egypt under the government of 
Mohammed-Aly” by Félix Mengin. The volume 
contains 13 illustration-plates and maps: • Portraits in 
color of Mohammed-Aly, Egyptian ruler, The Mameluk 
governor Murad Bei and Abdallah Ibn Saud, ruler 
of the first Saudi state. •  Large map, folded, of the 
Nejd area (etching). • Large map (folded), in color, of 
the Mahmudiya Channel in Alexandria. • Additional 
illustrations of figures and sites in Egypt. • Table with 
information about import-export between Egypt and 
Europe. [15] leaves, 40 cm. Good condition. Foxing marks, 
minor creases. Minor tears to borders of folded maps. Front 
binding detached.

Opening price: $3000
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Picturesque Palestine .53 – מחקר מקיף בנושא ארץ 
ישראל - ניו יורק, 1881 - תחריטים

 Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, Edited by Sir
יורק,  ניו   ,D. Appleton and Co. הוצאת   .Wilson  Charles

1881. מהדורה ראשונה, שני כרכים. 
חוקרים  מספר  בידי  נכתב  ישראל,  לארץ  ומקיף  מפורט  מדריך 
מומחים. בכל עמוד תחריטים מפורטים המציגים את נופי האזור, 
לבוש תושביו, מנהגיהם ועוד. כרך ראשון: 480 עמ'; כרך שני: 476 
כריכות מקוריות,  טוב.  מוזהב. מצב  דפים  חיתוך  ס"מ.   33 עמ'. 

סימני בלאי בשוליים.

פתיחה: $300

53. Picturesque Palestine – Comprehensive 
Research of Eretz Israel – New-York, 1881 - 
Etchings

Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, Edited by Sir 
Charles Wilson, New-York: D. Appleton & Co. 1881. 
1st edition. Two volumes. A detailed guide to Eretz 
Israel, written by several expert researchers. Each 
page features a detailed etching portraying the 
area's views, inhabitants' garments, customs, etc. First 
volume: 480 pp, Second volume: 476 pp. 33 cm. Edge-
gilded leaves. Good condition. Contemporary bindings, 
wear to edges.

Opening price: $300

54. תיאור מסע בארץ ישראל, מצרים ויוון – לונדון, 1834

 A Cruise to Egypt, Palestine, and Greece, during Five
Months' Leave of Absence, מאת W. E. Fitzmaurice. דפוס 

John Hill, לונדון 1834. אנגלית. 
William Edward Fitzmaurice במצרים,  תיאור מסעותיו של 
ירושלים  על  מבט  תחריטים:  שמונה  מלווה  ויוון.  ישראל  ארץ 
הזיתים, מבט מפסגת  הר  מכיוון  ים המלח  מהדרך לבית-לחם, 

הר תבור, מבט על הפירמידות בגיזה מכיוון הנילוס, ועוד. 
המחבר,  של  בכתב-ידו  מכתב  כרוך  השער  דף  שלפני  בדף 
]8[ לוחות, 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים.  ]2[, 75 עמ' +  באנגלית. 

כריכה לא מקורית, פגומה.

פתיחה: $500

52. "The Holy Land – History, Sites and 
Monuments" – Two Volumes – Victor Guérin, 1884

1. La terre sainte, Son histoire - ses souvenirs - ses 
sites - ses monuments [The Holy Land – History, 
Remembrances,Sites and Monuments], Victor Guérin. 
Paris: E. Plon, Nourrit et Cie, 1884. First volume, 2nd 
edition.
2. La Terre Sainte, Liban, Pheìnicie, Palestine 
occidentale et meìridionale, Peìtra, Sinaï, Egypte 
[the Holy Land – Lebanon,Phoenicia, Western and 
Southern Palestine, Petra, Sinai, Egypt]. Paris: E. Plon, 
Nourrit et Cie, 1884, second volume, 2nd edition. The 
text describes the archaeology of the Holy Land with 
biblical and Talmudic citations, as well as writings by 
Jewish travelers like Binyamin Metudela and Yitzchak 
Hilu. 
In addition appear citations from Greek mythology 
and researchers of the Levant, the author's 
contemporaries as Robinson. Visual descriptions of 
views, characters, architecture and archaeology are 
integrated into the text.
The author, Victor Guérin (1821-1891), was a French 
intellectual and amateur archaeologist who arrived in 
Eretz Israel eight times between the years 1852 and 
1888. Volume I: 468 pp; Volume II: 512 pp. 39 cm. Etchings 
in various sizes. Good condition, spotting on some of the 
leaves, contemporary binding.

Opening price: $400

52. "ארץ הקודש - היסטוריה, אתרים ואנדרטאות" – שני 
כרכים - ויקטור גרן, 1884

 La terre sainte, Son histoire - ses souvenirs - ses  .1
אתרים  היסטוריה,   - הקודש  ]ארץ   sites - ses monuments
 ,E. Plon הוצאת   .)Victor Guérin( גרן  ויקטור  ואנדרטאות[, 

Nourrit et Cie, פריז, 1884. כרך ראשון, מהדורה שניה.
 La Terre Sainte, Liban, Pheìnicie, Palestine  .2
occidentale et meìridionale, Peìtra, Sinaï, Egypte ]ארץ 
סיני  פטרה,  פיניקיה,  לבנון,  פלשתין,  ודרום  מערב   - הקודש 
ומצרים[. הוצאת E. Plon, Nourrit et Cie, פריז, 1884. כרך שני, 

מהדורה שניה.
הקודש  ארץ  של  הארכיאולוגיה  את  מתאר  בספרים  הטקסט 
כתבים  מתוך  וכן  והתלמוד,  המשנה  מהתנ"ך,  ציטוטים  בשילוב 
בנוסף,  חילו.  ויצחק  מטודלה  בנימין  כמו  יהודים  טיילים  של 
הלבנט  מחוקרי  וכן  היוונית  מהמיתולוגיה  ציטוטים  משולבים 
זמנו של המחבר, כמו רובינסון. בטקסט משולבים תיאורים  בני 

ויזואליים של נופים, טיפוסים, ארכיטקטורה וארכיאולוגיה. 
צרפתי  אינטלקטואל  היה   ,)1891-1821( גרן  ויקטור  המחבר, 
פעמים  שמונה  ישראל  לארץ  הגיע  אשר  ארכיאולוגיה,  וחובב 
 512 שני:  כרך  עמ';   468 ראשון:  כרך  ו-1888.   1852 השנים  בין 
עמ'. 39 ס"מ. תחריטים בגדלים שונים. מצב טוב, כתמים בחלק 

מהעמודים, כריכות מקורית. 

פתיחה: $400
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55. Travels of Ulrich Jasper Seetzen – Two 
Volumes – Berlin, 1854 – Description of Travels 
through Eretz Israel

Ulrich Jasper Seetzen's Reisen durch Syrien, Palastina, 
Phonicien, die Transjordan-Lander, Arabia Petraca und 
Unter-Aegypten. Herausgegeben und commentirt 
von Professor Dr. Fr. Kruse. Berlin: G. Reimer, 1854. 
German. Two volumes.
"Travels of Ulrich Jasper Seetzen through Syria, 
Palestine, Phynicia, Trans-Jordan countries, Petra and 
Lower Egypt", edited by Dr. Friedrich Kruse. Seetzen's 
travel diaries were published in four volumes in 
1854-1859. Presented here are the first two volumes 
dealing, in addition to other places, with his tour 
through Eretz Israel.
Ulrich Jasper Seetzen (1767-1811), German physician, 
scientist and traveler, was known as a researcher of 
Eretz Israel and the Arab Peninsula, and was considered 
one of the most important German Orientalists. In 
1802 he went on a geography research trip to Turkey, 
the Middle East and the Arab Peninsula, a trip that 
lasted nine years. His first stop was in Constantinople. 
From there he continued to Izmir and Aleppo. During 
that period he learned Arabic and got familiar with 
the Arab way of life. He then toured Eretz Israel and 
Transjordan. During the years 1806-1807 Seetzen 
stayed in the area of the Dead Sea and was the first 
to conduct scientific observations of the Dead Sea. His 
journey ended in Yemen where he was murdered by 
order of San'a's Imam.
Two volumes. Volume 1: [4] leaves, LXXV, 432 pp. Volume 
2: [2] leaves, 400 pp. 22 cm. Good condition. Significant 
spotting (mainly foxing marks). Ex-library copy.

Opening price: $1000

54. A Cruise to Egypt, Palestine, and Greece – 
London, 1834

A Cruise to Egypt, Palestine, and Greece, during Five 
Months' Leave of Absence, by W. E. Fitzmaurice. 
London: John Hill printing press, 1834. English.
Tour of William Edward Fitzmaurice to Egypt, Eretz 
Israel and Greece. Accompanied by eight etchings: 
view of Jerusalem from the Beth-Lehem road, the 
Dead Sea viewed from the Mount of Olives, view from 
Mount Tabor, view of the Pyramids in Giza from the 
direction of the Nile, etc. On the leaf preceding the title 
page appears a letter handwritten by the author, in English. 
[2], 75 pp + [8] plates 29 cm. Good condition. Spots. Not 
original binding, damaged.

Opening price: $500

 – כרכים  שני   – ֶזטצן  יאספר  אולריך  של  מסעותיו   .55
ברלין, 1854 – תיאור מסעותיו בארץ ישראל

 Ulrich Jasper Seetzen's Reisen durch Syrien, Palastina,
 Phonicien, die Transjordan-Lander, Arabia Petraca und
 Unter-Aegypten. Herausgegeben und commentirt von
 .1854 ברלין,   .G. Reimer הוצאת   .Professor Dr. Fr. Kruse

גרמנית. שני כרכים. 
"מסעותיו של אולריך יאספר ֶזטצן בסוריה, פלשתינה, פיניקיה, 
ד"ר  בעריכת  התחתונה",  ומצרים  פטרה  הירדן,  עבר  ארצות 
בארבעה  התפרסמו  זטצן  של  המסע  יומני   .Friedrich Kruse
הראשונים  הכרכים  שני  לפנינו   .1854-1859 בשנים  כרכים 

העוסקים, בין היתר, במסעותיו בארץ ישראל. 
אולריך יאספר ֶזטצן )1811-1767(, רופא, מדען ונוסע גרמני, נודע 
כחוקר ארץ ישראל וחצי האי ערב, ונחשב לאחד האוריינטליסטים 
מחקר  למסע  יצא   1802 בשנת  ביותר.  החשובים  הגרמנים 
גיאוגרפי לטורקיה, למזרח התיכון ולחצי האי ערב, מסע שנמשך 
משם  קונסטנטינופול.  היתה  הראשונה  תחנתו  שנים.  תשע 
המשיך לאיזמיר ולחלּב. בתקופה זו למד ערבית והתוודע לאורח 
החיים הערבי. בהמשך סייר בארץ ישראל ובעבר הירדן. בשנים 
שערך  הראשון  הנוסע  והיה  המלח  ים  באזור  שהה   1806-1807
נרצח  שם  בתימן,  הסתיים  מסעו  הים.  על  מדעיות  תצפיות 
 432 ,LXXV ,בפקודת האימאם של צנעא. שני כרכים. כרך 1: ]4[ דף
]2[ דף, 400 עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים   :2 עמ'. כרך 

)בעיקר כתמי חלודה(. חותמות ספריה. 

פתיחה: $1000
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במצב  המפות  לחיזוק.  נייר  על  מודבק  ופגום,  מנותק  הראשון 
בינוני. ברובן כתמים וקרעים משוקמים )שיקום עתיק(. בחלקן 
קרעים  כתמים,  עם  מנותקת,  התלתן  מפת  קצוצים.  שוליים 
קלים בשוליים, והדבקת נייר בקו הקפל. במפת אירופה בדמות 
פגמים  כתמים.  מעט.  קצוצים  השוליים  פגסוס  ובמפת  מלכה 
משוקמים בקו הקפל. שיקום בהדבקת נייר ובאמצעות נייר דבק 

)במפת פגסוס שני פסי נייר דבק, באורך 8 ו-4 ס"מ(.
כריכה מקורית, עם אבזמים לסגירה )אחד האבזמים חסר(.

פתיחה: $5000

56. "מסע דרך ספרי הקודש", היינריך בונטינג – מגדבורג, 
ארץ  של  נוספות  ומפות  התלתן"  "מפת  כולל   –  1597

ישראל והעולם 

 Itinerarium Sacrae Scripturae. Das ist Ein Reisebuch,
 Uber die ganze heilige Schrifft, in zwei Bücher
 Paul Donat (in Vorlegung Ambrosii דפוס   .getheilet

Kirchners(. מגדבורג )Magdeburg גרמניה(, 1597. גרמנית.
הקודש"[,  דרך ספרי  ]"מסע   Itinerarium Sacrae Scripturae
מאת היינריך בונטינג )Heinrich Bünting, 1545-1606(, כומר, 

תיאולוג וקרטוגרף גרמני, יליד הנובר.
זה הוא אחד מספרי המסעות החשובים ביותר, אשר עם צאתו 
לאור לראשונה בשנת 1581 היה לתיאור השלם והמקיף ביותר 
של הגיאוגרפיה המקראית. מאז נדפס במספר מהדורות ותורגם 

לשפות רבות.
דמויות  של  מסעותיהן  את  מתאר  הקודש",  ספרי  דרך  "מסע 
חלקים  ארבעה  לספר  החדשה.  ובברית  בתנ"ך  מרכזיות 
החלק  הראשון(:  החלק  למעט  החלקים,  לכל  נפרדים  )שערים 
מסעותיהם  את  ומתאר  בתנ"ך  עוסק  ביותר  והארוך  הראשון 
החלק  שונות.  תנ"כיות  ודמויות  שופטים,  מלכים,  נביאים,  של 
,Itinerarium Noui Testamenti, עוסק בברית החדשה  השני 
ומתאר את מסעותיהם של יוסף, מרים ואחרים. החלק השלישי, 
הרביעי,  החלק  יהושע;  בספר  עוסק   ,Uber das Buch Josua
De Monetis et Mensuris Sacrae Scripturae, עוסק בכסף 

ובאמצעי תשלום הנזכרים בכתבי הקודש.
הספר מלווה תריסר מפות )חיתוכי עץ(, רובן כפולות )מודפסות 
על שני עמודים(, המתארות את העולם ואת ארץ ישראל. ביניהן 
הראשונה  בונטינג:  בידי  צוירו  אשר  פיגורטיביות  מפות  שלוש 
והמוכרת ביותר היא המפה המתארת את העולם בצורת תלתן 
תלת-עלי )התלתן מופיע בסמלה של העיר הנובר, עיר הולדתו 
של בונטינג(. שלושת עלי התלתן מייצגים את שלוש היבשות – 
אסיה, אירופה ואפריקה. במרכז התלתן, ולפיכך במרכז העולם, 
אסיה  יבשת  את  מציגה  השניה  המפה  ירושלים.  העיר  מופיעה 
היוונית(.  במיתולוגיה  המופיע  מכונף  )סוס  פגסוס  בדמות 
בשלישית, מצוירת יבשת אירופה בדמות מלכה הלובשת גלימה 

ועונדת כתר )מייצגת את הנסיכה הפיניקית אירופה(.
מפת  יותר:  סטנדרטיות  מפות  גם  מופיעות  הללו  המפות  לצד 
יבשת אפריקה, שתי מפות עולם, ארבע מפות של ארץ ישראל, 

מפת ירושלים ושרטוט של בית המקדש.
חלק א: ]14[, 240, ]7[ עמ' )חסר שער נוסף?(; חלק ב': ]6[, 102, 
]8[, עמ'; חלק ג': ]1[, 34, עמ', ]1 ריק[; חלק ד:]6[, 15, ]2[, -14
כרך 30 ס"מ. כתמים,  21 עמ'. שיבושים רבים בספירת הדפים. 
נזקי עש, קרעים קלים. בחלק מן הדפים )בעיקר בדפי המפות(, 
תיקונים עתיקים – קרעים משוקמים בהדבקת נייר. דף השער 

56



מסעות בארץ ישראל, מפות, צילום, גלויות וגרפיקה     |  39

ancient repairs – tears restored with glued paper. The first
title page is detached and damaged, glued on paper for 
reinforcement. The maps are in fair condition. Most have 
stains and restored tears (ancient restorations). Some have 
cutoff margins. The cloverleaf map is detached, with spots, 
minor tears to margins, paper glued on folding mark. 
The margins of the queen-shaped map of Europe and 
the Pegasus map are slightly cut off. Spotting. Restored 
damage to the folding marks. Restorations with glued 
paper and tape (the Pegasus map has two strips of tape, 8 
and 4 cm. long).
Contemporary binding, with clasps for closing (one clasp 
is lacking).

Opening price: $5000

56. Travel Book Through Holy Scriptures, 
Heinrich Bünting – Magdeburg, 1597 – Including 
the Cloverleaf Map and Other Maps of Eretz 
Israel and the World

Itinerarium Sacrae Scripturae. Das ist Ein Reisebuch, 
Uber die ganze heilige Schrifft, in zwei Bücher 
getheilet. Printed by Paul Donat (in Vorlegung 
Ambrosii Kirchners). Magdeburg, Germany, 1597. 
German.
Itinerarium Sacrae Scripturae [Travel book through 
Holy Scriptures], by Heinrich Bünting, (1545-1606), a 
German pastor, theologian and cartographer, native 
of Hanover. This is one of the most important travel 
books, and when first published in 1581, provided the 
most comprehensive description of biblical geography 
available. Since then, the book has been printed in 
several editions and has been translated into many 
languages.
The book describes the Holy Land by following the 
travels of various notable people from the Old and 
New Testaments.
Four parts (separate title pages for each part, with the 
exception of the first part): Part 1 is the longest and 
deals with the Old Testament recounting the travels of 
the Prophets, Kings, Judges and various other Biblical 
figures. Part 2, Itinerarium Noui Testamenti, describes 
the travels of Joseph, Maria and other figures from 
the New Testament. Part 3, Uber das Buch Josua, 
deals with the Book of Joshua; Part 4, De Monetis et 
Mensuris Sacrae Scripturae is about money and means 
of payment mentioned in the Holy Scriptures.
The book includes 12 maps (woodcuts), most of the 
maps are double-spreads (printed on two pages), 
depicting the world and Eretz Israel. Three of the 
maps are figurative maps drawn by Bünting: The first 
and most well known is the map which portrays the 
world in the shape of a cloverleaf with three points 
(the cloverleaf appears on the emblem of the city 
of Hanover, where Bünting was born). The triple 
cloverleaf represents three continents, Asia, Europe 
and Africa. In the center of the leaf, representing 
the center of the world is the city of Jerusalem. The

second map presents the Asian continent in the 
shape of Pegasus (a winged horse that appears in 
Greek mythology). On the third map, the European 
continent is drawn in the shape of a queen wearing a 
cape and a crown (depicting the Phoenician princess, 
Europe).
In addition to these figurative maps, the book also 
contains more conventional maps: a map of the 
African continent, two world maps, four maps of 
Eretz Israel, a map of Jerusalem and a sketch of the 
Holy Temple.
Part 1: [14], 240, [7] pages (lacking another title page?); 
Part 2: [6], 102, [8], pages; Part 3: [1], 34, pages, 
[one empty]; Part 4: [6], 15, [2], 14-21 pages. Many 
mispaginations. Volume 30 cm. Spots, moth damages, 
minor tears. Some leaves (primarily with the maps), have 
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57. Study of the Holy Land with Maps of the 
Tribal Territories - Christian van Adrichom 

Study of the Holy Land with Maps of the Tribal 
Territories - Christiaan van Adrichom. [Most probably 
1st edition: Cologne, 1590]. Latin.
Christian van Adrichom (1533-1585] – Catholic priest, 
native of Delft (Holland), composed several essays 
about Eretz Israel. This book is a comprehensive 
description of the Holy Land, accompanied by ten 
maps (etchings) of the Tribal territories. Two large 
maps are missing from the copy presented here (one 
map of Eretz Israel and one of Jerusalem).
A chapter focusing on sites in Jerusalem during the 
period of Jesus appears at the end of the book, with 
a chronological description of Biblical events starting 
with the creation of Adam. The book was published in 
six editions, the first one in 1590, and was translated 
into several languages.
[12], 286, [18] pp + [10] maps (one map spread on two 
pages). Two maps are missing as well as twelve pages 
of the index, in the end of the book. 38 cm. Good-fair 
condition. Spotting. Minor tears. Moth holes. Restoration 
with adhesive tape to title page. The maps are restored with 
paper or cloth. The edges of two maps are cut. Corrections 
in ancient handwriting. Contemporary parchment binding, 
partly restored (new end paper). Ex-Libris.

Opening price: $800 

נחלות  של  מפות  עשר  עם  הקודש  ארץ  על  מחקר   .57
השבטים – כריסטיאן ואן אדריכום 

 Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum
 cum tabulis geographicis aere expressis, Christiaan van
Adrichom. ]כפי הנראה, מהדורה ראשונה: קלן, 1590[. לטינית. 
כריסטיאן ואן אדריכום )1533-1585( - כומר קתולי, יליד העיר 
דלפט )הולנד(, כתב מספר חיבורים בנושא ארץ ישראל. ספר זה 
הנו תיאור מקיף של ארץ הקודש, מלווה בעשר מפות )תחריטים( 
ישראל. בעותק שלפנינו חסרות שתי המפות  נחלות שבטי  של 

הגדולות )האחת של ארץ ישראל והשניה של ירושלים(.
ירושלים  בעיר  באתרים  המתמקד  פרק  נדפסו  הספר  בסוף 
בתקופתו של ישו וכן תיאור כרונולוגי של אירועים תנ"כיים, החל 
הראשונה  מהדורות,  בשש  יצא  הספר  הראשון.  האדם  מבריאת 

בהן בשנת 1590, ותורגם למספר שפות.
]12[, 286, ]18[ עמ' + ]10[ מפות )אחת על שני עמודים(. חסרות 
שתי מפות ו-12 עמודים בסוף הספר )באינדקס(. 38 ס"מ. מצב 
בהדבקת  שיקום  עש.  נקבי  קרעים.  מעט  כתמים.  טוב-בינוני. 
נייר בדף השער. המפות מחוזקות בהדבקת נייר או בד. שוליים 
גזורות בשתיים מן המפות. תיקונים בכת"י עתיק. כריכת קלף 

מקורית, משוקמת בחלקה )דפי פורזץ חדשים(. תו-ספר.

פתיחה: $800 

58. מפות ירושלים וארץ ישראל - קונטרס מתוך ספרו של 
סבסטיאן מינסטר – בזל, המאה ה-16

 Sebastian( מינסטר  סבסטיאן  של  ספרו  מתוך  קונטרס 
המחצית  ]בזל,  מפות.  ארבע  כולל  "קוסמוגרפיה".   ,)Münster

השניה של המאה ה-16[.
עם  וסביבתה,  ישראל  בארץ  העוסקים  הספר,  מתוך  דפים   13

איורים וארבע מפות )חיתוכי עץ(: 
1. מפת ארץ ישראל וסוריה. 17X26 ס"מ. לאור 528.

 Die heilige statt Jerusalem contrafehtet nach form  .2
ירושלים.  uns gestalt wie sie ietz erbauwen ist. מבט על 

38X15 ס"מ. לאור 1087
 Syria/Cypern/Palestina/Mesapotamia/Babylonia /  .3
zwey Arabia/mit Bergen, Wasseren und Stetten. מפת 

המזרח התיכון. 36X30 ס"מ. לאור 531
 Das Heilig Landt mit ausztheilung der zwolff  .4
Geschlechter ]ארץ הקודש, עם חלוקה לשנים-עשר השבטים[. 
מסומנים.  אינם  השבטים  שנים-עשר  גבולות  הכותרת,  אף  על 

36X31 ס"מ. לאור 532.
זואולוגיה,  היסטוריה,  בגאוגרפיה,  עוסק  "קוסמוגרפיה"  הספר 
מפות  במאות  ומלווה  ואסטרונומיה,  אתנוגרפיה  בוטניקה, 
הגרמנית  המהדורה  העולם.  ברחבי  וערים  מדינות  של  ואיורים 
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. הקונטרס שלפנינו 
נדפס באחת המהדורות הגרמניות של הספר. ]13[ דף, 34 ס"מ. 
ותווית  ספריה  חותמת  קרעים,  מעט  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב 
של חנות ספרים בשלושה מן הדפים. קרעים, נקבי עש, כתמים, 

וקרע משוקם בנייר דבק במפה הרביעית. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $500
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59. Jerusalem – Hand-Painted Woodcut, 16th 
Century

Ierusalem ciuitas sancta, olim metropolis regni iudaici, 
hodie uero colonia Turcae [Jerusalem the Holy City, 
formerly the capital city of the Kingdom of Judah, 
today a Turkish colony.] From Sebastian Münster's 
book "Cosmographia". Basel, 1550. A hand-painted 
woodcut.
The map presents Jerusalem from the east, surrounded 
by a wall of mid-16th cent. Names of important 
sites such as: Omar Mosque and the Gate of Mercy 
are written in Latin and in German. On the lower 
part appears a text about Jericho. On the reverse 
appear lines of Hebrew and Latin texts praising 
Jerusalem (chopped), on the left appear an imaginary 
description of Acre. 20.5X39 cm. Good condition, central 
folding mark, creases and tears at the edges, minor moth 
holes. Passe-partout.
Laor no. 1085.

Opening price: $350
 

59. ירושלים - חיתוך עץ צבוע ביד, המאה ה-16

 Ierusalem ciuitas sancta, olim metropolis regni iudaici,
לשעבר  הקודש,  עיר  ]ירושלים   hodie uero colonia Turcae
בירת ממלכת יהודה, היום קולוניה תורכית[. מספרו של סבסטיאן 
מינסטר )Sebastian Münster( קוסמוגרפיה )Cosmographiaו(. 

באזל, 1550. חיתוך-עץ צבוע ביד.
במפה ניתן לחזות בירושלים מכיוון מזרח מוקפת חומה מאמצע 
המאה ה-16. שמות האתרים החשובים כגון: מסגד עומר ושער 
אודות  טקסט  בתחתית  וגרמנית.  בלטינית  כתובים  הרחמים 
ולטינית המשבחים  יריחו. בצדו האחורי שורות טקסט בעברית 
 20.5X39 .את ירושלים )חתוך(, בצד שמאל תיאור דמיוני של עכו
ס"מ. מצב טוב, קו קפל במרכז. קמטים וקרעים קלים בשוליים, 

מעט חורי עש. נתון בפספרטו. 
לאור מס' 1085.

פתיחה: $350

58. Maps of Jerusalem and Eretz Israel – 13 leaves 
from "Cosmographia" by Sebastian Münster  – 
Basel, 16th Century

13 leaves from “Cosmographia” by Sebastian Münster. 
Including four maps. [Basel, second half of 16th cent.]
13 leaves of the book, concerning Eretz Israel and the 
vicinity, with illustrations and four maps (woodcuts):
1. Map of Eretz Israel and Syria. 17X26 cm. Laor 528.
2. Die heilige statt Jerusalem contrafehtet nach 
form uns gestalt wie sie ietz erbauwen ist. View of 
Jerusalem. 38X15 cm. Laor 1087.
3. Syria/Cypern/Palestina/Mesapotamia/Babylonia / 
zwey Arabia/mit Bergen, Wasseren und Stetten. Map 
of the Midle East. 36X30 cm. Laor 531.
4. Das Heilig Landt mit ausztheilung der zwolff 
Geschlechter [Holy Land, with division into the Twelve 
Tribes territories]. In spite of the title, the borders of 
the Twelve Tribes are not marked. 36X31 cm. Laor 523.
The book "Cosmographia" deals with geography, 
history, zoology, botany, ethnography and astronomy 
and is accompanied by hundreds of maps and 
illustrations of lands and cities around the world. 
The first German edition was published in 1544, and 
is considered the earliest German description of the 
world. Numerous editions have been published later 
in German, Latin, French, Italian and Czech. The 
leaves presented here were printed in one of the 
German editions of the book. [13] leaves, 34 cm. Fair-
good condition. Spots, minor tears, library ink stamp and 
label of a book store on three of the leaves. Tears, moth-
holes, spots and a tear restored with adhesive tape to the 
fourth map. Damages to binding.

Opening price: $500
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61. מפת ארץ כנען - בניטו אריאס מונטנו – בלגיה, המאה 
ה-16 - עברית

Terre Israel Omnis Ante Canaan ]מפת כנען טרם כיבושה 
מונטנו  אריאס  בניטֹו  ידי  מעשה  תחריט  ישראל[,  בני  ידי  על 
נחושת. תחריט   .1572 אנטוורפן,   .)Benito Arias Montano( 
חלק מהכיתוב מופיע בעברית: "ארם דמשק" "נביות" "תאמים". 
השמאלית  בפינה  עש  חורי  מעט  בינוני,  מצב  ס"מ,   39X49

התחתונה, מעט כתמים וסימני קיפול. 
לאור מס' 46.

פתיחה: $250

61. Map  of  the  Land  of  Canaan  –  Benito  Arias 
Montano – Belgium, 16th century - Hebrew

Terre Israel Omnis Ante Canaan [map of Canaan prior 
to its conquest by the Israelites], engraving by Benito 
Arias Montao. Antwerp, 1572. Copper engraving.
Part of the inscriptions appear in Hebrew. 39X49 cm, 
fair condition, small moth-holes in lower left corner, minor 
spotting and folding marks. Laor no. 46.

Opening price: $250

60. Two Maps of Eretz Israel, 16th century

1. Terra Sancta XVI nova tabula [Modern map of 
Palestine 16th century], Sebastian Münster. Basel, 
1542. Colored woodcut.
Eretz Israel spans on both sides of the Jordan River 
according to the Tribes' territories. An illustration of 
Sodom and Gomorra burning, appears on the Dead 
Sea. On the reverse appears a text in Latin. 29.2X35.5 
cm, good condition, central folding mark, minor spotting 
on borders and to map. Laor no. 616.
2. Tabula Asiae IIII [map of Asia no. 4], Claudius 
Münster. Basel, 1542. Woodcut.
The Middle East is portrayed from Cyprus to Babel. 
The Holy Land coast line is stretching from Acre to 
Ashkelon. 30X39 cm. Central folding mark, somewhat 
torn. Several moth holes. Laor no. 615.

Opening price: $400

60. שתי מפות ארץ ישראל, המאה ה-16

החדשה  ירושלים  ]מפת   Terra Sancta XVI nova tabula  .1
המאה ה- 16[, סבסטיאן מונסטר )Sebastian Münster(. באזל, 

1542. חיתוך עץ צבוע.
ארץ ישראל מתוארת משני עברי הירדן, על פי החלוקה לשבטים. 
בצדה  באש.  עולות  ועמורה  סדום  הערים  של  איור  המלח  בים 
האחורי טקסט בלטינית. 29.2X35.5 ס"מ, מצב טוב, סימן קיפול 

במרכז, מעט כתמים בשוליים ועל המפה. לאור מס' 616. 
מונסטר  קלאודיוס   ,]4 מס'  אסיה  ]מפת   Tabula Asiae IIII  .2

)Claudius Münster(. באזל, 1542. חיתוך עץ.
במפה מתואר המזרח התיכון מקפריסין עד בבל. קו החוף של 
ארץ הקודש מתואר מעכו עד אשקלון. 30X39 ס"מ. סימן קיפול 

במרכז, מעט קרוע. מעט חורי עש. לאור מס' 615. 

פתיחה: $400
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63. Map of Eretz Israel – Amsterdam, 1792

Generaale Kaart van het Beloofde Land tot verlichting 
voor de Geschiedenisse Berat in den Bybel [map of 
the Promised Land for a historic maps book]. Elwe 
Jan Barend, Amsterdam 1792. Copper print, partly 
colored.
On the upper part appears an inscription with details 
about the map surrounded by a wreath of flowers 
held by two angels. The map presents the Holy Land 
from the west. On the lower part – the Tabernacle, 
the Tribes' tents and the figures of Moses and Aaron 
with the Tabernacle's holy ceremonial vessels.
55.8X65.7 cm, good condition, central folding mark, 
minor tears to lower borders. Laor no. 267.

Opening price: $350

63. מפת ארץ ישראל – אמשטרדם, 1792

 Generaale Kaart van het Beloofde Land tot verlichting
של  ]מפה   voor de Geschiedenisse Berat in den Bybel
ברנד  ז'אן  אלווה  היסטוריות[,  מפות  לספר  המובטחת  הארץ 
צבוע  נחושת  הדפס   .1792 אמשטרדם   ,)Elwe Jan Barend(

חלקית. 
בחלקה העליון כתובת עם פרטים לגבי המפה, ממוקמת בתוך זר 
פרחים האחוז על ידי מלאכים. המפה מתארת את ארץ הקודש 
השבטים  אוהלי  המשכן,  תיאור  המפה,  בתחתית  מערב.  מכיוון 

עם דמויותיהם של משה ואהרון וכלי המשכן מסביב. 
קרעים  מעט  במרכז,  קיפול  סימן  טוב,  מצב  ס"מ,   55.8X65.7

בשוליים התחתונים. לאור מס' 267.

פתיחה: $350

 - אבינו"  אברהם  של  ונדודיו  "חייו   - צבועה  מפה   .62
אברהם אורטיליוס

"חייו   -  Abrahami Patriar chae Peregrination Et Vita
ונדודיו של אברהם אבינו", תחריט צבוע ביד. ]אנטוורפן, בלגיה, 

ראשית המאה ה-17[.
הקרטוגרף והמוציא לאור: אברהם אורטיליוס )Ortelius(, עיצוב: 
פרנס הוגנברג )Franz Hogenberg(. במפה מתוארת ארץ כנען 
וחלק ממצרים; פונה לצד צפון. סביב המפה 22 מדליונים בהם 
תיאורים מחיי אברהם אבינו: גירוש הגר וישמעאל ועקידת יצחק. 
מתחת לקרטוש בצד ימין משורטטים שלושה סרגלי קנה-מידה 
לפי שלוש שיטות מדידה שונות. המפה עצמה מעוצבת כמפה 
השפלה  בארצות  פרטיים  בבתים  לתלות  שנהגו  כפי  תלויה, 
בתקופה זו. סביב המפה ציטוט מבראשית י"ב: "לך לך מארצך...". 
35X45.5 ס"מ, במסגרת 60.5X70 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. לא 

נבדק מחוץ למסגרת.
ראה: "ארץ ישראל במפות ממידבא עד הלוויין", קטלוג מוזיאון 

ישראל )עורך: אריאל תשבי, 2001(, עמ' 98.

פתיחה: $250

62. Colored Map – "Life and Wanderings of 
Abraham" – Abraham Ortilius

Abrahami Patriar chae Peregrination Et Vita – "Life 
and Wanderings of Abraham", engraving colored by 
hand. [Antwerp, Belgium, early 17th cent.]
Cartographer and publisher: Abraham Ortelius, 
design: Franz Hogenberg. The map portrays the land 
of Canaan and parts of Egypt; pointing to north. 
The map is surrounded by 22 medallion vignettes 
showing the history of Abraham's life: expulsion of 
Hagar and Ishmael and the binding of Isaac. Under 
the cartouche on the right, appear three scale rulers 
for three different methods of measurement. The 
map is designed as a hanging map, in accordance 
with the popular custom to hang such maps in private 
households around the Low Countries area. A citation 
from the book of Genesis surrounds the map. 35X45.5 
cm, framed: 60.5X70 cm. Good condition. Folding marks. 
Not examined out of frame.
See: The Land of Israel in Maps from Madaba to the 
Sattelite, the Israel Museum (editor: Ariel Tishbi, 
2001), p.98.

Opening price: $250
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65. מפת א"י ברומנית, 1948

]מדינת   Statul Evreesc Independent Israel si Palestina
היהודים העצמאית ופלשתינה[, 1948. רומנית. שני חלקים.

ישראל  בארץ  ההתיישבות  של  היסטורי  תיאור  המפה  בראש 
התושבים.  ומספרי  התיישבות  נקודות  תיאורי  עם  מ-1855, 
במפה השנייה, אישור צנזורה של העיתונות )מס' 1, 1948(, "אין 
לשכפל בפקודה". חלק ראשון: 70.5X50 ס"מ, מצב בינוני, סימני 
בינוני,  ס"מ, מצב   40.5X50.3 שני:  בשוליים. חלק  קיפול קרעים 

קרעים וכתמים בשוליים.

פתיחה: $200 

65. Map of Eretz Israel in Romanian, 1948

Statul  Evreesc Independent Israel si Palestina 
[Independent Jewish State and Palestine], 1948. 
Romanian. Two parts.
On the upper part of the map appears a historic 
description of settlement in Eretz Israel since 1855 
noting the sites of settlements  and  numbers  of 
inhabitants. The second map bears an approval of the 
press censorship (no. 1,1948), "no copying by order". 
Part one: 70.5X50 cm, fair condition, folding marks, tears 
to borders. Part two: 40.5X50.3 cm, fair condition, tears 
and spots on borders.

Opening price: $200

64. מפה עברית - ארץ ישראל ומסעות ישראל במדבר – 
ורשה, 1879

"מפת גבולי ארץ הצבי, ומסעות ב"י ]בני ישראל[ במדבר בצאתם 
ערי  כל  גם  כנען.  ארץ  אל  בואם  עד  מצרים[,  ]מארץ  מא"מ 
א"י...", נסדר בשנת תקל"ו ע"י המנוח הרב... אהרן ב"ר חיים ז"ל 
נכד אחי המחבר מאיר  ע"י  הובא לבית הדפוס  ועתה  מהורדנא 
]בוירסקי[. דפוס ליטוגרפי  אייזיק בהרב... צבי הירש באיארסקי 

בומברג, ורשה, תר"ם 1879. 
מופיעה  לאור  ערן  ע"ש  המפות  באוסף  ביד.  צבועה  נאה,  מפה 

מפה דומה מאד, שנדפסה בורשה בשנת 1883. 
גליון נייר 34.5X43 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, קרעים, נזקי 

עש וסימני קיפול. מודבקת לבד. 

פתיחה: $200 

64. Hebrew Map – Eretz Israel and the 
Wanderings of the People of Israel in the Desert 
– Warsaw, 1879

"Map of Eretz Israel and the wanderings of the 
People of Israel in the desert…till they reached 
Canaan….printed by…Zvi Hirsch Boyrsky". Bomberg 
lithography printing press, Warsaw 1879. A fine map, 
hand colored. In the Eran Laor Map Collection appears 
a similar map which was printed in Warsaw in 1883.
Paper leaf 34.5X43 cm. Fair-poor condition. Spotting, 
tears, moth-damages and folding marks. Cloth backed.

Opening price: $200
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66. Collection of Forty Lithographs – Petra and 
the Church of the Holy Sepulcher, 19th century

40 lithographs portraying mainly Petra ruins and the 
vicinity, three of the lithographs feature the Holy 
Sepulcher Church. David Roberts and others, London, 
19th century.
David Roberts (1796-1864), lived and worked in 
London. Was one of the first artists who arrived 
during the 19th century in the Near East to paint and 
introduce the European public to views of the region. 
The British were familiar with the written history 
of the region but they did not know its landscapes 
and views. Roberts arrived in Egypt during a long 
tour in 1838. He drew watercolor paintings which 
he made available to the public as lithographs. His 
paintings are of a realistic and romantic style. When 
Roberts returned to London he was assisted by the 
lithographer Louis Haghe in turning his original 
creations into lithographs.
1. "Mount Seir – Wady el Ghor", painted lithograph, 
David Roberts, ca.1840. Addition of paint was 
probably done around the year 1900. 31.4X42.1 cm, 
fair condition, brown spotting around the edges 
and the center. Printing stamps of 1842, London. 
Inscription on the lithograph indicates that it was 
painted in 1839. The figure "9" is written in pencil 
on the margins. Attached is a letter confirming 
authenticity.

2-28. Twenty seven lithographs – Petra ruins, David 
Roberts. Printed in London,1845. Sixteen of the 
lithographs are taken from a book about the Holy 
Land. The lithographs were done by Louis Haghe after 
David Roberts’ paintings, 1838, 1st ed., size 65X48 cm. 
The other lithographs: five lithographs: 28X20 cm, six 
– 21X27 cm.
29-32. Petra and its surroundings, three lithographs 
of Mount Hor, David Roberts, 1842. Two lithographs: 
26X21 cm, one: 37X34 cm. One lithograph of  Aqaba, 
26X21 cm.
33-40. Various artists. Mid 19th cent. Five lithographs 
in color – Petra and the Map of Petra; two lithographs 
and an etching of the Holy Sepulcher church (a. 
etching, O. Dapper, 1677; b. lithograph, W.H.Bartleft, 
1850. c) lithograph, Marilhat, 1842.) Average size: 
42X29 cm.
Size and condition varies. All of the lithographs, except for 
no. 1, are in very good condition. All placed in a Passe-
Partout.

Opening price: $800

וכנסיית  פטרה   - ליטוגרפיות  ארבעים  הכולל  אוסף   .66
הקבר, המאה ה-19

40 ליטוגרפיות המתארות בעיקר את עתיקות פטרה וסביבותיה, 
לונדון,  ואחרים,  רובטרס  דיויד  הקבר.  כנסיית  של  מתוכן שלוש 

המאה ה-19. 
דיויד רוברטס )1796-1864(, פעל בלונדון. היה מחלוצי האמנים 
נופיו  את  ולהפיץ  הקרוב  במזרח  לצייר  שהגיעו  ה-19  במאה 
בקרב הציבור האירופאי, ובמיוחד בקרב הבריטים שהיו מעורים 
בהיסטוריה הכתובה של האזור אך לא הכירו את נופיו. רוברטס 
הוא  ב-1838.  שקיים  ארוך  במסע  וסביבותיה  למצרים  הגיע 
רשם רישומים מהירים בצבעי מים ואחר כך הפכם לליטוגרפיות 
ציוריו של רוברטס מתאפיינים בריאליזם  זמינות לציבור הרחב. 
ובתיאטרליות רומנטית. בשובו ללונדון המיר את ציוריו לכ-248 

.Louis Haghe לוחות ליטוגרפיות בעזרת הליטוגרף
דיויד  צבועה,  ליטוגרפיה   ,"Mount Seir - Wady el Ghor".1
בסביבות  כנראה  נעשתה  הצבע  תוספת  לערך.   1840 רוברטס, 
בשוליים  חומים  כתמים  בינוני,  מצב  ס"מ,   31.4X42.1  .1900
כתוב  הליטוגרפיה  על   ,1842 מלונדון  הדפסה  חותמת  ובמרכז. 
שצוירה בשנת 1839. הסיפרה 9 כתובה בעיפרון בשוליים. מצורף 

מכתב המאשר את אותנטיות הליטוגרפיה. 
2-28. עשרים ושבע ליטוגרפיות - עתיקות פטרה, דיויד רוברטס. 
נדפסו בלונדון ב-1845. שש-עשרה מהליטוגרפיות הן מתוך ספר 
פי  על  לואיס האג,  ידי  על  נעשו  על ארץ הקודש. הליטוגרפיות 
 65X48 גודל  ראשונה,  מהדורה   ,1838 רוברטס,  דיויד  של  ציוריו 
בגודל  שש  ס"מ,   28X20 בגודל  חמש  הליטוגרפיות:  שאר  ס"מ. 

21X27 ס"מ. 
 Mount( 29-32. סביבות פטרה, שלוש ליטוגרפיות של הר ההר
אחת  ס"מ,   21X26 בגודל  שתיים   .1842 רוברטס,  דיויד   ,)Hor

בגודל 34X37 ס"מ; ליטוגרפיה אחת של עקבה 21X26 ס"מ.
חמש  ה-19:  המאה  אמצע  שונים.  ליטוגרפיה  אמני   .33-40
ליטוגרפיות  שתי  פטרה;  ומפת  פטרה   - צבעוניות  ליטוגרפיות 
ב.   ;1677  ,O. Dapper תצריב,  )א.  הקבר  כנסיית  של  ותצריב 
 ,Marilhat ליטוגרפיה,  ג.   1850  ,W. H. Bartleft ליטוגרפיה, 

1842(. גודל ממוצע: 42X29 ס"מ.
גודל ומצב משתנים. כל הליטוגרפיות, למעט מס' 1, במצב טוב 

מאד. כולן נתונות בפספרטו. 

פתיחה: $800
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68. Oil Painting – Mount Carmel

Mount Carmel. Oil on canvas. Titled "Mount Carmel". 
Unsigned.
The painting portrays Mount Carmel with a monastery 
on its top and a few houses at its foot, viewed from 
the sea. A sail boat is seen in the sea with stormy waves 
and some birds on the left. The gloomy atmosphere 
of the painting is reached through the color palette 
of brown, grey and white shades.
On the reverse of the canvas appears an ink stamp 
"Reeves & Sons/Manufacturers" – a company which 
produced and supplied art supplies and was active 
in London starting in 1766. Judging by the company 
name printed on the canvas it is possible to date the 
painting between the years 1830-1890. 18X15.5 cm. 
Framed 29X37 cm. Good condition. Frame is flaking.

Opening price: $400 

68. ציור שמן – הכרמל

הר הכרמל. שמן על בד. מתואר: "Mount Carmel". אינו חתום.
בתים  ומעט  לראשו  המנזר  עם  הכרמל  הר  שלפנינו,  בציור 
למרגלותיו, במבט מן הים. בים נראית ספינת מפרש שטה מעל 
גלים סוערים ומעט ציפורים נראות מצד שמאל. האמן משתמש 
בפלטה של גוני חום, אפור ולבן ומכאן תחושת הקדרות שבציור.

 /  Reeves & Sons" חותמת  הבד  של  האחורי  בצדו 
Manufacturers" – חברה של יצרני וספקי ציוד לאמנות שפעלה 
בלונדון החל משנת 1766. לפי נוסח שם החברה המודפס על הבד, 
 18X15.5 .1830-1890 נראה כי ניתן לתארך את הציור בין השנים

ס"מ. במסגרת: 29X37 ס"מ. מצב טוב. המסגרת מתקלפת.

פתיחה: $400

67. יוספוס פלביוס – הכרך על ירושלים, 1575 - חיתוכי עץ

 Egesippi, des hochberühmten fürtrefflichen
 christlichen Geschichtschreibers, fünff Bücher,
 vom jüdischen Krieg vnd endlicher Zerstörung der
]הספר   herzlichen vnd gewaltigen Statt Jerusalem
ירושלים[.  של  חורבנה  ליוספוס,  היהודים  במלחמות  החמישי 

תיאודוסיוס ריהל ? )Theodosius Rihel(, שטרסבורג? ]1575[. 
עץ,  חיתוכי  עם  לוחות   22 וכולל  ירושלים  בעיר  עוסק  זה  כרך 
המתארים את ימיה האחרונים של ירושלים. ]12[, 214, ]10[ עמ', 
32.5 ס"מ. 22 לוחות משולבים בספר, מצב טוב, כתמים וסימני 

עש, שיקום מקצועי, עם הערות בכתב יד בדיו חומה.

פתיחה: $500 

67. Josephus Flavius – Volume about Jerusalem, 
1575 – Woodcuts

Egesippi, des hochberühmten fürtrefflichen 
christlichen Geschichtschreibers, fünff Bücher, 
vom jüdischen Krieg vnd endlicher Zerstörung der 
herzlichen vnd gewaltigen Statt Jerusalem [fifth 
book of the Jewish War by Josephus, Destruction of 
Jerusalem]. Theodosius Rihel? Strassburg?, [1575].
This volume is about the city of Jerusalem and includes 
22 plates with woodcuts, portraying the last days of 
Jerusalem. [12], 214, [10] pp, 32.5 cm. 22 plates, good 
condition, spots and moth-marks, professionally restored, 
with handwritten comments in brown ink.

Opening price: $500
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70. אלבומי פרחים מהמקומות הקדושים בארץ ישראל

ממקומות  וציורים  פרחים  אסף  ירושלם.  "מזכרת  אלבום   .1
- בית מלאכה לכל מיני עצי  יחיאל צבי צימרינסקי  הקדושים", 
זית, )N. De Simini Ed(, ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[. תריסר 
רחל,  קבר  הירדן,  טבריה,  ישראל:  ארץ  מנופי  צבעוניים  איורים 
איור  לכל  מתחת  ועוד.  ירושלים,  המערבי,  הכותל  הזיתים,  הר 
תיאור בשבע שפות. בצדם השני של האיורים מודבקים פרחים 
מיובשים. כריכת עץ-זית שעליה תבליט של יד אבשלום וכיתוב: 
"יד אבשלום"; "ירושלם"; "Jerusalem". ]13[ דף, 11X17.5 ס"מ. 

מצב טוב. 
2. זכרון בספר, פרחים טבעי]י[ם הצומחים על אדמת ארץ ישראל, 
]סוף המאה  ירושלים,  לונץ,  הוצאת הרא"מ  לונץ.  אברהם משה 
שונים  לאזורים  האופייניים  מיובשים  פרחים  עם  אלבום  ה-19[. 
בארץ ישראל. ]12[ דף, 15.5X12 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית, 

פגומה מעט. מספר דפים מנותקים.

פתיחה: $250 

70. Album of Pressed Flowers from Holy Sites in 
Eretz Israel

1. Album "Souvenir from Jerusalem. Collection of 
flowers and paintings From the holy places", Yehiel 
Zvi Zimrinsky – workshop for olive wood, N. De Simini 
(Ed.), Jerusalem [early 20th cent]. Hebrew. A dozen 
illustrations in color of Eretz Israel's views: Tiberias, 
Jordan River, Rachel's Tomb, Mount of Olives, Western 
Wall, Jerusalem, etc. Each illustration is titled in seven 
languages. Pressed flowers are pasted at the back of 
each illustration. Olive wood binding with a relief of 
Absalom's Tomb and an inscription "Yad Avshalom"; 
"Yerushalem"; "Jerusalem". [13] leaves, 11X17.5 cm. 
Good condition.
2. Memories in a Book, natural flowers growing 
in Eretz Israel, Avraham Moshe Lunz. Published by 
Avraham Moshe Lunz, Jerusalem, [late 19th cent.] 
Hebrew. Album with pressed flowers, typical of 
various areas in Eretz Israel. [12] leaves, 15.5X12 cm. 
Good condition. Original binding, somewhat damaged. 
Several detached leaves.

Opening price: $250 

69. Sefer Eretz Israel – Eliezer Ben Yehuda, 1883

Sefer Eretz Israel, about nature, the sea, rivers, 
mountains, vallies, climate, the flora and fauna, 
cities and villages, written by eliezer Ben Yehuda. 
Jerusalem: Yoel Moshe Salomon press, 1883. Hebrew.
One of the first Hebrew books concerning the 
geography of Eretz Israel. [11], 96 pp.18 cm. Good 
condition. Spotting. Handwritten inscriptions. Damages to 
binding. S. HaLevi 413.

Opening price: $200

69. ספר ארץ ישראל - אליעזר בן-יהודה, 1883

הריה  ונהריה  ימיה  הזאת,  הארץ  טבע  על  ישראל,  ארץ  ספר 
וכפריה,  ועריה  בה,  אשר  והחי  והצמח  אקלימה,  וטבע  ועמקיה 
מאת אליעזר בן יהודה. דפוס יואל משה סלומון, ירושלים, תרמ"ג 

.)1883(
מראשוני הספרים בעברית שעניינם גיאוגרפיה של הארץ. ]11[, 
רישומים בכתב-יד. פגמים  טוב. כתמים.  18 ס"מ, מצב  צו עמ'. 

בכריכה. ש. הלוי 413.

פתיחה: $200

70

69



48  |  מאי 2014  

73. אוסף תצלומים סטריאוסקופיים - מכשיר
 סטריאוסקופ מהודר 

1. מאה תצלומים סטריאוסקופיים שחור-לבן, המציגים דמויות 
הוצאת  ה-19.  המאה  בסוף  וסביבותיה  ישראל  בארץ  ואתרים 
חברת Underwood & Underwood. נתונים בקופסה מקורית, 
כרכי ספרים. על התצלומים מודפסים תיאורים של  דמוית שני 
הכריכה  הכרטיס.  צדו השני של  על  מורחב  תיאור  וכן  האתרים 

במצב בינוני, מעט פרומה.
  Traveling in the Holy Land through the Stereoscope .2
 Underwood מסע בארץ הקודש דרך הסטריאוסקופ[. הוצאת[
על  הסברים  אנגלית.   .1905 ניו-יורק–לונדון,   & Underwood
בהן  מקופלות,  מפות  חמש  בסופו  המצולמים.  האתרים  מאה 

מפת ארץ ישראל ומפות של ירושלים והגליל.
3. מכשיר סטריאוסקופ מהודר.

פתיחה: $400

72. ירושלים – סדנת הצילום של המנזר הארמני

ירושלים במבט מהחומה, סמוך לכנסיית סט. אנה. ]שנות ה-70 
הארמני  המנזר  של  הצילום  בסדנת  צולם  ה-19[.  המאה  של 

בירושלים. 
39X28 ס"מ. מודבק על נייר 47X35.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. 
צלמים  בעקבות  מסע  הראשונים,  ארץ-ישראל  "צילומי  ראה: 
שילר  אלי  עורכים:  בארץ".  לצילום  שנה   150 במלאת  ראשונים 
ירושלים  "אריאל",  הוצאת  כירם.  דן  בהשתתפות  לוין  ומנחם 

1989. עמ' 111. 

פתיחה: $250

72. Jerusalem – Photography Workshop of the 
Armenian Monastery

Jerusalem as viewed from the city's walls, near St. Anna 
Church. [1870s]. Photographed in the photography 
workshop of the Armenian monastery in Jerusalem.
39X28 cm. Pasted to paper 47X35.5 cm. Good condition. 
Minor creases.
See: "First Photographs of Eretz Israel…". Editors: Eli 
Shiller and Menachem Levin with the participation of 
Dan Kiram. Jerusalem: "Ariel", 1989. Page 111.

Opening price: $250 

71. מבנה ארץ ישראל והתפתחותה - ליאו יהודה פיקרד 
- עותק עם הערות המחבר

 Structure and evolution of Palestine, with comparative
notes on neighbouring countries, by Leo Picard. הוצאת 
 The Geological Department, Hebrew University,

Jerusalem, ירושלים, 1943. אנגלית ועברית.
מכיל  העותק  פלשתינה.  של  הגיאולוגי  המבנה  בנושא  מחקר 
הערות רבות בכתב ידו של המחבר ואיורים צבועים ביד. בעמוד 
הראשון מכתב חתום בחתימת מהמחבר ובסוף הספר מעטפה 

עם רשימות ואיורים מעשה ידיו של המחבר. 
 Map of the Wady el Arabah from ,מצורפת מפה צבעונית
 the surveys of Major Kitchener, R.E. and reduced from
the 3/8 inch map )נדפסה בלונדון; מצב בינוני(. ]14[, 134, ]6[ 
עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית, עם פינות ושדרת עור. 
יהודה פיקרד - מחקר  מעט בלאי בכריכה. מצורף הספר "ליאו 

ומעש בגיאולוגיה חלוצית של ארץ ישראל", ירושלים, 1996. 

פתיחה: $400 

71  .Structure  and  Evolution  of  Palestine  –  Leo 
Yehudah Picard – Copy with Author's Comments

Structure and evolution of Palestine, with comparative 
notes on neighboring countries, by Leo Picard. 
Jerusalem: The Geological Department, The Hebrew 
University,1943. English and Hebrew.
Study concerning the geological structure of Palestine. 
This copy includes numerous comments, handwritten 
by the author, as well as illustrations colored by hand. 
A letter signed by the author appears on the first 
page. At the end of the book is an envelope with 
writings and illustrations by the author.
Attached is a map in color: Map of the Wady el 
Arabah from the surveys of Major Kitchener, R.E. and 
reduced from the 3/8 inch map(printed in London; 
fair condition). [14],134,[6] pp, 22 cm. Good condition. 
Original binding, with leather corners and spine. Minor 
wear to binding. Enclosed is the book "Leo Yehudah Picard 
– Study of geology in Eretz Israel", Jerusalem, 1996.

Opening price: $400
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75. סט גלויות עם תצלומים סטריאוסקופיים – פריז, סוף 
המאה ה-19

תצלומים  עם  גלויות   24  ,La Stereo-Carte La Terre Sainte
 .Léon & Lévy :סטריאוסקופיים של ארץ ישראל )סט שלם(. יצרן

]פריז, סוף המאה ה-19[.
בארץ  ואתרים  ערים  של  סטריאוסקופיים  תצלומים  עם  גלויות 
נתונים  ועוד.  נצרת,  הירדן,  נהר  לחם,  בית  ירושלים,  ישראל: 
קרעים  טוב.  במצב  הגלויות  ס"מ.   9X14 המקורית.  במעטפה 

וכתמים על המעטפה. 

פתיחה: $200 

75. Postcard Set with Stereoscopic Photographs 
– Paris, late 19th century

La Stereo-Carte La Terre Sainte, 24 postcards with 
stereoscopic photos of Eretz Israel (complete set). 
Producer: Léon & Lévy.[Paris, late 19th cent].
Postcards with stereoscopic photos of cities and sites 
in Eretz Israel: Jerusalem, Bethlehem, Jordan River, 
Nazareth, and more. In the original cover. 9X14 cm. 
Postcards in good condition. Tears and spotting on cover.

Opening price: $200

מכשיר   - סטריאוסקופיים  תצלומים  אוסף   .74
סטריאוסקופ

1. מאה תצלומים סטריאוסקופיים שחור-לבן, המציגים דמויות 
הוצאת  ה-19.  המאה  בסוף  וסביבותיה  ישראל  בארץ  ואתרים 
חברת Underwood & Underwood. נתונים בקופסה מקורית, 
דמוית שני כרכי ספרים. הסברים על האתרים מודפסים באנגלית 

לצד התמונות.
עיטורים  עם  ואלומיניום,  עץ  עשוי  סטריאוסקופ  מכשיר   .2
Sun Sculpture U & U trade mark מתוארך  חרוטים. חתום 

.1901

פתיחה: $300

74. Collection of Stereoscopic Photographs – 
Stereoscope Device

1. One hundred Stereoscopic photos. Black and white 
photos, portraying figures and sites in Eretz Israel 
and its surroundings, late 19th cent. Produced by 
Underwood &Underwood. Contained in the original 
box, in the shape of two book volumes. Annotations 
in English are printed next to the photos.
2. A Stereoscope device made of wood and aluminum, 
with engraved decorations. Signed Sun Sculpture U & 
U trade mark, dated 1901.

Opening price: $300

73. Collection of Stereoscopic Photographs – 
Fine Stereoscope Device

1. One hundred Stereoscopic photos. Black and white 
photos, portraying figures and views in Eretz Israel 
and its surroundings, late 19th cent. Produced by 
Underwood & Underwood. Contained in the original 
box, in the shape of two book volumes. Descriptions 
of the various sites are printed on the photos while 
on the reverse appears a more detailed description. 
Cover in fair condition, somewhat unraveled.
2. Traveling in the Holy Land through the Stereoscope. 
Produced by Underwood & Underwood. New-York – 
London, 1905. English. Notes about the one hundred 
photographed sites. Five folded maps appear at the 
end, including maps of Eretz Israel, Jerusalem and the 
Galilee.
3. A fine Stereoscope device.

Opening price: $400
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נפתחה ליד שער יפו ב-1872 ונמכרו בה בעיקר אלבומי תמונות 
של אתרי העליה לרגל בכריכה עשויה עץ זית מתוצרת התעשייה 

המקומית.
הכריכה  על  מהודרת.  זית  עץ  בכריכת  כרוך  שלפנינו  האלבום 
על  דוד.  ומגדל  שער  עם  ירושלים  חומות  מגולפים  הקדמית 
השדרה  על   ."Jerusalem "ירושלם  נדפס  האחורית  הכריכה 
מוטבע בזהב: Album de Terre Sainte, בתוספת שתי מסגרות 
 22X28 :גודל ממוצע של התצלומים ירושלים.  וצלב  עם פרחים 
ס"מ. אלבום 25X32 ס"מ. התצלומים במצב טוב, האלבום במצב 
הכריכה  על  קטן  ירוק  צבע  כתם  מעט.  רופפים  דפים  בינוני. 

הקדמית, השדרה אינה מחוברת לאלבום, קרעים בשדרה.

פתיחה: $1000

76. Views of Eretz Israel and the Jewish Colonies 
– Yesha'ayahu Raffalovich – Jerusalem, 1899

Views  of  Eretz  Israel  and its Moshavot, painted and 
written by Yesha'ayahu Raffalovich and his partner 
Moshe Eliyahu Sachs. Photographed in Jerusalem. 
Jerusalem, 1899. Hebrew and German.
Booklet of photographs taken during a tour of Eretz 
Israel (from Gedera to Metula) which Raffalovich 
held in 1898, with his friend Eliyahu (Elija) Meyers, 
an "American Colony" photographer. The tour was 
held following a request addressed to Raffalovich 
to prepare an Album of photos for the third Zionist 
Congress which took place in Basel one year later. 
Some of the photos are particularly large, on folding 
plates. An English edition was published in the same 
year.
[45] pp, 57 photo-plates, 17X24 cm. Fair condition, 
unraveled leaves, binding stained and worn.

Opening price: $200

77. אלבום תצלומים מארץ ישראל, המאה ה-19 - כריכת 
עץ זית מהודרת

 .Photographies de Terre Sainte Boulos Meo, Jerusalem
הוצאת Meo Boulos, ירושלים, ]סוף המאה ה-19[. 

בעיקר  ישראל,  ארץ  של  תצלומים   25 מודבקים  האלבום  בדפי 
פליקס  הצרפתי  הצלם  מאת  תצלומים  ויפו.  ירושלים  מהערים 
בונפיס )Félix Bonfils, 1831-1885( והאחים אדלפי וקונסטנטין 
בלוחות,  מתוארים   .1880-1890 בין  פעלו   ,)Zangaki( זנגאקי 
האתרים  בין  באנגלית.  גם  וחלקם  בלבד  בצרפתית  חלקם 
בירושלים,  רחובות  ביפו,  השוק  החוף,  וקו  יפו  המצולמים: 
פנים מסגד  כנסיית הקבר,  יד אבשלום,  ירושלים בתוך החומה, 
ללא  תמונות  שלוש  ממילא.  ובריכת  רובינסון  קשת  אקצה,  אל 

חתימה.
מזכרות  לממכר  חנות   ,Meo Boulos בהוצאת  יצא  האלבום 
החנות  איטלקי.  ממוצא  משפחה  שיסדה  בירושלים,  ותמונות 

76. מראה א"י והמושבות - ישעיהו רפאלוביץ' - ירושלים, 
1899

ישעיהו  מאת  ונכתב  צויר  והמושבות,  ישראל  ארץ  מראה 
צירי-אור  זאכס.  אליהו  משה  ושותפו  ראפאלוביטש 
וגרמנית. עברית   .1899 ירושלים,  ת"ו.  בירושלם   )פוטוגרפים( 
חוברת תצלומים מסיור שערך רפאלוביץ בארץ ישראל )מגדרה 
ועד מטולה( בשנת 1898, בלוויית חברו אליהו )אלייז'ה( מאיירס, 
צלם "אמריקן קולוני". המסע נערך בעקבות פנייה אל רפאלוביץ, 
השלישי  הציוני  הקונגרס  עבור  הארץ  מתמונות  אלבום  להכין 
גדולים  תצלומים  מספר  מכן.  לאחר  כשנה  בבאזל  שהתקיים 
במיוחד, על לוחות מקופלים. באותה שנה הופיעה גם מהדורה 

באנגלית. 
עמודים  בינוני,  מצב  17X24ס"מ.  לוחות-תמונות,   57 עמ',   ]45[

פרומים הכריכה מוכתמת ובלויה. 

פתיחה: $200
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77. Photo Album of Eretz Israel, 19th century – 
Decorated Olive-Wood Cover

Photographies de Terre Sainte Boulos Meo, Jerusalem. 
Produced by Meo Boulos, Jerusalem, [late 19th cent].
25 photos of Eretz Israel are mounted on the album 
sheets, mainly of the cities of Jerusalem and Jaffa. 
Photos by French photographer Félix Bonfils, 1831-
1885 and the brothers Adelphi and Konstantin 
Zangaki, active between the years 1880-1890. The 
photos are annotated in the plates, some in French 
only and others in English as well. Among the photos: 
Jaffa and its shore line, market in Jaffa, streets in 
Jerusalem, Jerusalem within the walls. Absalom's 

tomb, Holy Sepulcher Church, interior of El-Aksa, 
Robinson Arch and Mamila Pool. Three photos are 
unsigned.
The album was produced by Meo Boulos, a shop 
for souvenirs and photos in Jerusalem founded by 
a family of Italian origin. The shop opened next to 
Jaffa gate in 1872 and sold mainly photo albums of 
pilgrimage sites in olive-wood covers made locally. 
The album presented is bound in an exceptional olive 
wood cover. Carved on the front cover are the walls of 
Jerusalem with a gate and the Tower of David. On the 
back side appears the inscription “Jerusalem”. 

Embossed in gold on the spine: Album de Terre 
Sainte, with two frames of flowers and a Jerusalem 
Cross. Average size of photos: 22X28 cm. Album 25X32 
cm. Photos in good condition, album in fair condition. 
Leaves somewhat loose. A small green spot on the front 
cover, spine is not attached to the album, tears on spine.

Opening price: $1000
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79. Photo-Album of Jerusalem – George Robinson 
Lees, 1893 – First Book Printed in Jerusalem in 
English

Jerusalem Illustrated with Original Photographs, by 
G. Robinson Lees, F.R.G.S. Jerusalem: The London 
Jew's Societys House of Industry,1893. English.
A dozen original photos of Jerusalem by photographer 
George Robinson Lees. Mounted on heavy cardboard 
plates. Includes photos of Jaffa Gate, Dome of the 
Rock, Kidron Valley, Antonia Fortress, and more. Texts 
about the city accompany the photos. This is the first 

ליס,  רובינסון  ג'ורג'   – מירושלים  תצלומים  אלבום   .79
1893 – הספר הראשון שנדפס בירושלים בשפה האנגלית

 Jerusalem Illustrated with Original Photographs, by
 The London Jew's הוצאת   .G. Robinson Lees, F.R.G.S

Societys House of Industry. ירושלים, 1893. אנגלית. 
ג'ורג'  הצלם  מאת  ירושלים,  של  מקוריים  תצלומים  תריסר 
רובינסון ליס. מודבקים על לוחות קרטון עבים. ביניהם תצלומים 
ועוד.  אנטוניה,  מצודת  קדרון,  עמק  הסלע,  כיפת  יפו,  של שער 
התצלומים מלווים טקסטים אודות העיר. זה הוא הספר הראשון 

אשר נדפס בירושלים בשפה האנגלית. 
מודבקים  עליהם  )דפי קרטון  לוחות-תצלומים   ]12[  + דף   ]25[
התצלומים(. 17X24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות בעמודים 
הראשונים. כריכה נאה, עליה מוטבע איור ירושלים ושם הספר. 

פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $250 

book in English printed in Jerusalem.
[25] leaves + [12] photo plates (cardboard plates with 
photos). 17X24 cm. Good condition. Spotting. Ink stamps 
on first leaves. Fine binding with an embossed illustration 
of Jerusalem and the title. Minor damages on cover.

Opening price: $250

78. אלבום תצלומים - "אמריקן קולוני" – הוצאת האחים 
דּבדּוּב, סוף המאה ה-19

אלבום ובו 48 תצלומים של צלמי ה"אמריקן קולוני", מודבקים 
דבדוב  ואברהים  גבריאל  האחים  הוצאת  עבים.  קרטון  דפי  על 
 1890 ]בין  ירושלים,   ,)Gabriel et Abrahim Dabdoub(

ל-1900[. 
של  רובם  ישראל,  ובארץ  בירושלים  אתרים  של  תצלומים 
 American Colony" בלוח  וחתומים  קולוני"  "אמריקן  צלמי 
של  הצילום  מחלקת  פעילות  ימי  )מראשית   "Jerusalem
המושבה האמריקאית(. כריכת עץ זית, על חזיתּה נדפס הכיתוב 
"Jerusalem". שדרת עור, עליה הוטבעו המלה "Album" וצלב 
 .31 פריט   ,24 מס'  "קדם"  קטלוג  ראה  דומה,  לפריט  ירושלים. 
תצלומים 11X15.5 ס"מ. מצב טוב. מספר לוחות רופפים; קרעים 
וכתמים בשולי הלוחות. אלבום 14.5X21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 

שדרה קרועה. 

פתיחה: $500

78. Photo Album – "American Colony" – Dabdoub 
Brothers, late 19th century

Album containing 48 photos by "American Colony" 
photographers, mounted on heavy cardboard leaves. 
Produced by the brothers Gabriel and Abrahim 
Dabdoub, Jerusalem, [between 1890 and 1900].
Photos of Jerusalem and Eretz Israel views, most of 
them by "American Colony" photographers, signed in 
the plate "American Colony Jerusalem" (of the early 
days of American Colony photography studio). Olive 
wood binding, printed on the front – "Jerusalem". 
Leather spine, with an embossing of the word 
"Album" and a Jerusalem Cross. For a similar item, 
see "Kedem" catalogue no. 24, item no.31. Photos: 
11X15.5 cm. Good condition. Some loose plates, tears 
and spotting to borders of plates. Album 14.5X21 cm. Fair-
good condition. Torn spine.

Opening price: $500
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81. שתי פנורמות מודפסות - בית-לחם וירושלים

לחם  בית  הערים  של  לבן,  בשחור  מודפסות  פנורמות  שתי 
וירושלים. הוצאת Verlag Sions, ירושלים, ]1923-1925 בקירוב[. 
דף  מצורף  ירושלים  של  לפנורמה  ואיכותית.  חדה  הדפסה 
מודפס - מפתח להתמצאות ולזיהוי שלושים וחמשה האתרים 
וספרדית(.  צרפתית  גרמנית,  )אנגלית,  בתצלום  המופיעים 
ירושלים: 25X200 ס"מ, בית לחם: 25X160 ס"מ. מצב טוב מאוד. 

מעט כתמים. 

פתיחה: $300

81. Two Printed Panoramas – Bethlehem and 
Jerusalem

Two panoramas printed in b/w, of Bethlehem and 
Jerusalem. Jerusalem: Sions Verlag, [ca.1923-1925].
Printing of good quality. A printed leaf is attached 
to the Jerusalem panorama – index of thirty five sites 
which appear in the photo (English, German, French 
and Spanish). Jerusalem 25X200 cm, Bethlehem: 25X160 
cm. Very good condition. Minor spotting.

Opening price: $300

80. Photographs of Eretz Israel - Glass  
Transparencies

25 glass transparencies, photos of Eretz Israel (b/w). 
Unknown photographer, [late 19th or early 20th 
cent.].
Photos of views and people of various sites in Eretz 
Israel: market in Jaffa, Western Wall, Dead Sea, 
Jericho, Nazareth etc. Handwritten annotations on 
the paper frame surrounding the glass plate. It seems 
that the photos are private and were taken by a couple 
or a group of travelers; one photo is annotated: Sheik 
of Abu Dis, Our Guide in Wilderness. Contained in a 
designated wooden case, original. 
Transparencies: 8X10 cm. Good condition. Tears to some 
of the paper frames. Marks of a sticker and scratches on 
the case.

Opening price: $250

80. תצלומים מארץ ישראל - שקופיות זכוכית

25 שקופיות זכוכית, תצלומים של ארץ ישראל )שחור-לבן(. צלם 
לא ידוע, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.

נוף ואנשים מאתרים שונים בארץ ישראל: השוק ביפו,  תצלומי 
הכותל המערבי, ים המלח, יריחו, נצרת, ועוד. מתוארים בכתב יד 
על-גבי מסגרת נייר המקיפה כל לוח זכוכית. כפי הנראה, מדובר 
בתצלומים פרטיים של זוג או קבוצת מטיילים; אחד התצלומים 
 –  Sheik of Abu Dis, Our Guide in Wilderness מתואר 
נתונים  בראשית".  ב"ארץ  שלנו  המדריך  דיס,  אבו  של  השייח' 
שקופיות: 8X10 ס"מ. מצב טוב.  ייעודית, מקורית.  במזוודת עץ 
שבר באחת השקופיות. קרעים בחלק מניירות המסגרת. סימני 

מדבקה ושריטות על גבי הקופסה. 

פתיחה: $250
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Within the album are photos of Arab villages, the 
cities of Jaffa and Haifa, Jericho and the area of Wadi 
Qelt, Arnon spring, settlement in the Galilee (Metula 
area), Tiberias, Naharayim, Kinneret area, Safed and 
nearby cities in the Galilee, archaeological sites, Petra. 
Average Size 9.5X7.5 cm, album 25X33.5 cm. Photos in 
good condition. Several detached photos. Album binding 
– detached.

Opening price: $2000

קולוני"  "אמריקן   – איכותיים  תצלומים  עם  אלבום   .83
וא"מ ליליאן

]שנות  וסביבתּה,  ישראל  מארץ  תצלומים  כ-470  ובו  אלבום 
ה-20[. 

בתצלומים נראים העיר העתיקה בירושלים, בית כנסת החורבה, 
כנסיות  שמנים,  גת  דוד,  מגדל  המערבי,  הכותל  רחל,  קבר 
בירושלים, תצלומים רבים של הר הבית, תצלומים של הרחובות 
הראשיים בעיר החדשה )יפו, בן יהודה, דוד המלך ועוד( ובניינים 
ברחוב  זהרי חמה  כנסת  בבית  )"בצלאל", שעון השמש  בולטים 
ובית  העברית  האוניברסיטה  ימק"א,  ישורון,  כנסת  בית  יפו, 
הקברות הצבאי על הר הצופים, ארמון הנציב ומוזיאון רוקפלר(; 
פורטרט  תצלומי  כ-40  העיר;  בשכונות  ותצלומים  נוף  תצלומי 
כתצלומים  מזוהים  חלקם  לפחות  ירושלמיים,  טיפוסים  של 
מאת אפרים משה ליליאן )ביניהם כאלה ששימשו אותו להכנת 
תחריטים(; תצלומים רבים )בעיקר של ירושלים וסביבתּה( הנם 

תצלומים של צלמי ה"אמריקן קולוני". 
וחיפה,  יפו  בהמשך האלבום תצלומים מכפרים ערביים, הערים 
יריחו ואזור ואדי קלט, נחל ארנון, התיישבות בגליל )אזור מטולה(, 
טבריה, נהריים, איזור הכנרת, צפת וערים נוספות בגליל, אתרים 
 25X33.5 9.5 ס"מ, אלבוםX7.5 ארכיאולוגיים, פטרה. גודל ממוצע
כריכת  ס"מ. התצלומים במצב טוב. מספר תצלומים מנותקים. 

האלבום מנותקת. 

פתיחה: $2000

אמריקן   – בתהלים  כ"ג  מזמור   - תצלומים  אלבומי   .82
קולוני

 The Twenty-Third Psalm. Views Taken Chiefly at the
 Pastoral Spring of Ain Farah, Generally accepted as the
 scene of the inspiration for this sublime Psalm of Trust
 ,F. Vester & Co הוצאת ,by the "Sweet Psalmist of Israel"

)אמריקן קולוני( ירושלים, ]שנות ה-20[. אנגלית.
תצלומי  שלשה-עשר  המכיל  קולוני"  "אמריקן  בהוצאת  אלבום 
על  קרטון.  דפי  על  מודבקים  וכבשים,  צאן  רועי  של  שחור-לבן 
פרק  מתוך  פסוקים  מודפסים  תצלום,  כל  שמול  הפרגמנט  דפי 
כ"ג בספר תהלים. התצלומים צולמו ברובם באזור מעיין עין פרת 
)עין פארא(. מצורף עותק נוסף, בתבנית קטנה יותר )20.5 ס"מ( 
 17X23 :29 ס"מ. גודל כל תצלוםX25 :ובקופסה המקורית. אלבום
ס"מ. התצלומים במצב טוב. קרעים בדפי הפרגמנט. כריכת עור 
 "The Twenty Third Psalm - Illustrated  " מקורית, עם הכיתוב 

)מצב בינוני(. 

פתיחה: $300 

82. Photo Albums – The Twenty Third Psalm  - 
American Colony 

The Twenty Third Psalm. Views Taken Chiefly at the 
Pastoral Spring of Ain Farah, Generally accepted as 
the scene of the inspiration for this sublime Psalm 
of Trust by the "Sweet Psalmist of Israel". Jerusalem 
(American Colony): F. Vester & Co., [1920s]. English.
Album published by "American Colony" with thirteen 
b/w photos of shepherds, mounted on cardboard 
sheets. On the dividing sheets, opposite each photo, 
appear verses of Psalm no. 23. Most of the photos 
were taken in the area of Ma'ayan Ein Prat (Ein Fara). 
Enclosed is another copy of this album, in a smaller 
format (20.5 cm) and in the original cardboard box. 
Album: 29X25 cm. Size of photos: 17X23 cm. Photos in 
good condition. Tears on dividing sheets. Original leather 
binding with the inscription: "The Twenty Third Psalm 
Illustrated"(Fair condition).

Opening price: $300
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84. Eighteen Photographs by Zadok Bassan

Eighteen photos by photographer Zadok Bassan (1882-
1956). Jerusalem, [early 20th cent.] Photographer's 
ink stamp or embossed signature.
Interesting and unconventional photos, of the families 
Bassan, Zaksh, Tiktin and Bardaki of Jerusalem (Leah 
Bassan nee Zaksh, appearing on some photos, was 
Bassan's wife).
1-5. Five large photos, mounted on cardboard: 
disguised youngsters riding horses; studio photo of 
Lea Bassan in an Arab garment; two group-family 
photos in front of a building in Jerusalem; in a boat 
on the Jordan River. 23X15 cm to 28X38.5 cm. Fair-good 
condition.
6-12. Seven medium sized photos, mounted 
on cardboard: nice studio photos, some of the 
photographed wear Arab garments. Average size 
14X10 cm. Good condition.
13-18. Six postcard-sized photos: three studio photos 
and three photos of a journey to the Jordan River. 
8.5X14 cm. Good condition.

Opening price: $400

84. שמונה-עשר תצלומים של צדוק בסן 

 .)1882-1956( בסן  צדוק  הצלם  של  תצלומים  שמונה-עשר 
ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[. חתומים בהטבעה או בחותמת 

הצלם.
משפחות  מופיעות  בהם  ובלתי-שגרתיים,  מעניינים  תצלומים 
בסן, זק"ש, טיקטין וברדקי מירושלים )לאה בסן ממשפחת זק"ש, 

המופיעה בחלק מהתצלומים, היתה רעייתו של בסן(. 
צעירים  לקרטון:  מודבקים  גדולים,  תצלומים  חמישה   .1-5
בסן  לאה  של  סטודיו  תצלום  סוסים;  על  רוכבים  בתחפושות 
בחזית  משפחתיים-קבוצתיים  תצלומים  שני  ערבי;  בלבוש 
עד  בירושלים; בתוך סירה בטיול בנהר הירדן. 23X15 ס"מ  בית 

28X38.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
תצלומי  לקרטון:  מודבקים  בינוניים,  תצלומים  שבעה   .6-12
סטודיו נאים, בחלקם לובשים המצולמים לבוש ערבי. 14X10 ס"מ 

בממוצע. מצב טוב. 
סטודיו  תצלומי  שלשה  גלויה:  בגודל  תצלומים  שישה   .13-18

ושלושה תצלומים מטיול בנהר הירדן. 8.5X14 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

83. Photo-Album – "American Colony" and E.M. 
Lilien

Album with about 470 photos of Eretz Israel and the 
vicinity [1920s].
Photos portray the Old City of Jerusalem, Hurva 
Synagogue, Rachel's Tomb, Western Wall, Tower of 
David, Gethsemane, churches in Jerusalem, numerous 
photos of the Temple Mount, main streets in the new 
city of Jerusalem (Jaffa, Ben Yehuda, King David, 
etc) and prominent buildings ("Bezalel", Sun Dial of 
Zoharey Hama Synagogue on Jaffa Street, Yeshurun 
Synagogue, YMCA, Hebrew University and the 
Military cemetery on Mount Scopus, Government 
House and Rockefeller Museum); landscape photos 
and photos in the city's neighborhoods; about 40 
portraits of Jerusalemite characters, some identified 
as photos taken by E.M. Lilien (some of which are used 
by Lilien for etchings); numerous photos (mainly of 
Jerusalem and the vicinity) were taken by "American 
Colony" photographers.
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87. אוסף תצלומים – קלוגר, קלטר וצלמים נוספים

ה-30  שנות  ]סוף  ישראל,  מארץ  תצלומים  וחמישה  ארבעים 
וראשית שנות ה-40[. 

לונהיים  ז.  קלטר,  יצחק  קלוגר,  זולטן  צלמים:  מגוון 
 Hella( פרנבך  והלה  הימלרייך  אלפונס   ,)Loewenheim(
Fernbach(; מרבית התצלומים צולמו בידי זולטן קלוגר. חתומים 

בחותמות הצלמים.
חדר  צילומי-אויר,  מבנים,  תעשייה,  מפעלי  נראים  בתצלומים 
אוכל בקיבוץ, בית החולים הדסה בירושלים, ריקוד הורה, ועוד. 
גודל משתנה, 9X22 עד 24X20 ס"מ. מצב משתנה. הנחיות לדפוס 
בכתב יד; דפים מודבקים בצדם האחורי של חלקם מהתצלומים. 

קמטים וקרעים קלים. 

פתיחה: $600

87. Photographs Collection – Kluger, Kalter and 
other Photographers

Forty five photos of Eretz Israel [late 1930s and early 
1940s].
Various photographers: Zoltan Kluger, Yitzchak 
Kalter, Z. Loewenheim, Alfons Himmelreich and Hella 
Fernback; most of the photos were taken by Zoltan 
Kluger. Stamped with photographers' ink stamps.
Portrayed in the photos are industrial plants, 
buildings, aerial photos, dining room in a Kibbutz, 
Hadassah Hospital in Jerusalem, Hora dance, etc. Size 
varies, 9X22 to 24X20 cm. Condition varies. Handwritten 
instructions for printing; leaves pasted to reverse of some 
photos. Creases and minor tears.

Opening price: $600

86. שבעה תצלומים של בית הספר 'תחכמוני', תל אביב

שבעה תצלומים של בית הספר 'תחכמוני' בתל-אביב ואירועים 
שהתקיימו בבית הספר. תל-אביב, ]שנות ה-20[.

)כולם  הספר  בבית  מרכזיים  אירועים  מתארים  התצלומים 
אביב  תל  בצפון  הספר  בית  מצריף  הפרידה  חגיגת  מתוארים(: 
את  מקבלת  המשטרה  תזמורת  פישמן(,  הרב  נראה  )בתצלום 
פני התלמידים המתקרבים לבניין בית הספר החדש בתל-אביב, 
הכנסת ספר תורה, תצלום קבוצתי בחצר בית הספר, בו נראים 
 12X17 גודל ממוצע:  ועוד.  עוזיאל,  הרב  לציון  והראשון  ביאליק 

ס"מ. מצב בינוני. כתמים ופגמים. 

פתיחה: $250 

86. Seven Photographs of "Tachkemoni" School 
in Tel-Aviv

Seven photos of "Tachkemoni" school in Tel-Aviv 
and of some events which took place in the school, 
[1920s].
The photos portray central events (all annotated): 
farewell from the school shack in Tel-Aviv (Rabbi 
Fishman is seen in this photo), the Police orchestra 
welcomes the pupils while they approach the new 
building, inauguration of a Torah Scroll, a group 
photo in the school's yard where Bialik and Rabbi 
Uziel are seen, and more.
Average size: 12X17 cm. Fair condition. Damages and 
spotting.

Opening price: $250 

85. שבעה תצלומים של הצלם שמעון קורבמן – משחקי 
כדורגל בתל-אביב, 1925

 ,)1887-1978( קורבמן  שמעון  הצלם  של  תצלומים  שבעה 
המתעדים משחקי כדורגל. תל-אביב, 1925. 

בקטלוג  ומתוארים  מתועדים  שלפנינו  מהתצלומים  ארבעה 
התערוכה "קורבמן – צלם תל-אביבי אחר 1919-1936" )אוצרת: 
ויד בן צבי, 2004. עמ' 161,  בתיה כרמיאל, מוזיאון ארץ ישראל 
 •  .31.1.25 מכבי,  למגרש  בכניסה  מהודרות  נשים   •  :)164-166
שחקני מכבי תל-אביב וגיבור ירושלים במשחק חצי גמר הגביע 
הארצישראלי, 28.2.25. • שחקני מכבי תל-אביב ומכבי אבשלום 
פתח-תקווה במשחק הגמר על "מגן שמשון", 15.4.25. • קפטן 
זכייתם  לאחר  ושחקניו  וילסון  )אברהם(  אייבי  תל-אביב  מכבי 
ב"מגן שמשון", 8.5X14 .15.4.25 ס"מ. מצב טוב. מחולקים בצדם 

האחורי לשימוש כגלויה. 

פתיחה: $200

85. Seven Photographs by the Photographer 
Shimon Corbman – Soccer Games in Tel-Aviv, 
1925

Seven photos by photographer Shimon Corbman 
(1887-1978), documenting soccer games. Tel-Aviv, 
1925.
Four of the photos presented are documented and 
annotated in the exhibition- catalogue “Corbman – A 
Different Tel-Aviv Photographer, 1919-1936” (curator: 
Batia Karmiel, Eretz Israel Museum and Ben-Zvi 
Institute, 2004. Page 161,164-166).
For list of photos see Hebrew Text.

Opening price: $200
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בחרקוב,  ויצמן  חיים  של  מביקורו  קבוצתי  תצלום   .89
1901

תצלום קבוצתי אשר צולם בעת ביקורו של חיים ויצמן בחרקוב. 
]חרקוב, 1901[.

 22.5X16 תצלום  המצולמים.  קבוצת  במרכז  מופיע  ויצמן  חיים 
ס"מ, מודבק על קרטון 31.5X24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגמים 
קלים בתצלום. כתמים על הקרטון. הפינה השמאלית התחתונה 

של הקרטון חסרה.

פתיחה: $300

89. Group Photograph of Haim Weizmann’s Visit 
to Kharkiv, 1901

Group photo taken during Haim Weizmann’s visit to 
Kharkiv. [Kharkiv, 1901]. Haim Weizmann appears in 
the center of a group of people. Photo 22.5X16 cm, 
mounted on cardboard 31.5X24.5 cm. Good-fair condition. 
Minor damages to photo. Spotting on cardboard. Lower 
left corner of cardboard is missing.

Opening price: $300

88. בתי-כנסת ומסיכות אנטישמיות – ליטא, שנות ה-20

]שנות  ליטא,   .)Real Photo( מצולמות  גלויות  אחת-עשרה 
.B. [Balio] Buračo ה-20[. ארבע מהן חתומות בחותמת הצלם

הקודש  ארון  בליטא:  בתי-כנסת  של  וחוץ  פנים  תצלומי   .1-6
והבימה, בבית הכנסת בשאולאי ובבתי-כנסת נוספים בליטא. 

חג-מסיכות   ,Užgavėnės-ה מחג  מסיכות  של  תצלומים   .7-11
ליטאי, חלקן מסיכות המחקות חיקוי לועג את המראה היהודי. 

מצב טוב. חלקן מתוארות בכתב יד בצדן האחורי; הנחיות לדפוס. 

פתיחה: $300

88. Synagogues and Anti-Semitic Masks – 
Lithuania, 1920s

Eleven Real Photo postcards. Lithuania, [1920s]. Four 
are ink stamped with photographer's stamp B. [Balio] 
Buračo.
1-6. Photos of interiors and exterior facades of 
synagogues in Lithuania: Holy Ark and the Bimah, 
in Šiauliai synagogue and some other synagogues in 
Lithuania.
7-11. Photos of masks for Užgavėnėn, a Lithuanian 
masks holiday, some are masks imitating a ridiculed 
Jewish look.
Good condition. Some are annotated on the reverse, in 
handwriting; instructions for the printer.

Opening price: $300

8789

88



58  |  מאי 2014  

חוגגים  בלמונטה  ו"אנוסי  –"ניצולים"  ברנר  פרדריק   .91
פסח בהיחבא"

שני תצלומים – "ניצולים", 1991 ו"אנוסי בלמונטה חוגגים פסח 
פרדריק  הצלם  של  "תפוצות"  הסדרה  מתוך   ,1988 בהיחבא", 

ברנר )לא חתומים(.
עץ  במוט  אוחזים  גברים  ארבעה  נראים  "ניצולים"  בתצלום 
באגרופים קמוצים, לשלושה מתוכם קעקוע של מספר מאושוויץ. 
תנועת הידיים יחד עם הבעות הפנים מביעים ניצחון, התגברות 
ועצב. ארבעת המצולמים מהווים מצבת זיכרון לקהילת סלוניקי 
נשלחו  מחבריה   45,000 וב-1943  שגשגה  המלחמה  טרם  אשר 

לאושוויץ. 38X50 ס"מ, מצב מצוין.
"אנוסי בלמוטנה חוגגים פסח בהיחבא" הוא תצלום של משפחה 
המשפחה  הגג.  בעליית  מצות  האופה  פורטוגל,  מבלמונטה 
יהודיים  טקסים  שקיימה  בלמונטה  אנוסי  לקהילת  משתייכת 
בהיחבא, עד סוף שנות ה-80 של המאה הקודמת. ב-1988 חברי 
הקהילה החליטו לוותר על הפולחן הסודי ולהפוך לקהילה גלויה. 

50X37.5 ס"מ.

פתיחה: $400

91. Frederic Brenner – "Survivors" and "Belmonte 
Marranos Celebrate Passover in Secret"

Two photos – "Survivors", 1991 and "Belmonte 
Marranos Celebrate Passover in Secret", 1988, of 
the series "Diaspora" by the photographer Frederic 
Brenner (not signed).
The photo "Survivors" portrays four men holding 
a wooden stick with clenched fists; three of the 
men have a tattooed Auschwitz number. The 
gestures of their hands and their facial expressions 
transfer victory, overcoming and sadness. The four 
photographed men are a memorial monument to 
the Thessaloniki community which flourished prior 
to the war, and in 1943, 45,000 of its members were 
deported to Auschwitz. 38X50 cm, mint condition.
"Belmonte Marranos celebrate Passover in secret" is 
a portrait of a Belmonte, Portugal, family that bakes 
Matzot in an attic. The family is part of the Belmonte 
Marranos community that conducted Jewish ritual in 
secret until the 1980s. In 1988 the community members 
decided to stop the secret ritual and conduct them in 
the open. 50X37.5 cm.

Opening price: $400

90. Photograph – "First Meeting of Hebrew 
Teachers in Russia", 1902

Group photo of teachers in Russia, early 20th century. 
Mounted on cardboard.
Each figure is marked with a number, and on the 
cardboard appear printed names according to the 
numbers. Written on the reverse: "First Jewish 
Teachers' Meeting in the City of Orshow (Mogilev 
region in Russia)… 1902". 
41.5X32.5 cm, fair condition, tears, spots, creases and 
wear to corners.

Opening price: $300

רוסיה",  90. תצלום "אסיפת המורים העברים הראשונה 
1902

תצלום קבוצתי של מורים ברוסיה בראשית המאה ה-20. מודבק 
על קרטון. 

פי  על  השמות,  נדפסו  הקרטון  ועל  במספר  מצוינת  דמות  כל 
"אספת  יד  בכתב  נכתב  הקרטון  של  השני  בצידו  המספרים. 
המורים העברים הראשונה בעיר ארשא )פלך מאהיליעוו ברוסיה( 
תרס"ב,  שנת  סיון,  כ"ה  ב,  יום  עד  סיון,  י"ט  ג',  יום  מן  שהיתה 

אתתל"ג לגלותנו". 
ובלאי  קמטים  כתמים,  קרעים,  בינוני,  מצב  ס"מ,   41.5X32.5

בפינות.

פתיחה: $300
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93. תצלומי מודלים אדריכליים - בנימין אידלסון וגרשון 
ציפור

)שחור  אדריכליים  מודלים  תצלומי  המאגדים  קלסרים  ארבעה 
לבן( של מבנים בתכנונם של האדריכלים בנימין אידלסון וגרשון 

ציפור. ישראל, שנות ה-50 וה-60.
בין המודלים: בנין נאות אביב - תל אביב, בית ספר אזורי מרכז 
של  )בחתימתם   1968 חולים  בית  תכנית  ילדים,  מעון  הבשור, 
אידלסון וציפור(, תכנית לבית מלון ליד ישיבת פוניבז' בני ברק 
הצופים,  בהר  העברית  האוניברסיטה  קמפוס  לפועל(,  יצא  )לא 
תכניות  הצופים,  בהר  הסטודנטים  מעונות  התחמושת,  גבעת 
אדריכליות של בית החולים בפתח תקוה, קריה ב' תל אביב יפו. 
 35X26 בנייתם.  לאחר  המבנים  את  מציגים  מהתצלומים  חלק 
גדולים  כ-132 תצלומים  כ-40 עמודים, סה"כ  בכל קלסר  ס"מ, 

ו-14 קטנים. מצב טוב.

פתיחה: $500 

93. Photographs of Architectural Models – 
Benjamin Edelsohn and Gershon Zippor

Four  ring  binders  binding  photos  of  architectural 
models (black/white) of buildings planned and 
designed by architects Benjamin Edelsohn and 
Gershon Zippor. Israel, 1950s-60s.
Among the models: Neot Aviv building – Tel-Aviv, 
regional school Merkaz HaBessor, children's day care 
center, plan of a hospital 1968 (signed by Edelsohn 
and Zippor), plan for a hotel next to Yeshivat Ponevez 
in Bnei Brak (not carried out), Hebrew University 
Campus on Mount Scopus, architectural plans for a 
hospital in Petach Tikva, Kirya B Tel-Aviv-Jaffa. Some 
of the photos portray the buildings after construction 
has been completed. 35X26 cm, each ring binder 
contains 40 pp, total of about 132 large photos and 14 
small photos. Good Condition.

Opening price: $500

92. אוסף תצלומים של הצלמת עליזה הולץ – ירושלים, 
שנות ה-50-60

אוסף ובו כ-400 תצלומים בשחור לבן, של הצלמת עליזה הולץ 
 .)1994-1898(

תצלומים  וכן  נשים  של  פורטרטים  בעיקר  מכיל  האוסף 
משפחתיים, תפנימים של חדרי מגורים ומעט צילומי חוץ בארץ 

ומחוצה לה.
בעקבות עליית היטלר לשלטון עזבה הולץ את ברלין בה נולדה 
אצל  ילדים  בצילום  היא התמחתה  לירושלים.  ועברה  והתחנכה 
הצלם אלפרד ברנהיים. בתצלומים נראים רבים מתושבי שכונת 
גודל משתנה, בין 10X17 ל-30X24 ס"מ.  רחביה, שם התגוררה. 

מצב טוב, מעט קרעים בחלק משולי התמונות.

פתיחה: $250

92. Collection of Photographs by Aliza Holz – 
Jerusalem, 1950s-60s

Collection of about 400 b/w photos by the 
photographer Aliza Holz (1898-1994). The collection 
is composed mainly of portraits of women and family 
photos, interiors of living rooms and some outdoors 
photos in Israel and abroad.
With  Hitler’s  rise  to  power  Holz  left  Berlin  ,where 
she was born and raised, and moved to Jerusalem. 
Specialized in taking photos of children with 
photographer Alfred Bernheim. The photos feature 
many of Rehavia neighborhood inhabitants where 
she lived. Size varies, between 10X17 to 30X24. Good 
condition, minor tears to borders of some photos.

Opening price: $250
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95. The Jewish Street in Vilnius – Moshe 
Vorobeichic – German and Yiddish

Ein Ghetto im Osten. Zürich–Leipzig: Orell Füssli, 
1931. German and Yiddish .
Sixty-five photos by Moshe Vorobeichic (Raviv), 
documenting the pre-war atmosphere of the Jewish 
ghetto in Vilnius. Introduction by Zalman Shazar. This 
edition in Yiddish and German is the rarest of the 
three editions of the book. 7 pp, 64 photo-plates, 8 pp, 
19.5 cm. Good condition. Minute holes to German title 
page. Ex-Libris label on the inner side of back cover.

Opening price: $250 

גרמנית   - וורוביצ'יק  בווילנה - משה  95. רחוב היהודים 
ויידיש

 ,)Orell Fussli( פוסלי  אורל  הוצאת  בווילנה.  היהודים  רחוב 
ציריך–לייפציג, 1931. גרמנית ויידיש.

65 תמונות מאת משה וורוביצ'יק )רביב(, המתעדות את אווירת 
מאת  הקדמה  המלחמה.  שלפני  בתקופה  בווילנה  היהודי  הגטו 
זלמן שניאור. מהדורה זו ביידיש ובגרמנית היא הנדירה משלושת 
 19.5 עמ',   8 לוחות-תמונות,   64 עמ',   7 הספר.  של  המהדורות 
ס"מ. מצב טוב. חורים זעירים בדף השער הגרמני. תו-ספר בצדה 

הפנימי של הכריכה האחורית. 

פתיחה: $250

ארץ   - וורוביצ'יק  משה  מאת  תצלומים  ארבעים   .94
ישראל, 1934-1940

40 תצלומים של הצלם משה וורוביצ'יק, שהתפרסמו במוספים 
"דבר לגולה" ו"דבר הפועלת". ארץ ישראל, ]1934-1940[.

העובדת:  בהתיישבות  יום  היום  חיי  את  מתעדים  התצלומים 
ועוד.  ומגדל,  חומה  יישובי  הקמת  נוטרות,  חקלאית,  עבודה 
המוספים "דבר לגולה" ו"דבר הפועלת" נלוו לעיתון "דבר" אחת 
הצלם:  בחותמת  האחורי  בצדם  חתומים  תצלומים   19 לשבוע. 
אינם חתומים,  היתר   ,"10 רח' המגיד  "מ. וורוביצ'יק, תל-אביב, 
האחורי  בצדם  וורוביצ'יק.  ידי  על  כן  גם  צולמו  הנראה  כפי  אך 
ס"מ.   12X18 גודל ממוצע  ומצב משתנים.  גודל  לדפוס.  הנחיות 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1000

94. Forty Photographs by Moshe Vorobeichic – 
Eretz Israel, 1934-1940

40 photos by the photographer Moshe Vorobeichic, 
which were published in the supplements "Davar 
LaGolah" and "Devar HaPo'elet". Eretz Israel, [1934-
1940]. Hebrew.
The photos portray daily life in various settlements: 
agricultural work, guard, establishment of "Tower 
and Stockade" settlements, etc. These publications 
were weekly supplements to the daily Hebrew 
newspaper "Davar". 19 photos are ink stamped on 
the reverse:"M. Vorobeichic, Tel-Aviv, 10 HaMagid 
Street", the others are not signed but it seems that 
they were also photographed by Vorobeichic. On 
the reverse appear instructions for the printing. Sizes 
and conditions vary. Average size 12X18 cm. Overall good 
condition.

Opening price: $1000
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97. Ben Dov – Two Postcard Binders – Jerusalem

1. Old Jerusalem, produced by I. Ben Dov Bezalel 
Jerusalem, early 20th cent. Binder holds 12 postcards.
2. Views of Jerusalem (series A), produced by I. Ben 
Dov, Jerusalem, early 20th cent. Binder holds 18 
postcards.
Ben Dov immigrated to Eretz Israel in 1907 and was 
a partner in the founding of "Bezalel", was the first 
photographer of documentary films in Eretz Israel 
and produced numerous postcard binders of the 
lands views. 9X15.5 cm, good condition, minor spotting.

Opening price: $500

97. בן דוב - שני אוגדני גלויות – ירושלים

ירושלים, ראשית  י. בן דוב בצלאל  ירּושלם העתיקה, הוצאת   .1
המאה ה-20. האוגדן מחזיק 12 גלויות.

ירושלים,  דוב,  בן  י.  הוצאות  א'(,  )סריה  במראות  ירושלים   .2
ראשית המאה ה-20. האוגדן מחזיק 18 גלויות.

היה  "בצלאל",  בייסוד  שותף  והיה  ב-1907  לארץ  עלה  דוב  בן 
אוגדני  ופרסם  בארץ  דוקומנטריים  סרטים  של  הראשון  הצלם 
גלויות רבים של נופי הארץ. 9X15.5 ס"מ, מצב טוב מעט כתמים.

פתיחה: $500

96. הסתדרות "החלוץ" – אוגדן גלויות – ורשה, 1928 – 
משה וורוביצ'יק

אלבום חלוצי, ליובל עשר שנות הסתדרות "החלוץ". אוגדן גלויות 
אדר  יא'  ורשה,  בפולין.  "החלוץ"  של  המרכזי  הועד  בהוצאת 

תרפ"ח )1928(.
14 גלויות עם תצלומים המתעדים את פעילות קיבוצי ההכשרה 
בקליסובה",  אבנים  חוצבי  "קבוץ  בפולין:  "החלוץ"  תנועת  של 
בקוברין",  בנאים  "קבוצת  שצוצין",  בסביבת  חקלאית  "קבוצה 
ועוד. מתוארות בעברית, יידיש, אנגלית ופולנית. שם הצלם אינו 
נזכר, אך כפי הנראה, מרבית התצלומים נעשו בידי הצלם משה 
וורוביצ'יק )רביב(, אשר היה אמון על התיעוד החזותי של פעילות 
"החלוץ" בפולין, עד עלייתו לארץ בשנת 1934. הקדשה בכתב-יד 
על העטיפה וחותמת של "ועד העזרה לחלוצים למערב גליציה 
קרע  טוב.  מצב  ס"מ.   14.5X10.5 גלויות,   14 בקרקוב".  ושלסיה 

באחת הגלויות. קמטים וקרעים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $250

96. "HaHalutz" Organization – Postcard Binder – 
Warsaw, 1928 – Moshe Vorobeichic

A pioneers' album, for the tenth anniversary of 
"HaHalutz" organization. Postcard binder issued 
by the central committee of "HaHalutz" in Poland. 
Warsaw, [1928].
14 postcards with photos portraying the operation of 
"HaHalutz" training Kibbutzim in Poland: "Kibbutz 
Hotzvey Avanim in Klesow", "an agricultural group 
in the area of Shetsotsin", "Group of Builders in 
Kobryn", and more. Annotated in Hebrew, Yiddish, 
English and Polish. Name of photographer is not 
mentioned but it seems that most of the photos were 
taken by the photographer Moshe Vorobeichic (Raviv) 
who used to visually document "HaHalutz" activities 
in Poland until he immigrated to Eretz-Israel in 1934. 
A handwritten dedication appears on the cover as 
well as an ink stamp of "Committee for assisting the 
Halutzim in West Galicia and Silesia in Krakow". 14 
postcards, 14.5X10.5 cm. Good condition. Tear to one 
postcard. Minor creases and tears to cover.

Opening price: $250
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100. האחים אליהו - אוסף גלויות

72 גלויות בהוצאת האחים אליהו, יפו-תל-אביב. 
ישראל:  בארץ  ונופים  ערים  מושבות,  של  שחור-לבן  תצלומי 
נהלל, תל-חי, דגניה א', ראשון לציון, מקוה ישראל, ועוד. מרבית 
התצלומים של תל-אביב, חיפה וירושלים. גלויה אחת עם דיוקן 

חיים ויצמן. מצב טוב. לא היו בשימוש.

פתיחה: $200

100. Eliyahu Brothers – Collection of Postcards

72 postcards produced by Eliyahu Brothers, Jaffa-Tel-
Aviv.
Black and white photos of settlements, cities and 
views of Eretz Israel: Nahalal, Tel-Hai, Degania Aleph, 
Rishon LeZion, Mikve Israel, and more. Most of the 
photos are of Tel-Aviv, Haifa and Jerusalem. One 
postcard presents Haim Weizmann's portrait. Good 
condition. Never used.

Opening price: $200

99. האחים אליהו – ארבעה אוגדני גלויות

ארבעה אוגדני גלויות בהוצאת האחים אליהו, יפו-תל-אביב. 
• תמונות תל אביב, Souvenir of TEL-AVIV ו)18 גלויות, גלויה 
  Views Of Jerusalem ,ירושלים תמונות   • מנותקת(.  אחת 
 Souvenir ירושלים,  תמונות   • קרטון(.  במעטפת  גלויות  ו)10 

 Souvenir of ,טבריה תמונות   • גלויות(.  ו)18    ,of Jerusalem
Tiberias  ו)12 גלויות(. מצב משתנה. כתמים.

פתיחה: $300 

99. Eliyahu Brothers – Four Postcard Binders

Four postcard binders produced by Eliyahu Brothers, 
Jaffa-Tel-Aviv.
• Photos of Tel-Aviv, Souvenir of Tel-Aviv (18 postcards, 
one detached). • Photos of Jerusalem, Views of 
Jerusalem (10 postcards in a cardboard envelope). 
• Photos of Jerusalem, Souvenir of Jerusalem, (18 
postcards). • Photos of Tiberias, Souvenir of Tiberias 
(12 postcards). Condition varies. Spotting.

Opening price: $300

98. שני אוגדני גלויות - משה אורדמן

זו  שני אוגדני גלויות בהוצאת משה אורדמן. הגלויות מחוברות 
לזו ונתונות בעטיפה המקורית:

• אלבום מס' 3 - תמונות תל אביב. 10 גלויות )ממוספרות 2-7 
ו-22-25(. 

 10 ישראל.  בארץ  העברים  מושבות  תמונות   -  5 מס'  אלבום   •
גלויות )ממוספרות 41-50, גלויה אחת מנותקת(. 

9.5X14 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקרעים. 

פתיחה: $200 

98. Two Postcard Binders – Moshe Ordman

Two postcard binders  ,produced  by  Moshe  Ordman. 
The postcards are attached to each other and placed 
in their original cover:
• Album No. 3 – Tel-Aviv views. 10 postcards 
(numbered 2-7 and 22-25).
• Album No. 5 – Jewish settlements in Eretz Israel. 10 
postcards (numbered 41-50, one postcard – detached).
9.5X14 cm. Fair condition. Spotting and tears.

Opening price: $200
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103. אוסף גלויות גדול

אוסף הכולל כ-550 גלויות. מו"לים וזמני הדפסה שונים ]אירופה 
וארץ ישראל, סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20[. 

אוסף גדול ומגוון של גלויות עם תמונות ואיורים מארץ ישראל. 
לא  גלויות  וכן  רבות   )Real Photo( מצולמות  גלויות  ביניהן 

מחולקות )Undivided(. מצב משתנה.

פתיחה: $800

103. Extensive Collection of Postcards

Collection of about 550 postcards. Various publishers 
and printing periods [Europe and Eretz Israel, late 19 
century through mid 20th century].
Extensive and diverse collection of postcards with 
photos and illustrations of Eretz Israel. Numerous 
Real- Photo postcards and some undivided postcards. 
Condition varies.

Opening price: $800

102. לקט גלויות, שנות ה-20

56 גלויות עם תיאורי נוף של ישראל בראשית דרכה, בתי כנסת 
באירופה, ומספר גלויות עם ציורים של אמנים יהודיים. מו"לים 

שונים, ישראל ואירופה, ]שנות ה-20 בקירוב[. 
בין הגלויות, גלויה לכבוד הקונגרס הציוני הי"ד בוינה – אוגוסט, 
פתיחת  )ברלין-שרלוטנבורג(;  "ארצנו"  בהוצאת  גלויות   ;1925

נמל תל-אביב, גלויות מצולמות, ועוד. מצב משתנה. 

פתיחה: $250

102. Postcards Collection – 1920s

56 postcards portraying landscapes of Israel in its early 
days, synagogues in Europe, and several postcards 
with paintings by Jewish artists. Different publishers, 
Israel and Europe, [ca. 1920s].
Amongst the postcards, a postcard for the 14th Zionist 
Congress in Vienna – August 1925; postcards issued 
by “Artzenu” (Berlin-Charlottenburg): inauguration 
of Tel-Aviv Port, Real-Photo postcards, and more. 
Condition varies.

Opening price: $250

101. לקט גלויות - נופים ואתרים בארץ ישראל

לקט גלויות. מו"לים, מקומות וזמני הדפסה שונים.
• אוגדן גלויות "תמונות תל-אביב, ארץ ישראל", בהוצאת האחים 

אליהו )18 גלויות(.
• שמונה גלויות מתוך אוגדן בהוצאת אגודת הכורמים המשותפת 
של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב )במקור 12 גלויות(. • 14 גלויות 
בהוצאות שונות: F. Vester & co )"אמריקן קולוני"(, בימ"ס ה. 
איורי  עם  רובן  ועוד.  דב,  בן  יעקב  אליהו,  האחים  קרוגליאקוב, 
 9 גלויות. מצב משתנה.   40 סה"כ  ישראל.  ואתרים בארץ  נופים 

גלויות היו בשימוש. 

פתיחה: $200 

101. Collection of Postcards – Views and Sites in 
Eretz Israel

Collection of postcards. Various locations and periods 
of printing.
• Binder of postcards "photos of Tel-Aviv, Eretz Israel", 
produced by Eliyahu Brothers (18 postcards).
• Eight postcards out of a binder issued  by the joint 
society of Rishon Lezion and Zichron Ya'akov wineries 
(originally 12 postcards). • 14 postcards produced 
by various publishers: F.Vester & Co., ("American 
Colony"), H. Kruglayov, Eliyahu Brothers, Ya'akov 
Ben-Dov and others. Most postcards feature views 
of Eretz Israel. Lot of 40 postcards. Condition varies. 9 
Postcards have been used.

Opening price: $200
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106. אוסף גלויות - משוררים וסופרים 

שחור- פורטרטים  עם  'התחיה',  בהוצאת  גלויות   43 של  אוסף 
לבן של משוררים וסופרים ותיאור קצר אודותם )עברית ויידיש(. 
בין הדמויות: אחד העם, לילינבלום, ביאליק, הלל צייטלין, יוסף 
קלוזנר, פרץ סמולנסקין, ועוד. מצב טוב מאוד. לא היו בשימוש. 

פתיחה: $200

106. Collection of Postcards – Authors and Poets

Collection of 43 postcards produced by "HaTechiya" 
with b/w portraits of poets and authors with a short 
biography. Hebrew and Yiddish. Among the figures: 
Ahad Ha'Am, Lilienblum, Bialik, Hilel Zeitlin, Joseph 
Klausner, Peretz Smolenskin, and others. Very good 
condition. Never used.

Opening price: $200

104. לקט גלויות "שנה טובה"

שונים  הדפסה  וזמני  מקומות  מו"לים,  טובה".  "שנה  גלויות   32
]העשורים הראשונים של המאה ה-20[. 

רקמה  בפיסות-בד,  מקושטות  חלקן  מארה"ב;  רבות  גלויות 
ובקישוטים מובלטים. מצב משתנה, רובן היו בשימוש.

פתיחה: $200   

104. Collection of "Shana Tovah" Postcards

32 "Shana Tovah" postcards. Various producers, 
periods and printing locations, [first decades of 20th 
cent].
Numerous cards from the USA: some decorated with 
cloth pieces, embroidery or embossments. Condition 
varies, most of the postcards have been used.

Opening price: $200

105. אוסף מגוון של גלויות "שנה טובה" 

]המאה  וארה"ב,  ישראל  ארץ  אירופה,  טובה.  שנה  גלויות   55
 S. יהודיה,   ,.Williamsburg Art Co שונים:  מו"לים  ה-20[. 

Resnik, פניקס, ועוד. 
האוסף  ומצולמות.  מאוירות  טובה  גלויות שנה  של  מגוון  אוסף 
כולל, מספר גלויות מוקדמות )לא מחולקות(, שתי גלויות פופ-
מצב  ועוד.   ,Wiener Werkstätte בהוצאת  גלויות  שתי  אפ, 

משתנה. חלק מן הגלויות היו בשימוש.

פתיחה: $500 

105. Varied Collection of "Shana Tovah" Postcards

55  Shana  Tovah  postcards. Europe, Eretz Israel and 
the USA, [20th cent]. Various producers: Williamsburg 
Art co., Yehudiya, S. Resnik, Phoenix and others.
Varied collection of Shana Tovah postcards, illustrated 
and photographed. Collection includes several 
early postcards (undivided), two pop-up cards, two 
postcards produced by Wiener Werkstäte , etc.  
Condition varies. Some of the postcards have been used.

Opening price: $500
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תוניסיה, המחצית הראשונה  יהודי   - גלויות  אוסף   .108
של המאה ה-20 

של  הראשונה  המחצית  בתוניסיה.  היהודים  מחיי  גלויות,   31
המאה ה-20.

אוסף איכותי של גלויות עם תיאורי שכונות היהודים, חיי יום-יום 
ותלבושות מסורתיות. מצב משתנה. 

פתיחה: $250

108. Postcards Collection – Tunisian Jews, first 
half of 20th century

31 postcards of Jewish life in Tunisia. First half of 20th 
century.
A collection of postcards, of good quality,  portraying 
Jewish quarters, daily life and traditional garments. 
Condition varies.

Opening price: $250 107. Postcards Collection – Moroccan Jews, First 
half of 20th century

93 postcards, Moroccan Jews. First half of 20th 
century.
A collection of postcards of good quality, portraying 
women and man in traditional and modern clothing, 
daily life, streets in different cities, etc. Condition varies.

Opening price: $600

107. אוסף גלויות - יהודי מרוקו, המחצית הראשונה של 
המאה ה-20 

93 גלויות, מחיי היהודים במרוקו. המחצית הראשונה של המאה 
ה-20.

אוסף איכותי של גלויות עם תיאורים של נשים וגברים בבגדים 
ועוד.  רחובות בערים שונות,  יום,  יום  חיי  ומודרניים,  מסורתיים 

מצב משתנה.

פתיחה: $600
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110. Postcard Binder – Palestine Pavilion at the 
International Exposition in Paris

Postcard binder, Le Pavillon de la Palestine, Exposition 
Internationale Paris, 1937. Produced by Librarie 
Lipschutz. Hebrew.
Binder with a dozen postcards of the Palestine pavilion 
in the International Exposition in Paris,1937. 9X15 cm. 
Postcards in good condition, some minor spotting on cover.

Opening price: $200

111. לקט גלויות מצולמות - שוק "פטיקוט ליין" – לונדון, 
ראשית המאה ה-20

 .)Petticoat Lane( ליין"  "פטיקוט  שוק   - מצולמות  גלויות   15
לונדון, ]ראשית המאה ה-20[. 

היהודים  והעסקים  בלונדון  ליין"  "פטיקוט  שוק  של  תצלומים 
 ,)Polly Nathan's Fish Shop( בשוק: חנות הדגים של פולי נתן
מכירה פומבית של בגדים יד שנייה ביום ראשון, מבנה בית הספר 

היהודי - Jews' Free School, ועוד. 
שוק "פטיקוט ליין" הוא אחד השווקים הוותיקים של לונדון. החל 
יהודים רבים אשר  באזור מהגרים  להתיישב  1882 החלו  משנת 
הטקסטיל  בתחום  השתלבו  מהם  אירופה. רבים  ממזרח  נמלטו 
ותרמו לשגשוגו של השוק. אופיו היהודי של  והמסחר בבגדים, 
השוק באותה תקופה בא לידי ביטוי בימי פעילותו – השוק פעל 
גלויות. מצב משתנה. חמש   15 בימי ראשון אך נסגר בשבתות. 

גלויות היו בשימוש. 

פתיחה: $300

109. Postcards with Caricatures of the 19th 
Zionist Congress Participants – Ya'akov Bickels

13 postcards with caricatures by Ya'akov Bickels – 
portraits of the 19th Zionist Congress participants. 
[Luzern, 1935].
Portraits of: Haim Weizmann, Leib Yaffe, Berl 
Katzenelson, and others. On the reverse appears the 
inscription in Hebrew and German: "Caricatures of The 
Zionist Congress (Hebrew) – Kongress-Karikaturen.
Ya'akov Bickels (1911-1945), psychiatrist and 
caricaturist, native of Lvov. According to testimonies 
Bickels was killed in a Russian bombardment in 
Warsaw in April 1945. 14.5X10.5 cm. Good condition. 
Spotting. It seems that the postcards are part of an original 
binder of 20 postcards.

Opening price: $400

הבינלאומי  ביריד  פלשתינה  דוכן   - גלויות  אוגדן   .110
בפריז

 Le Pavillon De La Palestine, Exposition גלויות,  אוגדן 
.Librairie Lipschutz 1937. הוצאת Internationale Paris

בתערוכה  פלשתינה  מדוכן  גלויות  תריסר  הכולל  אוגדן 
הבינלאומית בפריז בשנת 9X15 .1937 ס"מ. הגלויות במצב טוב, 

מעט כתמים על העטיפה. 

פתיחה: $200 

109. גלויות עם קריקטורות של משתתפי הקונגרס הציוני 
ה-19 - יעקב ביקלס

 -  )Bickels( ביקלס  יעקב  מאת  קריקטורות  עם  גלויות   13
דיוקנאות של משתתפי הקונגרס הציוני ה-19. ]לוצרן, 1935[. 

ואחרים.  כצנלסון,  ברל  יפה,  לייב  ויצמן,  חיים  המצוירים:  בין 
הציוני  הקונגרס   ]![ "קרוקטורות  הכיתוב  נדפס  האחורי  בצדן 

.Kongress-Karikaturen
וצייר קריקטורות,  )1911-1945(, רופא פסיכיאטר  יעקב ביקלס 
יליד לבוב. לפי העדויות, נהרג בהפצצה רוסית על ורשה באפריל 
14.5X10.5 .1945 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כפי הנראה, מתוך אוגדן 

המכיל 20 גלויות.   

פתיחה: $400 
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113. אוסף גדול של "פרסים" 

המאה  ]ראשית  ארה"ב/גרמניה,  "פרסים".  כ-490  הכולל  אוסף 
ה-20[.

"פרסים" צבעוניים המתארים אירועים תנ"כיים וסצינות יהודיות: 
שמשון,  לולבים;  עם  הקפות  תשליך,  תפילין,  מניח  בן  לצד  אב 
משה בתיבה, "וגר זאב עם כבש", ועוד. כל אחד מסוגי ה"פרסים" 

מופיע במספר עותקים רב. גודל משתנה. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $300

113. Extensive Collection of "Scraps"

Collection of 490 "scraps". USA/Germany, [early 20th 
cent].
Colorful scraps of biblical and Jewish scenes: father 
standing by his son laying Tefilin, Tashlich, Hakafot 
with Lulav; Shimshon, Moshe in the basket, "Wolf 
living with a Sheep", and more. Numerous copies of 
each of the "scraps". Size varies. Very good condition.

Opening price: $300

112. אלבום גלויות )קטלוג( - פלפוט, שנות ה-50

תצלומים  כ-200  עם  פלפוט,  בהוצאת  מצולמות  גלויות  אלבום 
מנצרת, צפת, חיפה וצפון הארץ, שנות החמישים.

יד.  בכתב  בעט  סידוריים  ומספרים  לבן  או  בשחור  כתוביות 
מצורפים שני עמודים בכתב יד עם מספרים סידוריים ומיון של 

התמונות. 27X38 ס"מ, מצב טוב, הכריכה מעט שחוקה.

פתיחה: $250 

112. Postcard Album (Catalogue) – Palphot, 
1950s

Album of photographed postcards produced by 
Palphot, with about 200 photos of Nazareth, Safed, 
Haifa and the north, 1950s.
Captions  in  black  or  white  and  serial  numbers, 
handwritten in pen. Attached are two handwritten 
pages with serial numbers and classification of the 
photos. 27X38 cm, good condition, binding somewhat 
worn.

Opening price: $250

111. Collection of Photographed Postcards – 
"Petticoat Lane" Market – London, early 20th 
century

15 photographed postcards – "Petticoat Lane" 
Market. London [early 20th cent.]
Photos of Petticoat Lane market in London and the 
Jewish vendors in the market: Polly Nathan's Fish 
Shop, an auction of second-hand clothes on Sunday, 
Jews' Free School building, etc.
"Petticoat Lane" is one of the oldest markets in 
London. Starting in 1882 Jewish immigrants who 
fled from East Europe settled in the area. Many of 
the Jews were involved with the trades of textile and 
clothing, and contributed to the prosperity of the 
market. The Jewish character of the market at that 
period affected the days of operation – the market 
operated on Sundays but was closed on Saturdays. 15 
postcards. Condition varies. Five postcards have been used.

Opening price: $300
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115 . לוח "מזרח" מודפס עם איורי המקומות הקדושים 

עם  וזהב(,  כסף  והדפסת  ליטוגרפי  )דפוס  מודפס  "מזרח"  לוח 
וויגאליק"  פסח  "יעקב  הוצאת  הקדושים.  המקומות  איורי 
]ראשית  ירושלים,  ]מונזון[,  מאנזאהן  ל.  א.  דפוס   ,)Wigolik(

המאה ה-20[.
לייב  אברהם  ידי  על  הנראה,  כפי  נעשו,  הכרזה  וציור  עיצוב 
מונזון. במרכז הלוח מפת ארץ ישראל )דהויה(. מסביב, במסגרת 
מעגלית, תיאורי קברי האבות ותיאורים שונים בשילוב פסוקים. 
התחתונות  בפינות  ירושלים,  של  תיאורים  העליונות  בפינות 
ציורי  ובתחתית  הדף  בראש  דהויה(.  )השמאלית  העולם  מפות 

בעלי חיים ולצדם המימרה "עז כנמר וקל כנשר..." )אבות(. 
דפוס מונזון נוסד בירושלים ב-1892, על ידי אברהם לייב מונזון, 
עיקר  הראשונות  בשנים  בפרנקפורט.  המקצוע  רזי  את  שלמד 
וקישוטים לבתי כנסת.  דברי הדפוס היו מזכרות מארץ הקודש 
הצטרפו  הזמן  ובמשך  מונזון  לייב  של  היו  הראשונים  הציורים 
אמנים נוספים. בתקופת פעילותו, נחשב דפוס מונזון למתקדם 
עד  פעל  מונזון  דפוס  זהב.  בצבע  להדפיס  היכולת  בשל  ביותר 

לשנת 1992. 
קרעים  ומעט  כתמים  בינוני,  מצב  במסגרת.  ס"מ,   67X52.5
מליקוי  כתוצאה  יתכן  מאד,  דהויים  חלקים  מספר  בשוליים, 

בשעת ההדפסה. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $250

114. Album of Illustrations by Ber Horowitz - 
Actors of the play "The Dybbuk"

The album contains 39 reproductions of drawings by 
Ber Horowitz, with portraits of "Habima's" actors 
participating in the play [Vienna? - late 1930s].
The drawings were drawn by Horowitz during a 
tour of the play in Europe in 1938. The album opens 
with a leaf bearing the Yiddish title, handwritten 
by the artist: "Ber Horowitz – Habima's Dybbuk 1". 
Horowitz, born 1895, was murdered in the Holocaust 
in 1942. It is likely that the drawings presented here 
were meant to be published as an illustrations booklet 
and that this is in fact a draft of such a booklet, which 
was never published. [41 leaves], folder 29.5 cm. Good 
condition. Tears on the first and last leaves.

Opening price: $250

114. אלבום איורים של בער האראוויץ - שחקני "הדיבוק"

אלבום הכולל 39 רפרודוקציות של רישומים מאת בער האראוויץ 
בהצגה  המשתתפים  "הבימה"  שחקני  של  דיוקנאות  ובהם 

"הדיבוק". ]וינה? סוף שנות ה-30[. 
של  ההופעות  סיבוב  במהלך  הורוביץ  על-ידי  נעשו  הרישומים 
כותרת  עם  דף  האלבום  בפתח   .1938 בשנת  באירופה  "דיבוק" 
בכתב ידו של האמן: "בער האראוויץ – הבימה'ס דיבוק 1". האמן 
בער האראוויץ נולד בשנת 1895 ונספה בשואה בשנת 1942. כפי 
כחוברת-איורים  להתפרסם  נועדו  שלפנינו  הרישומים  הנראה, 
דף[,   41[ אור.  ראתה  שלא  לחוברת  טיוטה  לפנינו  כי  ואפשר 

תיקיה 29.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בדף הראשון ובדף האחרון. 

פתיחה: $250 
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116. Collection of Sketches – Beer Advertisements 

23 original sketches for beer advertisements [ca. 
1950s-60s].
Drawn and painted by hand in various techniques – 
ink, pencil, watercolor and Gouache on paper.
Among the slogans found in the advertisements: "Beer 
– a drink for soldiers", "Beer for every temperature", 
"We always prefer to drink…beer, white and black", 
etc. Some of the sketches are signed on the reverse: 
"Liff – Graphics, Tel-Aviv". Sizes and condition vary.

Opening price: $200

116. אוסף מתווים – פרסומות לבירה

23 מתווים מקוריים לפרסומות לבירה, ]שנות ה-50-60 בקירוב[. 
דיו, עפרון, צבע מים   – ביד, במגוון טכניקות  ומצוירות  כתובות 

וגואש על נייר.
בין הסיסמאות המופיעות בפרסומות: "בירה – המשקה לחייל", 
לבנה  בירה,  לשתות...  נעדיף  "תמיד  טמפרטורה",  לכל  "בירה 
ולביבות בכל  "בירה  "בירה מרווה, מרעננת, מבדרת",  ושחורה", 
ועוד. חלקן חתומות  בירה מאלט",   – לילדים  "חסון  המסיבות", 
מאחור "ליפ – גרפיקה שימושית, תל-אביב". גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

115. Printed "Mizrah" with Illustrations of the 
Holy Places

A printed "Mizrah" plate (lithographic printing with 
silver and gold print), with illustrations of the holy 
places. Published by "Ya'akov Pesach Wigolik", A.L. 
Monsohn press, Jerusalem,[early 20th cent.].
The design and illustrations were probably created 
by Avraham Leib Monsohn. In the center appears a 
map of Eretz Israel (faded) surrounded by a frame 
with illustrations of the holy "graves of the fathers" 
with various verses. In the upper corners scenes of 
Jerusalem are depicted and in the lower corners, maps 
of the world (left map is faded). On the upper and 
lower part of the leaf are illustrations of animals and 
the verse "Mighty as a Tiger and light as an Eagle…"
The Monsohn Printing Press was established in 
Jerusalem in 1892 by Avraham Leib Monsohn who 
travelled to Frankfurt to learn printing methods. 
During the first few years he mainly printed souvenirs 
from the Holy Land and synagogue decorations. 
The first drawings were created by Leib Monsohn 
while other artists joined at a later stage. Monsohn 
publishing house was considered the most modern 
due to its ability to print also in gold. The enterprise 
was active until the year 1992.
67X52.5 cm, framed. Fair condition, minor spotting and 
tears, several parts are faded – possibly because a printing 
fault. Not examined out of frame.

Opening price: $250
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לב ניקולייביץ' טולסטוי. • הסופר הגרמני Julius Stinde )עם הקדשה ארוכה בכתב ידו(. • 
Marie Ebner- האוסטרית  הסופרת   •  .)Wilhelm Raabe( ראבה  וילהלם  הגרמני  הסופר 

 .)Georg Brandes( החוקר ומבקר הספרות הדני גאורג ברנדס .)עם הקדשה( Eschenbach
• המלחין זיגפריד וגנר )Siegfried Wagner(, בנו של ריכרד וגנר. • המלחין האיטלקי ג'וזפה 
ורדי )חתימה על קבלה(. • המלחין האיטלקי ג'אקומו פוצ'יני )חתימה נאה עם איור חמשת 
)לצד  סרסטה  פבלו  הספרדי  והמלחין  הכנר   • שטראוס.  ריכרד  הגרמני  המלחין   • תווים(. 
חתימתו הוסיף איור של חמשת תווים(. • שחקני הבורגתיאטר )התיאטרון האוסטרי הלאומי 

בוינה(, זמרי אופרה ורבים נוספים. 
כ-121 חתימות באלבום 13X20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים. פגמים בכריכה )שדרה 

מנותקת בחלקה, כריכה רופפת(. 

פתיחה: $7000

117. אלבום אוטוגרפים והקדשות אישיות - סופרים, מלחינים, ואנשי רוח – וינה,
1899-1900 – הקדשה מאת הרצל / חתימות מאת טולסטוי ורבים אחרים

אלבום אוטוגרפים והקדשות מאת סופרים, מלחינים, ואנשי רוח. וינה, 1899-1900. 
האלבום היה שייך למר זיגמונד מילך )Sigmund Milch( מוינה, אשר ליקט את האוסף באדיקות, 
חתימה לחתימה, שילב גלויות שנשלחו אליו מאנשי-שם בתוך דפי האלבום, החתים אמנים על דפי 

המחברת או על כרטיסי בריסטול, הוסיף את תמונותיהם, ואף בישם את דפי האלבום.
כאמור,  חתמו,  החותמים  מן  חלק  בכתב-יד.  והקדשות  אוטוגרפים  ממאה  למעלה  מכיל  האלבום 
על דפי האלבום, ואף הוסיפו איור לצד חתימתם, וחלק מן החתימות נחתמו על כרטיסי בריסטול, 

הודבקו או צורפו לאלבום. מרבית האוטוגרפים מתוארכים בידי החותמים. 
האלבום כולל אוטוגרפים והקדשות מאת: 

 Wer nicht wenigstens / eine Idee" :)בנימין זאב הרצל – הקדשה חתומה בכתב-ידו )בגרמנית •
 hat, für / die er zu sterben / bereit ist, der ist / nicht werth zu leben. / Th. Herzl / 2
Juni 1900" - "מי שאין לו רעיון שעבורו הוא מוכן למות, אינו ראוי לחיות", 2 ביוני 1900. • הסופר 

חתימות, כתבי יד וארכיונים, ספרות עברית ויידיש, 
ביבליוגרפיה ומחקר

Autographs, Manuscripts and Archives, Hebrew and Yiddish Literature, 
Bibliography and Research
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117. Album of Autographs and Personal Dedications – Authors, Composers 
and Intellectuals – Vienna, 1899-1900 – Dedication from Herzl / Autographs by 
Tolstoy and Many Others

Album of autographs and dedications by authors, composers and intellectuals. 
Vienna, 1899-1900. 
The album belonged to Mr. Sigmund Milch of Vienna, who gathered the collection 
with much devotion, autograph after autograph, integrated postcards that were 
sent to him by famous persons within the album, got artists to sign in the notebook 
or on cards, added their photos and even perfumed the album.
The album contains more than one hundred autographs and handwritten 
dedications. A majority of the signatories signed within the album and even added 
illustrations next to their autograph, while some autographs were on Bristol cards, 
pasted or attached to the album. Most autographs are dated by the signatories.
The album contains autographs and dedications by:
• Theodor Herzl – A handwritten dedication (in German): Wer nicht wenigstens / 
eine Idee hat, für / die er zu sterben / bereit ist, der ist / nicht werth zu leben. / Th. 
Herzl / 2 Juni 1900 (Who has not an idea, for which he could die, is not worthy to 
live). June 2,1900. • Author Lev Nikolayevich Tolstoy. • German author Julius Stinde 
(with a long handwritten dedication). • German author Wilhelm Raabe. •Austrian 
author Marie Ebner-Eschenbach (with dedication). • Danish literary critic and

researcher Georg Brandes. • Composer Siegfried Wagner, son of Richard Wagner. 
• Italian composer Giuseppe Verdi (autograph on a receipt). • Italian composer 
Giacomo Puccini (fine autograph with an illustration of notation staff). • German 
composer Richard Strauss. • Spanish violinist and composer Pablo de Sarasate (next 
to his autograph Sarasate added an illustration of notation staff). • Burgtheater 
actors (national Austrian theater in Vienna), opera singers and many others.
About 121 autographs in an album 13X20 cm. Good condition. Minor spots and tears. 
Damages to binding (spine partly detached, loose binding).

Opening price: $7000
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118. אוסף אוטוגרפים גדול ומשובח

אוסף הכולל כ-820 אוטוגרפים – מכתבים חתומים, הקדשות וחתימות, מאת מגוון רחב של אישים 
והקדשות  ומגוונים: מכתבים  בתחומים רבים  השנים האחרונות,  וחמישים  בולטים ממאה  יהודיים 
מסופרים ומשוררים )חלקם בני דור ההשכלה( דמויות בולטות וחשובות בהנהגה הציונית, דמויות-
מפתח בתולדות היישוב בארץ ישראל, אמנים יהודיים, מדינאים, מו"לים ובעלי בתי-מסחר לספרים, 
בארץ,  יהודיים  וארגונים  אגודות  ותעשייה,  מסחר  אנשי  וחוקרים,  סוחרי-ספרים  ביבליוגרפים, 

באירופה ובארצות המזרח, ועוד. 
בין הפריטים נמצאים מכתבים מהאישים הבאים: תיאודור הרצל, אחד העם )מכתב אל מנדלי מו"ס 
שינקין,  מנחם  אז"ר,  ויסוצקי,  זאב  קלונימוס  לווה,  היינריך  נורדאו,  מקס  סוקולוב,  נחום  ובן-עמי(, 
מנחם אוסישקין, יהושע חנקין, אליהו גולומב, דב הוז, מאיר דיזנגוף, חיים ארלוזורוב, הרברט סמואל, 
זאב ז'בוטינסקי, הנרייטה סאלד, ארתור רופין, ד"ר חיים חיסין, ד"ר הלל יפה, ד"ר משה וולך, זלמן דוד 
לבונטין, יוסף קלוזנר, שלום עליכם, מארק שאגאל, איציק מאנגער, אברהם סוצקעווער, דוד פרישמן, 
אורי צבי גרינברג, מרטין בובר, גרשם שלום, אלי וויזל, סטפן צווייג )שני מכתבים, באחד מהם נזכר 
יהושע השל, לאה  בן-יהודה, אברהם  עגנון, אשר ברש, אליעזר  ביאליק, ש"י  נחמן  חיים  טולסטוי(, 
)שפ"ר(, הרמן שטרוק,  יהודה עמיחי, שלום אש, אברהם שלונסקי, שאול פנחס רבינוביץ  גולדברג, 
בוריס שץ, דוד בן-גוריון, מנחם בגין, משה דיין, בנימין נתניהו, שמעון פרס, ועוד אישים ידועים רבים. 
רבים מהמכתבים באוסף שלפנינו הנם מכתבים מעניינים כשלעצמם, מכתבים ארוכים ואישיים בני 

מספר דפים, או גלויות אישיות. המסמכים מסודרים בארבעה אלבומים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $12000
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118. Remarkable and Extensive Autographs Collection

Collection of about 820 autographs – signed letters, dedications and 
signatures, by a variety of prominent Jewish figures of the past one 
hundred and fifty years, in numerous and diverse areas: letters and 
dedications from authors and poets (some of the Haskala generation), 
prominent and important Zionist leaders, key-figures in the history of 
the Yishuv in Eretz Israel, Jewish artists, politicians, book publishers and 
owners of book shops, bibliographers, book dealers and researchers, 
persons from the areas of trade and industry, Jewish societies and 
organizations in Eretz Israel, Europe and Eastern countries, and more.
Amongst the various items are letters from the following: Theodor 
Herzl, Ahad HaAm (a letter to Mendele Moicher Seforim and Ben-
Ami), Nahum Sokolov, Max Nordau, Heinrich Loewe, Kalonymos 
Ze'ev Wisotsky, A"zar, Menachem Sheinkin, Menachem Ussishkin, 
Yehoshua Hankin, Eliyahu Golomb, Dov Hoz, Meir Dizengoff, Haim 
Arlozorov, Herbert Samuel, Ze'ev Jabotinsky, Henrieta Szold, Arthur 
Rupin, Dr. Chaim Hisin, Dr. Hilel Yaffe, Dr. Moshe Wallach, Zalman 
David Levontin, Yossef Klausner, Shalom Aleichem, Marc Chagall, 
Itzik Manger, Avraham Sutzkever, David Frishman, Uri Zvi Greenberg, 
Martin Buber, Gershom Scholem, Eli Weisel , Stefan Zweig, (two 
letters, in one of them Tolstoy is mentioned), Haim Nachman Bialik, 
S.Y. Agnon, Asher Barash, Eliezer Ben-Yehuda, Avraham Yehoshua 
Heshel, Leah Goldberg, Yehudah Amichai, Shalom Asch, Avraham 
Shlonsky, Shaul Pinchas Rabbinowitz (SHE"FER), Herman Struck, Boris 
Schatz, David Ben-Gurion, Menachem Begin, Moshe Dayan, Binyamin 
Netanyahu, Shimon Peres and other famous personalities.
Many of the letters presented here are interesting per se, some long 
and personal letters of several leaves, or personal postcards. The 
documents are arranged in four albums. Sizes and conditions vary.

Opening price: $12000
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119. אוסף חתימות – חותמי מגילת העצמאות וחברי הכנסת הראשונה

תשעה-עשר  של  חתימותיהם  עם  יום-ראשון(  ומעטפות  )מכתבים  מסמכים  תשעה-עשר   .1-19
מחותמי מגילת העצמאות, ביניהם: דניאל אוסטר, פרץ )פריץ ברנשטיין(, דוד צבי פנקס, אליהו ברלין, 

פנחס רוזן, הרב יצחק מאיר לוין, יצחק גרינבוים, רחל כהן, בכור שטרית, גולדה מאיר, ואחרים. 
שכיהנו  ציבור  אנשי  של  חתימותיהם  עם  הקדשות(,  תעודות,  )מכתבים,  מסמכים  שמונים   .20-99
בכנסת הראשונה של מדינת ישראל )14 בפברואר 1949 עד 20 באוגוסט 1951(, ביניהם: שמואל דיין, 
יצחק בן-אהרן, אליהו לנקין, מנחם בגין, נתן ילין-מור, משה אונא, ערי ז'בוטינסקי, ואחרים )חלקם 

מופיעים גם בין חותמי המגילה(. 
או  ישראל  אינם מסמכים הקשורים בהכרזה על הקמת מדינת  הנ"ל  עליהם חתומים  • המסמכים 

בכנסת הראשונה. רשימה מלאה של החתימות תישלח לפי דרישה. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $5000

119. Collection of Signatures – Declaration of Independence and Members 
of the First Knesset Signatories

1-19. Nineteen documents (letters and First-Day Envelopes) with signatures of 
nineteen of the Declaration of Independence signatories, amongst them: Daniel 
Auster, Peretz (Fritz Bernstein), David Zvi Pinkas, Eliyahu Berlin, Pinchas Rosen, rabbi 
Yitzchak Meir Levin, Yitzchak Greenboim, Rachel Cohen, Bechor Shitrit, Golda Meir, 
and others.
20-99. Eighty documents (letters, certificates, dedications), with signatures of public 
figures who served in the 1st Knesset of the State of Israel (February 14, 1949 until 
August 20, 1951), amongst them: Shmuel Dayan, Yitzchak Ben-Aharon, Eliyahu 
Lenkin, Menachem Begin, Nathan Yelin-Mor, Moshe Una, Eri Jabotinsky, and others 
(some appear amongst the Declaration of Independence signatories).
• Documents on which the above are signed are not related to the Declaration of 
Independence or to the First Knesset. A complete list of signatures will be sent upon 
request.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $5000

119



חתימות, כתבי יד וארכיונים, ספרות עברית ויידיש, ביבליוגרפיה ומחקר     |  75

122. תעודת-ציר – בית"ר פולניה, 1933 – חתימת מנחם 
בגין

השלישי  הארצי  לכינוס  ציר"  "תעודת  מודפס,  בריסטול  כרטיס 
של ברית-תרומפלדור בפולניה. ורשה, חול המועד סוכות תרצ"ד, 

אוקטובר 1933.
בחזית נכתב שם בעל הכרטיס, דוד מלמדוביץ, קצין מפקדת גליל 
הארגון,  משרד  ומנהל  הנציב  של  חתימותיהם  ונוספו  ביילסק, 
נדפס  בצדו האחורי של הכרטיס  בגין".  "מ.  בגין, החותם  מנחם 
סדר היום של הכינוס, בהשתתפות אורי צבי גרינברג, "מ. ביעגין" 
סימני  קמטים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   10X14 ואחרים.  ]בגין[, 

קיפול וכתמים. 

פתיחה: $200

122. Delegate-Card – Beitar Poland, 1933 – 
Menachem Begin's Signature

A Printed Bristol card, "Delegate card" - third national 
convention of Brit-Trumpeldor in Poland. Warsaw, 
Succoth, October, 1933.
On the front appears the card holder name, 
David Melamedovitch, officer of Beilsk province 
headquarters, with signatures of the commissioner 
and the office director, Menachem Begin, signed 
"M.Begin". On the reverse appears the convention 
agenda, with the participation of Uri Zvi Grinberg, 
"M.Begin" and others. 10X14 cm. Fair-good condition. 
Creases, folding marks and spotting.

Opening price: $200

שטרוק  והרמן  ז'בוטינסקי  זאב  חתימות  עם  גלויה   .121
ומכתב מהיינריך לווה

גלויה עם דיוקן הרמן שטרוק מאת יוסף ישראלס. הוצאת קק"ל, 
וינה, ]שנות העשרה של המאה ה-20[.

ה-12  הציוני  הקונגרס  במהלך  נשלחה  הגלויה  הנראה,  כפי 
שהתקיים בקרסלבד בשנת 1921 )חותמות דואר מצ'כוסלובקיה(. 
שטרוק.  של  בכתב-ידו  קצרה  וברכה  חתימה  לאיור  מתחת 
בצדה השני של הגלויה מכתב מאת היינריך לווה ליוהנה אשתו. 
 V."( ז'בוטינסקי  זאב  נוספו בעפרון חתימתו של  תחת המכתב 

Jabotinsky"( וחתימה נוספת. 9X14 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

121. Postcard with Signatures by Ze'ev Jabotinsky 
and Hermann Struck and a Letter from Heinrich 
Loewe

Postcard with Hermann Struck's portrait by Jozef 
Israels. Issued by JNF, Vienna, [1910s].
It seems that the postcard was sent during the 12th 
Zionist Congress in Karlsbad in 1921 (Czech postal ink 
stamps).
Below the illustration follows a signature accompanied 
by a short greeting, handwritten by Struck. On the 
reverse: a letter sent by Heinrich Loewe to Johana, his 
wife. Below the letter, Ze'ev Jabotinsky's signature ("V. 
Jabotinsky") was added in pencil and an additional 
signature. 9X14 cm. Good condition.

Opening price: $250

120. גולדה מאיר - שתי גלויות חתומות – ארה"ב, 1916

נשלחו  בכתב-יד, חתומות.  גלויות  )מבוביץ'(, שתי  גולדה מאיר 
 .)Regina Hamburger( המבורגר  רג'ינה  הקרובה  חברתה  אל 

ארה"ב, 1916. אנגלית.
גלויות אישיות, חתומות בשם Goldie. בהקדמה לספרה "חיי", 
מכתבים  כותבת  וגם  יומנים  כתבתי  לא  "מעולם  כותבת,  מאיר 
לא הייתי". בהמשך ספרה מזכירה מאיר את המבורגר כחברתה 
הקרובה מימי לימודיהן המשותפים במילווקי. 9X15 ס"מ. מצב 

טוב.

פתיחה: $400

120. Golda Meir – Two Signed Postcards – USA, 
1916

Golda Meir (Mabovitch), two autographed, 
handwritten postcards, sent to her close childhood 
friend Regina Hamburger. USA, 1916. English.
Personal postcards, affectionately signed "Goldie". 
In the introduction to "My Life", Meir writes, "I 
have never kept diaries, nor have I ever been a 
writer of letters". Later in her book Meir mentions 
Hamburger as her close friend from their school days 
in Milwaukee. 9X15 cm. Very good condition.

Opening price: $400

120121
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גוריון  בן  דוד  בידי  חתום  לקונסול,  הסמכה  מסמך   .124
ויצחק בן צבי, 1956

טלבר, חתום  עדין  במונטריאול  ישראל  לקונסול  מסמך הסמכה 
תשי"ז  אלול,  כ"א  ירושלים,  בן-צבי.  ויצחק  בן-גוריון  דוד  בידי 

.]1956[
מסחרי  כקונסול  בתפקידו  שימש  )טיילהבר(  טלבר  עדין 
ס"מ   28.5X43  .1957-1960 השנים  בין  )קנדה(  במונטריאול 

במסגרת 31X45.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

124. Consul Ordination Document, Signed by 
David Ben-Gurion and Yitzchak Ben-Zvi, 1956

Ordination document appointing Adin Talbar as 
consul in Montreal, signed by David Ben-Gurion and 
Itzchak Ben-Zvi. Jerusalem, [1956]. Hebrew.
Adin Talbar (Teilhaber) served as a commercial consul 
in Montreal (Canada) between the years 1957-1960. 
28.5X43 cm. framed: 31X45.5 cm. Good condition.

Opening price: $200

123. Six Certificates Signed by Jabotinsky / Ben 
Zion Spitz Archive – Beitar Official in Vienna

Documents archive of Berthold (Ben Zion) Spitz, 
Beitar official in Vienna (b. 1908).
Spitz held different roles in Beitar branch in Vienna, 
starting as a guide being promoted to secretary of the 
Austrian Commissionership. Made Aliya in 1938.
Amongst the documents: six Beitar Member Card of 
the years 1933-1938. All of the cards are signed by 
Beitar leader – Ze'ev Jabotinsky; delegate card for 
the founding convention of the "Histadrut Zionit 
Hadashah" (September 1935) and Aliya certificate of 
1938. In addition, various certificates related to Jewish 
Zionist organizations in Austria. The archive contains 
tens of documents. Documents signed by Jabotinsky – 
average size: 14X10 cm, good condition. Other documents 
– sizes and conditions vary.

Opening price: $2000

בן  ארכיון   / ז'בוטינסקי  ע"י  חתומות  תעודות  שש   .123
ציון שפיץ – איש בית"ר וינה 

 ,)Berthold Spitz( שפיץ )ארכיון מסמכים של ברטולד )בן ציון
שונים  תפקידים  מילא  שפיץ  ב-1908(.  )נולד  וינה  בית"ר  איש 
בסניף בית"ר וינה, ממדריך ועד מזכיר הנציבות באוסטריה. עלה 

לארץ ב-1938. 
 .1938-1933 מהשנים  בית"ר  חבר  תעודות  שש  המסמכים:  בין 
ז'בוטינסקי;  זאב   - בית"ר  ראש  ע"י  ביד  חתומות  התעודות  כל 
הציונית החדשה  המיסדת של ההסתדרות  בכנסיה  ציר  כרטיס 
)ספטמבר 1935( ותעודת עליה מ-1938. בנוסף, תעודות שונות 
הקשורות לארגונים יהודים ציונים באוסטריה. סה"כ כולל האוסף 
עשרות מסמכים. תעודות עם חתימת ז'בוטינסקי - גודל ממוצע: 

10X14 ס"מ, מצב טוב. יתר המסמכים - גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000
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125. "The Hope of Israel", by Barbara Anne 
Simone – Author's Dedication to Moses 
Montefiore 

The Hope of Israel; Presumptive Evidence that the 
Aborigines of the Western Hemisphere are descended 
from the Missing Tribes of Israel, by Barbara Anne 
Simone. London: R. B. Seeley & W. Burnside, 1829. 
English. A composition claiming that the Aborigines 
are descendants of the Ten Lost Tribes. On the page 
preceding the title page appears a dedication by the 
author to Moses Montefiore (handwritten): "As a 
small token of respect and esteem for that patriotism 
which at this period of degeneracy distinguishes 
his character." Montefiore's Ex-Libris - on the cover. 
Attached is an official document on behalf of the 
"Society of Friends of the Hebrew Nation" presenting 
the society's aims and purposes. [5] leaves, 328 pp, 23 
cm. Fair-good condition. Front cover detached. Damages 
on spine. Foxing. Leaf with author's dedication is detached 
and torn (no text omission).

Opening price: $200

לפטריוטיות  והערכה  כבוד  של  "כאות  יד(:  )בכתב  מונטיפיורי 
המייחדת את דמותו בתקופה זו של ניוון". על הכריכה תו-ספר 
של משה מונטיפיורי. מצורף מסמך רשמי מטעם "אגודת הידידים 
 Address of( של האומה העברית", בו מובאות מטרות האגודה
דף,   ]5[  .)the Society of Friends of the Hebrew Nation
מנותקת.  קדמית  כריכה  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   328
פגמים בשדרה. כתמי חלודה. הדף עם הקדשת המחברת מנותק 

וקרוע )ללא פגיעה בטקסט(. 

פתיחה: $200

 - סימון  אן  ברברה  מאת  ישראל",  של  "תקוותה   .125
הקדשה למשה מונטיפיורי מאת המחברת

 The Hope of Israel; Presumptive Evidence that the
 Aborigines of the Western Hemisphere are Descended
ישראל;  של  ]תקוותה   from the Missing Tribes of Israel
הוכחות המעידות על כך שהאבוריג'ינים של חצי הכדור המערבי 
הם צאצאי עשרת השבטים האבודים של ישראל[, מאת ברברה 
 R. B. Seeley & )Barbara Anne Simone(. הוצאת  אן סימון 

W. Burnside. לונדון, 1829. אנגלית. 
חיבור העוסק בטענה כי האבוריג'ינים הם צאצאי עשרת השבטים 

האבודים. 
בעמוד שלפני דף השער מופיעה הקדשה מאת המחברת למשה 
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126. Archive of Documents and Draft of a Book about Chaim Weizmann, 
1917-1923

Archive of original and photocopied documents and letters, regarding Chaim 
Weizmann's Zionist activities. Binders with documents of Gilbert F. Clayton, who 
commanded the British Intelligence in Eretz Israel region, filled positions in the 
British Settlements Office and was involved in discussions concerning determination 
of the Middle East character .
This archive was compiled by Boris Guriel, a commander of Ran, a political 
intelligence branch of Shai (Information Service), to assist John Kimchi in writing 
his book. 

 This archive is unique in its reflection of the events of that period and it can shed

126. ארכיון מסמכים וטיוטת ספר על חיים ויצמן, 1917-1923

קלסרי  ויצמן;  חיים  של  הציונית  לפעילותו  בנוגע  ומצולמים,  מקוריים  ומכתבים  מסמכים  ארכיון 
ארץ  באזור  הבריטי  המודיעין  על  שפיקד   ,)Gilbert F. Clayton( קלייטון  פ.  גילברט  של  מסמכים 
ישראל, מילא תפקידים במשרד המושבות הבריטי והיה מעורב בדיונים על קביעת אופיו של המזרח 

התיכון.
הארכיון שלפנינו גובש בידי בוריס גוריאל, שהיה מפקד ר"ן, זרוע המודיעין המדיני בתוך ש"י )שירות 

הידיעות(, בכדי שישרת את ג'ון קמחי בכתיבת ספרו.
ייחודו של הארכיון הוא בשיקוף מאורעות התקופה, והוא עשוי לשפוך אור חדש ומעניין על הכיוון 
אותו הנהיג ויצמן - הציונות הסינתטית. החל מהקונגרס הציוני השמיני בשנת 1907 ובעקבות תכנית 
בובר מהלך למיזוג הציונות המדינית  יחד עם  והוביל  ויצמן תיגר על הקו של הרצל,  אוגנדה, קרא 
הציוני- המשרד  הוקם  כך  בעקבות  ישראל.  בארץ  ההתישבות  על  דגש  עם  המעשית,  והציונות 

ארצישראלי, שעודד רכישת קרקעות ויישובן.
העוסק   ,"Vision is not Enough" קמחי,  ג'ון  מאת   )Master Copy( ספר  טיוטת  כולל  הארכיון 
בתרומתו של מאיר ויסגל להוצאת מנהיגותו של חיים ויצמן אל הפועל, וכן צילומי מסמכים רבים 
ובנושאים שונים: תביעות לבית לאומי-יהודי בפלשתינה, מכתבים להרברט סמואל, משרד המושבות 
וקלייטון; מסמכים מסווגים ו/או חסויים בנושא הסכם ויצמן – האמיר פיצל, והתכתבויות ויצמן עם 
 ,)Robert Gilbert Vansittart( גורמים בריטיים, מכתבים למשרד החוץ הבריטי, לבלפור ולונסיטארט
מאת חיים ויצמן וישראל זיו, התכתבויות של ויצמן עם ורה ויצמן, דוד אדר, סוקולוב; סיכומי פגישות 
של מוסדות הציונות בבריטניה. סיכומי ראיונות של ויצמן, חלקם עם כותרת 'סודי'. מכתב לקולונל 
קיש )Kisch(, בצירוף עותק של ההצהרה הבריטית-צרפתית ביחס לאיזור )1918(, ופריטים נוספים. 

רשימה מפורטת של תוכן הארכיון תישלח לפי בקשה. 

פתיחה: $1000

new light on Weizmann’s direction of leadership – the synthetic Zionism. From 
the Eighth Zionist Congress in 1917 and following the Uganda Plan, Weizmann 
opposed Herzl’s policy, and together with Buber, he led a move to merge political 
Zionism and active Zionism stressing the settlement of Eretz Israel. This led to the 
establishment of the Zionist-Eretz Israel office that encouraged purchase of land 
and its settlement.
The archive includes a Master Copy of a book by John Kimchi “Vision is not Enough”, 
concerning Meir Weisgal’s contribution to enhance Chaim Weizmann’s leadership, 
as well as photo-copies of numerous documents regarding various topics: claims 
for a Jewish-National home in Palestine, letters to Herbert Samuel and Calyton; 
classified or confidential documents concerning the agreement between Weizmann 
and Emir Faisal, correspondence between Weizmann and British authorities, letters 
to the British foreign Ministry, to Balfour and to Robert Gilbert Vansittart from 
Chaim Weizmann and Israel Ziv, correspondence between Chaim Weizmann and 
Vera Weizmann, David Adar, Sokolov; Minutes of meetings of the Zionist Institutes 
in Britian. Summaries of interviews with Weizmann, some titled ‘Secret’. A letter to 
colonel Kisch with a copy of the British-French declaration concerning the region 
(1918), and additional items.
A Complete list of the archive contents will be sent upon request.

Opening price: $1000
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128. Rabbi Aaaron Einhorn Archive – Shanghai, 
1920s / USA, 1940s

Archive of Rabbi Aaaron Einhorn, Shanghai-USA, ca. 
1920-1950. Russian, Hebrew, Yiddish and English. 
Rabbi Aaaron Einhorn lived in Shanghai and Harbin 
and later immigrated to the US. Served as a teacher 
of Jewish Studies and Hebrew in "Ohel Moshe" and 
"Ohel Sarah" synagogues in Shanghai. It is possible 
that prior to his marriage he lived in Harbin, China, 
where his future wife Rachel Reznik, lived. The couple 
had five children. In 1928 the family immigrated to 
New-York where Rabbi Einhorn served as rabbi 
of Congregation Talmud Torah Beth Aharon of 
Mapleton Park.
The archive contains handwritten documents: 
sermons, writings, notebooks, copybooks. Most of 
the material is from New-York (1940s): numerous 
documents of the congregation members, mainly 
Ketubot and Divorces; documents and notebooks of 
Rachel Reznik presenting her as a Zionist (learned 
Hebrew and copied poems and plays), sometimes she 
re-used letters (e.g. for writing memoires of WW I). 
Lot of about 200 documents from China and about 400 
from New-York. Sizes and conditions vary.

Opening price: $500

128. ארכיון הרב אהרון איינהורן – שנחאי, שנות ה-20 / 
ארה"ב, שנות ה-40

ארכיון הרב אהרון איינהורן, שנחאי-ארה"ב, 1920-1950 בקירוב. 
רוסית, עברית, יידיש ואנגלית.

הרב אהרון איינהורן התגורר בשנחאי ובחרבין ולאחר מכן היגר 
הכנסת  בבתי  ולעברית  ליהדות  כמורה  שימש  הברית.  לארצות 
נישואיו  טרם  כנראה,  בשנחאי.  שרה"  ו"אוהל  משה"  "אוהל 
התגורר בחרבין, סין, שם התגוררה גם אשתו לעתיד, רחל רזניק. 
לניו-יורק,  המשפחה  היגרה  ב-1928  ילדים.  חמישה  נולדו  לזוג 
 Congregation Talmud שם שימש הרב איינהורן רב בקהילת

 .Torah Beth Aaron of Mapleton Park
מחברות,  רשימות,  דרשות,  בכתב-יד:  מסמכים  כולל  הארכיון 
פנקסים. עיקר החומר מניו-יורק )שנות ה-40(; מסמכים רבים של 
בני הקהילה, בעיקר כתובות ושטרות גיטין; מסמכים ומחברות 
של רחל רזניק, המעידים עליה כציונית )למדה עברית והעתיקה 
שירים ומחזות(, לעיתים עשתה שימוש חוזר במכתבים )למשל, 
כ-200  סה"כ  הראשונה(.  העולם  מלחמת  על  זכרונות  לכתיבת 
מסמכים מסין וכ-400 מסמכים מניו-יורק. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

127. תקליט חתום של רבי שלמה קרליבך – "שמעתי את 
הכותל שר"

I Heard the Wall Singing Vol. 1 ]שמעתי את הכותל שר[, 
חלק ראשון, 1968.

חתימתו של רבי שלמה קרליבך בעט כחול על הצד האחורי של 
בעטיפה  תקליט  מאד,  טוב  מצב  ס"מ,   31.5 התקליט.  עטיפת 

המקורית.

פתיחה: $200

127. Album Signed by Rabbi Shlomo Carlebach – 
"I Heard the Wall Singing"

I Heard the Wall Singing Vol. 1. 1968. Rabbi Shlomo 
Carlebach's signature in blue pen on the reverse of 
the album cover. 31.5 cm, very good condition, album in 
original cover.

Opening price: $200
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לודוויג  ואל  אווה  בתו  אל  מכתבים   – בובר  מרטין   .130
שטראוס

גרמנית  בובר.  מרטין  פרופ'  הפילוסוף  של  ידו  בכתב  מכתבים 
ואנגלית.

1. מכתב הממוען אל בתו של בובר, אווה. ציריך, אוקטובר 1953. 
אריה  והמשורר  הסופר  אל  הממוענים  מכתבים  ארבעה   .2-5
לודוויג שטראוס, שהיה נשוי לאווה בובר. ניו-יורק ולוס אנג'לס, 

פברואר 1952; נובמבר-דצמבר 1957. 
6. מכתב תודה מפרופ' רנגסטורף )Rengstorf( אל מרטין בובר, 

ינואר 1952. אנגלית. 
7. דף מודפס במכונת כתיבה, טיוטת הרצאה של בובר על ספר 

מאת לודוויג שטראוס, עם תיקונים בעט. 
 .1926 )רעייתו של בובר(,  8. מכתב ממוען אל אווה ואל פאולה 

כותב לא מזוהה.
פרס  הענקת  לכבוד  שנדפסה  שפות(,  )בארבע  חוברת  מצורפת 

ארסמוס לבובר בשנת 1963. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $750

130. Martin Buber – Letters to his Daughter Eva 
and to Ludwig Strauss

Letters handwritten by philosopher Prof. Martin 
Buber. German and English.
1.Letter addressed to Buber's daughter, Eva. Zurich, 
October 1953.
2-5. Four letters addressed to the author and poet 
Aryeh Ludwig Strauss, who was married to Eva Buber. 
New-York and Los Angeles, February 1952; November-
December 1957.
6. Letter of gratitude from Prof. Renstorf to Martin 
Buber, January 1952, English.
7. Typewritten leaf, draft of lecture by Buber about a 
book by Ludwig Strauss, with corrections in pen.
8. Letter addressed to Eva and Paula (Buber’s wife), 
1926. Unknown sender.
Attached is a booklet (in four languages) printed on 
the occasion of granting the Erasmus Prize to Buber 
in 1963.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $750

129. חיים נחמן ביאליק – הקדשה לגבריאל טלפיר

ספרים  על-פי  מקובצים  גבירול,  אבן  יהודה  בן  שלמה  שירי 
וי.  ביאליק  נ.  ח.  ידי.  על  ומבוארים  מוגהים  סדורים,  וכתבי-יד, 
)שירי  ראשון  כרך  "דביר", תל-אביב-ברלין,  הוצאת  ח. רבניצקי. 

חול(: תרפ"ד 1924, כרך שני )שירי קודש(: תרפ"ה 1925. 
בפתח הכרך הראשון הקדשה בכתב ידו של חיים נחמן ביאליק, 
לכבוד המשורר, עורך "גזית", גבריאל טלפיר: "ראה דרכיו וחכם! 

למר גבריאל טלפיר, מתנה, ח. נ. ביאליק. י"ב שבט תר"ץ".
XVI, 156 עמ'; XII, 152 עמ', 26 ס"מ. מצב בינוני. דפים מנותקים 

)כולל הדף עם ההקדשה( או מנותקים חלקית. כריכות פגומות. 

פתיחה: $300

129. Haim Nachman Bialik – a Dedication to 
Gabriel Talphir

Shirey Shlomo Ben Yehuda Ibn Gabirol [The poems of 
Solomon ibn Gabirol], edited and annotated by Bialik 
and Ravnitzky. Published by “Dvir”, Tel-Aviv-Berlin, 
First volume (non-religious poems): 1924, second 
volume (religious poems): 1925. 
A handwritten dedication by Bialik appears on the 
beginning of the first volume (Hebrew): “see his 
ways and become wise! To Mr. Gabriel Talphir, a gift, 
H. N. Bialik. 12 Shevat 1930”. 
XVI, 156 pp.; XII, 152 pp., 26 cm. Fair condition. 
Detached or partially detached leaves (including the leaf 
with the dedication). Damaged bindings

Opening price: $300
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131. Poems by Werner Kraft / Unpublished 
Poems / Collection of Books

Collection of handwritten and typewritten poems, by 
the poet and author Werner Kfraft (1896-1991).
Kraft, native of Braunschweig, a librarian, literary 
scholar, Israeli author and poet, who wrote in 
German. Kraft lived most of his life in Jerusalem to 
where he fled in 1934 from the Nazi threat. Kraft kept 
a very close and friendly relationship with important 
authors and poets of German origin and published in 
European periodicals. His work was rarely translated 
into Hebrew, but his much appreciated personality 
was mentioned in correspondence between Gershom 
Scholem and Walter Benjamin who were his close 
friends. The collection includes: 
1-8. Seven poems handwritten by Kraft and a poem 
handwritten by Tuvya Ruebner. [8] leaves, 21 cm. Good 
condition.
9-11. Three typewritten poems. [3] leaves, 21 cm. Good 
condition.
12. Series of 25 poems, typewritten and dated, March 
1954. [6] leaves, 27 cm. Good condition. Folding marks.
13. A note handwritten by the Austrian-Jewish 
author and journalist Karl Kraus (1874-1936), with his 
signature.
14-16. Three poetry books by Kraft. Two published by 
Lychenheim & Son, Jerusalem (1938, 1946); one book 
published by Manfred Rothschild, Jerusalem (1937). 
Sizes and conditions vary.
From a partial examination we learned that some of 
the poems have never been published.
Provenance: Tuvya Ruebner's collection.

Opening price: $800

 / פורסמו  / שירים שלא  ורנר קראפט  שירים מאת   .131
לקט מספריו

והסופר  המשורר  מאת  כתיבה,  ובמכונת  יד  בכתב  שירים  לקט 
ורנר קראפט )1896-1991(.

קראפט, יליד בראונשוויג, היה ספרן, חוקר ספרות, סופר ומשורר 
העביר  שנותיו  מרבית  את  הגרמנית.  בשפה  שכתב  ישראלי, 
קראפט  הנאצים.  מאימת   1934 בשנת  נמלט  אליה  בירושלים, 
עמד בקשר ידידותי וקרוב עם סופרים ומשוררים חשובים ממוצא 
יצירתו כמעט שלא  באירופה.  בכתבי עת  לפרסם  והרבה  גרמני 
תורגמה לעברית, אך דמותו המוערכת נזכרת בהתכתבויות בין 

גרשם שלום ווולטר בנימין, שהיו ידידיו הקרובים. 
האוסף שלפנינו כולל:

1-8. שבעה שירים בכתב ידו של קראפט ושיר של קראפט בכתב 
ידו של טוביה ריבנר. ]8[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. 

9-11. שלשה שירים מודפסים במכונת כתיבה. ]3[ דף, 21 ס"מ. 
מצב טוב. 

12. מחזור הכולל 25 שירים מודפסים במכונת כתיבה, מתוארך, 
מארס 1954. ]6[ דף, 27 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

והעתונאי האוסטרי-יהודי קרל  ידו של הסופר  בכתב  13. פתק 
קראוס )1874-1936(, עם חתימתו. 

בהוצאת  שניים  קראפט.  של  שירה  ספרי  שלושה   .14-16
בהוצאת  ואחד   ;)1946  ,1938( ירושלים   ,Lychenheim & Son

Manfred Rothschild, ירושלים )1937(. גודל ומצב משתנים. 
מבדיקה חלקית שערכנו התברר כי חלק מהשירים לא פורסמו 

מעולם. 
מקור: אוסף טוביה ריבנר.

פתיחה: $800
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133. Else Lasker-Schüler – Six Books

Six books by Else Lasker- Schüler. Berlin, Leipzig and 
Zurich, 1919-1937. Some books are first editions.
1. Hebräische Balladen [Hebrew Ballads], Berlin: A.R. 
Meyer Verlag, 1913. [8] pp,23.2 cm. Fair condition, tears 
and spotting.
2. Das Peter Hille-Buch [the Peter Hille book], Berlin: 
Paul Cassirer, 1919. 1st ed. Schüler writes in this book 
about her close friend, the poet Peter Hille. [1], 109 
pp. 23.5 cm. Good condition, spotting on inner and back 
cover.
3. Der Wunderrabbiner von Barcelona [The miracle-
man rabbi of Barcelona], Berlin: Paul Cassirer, 1921. 
1st ed. A story with autobiographic motifs inspired by 
the "Rabbi of Bacherach" by Heinrich Heine. [1], 38 
pp, 18.8 cm, fair condition, spine is falling apart, spotting 
on leaves and scribble in pen on the cover.
4. Der Malik Eine Kaisergeschichte mit 
Selbstgezeichneten Bildern [the Malik: an Emperor 
Story, with paintings by the author]. Berlin: Paul 
Cassirer, 1919. 1st ed. A pacifistic story written 
following WW I. The book reflects the struggles 
between Jews and non-Jews with which Lasker- 
Schüler was involved, between supporters and 
objectors to the war and as a woman between a 
group of men. 102 pp, 23.5 cm. Fair condition. Minor 
tears on spine and minor stains.
5. Die Gesammelten Gedichte [anthology of poems]. 
Leipzig: Kurt Wolff, 1920. [2], 229 pp, 24.5 cm, binding 
and first leaves in poor condition, spotting and tears, rest 
of the book in good condition.
6. Das Hebräerland [Land of the Hebrews]. Zurich: 
Oprecht, 1937. 1st ed. The book describes a spiritual 
mystic journey to an imaginary Eretz Israel, idealizing 
life in Eretz Israel as compared with actual life in the 
period in which the book was written. 168 pp, 23 cm. 
Fair condition, spotting on first and last leaves and at the 
edges.

Opening price: $400

133. אלזה לסקר-שילר - ששה ספרים

וציריך,  לייפציג  ברלין,  לסקר-שילר.  אלזה  מאת  ספרים  ששה 
1919-1937. חלקם מהדורות ראשונות.

 A. R. הוצאת  עבריות[,  ]בלדות   Hebräische Balladen  .1
Meyer Verlag, ברלין, ]1913[. מהדורה שניה. בספר זה שירים 
העוסקים ביחסים אינטימיים של גיבורים תנ"כיים. ]8[ עמ', 23.2 

ס"מ. מצב בינוני, קרעים וכתמים.
 Paul Das Peter Hille-Buch ]ספרו של פיטר היל[, הוצאת   .2
Cassirer, ברלין, ]1919[. מהדורה ראשונה. בספר זה שילר עוסקת 
בדמותו של המשורר, ידידה הקרוב, פיטר היל. ]1[, 109 עמ'. 23.5 

ס"מ. מצב טוב, כתמים על הכריכה הפנימית והאחורית. 
Der Wunderrabbiner von Barcelona .3 ]הרב עושה הנסים 
מהדורה   .1921 ברלין,   ,Paul Cassirer הוצאת  מברצלונה[, 
"הרב  בהשפעת  אוטוביוגרפיים,  מוטיבים  בעל  סיפור  ראשונה. 
מבכרך" להיינריך היינה. ]1[, 38 עמ', 18.8 ס"מ, מצב בינוני, שדרה 

מתפוררת, כתמים על הדפים ושרבוט בעט על הכריכה. 
 Der Malik Eine Kaisergeschichte mit  .4
קיסר,  של  סיפורו  ]מאליק,    .Selbstgezeichneten Bildern
עם ציורים של המשוררת[. הוצאת Paul Cassirer, ברלין, 1919. 
מהדורה ראשונה. רומן אנטי מלחמתי שנכתב בעקבות מלחמת 
שלסקר- המאבקים  ביטוי  לידי  באים  בספר  הראשונה,  העולם 
ומתנגדי  תומכי  יהודים,  ללא  יהודים  בין  בתוכם  ניצבת  שילר 
 102 האקספרסיוניסטית.  הגברים  בחבורת  וכאשה  המלחמה 

עמ', 23.5 ס"מ. מצב בינוני, מעט קרעים בשדרה ומעט כתמים. 
 Kurt אסופת שירים[. הוצאת[ Die Gesammelten Gedichte .5
Wolff, לייפציג, 1920. ]2[, 229 עמ', 24.5 ס"מ, הכריכה והדפים 

הראשונים במצב ירוד, כתמים וקרעים, שאר הספר במצב טוב.
Das Hebräerland .6 ]ארץ העברים[. הוצאת Oprecht, ציריך, 
1937. מהדורה ראשונה. ספר זה מתאר מסע רוחני מיסטי בארץ 
יש בו אידיאליזציה ביחס לחיים בארץ לעומת  ישראל דמיונית, 
התקופה בה נכתב הספר. 168 עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני, כתמים 

בעמודים הראשונים והאחרונים ובשוליים.

פתיחה: $400 

132. Writings of Else Lasker-Schüler – Ten 
Volumes – Berlin, 1919-1920

Writings of Else Lasker-Schüler, in ten volumes. Berlin: 
Paul Cassirer, 1919-1920. Complete set, ten volumes, 
writings by Else Lasker-Schüler. All of the book covers 
were illustrated by Else Lasker-Schüler. In part of 
the volumes appear her illustrations (in b/w and in 

ברלין,   – כרכים  עשרה   – לסקר-שילר  אלזה  כתבי   .132
 1919-1920

 .Paul Cassirer כתבי אלזה לסקר-שילר, בעשרה כרכים. הוצאת
ברלין, 1919-1920. 

לסקר-שילר.  אלזה  של  מיצירותיה  כרכים,  עשרה  בן  שלם,  סט 
בחלק  לסקר-שילר.  בידי  מאוירות  כולן,  הספרים,  עטיפות 
מהכרכים נדפסו גם איורים מפרי עטה )בשחור-לבן ובצבע( בגוף 
הטקסט. בין הספרים: "בלדות עבריות", "Die Wupper", "נסיך 
בכריכות  כולו  כרוך  נאה,  סט  ועוד.  הילה",  פיטר  "ספר  תביי", 
מחופות נייר שיש, עם כיתוב תואם על השדרות. 10 כרכים, 23 
דפים  טוב. מעט כתמים. באחד הכרכים מספר  כללי  ס"מ. מצב 

מנותקים. 

פתיחה: $700

color) within the text. Amongst the books: “Hebrew 
Ballads”, “Die Wupper”, “Prince of Thebes”, “Peter-
Hille-Book”, and more. Fine set, bound in marbled 
paper, with matching inscriptions on the spines. 10 
volumes, 23 cm. Overall good condition. Minor spots. 
Several detached leaves to one volume.

Opening price: $700

132



חתימות, כתבי יד וארכיונים, ספרות עברית ויידיש, ביבליוגרפיה ומחקר     |  83

שנתגייר  "גר  יד  בכתב  תוספת  עם  שינדלר  אליעזר  של  ליבריס 
בצבא,  שירותו  לאחר  קא'".  שבת  השכינה  כנפי  תחת  נכנס 
במלחמת העולם הראשונה, שהה בקהילת גרים ויתכן שמשפט 

זה נכתב בחומש באותה תקופה. 
2. לידער ]שירים[, מאת אליעזר שינדלר )מינכן(. הוצאת גרינינקע 

ביימעלעך, וילנה, 1929. 
הוצאת  שינדלר.  אליעזר  מאת  יחד,  כרוכים  חיבורים  ארבעה   .3

גרינינקע ביימעלעך, וילנה, 1930-36. 
די  פון  געזונגען  "לידער   .1 יחד.  כרוכות  חוברות  שתי   .4
ארבעטער-רינג-שולן: לערניאר -1941 1942" ]שירי ילדים לבתי 
ספר יהודיים[, מיכל געלבארט, הוצאת, בילדונגס-קאמיטעט פון 
ארבעטער-רינג, ניו יורק, ]1941-42[, 2. אחדים מכתבי שינדלער 
כרוכים יחד, בין השאר, "פינף לידער מיט נאטן" ]חמישה שירים 

עם תוים[, אליעזר שינדלר ויעקב וויינגרטן, וילנה, 1936. 
בהוצאת  יחד,  כרוכים  שינדלר  אליעזר  של  סיפורים  שלושה   .5

גרינינקע ביימעלעך, וילנה, 1936-37. 
הוצאת  יחד,  כרוכים  שינדלר  סיפורים של  חוברות של  6. ארבע 
 19 עמ',   48 חוברת  בכל   .1937-38 וילנה,  ביימעלעך,  גרינינקע 

ס"מ.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

134. אליעזר שינדלר - ששה ספרים עם הערות ושירים 
בכתב ידו

לקט ספרים וחוברות עם תוספות בכתב ידו של הסופר אליעזר 
נדפסו  )מרביתם  וספרים  חוברות   16 כ-  כולל  האוסף  שינדלר. 
בוילנה בשנות ה-20 וה-30( בהם הוסיף שינדלר בכתב ידו שירים 

והקדשות.
היה  ומחזאי,  יידיש  סופר   ,)1957-1892( שינדלר  אליעזר 
החל  גם  שם  יהודה",  "בני  הדתית  הנוער  תנועת  מייסדי  בין 
גויס  הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת  כמחזאי.  בפעילותו 
לצבא האוסטרו-הונגרי, נפל בשבי הרוסי ושהה במחנה שבויים 
וסיפורים  שירים  פרסם  הברית.  לארצות  היגר  ב-1938  בסיביר. 
ביידיש, יצירותיו פורסמו בכתבי עת רבים. כתב רבות על חוויית 
השבי ונדודיו. לעברית תורגם רק ספר אחד, "בממלכת הילדות". 

האוסף שלפנינו כולל:
1. ספר ישעיהו, פירט )Fürth(, 1844. על הכריכה הפנימית אקס-

134. Eliezer Shindler – Six Books with Comments 
and Poems in his Handwritings

Collection of books and booklets with additions 
handwritten by the author Eliezer Shindler. The 
collection consists of 16 booklets and books (most of 
which were printed in Vilnius in the 1920s and 1930s) 
to which Shindler added in his handwriting poems 
and dedications.
Eliezer Shindler (1892-1957), Yiddish author and 
playwright, was one of the founders of the religious 
youth movement "Bnei Yehudah", where he started 
his activity as a playwright. During WW I he was 
drafted to the Austro-Hungarian army, was captured 
and imprisoned in Syberia. In 1938 immigrated to the 
USA. Published poems and stories in Yiddish, his works 
were published in numerous periodicals. Wrote about 
his experiences as a prisoner and his wanderings. 
Only one book of his was translated into Hebrew 
"BeMamlechet HaYaldut". The collection presented 
here includes:
1. Book of Isiah, Fürth, 1844. On the inner binding - an 
Ex-Libris label of Eliezer Shindler with a handwritten 
addition: "a convert is under the wings of the Divine 
Spirit… "After his military service, during WW I, 
Shindler spent time in a community of converts and it 
is possible that this sentence was written then.
2. Lider [poems], by Eliezer Shindler (Munich), 
published by"grinenke baymalakh, Vilnius, 1929. 
3. Four compositions bound together by Eliezer 
Shindler, published by "grinenke baymelakh", Vilnius, 
1930-36.
4. Two booklets bound together: 1. "lider gezungn 
fun di arbiter-ring-shun: lernier 1941-1942" [children's 
songs for Jewish schools], Michal Gelbart, published 
by bildungs komitet fun arbiter-ring, New-York, 
[1941-42]. 2. Some of Shindler's writings bound 
together, including "finf lider mit notn" (five songs 
with musical notes), Eliezer Shindler and Ya'akov 
Wiengarten. Vilnius, 1936.
5. Three stories by Eliezer Shindler bound together, 
published by grinenke baymalakh, Vilnius, 1937-38. 
48 pp in each booklet, 19 cm.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $300 
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136. כתב-יד של השיר "ירושלים קרית הגזית" – שאול 
טשרניחובסקי

"ירושלים, קרית הגזית...! )בדרכי קדמונים(". שיר בכתב ידו של 
שאול טשרניחובסקי. תל-אביב, 1933. 

בשיר "ירושלים, קרית הגזית!" מעלה המשורר על נס את העיר 
תחדל  בו  ליום  ומייחל  זרים,  בידי  השבויה  הנצחית,  ירושלים 

להיות עיר הקדושה לשלוש אמונות ותהיה עיר לעמּה בלבד. 
קיימים  עמודים,  שלושה  גבי  על  הכתובה  שלפנינו,  בטיוטה 
תוספות ותיקונים רבים בכתב ידו של המשורר, ובמספר מקומות 
חתום  השיר.  של  והמפורסם  הידוע  מהנוסח  שונה  אף  הנוסח 
"ד"ר  וכן בחותמת   ."33 "שאול טשרניחובסקי, תל אביב.  בסופו 
סימני  בינוני-טוב.  24.5 ס"מ. מצב  דף,   3 שאול טשרניחובסקי". 

קיפול, קמטים וכתמים. 

פתיחה: $600

136. Manuscript of the Poem "Yerushalaim Kiryat 
Hagazit" – Shaul Tchernichovsky

"Yerushalayim, Kiryat Hagazit…! (Bedarkey 
Kadmonim)". A poem handwritten by Shaul 
Tchernichovsky. Tel-Aviv, 1933.
In the poem "Yerushalayim, Kiryat Hagazit!"the poet 
praises the eternal city of Jerusalem, captured in the 
hands of strangers, and looks forward hopefully to 
the day when it will cease being the city of three 
religions and will be the city of its people only.
In the draft presented, on three pages, appear 
numerous additions and corrections in the poet's 
handwriting, and in several instances the version 
differs from the printed and well known version of 
the poem. Signed in the end "Shaul Tchernichovsky, 
Tel Aviv. 33" and ink stamped "Dr. med. S. 
Tchernichovsky". 3 leaves, 24.5 cm. Fair-good condition. 
Folding marks, creases and spots.

Opening price: $600

135. אוסף רשימות ומאמרים בכתב יד – מאיר חרטינר

מאיר  של  ידו  בכתב  מאמרים  וטיוטות  דפים  רשימות,  אוסף 
חרטינר, ]שנות ה-50[. 

המינות  התפתחות  ישראל,  עם  של  היסטוריה  בנושא  רשימות 
חכמי  של  "החרטה  בנושא  רשימות  הנצרות,  ותולדות  לנצרות 
ועוד.  ]ישו[, על צדוק הפרושי,  בן האלהים"  ישראל על החרמת 
וכפי  והנוצרית  היהודית  הדתות  יחסי  בנושאי  החומר  מרבית 
נועד לשמש בסיס לספר בשם "מסמכים חדשים לחקר  הנראה 

דת ישראל"
גליציה.  יליד  עברי  ועורך  מחנך   –  )1881-1972( חרטינר  מאיר 
ובארץ  בוינה  )גליציה(,  בטרנופול  בבתי-ספר  כמורה  שימש 
ישראל ופרסם באופן קבוע מאמרים, רשימות, תרגומים ומסות 
להם  שחיבר  ביידיש,  פזמוניו  עבריים.  ובכתבי-עת  בעתונים 
העולם  מלחמת  שלפני  בימים  רבה  לפופולאריות  זכו  נעימות, 
16.5 ס"מ. מצב כללי  יד, דפים  מאות עמודים בכתב  הראשונה. 

טוב. 

פתיחה: $250

135. Collection of Handwritten Writings and 
Essays – Meir Hartiner

Collection of writings, leaves and essay-drafts 
handwritten by Meir Hartiner, [1950s]. 
Writings about Jewish History, development of heresy 
into Christianity and the history of Christianity, 
writings about "the repentance of Jewish sages 
for boycotting the Son of God [Jesus], Zadok the 
Pharesee, and more. Most of the material is about the 
relations between the Jewish and Christian religions 
and it seems that it was meant to be the basis for a 
book by the title "New documents for the study of 
the Jewish religion".
Meir Hartiner (1881-1971) – Jewish educator and 
editor native of Galicia. Served as a teacher in schools 
in Tarnopol (Galicia), in Vienna and in Eretz Israel and 
contantly published articles, essays and translations 
in Hebrew newspapers and periodicals. His poems 
in Yiddish, for which he composed tunes, were 
very popular in the days prior to WW I. Hundreds of 
handwritten pages, leaves 16.5 cm. Overall good condition.

Opening price: $250
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138. חמש גלויות מזלמן שניאור

חמש גלויות ששלח המשורר והסופר זלמן שניאור )1887-1959( 
אל ידידו ד"ר יהודה בעהם. גרמניה, 1917, 1921, 1922. יידיש. 

על  שונים:  בעניינים  כותב  שניאור  ידידים,  בין  במכתבים  כרגיל 
יהודי  יריד  על  משפחתו,  ובני  אחיו  על  הספרותית,  עבודתו 
שביקר בו, על מכרים משותפים ועל נסיעות מכאן ולשם. באחת 
הגלויות כתב רק "כתיבה וחתימה טובה!" באותיות גדולות )ועוד 
מספר מלים(. באחת הגלויות מייחל שניאור לגאולת כלל ישראל 
ותרבות ישראל ובאותה נשימה מזכיר את חיים ויצמן ואת נחום 

סוקולוב. 9X14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $200

תחרות  ייסוד   – פרישמן  דוד  של  ידו  בכתב  מכתב   .137
ספרותית, 1912

ורשה,  ידוע.  לא  נמען  פרישמן.  דוד  של  ידו  בכתב  ארוך  מכתב 
אוגוסט 1912. 

של  סכום  והציעו  אדם  אליו  פנה  כי  פרישמן  מספר  במכתבו 
רומן  לכתיבת  ספרותית  תחרות  ייסוד  לטובת  פרנק   15,000
עברי, שהמנצח בה יזכה בסכום הנ"ל. פרישמן מבקש את הנמען 
לשמש כשופט בתחרות, אם לא ירצה להשתתף בעצמו בכתיבת 
רומן: "ירא אני כי גם זה לא יוכל לצאת לפעלו, משום שחסרים לנו 
לא סופרים ומַספרים חלילה, כי אם חסרים לנו – שופטים. כמעט 
האם  לנו  ידוע  לא  שלשה".  של  בית-דין  לנו  שיהיה  אפשר  אי 
התחרות התקיימה בסופו של דבר, אך זה הוא ללא ספק תכנון 
דף  התחרות הספרותית הראשונה בתולדות הספרות העברית. 
20.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים. קרע קל בחלקו 

העליון. 

פתיחה: $250

137. Letter Handwritten by David Frishman - 
Foundation of a Literary Competition, 1912

A long letter handwritten by David Frishman. 
Addressee unknown. Warsaw, August 1912. Hebrew.
Frishman writes that a person contacted him and 
offered an amount of 15,000 Francs for the founding 
of a literary competition for Hebrew novels. The 
winner will receive this amount of money as a 
prize. Frishman asks the person to whom the letter 
is addressed to serve as a judge in this competition, 
unless he wishes to compete himself: "I am afraid that 
this competition will eventually not take place, not 
for lack of writers, but for lack of judges. It is almost 
impossible to find three judges." We do not know 
if the competition finally took place, but this is, no 
doubt, the first competition in the history of Hebrew 
literature. Leaf 20.5 cm. Good condition. Folding marks. 
Minor spotting. slight tear on letter's upper part.

Opening price: $250
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140. מכתב בכתב ידה של לאה גולדברג – ליטא, 1934

"גזית"  עורך  אל  ממוען  גולדברג,  לאה  של  ידה  בכתב  מכתב 
]גבריאל טלפיר[. רסיין )Raseiniai(, ליטא, 8 ביוני 1934. 

במכתב מודיעה גולדברג כי קיבלה את ההזמנה לעבוד ב"גזית" 
חלוני  אלי  העולם  נשפך  )"הלילה  משלה  שירים  שני  ושלחה 
שהחומר  מקוה  "אני  ויארע"(.  יבוא  מה  יודעת  ו"איני  הפתוח" 
שידפסו  אחרי  חומר,  לשלוח  להוסיף  מוכנה  אני  לכם.  יתאים 

השירים האלה". 
בתקופת כתיבת המכתב שהתה גולדברג בליטא, לאחר לימודיה, 
עסקה בהוראת ספרות בגימנסיה העברית בראסיין ונמנתה עם 
בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   26 דף  "ֶּפתח".  הסופרים  קבוצת  חברי 

כתמים. סימני קיפול, נקבי תיוק וקרעים קלים. 

פתיחה: $200

139. Uri Zvi Grinberg – Early Draft of "Shir 
Shalhey Kayitz 1950"

A draft of a poem, handwritten by Uri Zvi Grinberg on 
both sides of the leaf [ca.1950-1953].
On one side appears (handwritten in pencil) a draft 
of the poem "Shir Shalhey Kayitz 5710” [1950]. This is 
an early draft: The poem was published in Grinberg's 
book "Rehovot HaNahar, Sefer HaIlyot ve HaKoach" 
(Shocken: Jerusalem and Tel-Aviv, 1954), found on 
page 378 with numerous variations in comparison 
with the draft presented here. The expression used 
for the title to this important book – "Rehovot 
HaNahar" is derived from this very poem. However, 
as it appears, on the other side of the leaf of the 
presented draft, Grinberg sketched out in pen and in 
large characters, an alternative name for the book's 
title which proves that at some point he meant to use 
the title "Dam MiDami” [Blood of my Blood] and not 
"Rehovot HaNahar". Leaf 21.5X21 cm. Good condition. 
Minor spotting and minor folding marks.

Opening price: $250

138. Five Postcards from Zalman Shneur

Five postcards sent by the poet and author Zalman 
Shneur (1887-1959) to his friend Dr. Yehuda Boehm. 
Germany, 1917,1921,1922. Yiddish.
As is common between friends, Shneur wrties about 
various matters: his literary work, his brothers and 
family members, a Jewish Trade Show which he 
visited, common friends and trips from here to there. 
In one of the postcards Shneur just wrote "Ketiva 
VeHatima Tovah!" in large letters (with several 
additional words). In one of the postcards Shneur 
prays for the redemption of Israel and Israeli culture 
and mentions Chaim Weizmann and Nahum Sokolov 
in the same breath. 9X14 cm. Good condition. Spots.

Opening price: $200

139. אצ"ג – טיוטה מוקדמת לשיר "שיר שלהי קיץ שנת 
תש"י"

צבי  אורי  המשורר  של  ידו  בכתב  צדדיו  משני  כתוב  דף-טיוטה 
גרינברג, ]1950-1953 בקירוב[. 

)עפרון( לשיר "שיר שלהי קיץ שנת תש"י".  בצדו האחד טיוטה 
זו הינה טיוטה מוקדמת; השיר פורסם בספרו של אצ"ג  טיוטה 
"רחובות הנהר, ספר האיליות והכח" )שוקן: ירושלים ותל-אביב, 
הטיוטה  מנוסח  מאד  רבים  שינויים  עם  שעח  בעמוד  תשי"ד( 
שלפנינו. בשירו זה של אצ"ג מופיע הביטוי "רחובות הנהר" אשר 
ממנו נלקח שם ספרו החשוב, הנ"ל. אלא שבצדו השני של הדף 
של  השער  לדף  מתווה  גם  גדולות,  באותיות  בעט,  אצ"ג  רשם 
לספרו  לקרוא  התכוון  בתחילה  כי  מסתבר  זה  וממתווה  ספרו, 
ס"מ.   21.5X21 דף  הנהר".  "רחובות  בשם  ולא  ִמָּדַמי"  "ָּדם  בשם 

מצב טוב. מעט כתמים וסימני קיפול קלים. 

פתיחה: $250
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142. Yehuda Amichai – Ten Handwritten Poems

Large notebook compiling blue Bristol leaves on 
which Yehuda Amichai wrote in his handwriting (with 
a felt-tipped pen) ten of his poems.
For list of poems see Hebrew text.
Cardboard and cloth binding, to which the poet 
added his name, in handwriting. [20] pp, 33.9 cm. 13 
written pages. Good condition, faded borders, loose cover. 
A library ink stamp on the first page.

Opening price: $1300

142. יהודה עמיחי –עשרה שירים בכתב יד 

כתב  עליהם  כחולים,  בריסטול  דפי  המאגדת  גדולה  מחברת 
יהודה עמיחי בכתב ידו )בטּוש( עשרה משיריו. 

הארוך  השער  על  בלדה  לחוד,  אחד  וכל  ביחד  שנינו  השירים: 
נורא  הקרב,  בשדה  גשם  בלחש,  אחרונה  שיחה  הקצר,  והשער 
הוא לזהות, אלוהים מרחם על ילדי הגן, והיא תהילתך, אל מלא 

רחמים, עכשו כשהמים לוחצים בעז, בשפת ההעדרות. 
כריכת קרטון ובד, עליה הוסיף המשורר את שמו, בכתב יד. ]20[ 
עמ', 33.9 סמ'. 13 עמ' כתובים. מצב טוב, שולי הדפים דהויים, 

כריכה רופפת. בעמוד הראשון חותמת ספריה.

פתיחה: $1300

140. A letter Handwritten by Lea Goldberg – 
Lithuania, 1934

A letter handwritten by Lea Goldberg, addressed to 
the editor of “Gazith” (Gabriel Talphir). Raseiniai, 
Lithuania, June 8, 1934.
Goldberg informs in this letter that she accepts the 
offer to work for "Gazith" and that she sent two 
poems of hers. "I hope that the material is suitable for 
you. I am willing to send more material, after those 
two have been printed".
When this letter was sent, Goldberg stayed in 
Lithuania, after her studies, taught literature in the 
Hebrew Gymnasium in Raseiniai and was one of the 
authors group "Petach". Leaf 26 cm. Fair-good condition. 
Spots. Folding marks, filing holes and minor tears.

Opening price: $200

141. לאה גולדברג – הקדשה לזלמן שזר

תל- "דבר",  הוצאת  גולדברג.  לאה  מדומה,  מנסיעה  מכתבים 
אביב, תרצ"ז ]1937[. מהדורה ראשונה. 

בדף השער הקדשה בכתב ידה של לאה גולדברג, לכבוד זלמן שזר, 
נשיאּה השלישי של מדינת ישראל )סופר, משורר והיסטוריון, שר 
וחבר כנסת(: "לזלמן רובשוב מאת לאה גולדברג", מתוארכת, 3 
בפברואר 1937. 78, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. עטיפה פגומה 
הדפים  בשולי  וקפלים  קרעים  כתמים.  חלקית.  ומנותקת  מעט 

ובפינות. 

פתיחה: $200

141. Lea Goldberg – Dedication to Zalman Shazar

Mikhtavim mi-nesi’ah medumah [Letters from an 
Imaginary Journey], Lea Goldberg. Tel-Aviv: "Davar", 
[1937]. 1st edition. A dedication handwritten by 
Lea Goldberg appears on the title page, for Zalman 
Shazar, third president of the State of Israel (author, 
poet and historian, minister and Knesset member): 
"To Zalman Rubashov from Lea Goldberg", dated, 
February 3, 1937. 78, [1] pp, 24 cm. Fair condition. Cover 
somewhat damaged and partly detached. Spots. Tears and 
folds to borders of leaves and to corners.

Opening price: $200
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144. מניפסט ה"זרום" – גבריאל טלפיר, 1928

גבריאל  בעריכת  אמנותי-ספרותי  חד-יומן  ה"זרום".  מניפסט 
טלפיר. תל-אביב, אדר תרפ"ח ]1928[. 

המשתתפים בגליון: טלפיר, משה זמירי ושמחה אייזן. "ה'זרום' 
קורא מתוך חיוב הגעש העברי וזעזועיו ומתוך הכרת-הירואיות 
מקסימה לכפירה מחלטת בכל תעתועי מסורת ובכל מקצועות 
אלא  המציאות,  הולם  שאינם  האמנותית-ספרותית,  היצירה 
העברי...".  לחדוש  המתכחשים  בעל-ביתיים,  סנוביים,  מטעמים 
 ]4[ זמירי.  משה  של  ידו  בכתב  הקדשה  הראשון  העמוד  בראש 
בינוני-טוב.  מצב  לשניים(.  מקופל  גליון  )חצי  ס"מ   57 עמ', 
קרעים משוקמים )פגיעות בטקסט(. סימני קיפול וכתמים. נתון 

בתיקיית קרטון נאה. 

פתיחה: $200

144. Manifest "Hazrom" – Gabriel Talphir, 1928

Manifest "Hazrom". Artistic-literary magazine edited 
by Gabriel Talphir. Tel-Aviv, Adar 1928.
Participants in this issue: Talphir, Moshe Zamiri and 
Simcha Eisen. A dedication handwritten by Moshe 
Zamiri appears on the first page. [4] pp, 57 cm. Fair-
good condition. Restored tears (text omissions). Folding 
marks and spots. In a fine cardboard folder.

Opening price: $200

145. בראשית – מוסקבה-לנינגרד, 1926

בברלין  הודפס   .1926 תרפ"ז,  מוסקבה-לנינגרד  א',  בראשית 
בדפוס גוטנברג. איור הכריכה הקדמית בסגנון האוונגרד הרוסי 

בידי יוסף צ'ייקוב. "ציור תו ההוצאה של ב. שובין".
מאסף ספרותי, לא יצאו עוד חלקים. קבוצת הסופרים שהוציאה 
בית- המועצות  בברית  למצוא  הצליחה  לא  הספר  את  לאור 
דפוס שיסכים להדפיס ספר עברי, לכן כתב-היד נשלח להדפסה 
בברלין. רק חלק קטן מהטפסים שנדפסו הורשו להכנס לתחום 
ברית המועצות. ]1[, 199, ]5[ עמ’, 23 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים 

)בעיקר בדפים הראשונים(. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $200

143. "Revivim", Literary Anthologies Edited by 
Joseph Chaim Brenner

Revivim, literary anthology, edited by Joseph Chaim 
Brenner. Lvov-Jaffa, [1908-1919].
Booklets 1-6, (complete set), bound together in 
four volumes (1-2, 3-4, 5, 6). Important literary 
anthologies edited and published by Brenner when 
he discontinued the publication of "HaMeorer".
Volume 1 (booklets 1-2): 96, 83 pp; volume 2 (booklets 
3-4): 167, [11] pp; volume 3 (booklet 5): 130 pp; volume 
4 (booklet 6): 104 pp. 23 cm. Good condition. Spotting. 
Ex-library copy. New bindings. Four volumes in a fine 
cardboard case.

Opening price: $200

143. "רביבים", קבצים ספרותיים בעריכת יוסף חיים ברנר

לבוב-יפו,  ברנר.  חיים  יוסף  בעריכת  ספרותי,  קובץ  רביבים, 
תרס"ח-תרע"ט ]1908-1919[.

ה,  ג-ד,  )א-ב,  כרכים  כרוכות בארבעה  )סט שלם(,  א-ו  חוברות 
לאחר  ברנר,  ובהוצאת  בעריכת  חשובים,  ספרותיים  קבצים  ו(. 

שהפסיק להוציא לאור את "המעורר".
כרך 1 )חוברות א-ב(: 96, 83 עמ'; כרך 2 )חוברת ג-ד(: 167, ]11[ 
עמ'; כרך 3 )חוברת ה'(: 130 עמ'; כרך 4 )חוברת ו'(: 104 עמ'. 23 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות ספריה. כריכות חדשות. ארבעת 

הכרכים נתונים בקופסת קרטון נאה. 

פתיחה: $200
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"השירים...  בקולופון:   .]1950[ תש"י  תל-אביב,  הארץ,  דפוס 
נתקנו שנית לדפוס למען ייחודם בספר בכמה תיקוני-השלמה... 
כרצון  טפסים  ושבעה  בשבעים  לאור  יצא  הספר  ושנויים... 
המחבר". מא, ]2[ עמ', 24.5 ס"מ. נייר איכותי, שער עם אותיות 
בדיו אדומה. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים וכתמים במעטפת 

הנייר.
"סדן". תל-אביב,  גרינברג. הוצאת  צבי  אורי  4. הגברות העולה, 
)רובם  וקרעים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   32 עמ',  לב'  תרפ"ו. 

בעטיפה(. 

פתיחה: $500

146. Uri Zvi Grinberg – Three Books / "Di kupe" 
by Peretz Markish

1-2. Mefisto, Uri Zvi Greenberg. Warsaw: literature 
fund, 1922. 2nd edition. A poem by Uri Zvi Grinberg. 
Design of cover by Wolf Weintraub, font of title page 
designed by Grinberg himself. Author's portrait by 
Henryk Berlewi.
Bound together with: di kupe [the pile], Peretz 
Markish. Warsaw: Kultur lige, 1922. 1st edition. 
Composition on the cover created by Henryk Berlewi, 
interacts with the title of Markish's poem and 
resembles "a pile" [di kupe].
85, [2] pp;32 pp. 31.5 cm. Good condition. Damages to 
front cover of "mefisto" (back cover – missing). Minor 
spotting. Binding somewhat loose.
3. Min HaChachlil uMin HaKachol – Uri Zvi Grinberg. 
Tel-Aviv: Haaretz printing press, 1950. In the colophon: 
"the poems…corrected for printing….with some 
changes…the book was published in seventy seven 
copies according to the author's wish". 41, [2] pp, 24.5 
cm. Paper of good quality, title page with characters in red 
ink. Good condition. Minor spotting. Tears and spotting 
on cover.
4. HaGavrut HaOla, Uri Zvi Grinberg. Tel-Aviv: 
"Sadan",1926. 32 pp, 32 cm. Good condition. Creases 
and tears (mainly to cover).

Opening price: $500

146. אורי צבי גרינברג – שלושה ספרים / "די קופע" מאת 
פרץ מארקיש

פאנד,  ליטעראטור  הוצאת  גרינברג.  צבי  אורי  מעפיסטָא,   .1-2
גרינברג,  צבי  אורי  מאת  פואמה  שניה.  מהדורה   .1922 ורשה, 
עיצוב  ביידיש.  ביותר  החשובות  מיצירותיו  אחת  את  המהווה 
השער  עמוד  של  הגופן  ויינטראוב,  וולף  בידי  נעשה  העטיפה 

נעשה ע"י גרינברג עצמו. דיוקן המחבר, מאת הנריק ברלוי.
קולטור- הוצאת  מארקיש.  פרץ  ]הֲעֵרָמה[,  קופע  די  עם:  כרוך 
ליגע, ורשה, תרפ"ב. מהדורה ראשונה. הקומפוזיציה על הכריכה, 
של  הפואמה  שם  עם  משחקת  ברלוי,  הנריק  על-ידי  שנעשתה 

מארקיש ומזכירה מבחינה חזותית "ערמה" )"די קוּפע"(. 
85, ]2[ עמ'; לב עמ'.31.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים בעטיפה הקדמית 
של "מעפיסטָא" )העטיפה האחורית חסרה(. מעט כתמים. כריכה 

מעט רופפת. 
3. ִמן ַהַחְכִליל ּוִמן ַהָּכחֹל – מהלך על ארץ רבה, אורי צבי גרינברג. 

145. Bereshit - Moscow-Leningrad, 1926

Bereshit A, Moscow-Leningrad, 1926. Printed in 
Berlin by Gutenberg Press. Front cover illustration 
in the Russian avant-garde style by Joseph Tchaikov. 
“Illustration of the B. Shovin Publishing House 
Emblem.”
Literary anthology, no other volumes printed. The 
writers' group that published the book was unable 
to find a printing press in the Soviet Union prepared 
to print a Hebrew book, and the manuscript was 
therefore sent to Berlin for printing. Only a small 
portion of the printed copies were allowed into the 
Soviet Union. [1], 199, [5] pp, 23cm. Good condition. 
Minor spotting, creases (mainly to first leaves). Minor 
damages to binding.

Opening price: $200
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"בשנת 1953 הודיעו לי בשהותי בניו-יורק ש'הספר' מאת הסופר שהושמד באושוויץ נמצא בספריה 
הלאומית כמוצג נדיר תחת זכוכית, הלכתי לספריה, הצגתי את תעודת פא"ן ]PEN - ארגון בינלאומי 
של סופרים, עורכים ומשוררים[ כסופר מישראל הכותב סיפור-חייו של סופר זה שהושמד, קבלתי 

את הספר לידי, יצאתי מהספריה, שרפתי את הספר. 
לפני שלושים שנים בערך, מישהו בתל-אביב מסר לי שבספריה הלאומית בירושלים נמצא 'הספר'. 
זקוק ל'תרמית' כדי לקבל את  ידע מי אני, לא הייתי  לירושלים, התברר שמנהל הספריה...  נסעתי 

הספר לידי, יצאתי מהספריה, ושרפתי את 'הספר'. 
לפני מספר חודשים שמעתי משני סטודנטים, המתחקים אחר קורות-חייו של ק. צטניק, ש'הספר' 

נמצא בספריה הלאומית בירושלים. וההמשך ידוע ]...[.
ועוד בקשה לי אליך: כאות וֵעד צרפתי כאן ְשֵארים מתוך 'הספר', אנא, שרוף אותם כמו נשרפו כל ]ה[

יקר לי ועולמי בקרמטוריון של אושוויץ". 
בתערוכה  "צווייאונצוואנציק"  של  הגזירים  שרידי  בירושלים  הלאומית  בספריה  הוצגו   2011 בשנת 
"טמיר ונדיר – מבחר מאוצרות הספריה הלאומית" )ירושלים, 2011; עמ' 52-53(, לצד כתבי יד של 

הרמב"ם, אייזק ניוטון, מרטין בובר, פרנץ קפקא, ש"י עגנון ופריטים טמירים אחרים. 
שיקום  משוקמים  קרעים  רטיבות.  ופגעי  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   11.5X17.5 עמ',   ]1[  ,62
בעמ'  בעט  רישומים  בדף השער.  נייר דבק  )הוסרו(.  הסיכות  חיבור  במקום  כהים  כתמים  מקצועי. 

10 )הדיו לכלך גם את העמודים הסמוכים(. פינה חסרה בדף האחרון. ללא העטיפה. כריכה חדשה. 
נדיר ביותר, לא ידוע לנו על עותק נוסף. 

פתיחה: $6000

147. "צווייאונצוואנציק" – ספרו של יחיאל די-נור )ק. צטניק( – ורשה, 1931

צווייאונצוואנציק - לידער ]22 - שירים[, יחיאל פיינער. הוצאת קולטור ליגע, ורשה, תרצ"א ]1931[. 
יידיש. 

שנים   22 בן  בהיותו  המלחמה,  לפני  בורשה,  צטניק(  )ק.  די-נור  יחיאל  שפרסם  השירים  ספר 
)"צווייאונצוואנציק לידער; צווייאונצוואנציק יָארן" = "עשרים ושנים שירים, עשרים ושתים שנים"(. 

האיור בעמוד האחרון נעשה בידי האמן יצחק ברוינער. 
ההשמדה  מחנה  משרידי  פולין,  סוסנוביץ,  יליד   ,)1909-2001 פיינר,  )לשעבר  די-נור  יחיאל  הסופר 
אושוויץ )שם איבד את כל משפחתו(, נודע כאחד הסופרים החשובים שכתבו על השואה ובעקבותיה. 
חוויותיו מהמחנה.  חייו לכתיבה על  והקדיש את  לישראל דרך איטליה  "הבריחה"  די-נור הגיע עם 
בחדרו, לבוש  מסתגר  כשהוא  אושוויץ",  של  "הפלנטה  אל  חוזר  די-נור  היה  ספריו  כתיבת  במהלך 
ימים ארוכים. את ספריו, המתאפיינים בתיאורים  ישן או אוכל  ולא מתקלח,  בכותונת האסיר שלו 

קשים במיוחד, כתב תוך שמירה על אנונימיות מוחלטת ושימוש בשם העט "ק. צטניק". 
זהותו נחשפה במשפט אייכמן, עת עלה על דוכן העדים. לשאלת התובע "מה הסיבה שבגללה חסית 
בשם הספרותי 'ק. צטניק'?" השיב די-נור: "אין זה שם ספרותי. אינני רואה את עצמי כסופר הכותב 
דברי ספרות. זו כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ. הייתי שם בערך שנתיים. אין הזמן שם כפי שהוא 
כאן, על-פני כדור הארץ. כל שבר רגע הולך שם על גלגל זמן אחר. ולתושבי פלנטה זו לא היו ֵשמות. 
ולא  נולדו שם  לא  הם  כאן.  כדרך שלובשים  לא לבשו  הם  ילדים.  להם  היו  ולא  הורים  להם  היו  לא 

הולידו... הם לא חיו לפי החוקים של העולם כאן ולא מתו. השם שלהם היה המספר ק. צטניק".
בשנים שלאחר המלחמה, כל אימת שנודע לדי-נור על קיומם של עותקים מספרו "צווייאונצוואנציק", 
גולדברג,  1993, במכתב לשלמה  גזירתם. בסוף שנת  ידי  ידי שריפתם או על  הקפיד להשמידם על 

מנהל מחלקת ההשאלה בספריה הלאומית בירושלים, כתב די-נור: 
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147. "Tsveyuntsvantsik" – Book by Yehiel Di-Nur (Ka-Tsetnik) Warsaw, 1931

Tsveyuntsvantsik – lider [22 – poems], Yehiel Feiner. Warsaw: Kultur-Lige, 1931. 
Yiddish.
Poetry book published by Yehiel Di-Nur (Ka Tsetnik) in Warsaw, before the war, when 
he was 22 years old (“Tsveyuntsvantsik Lider; Tsveyuntsvantsik Yoren” = twenty two 
poems, twenty two years”). Illustration on last page by the artist Yitzchak Broyner.
Author Yehiel Di-Nur (formerly Feiner, 1909-2001), native of Sosnowiec, Poland, an 
Auschwitz concentration camp survivor (where he lost all his family), is known as 
one of the most important authors who wrote about the Holocaust. Di-Nur arrived 
with “HaBricha” to Israel, through Italy, and there devoted his life to writing about 
his experiences in the camp. While writing his books, Di-Nur was said to go back  to 
“the planet of Auschwitz”, secluded in his room, dressed in his prisoner’s clothes, 
without showering, eating nor sleeping for days. His books, including some very 
disturbing depictions, were written while he remained totally anonymous, using his 
pen name “Ka Tsetnik”. 
Di-Nur’s identity was revealed during the Eichmann Trial when he was summoned 
to testify. When the prosecutor asked: “why are you hiding behind your pen name 
‘Ka Tsetnik’?” Di-Nur replied: “This is not a pen name. I do not consider myself an 
author writing literature. This is the chronicle of the Auschwitz planet. I was there 
for about two years. Time there is not like here, on our planet. Each fraction of a 
minute turns on a different time wheel. The inhabitants of that planet did not have 
names. They did not have parents or children. They did not dress like we dress here. 
They were not born there and they did not give birth…they did not live by the laws 
of this world and they did not die. Their name was the number “Ka Tsetnik”.
During the years after the war, whenever Di-Nur learned about the existence of 
copies of his early book Tsveyuntsvantsik, he destroyed the copies he came across 
with by burning or cutting them. In the end of 1993, in a letter to Shlomo Goldberg, 
the head of the circulation department of the National Library of Israel in Jerusalem, 
Di-Nur wrote:

“In 1953 I was informed, while being in New-York, that ‘the book’ by the author 
who perished in Auschwitz is exhibited in the National Library as a rare exhibit, 
under glass, I went to the library, presented my Pen card [PEN – International 
organization of authors, editors and poets] and said that I am an Israeli author who 
writes the life story of this author who perished, I got the book, walked out of the 
library and burned the book.
About thirty years ago, someone in Tel-Aviv told me that ‘the book’ exists in the 
National Library in Jerusalem. I went to Jerusalem, and it turned out that the 
director of the library knew who I was. I did not need to ‘cheat’ in order to get the 
book, I left the library and burned ‘the book’.
A few months ago I heard from two students, who follow the life of Ka Tsetnik, that 
‘the book’ is in the National Library in Jerusalem. And the rest is known […].
I have one more request: as a token and testimony I attached here remainders of 
‘the book’, please burn them just as my world and all that was dear to me was burnt 
in the Auschwitz crematorium”.
In the year 2011 the remnants of “Tsveyuntsvantsik” shreds were exhibited in 
the National Library in Jerusalem in an exhibition “Unrivaled Unrevealed – Select 
Treasures of the National Library” (Jerusalem, 2011; pp.52-53), side by side with 
manuscripts by the Rambam, Isaac Newton, Martin Buber, Franz Kafka, S.Y. Agnon 
and some other very rare items.
62, [1] pp, 11.5X17.5 cm. Fair-good condition. Spots and moisture marks. Professionally 
restored tears. Dark spots where binding pins were (removed). Adhesive tape on title page. 
Inscriptions in pen on page 10 (ink spread on nearby pages). Missing corner on last leaf. No 
cover. New binding. 
Very rare, we do not know of any other existing copies.

Opening price: $6000 
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149. Book Concerning Jewish Holidays – Minsk, 
1925 – Meir Axelrod

Yidishe yomtoivim… by Prof. N. [Nikolai Michaelovitz 
Nikolski]. Translation into Yiddish from a manuscript: 
H. Meisel and Uri Finkel. Minsk: Vaysrusland melukhe 
farlag, 1925. Yiddish.
A book about Jewish "Yomtoivim" [holidays] – 

148. Book about Yiddish Etymology – Noah 
Prilutski / Cover Design by Henryk Berlewi

Dos Gevet, Dialogen Wegen Sprach un Kultur 
[dialogues about language and culture], Noah 
Prilutski. Warsaw: Kultur Lige, 1923. Yiddish. 
Composition about the etymology of Yiddish and its 
dialects, written as dialogues between Kalman and 
Sender.
Noah Prilutski (1882-1941) – linguist, journalist and 
political leader of Polish Jewry between the two 
world wars. Founder of the paper "Der Moment".
Illustration on the cover by Henryk Berlewi. [3], 159, 
XCVIII, 21 cm. Original cover mounted on a hard cover 
(somewhat chopped), faults at cover's edges. Minor 
spotting.

Opening price: $200

יהודיים – מינסק, 1925 – מאיר  149. ספר בנושא חגים 
אקסלרוד

יידישע יאמטויווים, זייער אופקום און אנטוויקלונג, מאת פרופ' נ. 
]ניקולאי מיכאלוביץ ניקולסקי[. תרגום ליידיש מכתב יד: ה' מייזל 
מינסק,  מלוכע-פארלאג,  ווייסרוסלענדער  הוצאת  פינקל.  ואורי 

1925. יידיש. 
ספר בנושא "יומטובים" )חגים( יהודיים – מקורותיהם והתהוותם 
אקסלרוד  מאיר  הצייר  בידי  אוירה  העטיפה  הדורות.  לאורך 
קמטים.  טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   ]1[  ,154  ,]4[  .)1902-1970(
קרעים משוקמים שיקום מקצועי. מעטפת מקורית. כרוך מחדש 

בכריכה קשה. 

פתיחה: $200

origins and development through the generations. 
Cover illustrated by the painter Meir Axelrod (1902-
1970). [4], 154,[1] pp, 23 cm. Good condition. Creases. 
Professionally restored tears. Original cover. Re-bound in 
a hard cover.

Opening price: $200 

 / פרילוצקי  נח   - יידית  אטימולוגיה  בנושא  ספר   .148
עטיפה בעיצוב הנריק ברלוי

]דיאלוגים  קולטור  און  שפראך  וועגען  דיאלוגען  געוועט,  דאס 
על שפה ותרבות[, נח פרילוצקי. הוצאת "קולטור-ליגע", ורשה, 

1923. יידיש. 
חיבור בנושא אטימולוגיה של היידיש ובחינת הדיאלקטים שלה, 

בנוי בצורת דיאלוגים בין קלמן וסענדער. 
)1941-1882( - בלשן, עיתונאי ומנהיג פוליטי של  נח פרילוצקי 
יהודי פולין בין שתי מלחמות העולם. מייסד עיתון "דער מאמנט". 
 21 ,XCVIII ,159 ,]3[ .האיור על העטיפה מעשה ידי הנריק ברלוי
ס"מ. העטיפה המקורית מודבקת על כריכה קשה )קצוצה מעט(, 

פגמים בשולי הכריכה. מעט כתמים. 

פתיחה: $200
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151. Otzar Beduyey HaShem – Vienna, 1933 – 
Numbered Edition 

Otzar Beduyey HaShem, Index of pen-names in 
Hebrew literature…, Shaul Chajes. Vienna, 1933. First 
edition.
An edition of 250 numbered copies, this copy is 
number 107. On back cover is embossed a decoration 
by the artist Uriel Birnbaum.
XIV, 335, 1, 10, [5], 66 pp. 24.5 cm. Very good condition. 
Spotting on edges of leaves. Not original end paper.

Opening price: $250

151. אוצר בדויי השם – וינה, 1933 - מהדורה ממוספרת

ישראל...  בספרות  הבדויים  השמות  מפתח  השם,  בדויי  אוצר 
וינה,  חיות.  שאול  מאת  החדשה,  העת  עד  הגאונים  מתקופת 

1933. מהדורה ראשונה.
250 עותקים ממוספרים, עותק זה מספרו  נדפס במהדורה בת 
האמן  ידי  מעשה  עיטור  מוטבע  האחורית  הכריכה  על   .107
24.5 ס"מ. מצב  66 עמ'.   ,]5[ י,   ,]1[  ,335  ,XIV בירנבוים.  אוריאל 
טוב מאד. כתמים בשולי דפים. פורזץ )פנים הכריכה( אינו מקורי.

פתיחה: $250

 –  1901 ויסבאדן,   – החלום"  "על   – פרויד  זיגמונד   .150
מהדורה ראשונה

Über den Traum ]על החלום[, מאת ד"ר זיגמונד פרויד. הוצאת 
גרמנית.   .1901  ,)Wiesbaden( ויסבאדן   .J. F. Bergmann

מהדורה ראשונה. 
 Die( החלום"  "פירוש  הספר  של  מקוצרת  גרסה  החלום",  "על 
Traumdeutung(, מאת זיגמונד פרויד. נכתבה לאחר שהחיבור 
לפנינו  מעטה.  להצלחה  זכה   ,1900 בשנת  פורסם  אשר  השלם, 
המהדורה הראשונה, אשר נדפסה בנפרד, כגליון מס' 8 של כתב-

 .Grenzfragen des Nerven - und Seelenlebens העת
]4[, 308-344, ]14[ עמ', 26 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים קלים. 

העטיפה וחלק מהדפים מנותקים. מעט קרעים. 

פתיחה: $400

150. Sigmund Freud - Über den Traum – 
Wiesbaden, 1901 – First Edition

Über den Traum [On Dreams], by Dr. Sigmund Freud. 
Wiesbaden: J.F. Bergmann, 1901. German. 1st edition.
"Über den Traum" is a shortened version of the book 
Die Traumdeutung – The Interpretation of Dreams, 
by Sigmund Freud. This version was composed when 
the complete version, published in 1900, did not 
gain much success. Presented here is the first edition, 
published separately, as issue no. 8 of the periodical 
Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens.
[4], 308-344, [14] pp, 26 cm. Good-fair condition. Minor 
spots. Cover and some leaves are detached. Minor tears.

Opening price: $400
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152. Five Books by Ephraim Deinard

Five books by Ephraim Deinard (1846-1930). Hebrew.
Deinard was a bibliographer and Hebrew writer, book 
collector and book seller; one of the greatest Hebrew 
bibliographers in modern times. Historian and 
polemicist; his books were often criticized. Deinard 
is considered as a provocative author who had no 
inhibitions when writing about controversial subjects. 
His early literary work dealt with Jews in inner Russia 
– Crimea and the Karaite Jews. He immigrated from 
Russia to the USA in the 1890s and there he published 
his books about the Hasidut and Zionism.
1. Machberet Cherev Chadah, written in German 

152. חמישה ספרים מאת אפרים דיינארד 

חמישה ספרים מאת אפרים דיינארד )1846-1930( - ביבליוגרף 
וסופר עברי, אספן ספרים וסוחר ספרים; מגדולי הביבליוגרפים 
עוררו  ספריו  ופולמוסן;  היסטוריון  החדשה.  העת  של  העבריים 
ללא  הכותב  פרובוקאטור,  כסופר  נחשב  דיינארד  רבה.  ביקורת 
עכבות בנושאים שנויים במחלוקת. תחילת עבודתו הספרותית 
קרים  יהודי  הפנימית,  רוסיה  יהודי  תולדות  אודות  היתה 
המאה  של  התשעים  בשנות  לארה"ב  מרוסיה  היגר  והקראים. 

ה-19 ופרסם את ספריו על החסידות ועל הציונות.
1. מחברת חרב חדה, כתובה בשפת אשכנז בידי הרב ר' ישראל 
אפרים  בידי  לעברית  ונעתקה  בנאוואראדאק  הרב  סגן  לאבל 
דיינהארד, ונלוה אליה בסופה קיצור מספר זאת תורת הקנאות 

הנמצא בכ"י באוקספורד. קארני, ניו-ג'רזי, תרס"ד ]1904[. 
2. מגלה עפה, תוכחת מגולה ריב עם רבני וחסידי זמנינו... מאת... 
זכרון  משו"ת  אחדים  דברים  ובסופו  לעווינזאהן,  בער  יצחק  ר' 
יוסף שטיינהארט ע"ד החסידים, עם פתח דבר  ר'  יוסף להגאון 

מאת המו"ל אפרים דיינארד. קארני, ניו-ג'רזי, תרס"ד ]1904[. 
3. פחדו בציון חטאים, סודות מן החדר על דבר הציונות הטהורה 
העצורה בבית כלא באשמנים בידים לא מטהרות. ארלינגטון, ניו-

ג'רזי, תרע"ז ]1917[. 
יהודים?.  או  ]בולשביקים[  באלשעוויקים  בעד  מי?  בעד  4.ציון 

ארלינגטון, ניו-ג'רזי, תרע"ח ]1918[.
5. היער באין דב, "יוכיח באותות ובמופתים נאמנים... כי האליל 

ישו הנוצרי לא היה ולא נברא". סט. לואיס, תרפ"ט ]1929[. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

language by Rabbi Israel Label, deputy rabbi of 
Novardok and translated into Hebrew by Ephraim 
Deinard, Kearny, New Jersey, [1904].
2. Megila Afa by Rabbi Yitzchak Ber Levinsohn, with 
foreword by the publisher Ephraim Deinard. Kearny, 
New Jersey, [1904].
3. Pachadu BeZion Chata’im, Arlington, New-Jersey, 
[1917].
4. Zion Be’ad Mi? (Zion for whom?) for Bolsheviks or 
Jews? Arlington, New-Jersey, [1918].
5. HaYa’ar Be-ein Dov. St. Louis, [1929].
Sizes and conditions vary.

Opening price: $500
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ברלין-וינה,   – גולדשמידט  לזרוס   – בבלי  תלמוד   .154
1925 – עברית וגרמנית

ששה  בהכלל  בבלי,  תלמוד   /  Der babylonische Talmud
דניאל  של  הראשונה  ההוצאה  פי  על  נדפס  המשנה.  סדרי 
של  נוסחאות  ושנויי  גרסאות  חלופי  עם   ... בוויניציאה  בומברג 
כל  וזולתם...  והב"ח  והגרי"ב  המהרש"ל  שהגיהו  התלמוד  ספרי 
 Benjamin( אלה עשה אליעזר גולדשמידט. הוצאת בנימין הרץ

Harz(, ברלין-וינה, 1925. גרמנית ועברית. שמונה כרכים.
)לזרוס(  אליעזר  מאת  לגרמנית  תרגום  עם  בבלי,  תלמוד 
גולדשמידט. כולל את כל מסכתות התלמוד, פרט לחלק מסדר 
קודשים וסדר טהרות. 8 כרכים, 32 ס"מ. מצב כללי טוב. מספר 

קרעים ודפים רופפים בכרך השביעי. פגמים בכריכות.

פתיחה: $1800

154. Babylonian Talmud – Lazarus Goldschmidt – 
Berlin-Vienna, 1925 – Hebrew and German

Der Babylonische Talmud / Babylonian Talmud, six 
orders of the Mishnah. Printed according to the first 
edition of Daniel Bomberg in Venice…with altered 
versions …all done by Eliezer Goldschmidt. Berlin-
Vienna: Benjamin Harz, 1925. German and Hebrew. 
Eight volumes.
Babylonian Talmud, with translation into German 
by Eliezer (Lazarus) Goldschmidt. Includes all of the 
Talmudic tractates, except for a part of Kodashim 
and Taharot. 8 volumes, 32 cm. Overall good condition. 
Several tears and loose leaves to seventh volume. Damages 
to bindings.

Opening price: $1800

153. שיבולים בודדות – אפרים דיינארד – ירושלים, 1915 
– מהדורה מצומצמת

שבלים בודדות, אספת מאמרים אשר אספתי מדפים בודדים כ"י 
ונדפסים, דאקומענטים, תעודות, שטרות, שירים, קינות וכדומה, 
שנאבדו במשך דורות... מאת מאת אפרים דיינארד. דפוס א. מ. 

לונץ, ירושלים, תרע"ה ]1915[. 
העתקות מכתבים, כתבי-יד, נוסחי כתובות, שירי-חידה ושירי-
 22.5 עמ',   182  ,]2[ עותקים.  במאה  נדפס  ועוד.  קינות,  חתונה, 
מספר  מנותקת.  קרועה,  כריכה  טוב.  במצב  הספר  גוף  ס"מ. 

קונטרסים רופפים. 

פתיחה: $300

153. Shibolim Bodedot - Ephraim Deinard – 
Jerusalem 1915 – Limited Edition

Shibolim Bodedot, essays that I collected from single 
leaves – manuscripts and printed leaves, documents, 
certificates…which were lost during the years…
by Ephraim Deinard. Jerusalem: A.M. Lunz printing 
press, [1915].
Letters, manuscripts, Ketubot, riddle-poems and 
wedding-poems, eulogies, and more – all copied by 
Deinard. Printed in one hundred copies. [2], 182 pp, 
22.5 cm. Body of book in good condition. Binding torn, 
detached. Some loose leaves.

Opening price: $300
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156. מחקר בנושא מבנה בית המקדש - לוחות איורים – 
לונדון, 1886 

 Solomon’s temple and capitol, ark of the flood
 and tabernacle, or, The holy houses of the Hebrew,
 Chaldee, Syriac, Samaritan, Septuagint, Coptic, and
 Itala scriptures, Josephus, Talmud, and rabbis, by
 S. Low, Marston, Searle & הוצאת   .Timothy Otis Paine

Rivington, לונדון, 1886. אנגלית. 
מחקרו של המחבר, טימותי פיין, נערך במשך 33 שנים. במחקרו 
בית  מבנה  את  מגוונים,  יד  כתבי  בסיס  על  לשחזר,  פיין  ביקש 
המקדש הראשון והמתחם המקודש ואת מבנה תיבת נח. X, ו198 
עמ'; 42 לוחות. כרך עבה וכבד, 39 ס"מ. כריכה מפוארת )חדשה(. 
בסוף הספר נכרכו מעטפות-הנייר המקוריות. חיתוך דפים עליון 

מוזהב. מצב כללי טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $450

155. Jewish Iconography – Alfred Rubens – 
London, 1981

A Jewish Iconography, Alfred Rubens. London: 
Nonpareil, 1981. English. Revised edition.
Copy no. 32 out of 650 copies. An exceptional lexicon 
of Jewish art and craft which contains bibliographical 
records of the collection of engravings, prints and 
portraits of Rubens, encompassing five hundred 
years of Jewish history. The book contains pictures of 
the collection which includes many engravings with 
Jewish figures and inscriptions in Hebrew. Alfred 
Rubens (1903-1998) – collector and historian who 
served as the director of the London Jewish Museum 
during the years 1958-1983.
277 pp, 30 cm. Very good condition.

Opening price: $350

155. איקונוגרפיה יהודית - אלפרד רובנס - לונדון, 1981 

A Jewish Iconography ]איקונוגרפיה יהודית[, אלפרד רובנס 
אנגלית.   .1981 לונדון,   ,Nonpareil הוצאת   .)Alfred Rubens(

מהדורה משופרת ומתוקנת.
650 עותקים. לקסיקון מפואר של  32 מתוך מהדורה של  עותק 
אוסף  של  ביבליוגראפי  רישום  המכיל  יהודית  ואומנות  אמנות 
חמש  המקיף  רובנס,  של  והדיוקנאות  ההדפסים  התחריטים, 
האוסף,  מן  בתמונות  מלווה  יהודית.  היסטוריה  של  שנה  מאות 
וכיתוב עברי. אלפרד  יהודים  הכולל תחריטים רבים עם דמויות 
רובנס )1903-1998( – אספן והיסטוריון שימש כמנהל המוזיאון 

היהודי בלונדון בשנים 1958-1983. 
277 עמ', 30 ס"מ, מצב טוב מאד.

פתיחה: $350
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156. Study of the Temple – Illustrated Plates – London, 1886

Solomon’s temple and capitol, ark of the flood and tabernacle, or, The holy houses 
of the Hebrew, Chaldee, Syriac, Samaritan, Septuagint, Coptic, and Itala scriptures, 
Josephus, Talmud, and rabbis, by Timothy Otis Paine. London: S. Low, Marston, 
Searle & Rivington, 1886. English.
Study by the author Timothy Paine, conducted during 33 years. Paine tried to 
reconstruct, on the basis of various manuscripts, the structure of the first Temple, 
the holy compound and the structure of Noah's ark. 
X, 198 pp; 42 plates. Particularly heavy volume, 39 cm. Eleborate binding (new). Original 
paper-cover bound at the end of the volume. Edge-gilded leaves. Overall good condition, 
minor spotting.

Opening price: $450

157. מילון תנ"כי בארבעה כרכים - אוגוסטינוס קלמט, 1725-1731 - תחריטים

 Het algemeen groot historisch, oordeelkundig, chronologisch, geografisch,
 en letterlyk naam- en woord-boek van den gantschen H. Bybel. Versierd met
 noodige landkaarten en koopere plaaten, dienende tot de gedenk-stukken
der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. Schrift. ]מילון אטימולוגי 
אנציקלופדי, גיאוגרפי, כרונולוגי של התנ"ך כולל תחריטי לוחות נחושת[, אוגוסטינוס קלמט 
)Augustinus Calmet(. ליידן-אמשטרדם, 1725, 1727, 1731. הולנדית עם תוספות בעברית. 

ארבעה כרכים. 
מילונו של קלמט הוא אסופה של מאמרים בסדר אלפביתי, העוסקים בביוגרפיה של אישים, 
ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה ונושאים תנכ"יים נוספים. אוגוסטין קלמט )1757-1672( - תיאולוג 
ומחקריו  וחוקר תנ"ך. קלמט היה חלוץ במחקר מדעי של התנ"ך  צרפתי קתולי, היסטוריון 

שימשו בסיס עבור חוקרים עד המאה ה-19.
כרך ראשון: 1725, 321, 40, 19 עמ' + ]48 לוחות, מפה אחת מנותקת[; כרך שני: 1727, 604, 
230 עמ' + ]65 לוחות[; כרך שלישי: 1731, ]18[, 392 עמ' + ]29 לוחות[; כרך רביעי: 1731, 
עם  מקוריות  עור  כריכות  טוב,  מצב  ס"מ.   41.5 כרכים  לוחות[.   23[  + עמ'   ]24[  ,393 - 924
בלאי בפינות ובשדרה. מעט קרעים וכתמים, לעיתים הערות בכתב יד, שיקום מקצועי לחלק 

מהעמודים. 

פתיחה: $2000

157. Biblical Dictionary in Four Volumes - Augustinus Calmet, 1725-
1731 - Etchings

Het algemeen groot historisch, oordeelkundig, chronologisch, geografisch, 
en letterlyk naam- en woord-boek van den gantschen H. Bybel. Versierd met 
noodige landkaarten en koopere plaaten, dienende tot de gedenk-stukken 
der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. Schrift. [Etymological, 
encyclopedic, geographic, chronologic dictionary of the bible with copper 
plates etchings], Augustinus Calmet, Leiden-Amsterdam 1725, 1727,1731. 
Dutch with additions in Hebrew. Four volumes of Calmet's dictionary 
present an anthology of articles, in alphabetical order, about biographies, 
archaeology, geography and other biblical themes. Augustinus Calmet (1672-
1757) – French Catholic theologist, historian and bible researcher. Calmet was 
a pioneering researcher who scientifically studied the bible and his studies 
served other researched through the 19th cent.
First volume: 1725, 321, 40, 19 pp + [48 plates, one map detached]; second 
volume:1727, 604, 230 pp + [65 plates]; third volume: 1731,[18],392 pp + [29 
plates]; fourth volume: 1731, 393-924, [24] pp + [23 plates]. Volumes 41.5 cm. Good 
condition, contemporary leather bindings, worn corners and spine. Minor tears and 
spots, some handwritten comments, professional restoration to some leaves.

Opening price: $2000
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 – פיקאר  ברנרד   – בונציה  היהודים  ומנהגי  מצוות   .159
ברלין, 1927

 Bilder aus dem Leben der Juden in ,מצוות ומנהגי היהודים
 Venedig Ausgangs des XVIII Jahrhunderts /  nach den
במאה  בונציה  היהודים  מחיי  ]תמונות   Stichen von Novelli
 Literarisches Institut für ה-18, בעקבות תחריטים[. הוצאת

Kunst und Wissenschaft. ברלין, ]1927[. 
פורטפוליו ובו חמישה תחריטים על פי ברנרד פיקאר, המתארים 
ליל  סעודת  קבורה,  יהודית,  חתונה  ונציה:  יהודי  מנהגי  את 
מלווים  הכנסת.  בבית  תורה  ספר  הגבהת  מילה,  ברית  הסדר, 
הקדמה  בעברית.  ופסוקים  ואיטלקית  בצרפתית  טקסטים 
Otto Ebstein. מצורפים: חוברת הסבר בגרמנית, מכתב  מאת 
ברית'  'בני  סניף  מנשיא  עותקים  בשני  ומכתב  למילוי  הקדשה 
לאור  הוציא  למכון אשר  בברלין המופנה   )Montefiore-Loge(

את הפורטפוליו.
]5[ לוחות-תחריטים )אחד חסר( + ]4[ עמ' הקדמה. 44X35 ס"מ. 
נתונים בתיקייה מקורית נאה. מצב טוב. כתמים. פגמים בתיקיה. 

פתיחה $300

158. מחקר בנושא מנהגים יהודיים – המבורג, 1704

 Die alten jüdischen Heiligthümer, Gottesdienste
 und Gewohnheiten, für Augen gestellet, in einer
 ausführlichen Beschreibung des gantzen Levitischen
 Gottfried Liebernickel, הוצאת   .Priesterthums
מעט  עם  גרמנית,   .1704 המבורג,   .Buchhändler im Dom

לטינית ועברית. 
 Johannes מחקר מקיף בנושא מנהגים יהודיים, מאת התיאולוג
Lund, עם דגש מיוחד על בית המקדש וכלי המקדש. מלווה 32 
שני  על-פני  איורים  ארבעה  מתוכם  )תחריטים(,  לוחות-איורים 
עמודים. האיורים מתארים את בגדי הכהנים, את בית המקדש 

וכליו, מנהגים יהודיים שונים כגון הנחת תפילין, ועוד. 
בינוני- מצב  ס"מ.   33.5 לוחות.   ]32[  + עמ'   ]142[  ,1090  ,]40[
טוב. נקבי עש, כתמים. וקרעים. אחד הלוחות קרוע, עם שיקום 

בהדבקת נייר. מספר דפים רופפים. כריכת קלף פגומה. 

פתיחה: $500

158. Survey of Jewish Customs – Hamburg, 1704

Die alten jüdischen Heiligthümer, Gottesdienste 
und Gewohnheiten, für Augen gestellet, in einer 
ausführlichen Beschreibung des gantzen Levitischen 
Priesterthums. Hamburg: Gottfried Liebernickel, 
Buchhändler im Dom, 1704. German with some Latin 
and Hebrew.
A comprehensive survey of Jewish customs, by the 
theologian Johannes Lund, with emphasis on the 
Temple and the holy vessels. Accompanied by 32 
illustration plates (etchings); four plate double spread. 
The illustrations portray the priest's garments, the 
Temple and the holy vessels, various Jewish customs 
such as Tefilin, etc.
[40], 1090, [142] pp + [32] plates. 33.5 cm. Fair-good 
condition. Moth holes, spots and tears. One plate is 
torn, restored with paper. Several loose leaves. Damaged 
parchment binding.

Opening price: $500 
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160. Engraving – Inauguration of the Portuguese 
Synagogue in Amsterdam – Bernard Picart

La Dedicace de la Sinagogue des Juifs Portugais, 
A Amsterdam – an engraving by Bernard Picart 
portraying the inauguration of the Portuguese 
Synagogue in Amsterdam, [18th cent]. The 
Spanish-Portuguese synagogue in Amsterdam was 
inaugurated in 1675. The impressive building reflects 
the wealthy Jewish congregation in Amsterdam. 
The engraving features the congregation members 
during prayer, dressed according to mid 18 century 
fashion. At the front of the engraving stand, among 
the rest of the congregation members, women and 
children. The letters on the face of the engraving 
refer the reader to a text explaining the custom 
depicted in the engraving. Bernard Picart (1673-1733) 
published in Amsterdam, during the years 1723-1743 
a monumental book "Ceremonies and Religious 
Customs of People of the World". The first volume is 
dedicated to Jewish life and religious rituals, mainly 
referring to the Spanish-Portuguese congregation of 
Amsterdam. Picart was the first Christian author to 
depict Jewish rituals based on personal observations 
and through frequent visits to the Portuguese 
synagogue and to several homes of Spanish Jews 
in Amsterdam. The book was translated into five 
languages and printed in numerous editions. 35X44 
cm, framed: 45.5X56 cm, good condition, minor damages. 
Not examined out of frame.

Opening price: $250

160. תחריט - חנוכת בית הכנסת הפורטוגזי באמשטרדם 
- ברנרד פיקאר 

 La Dedicace de la Sinagogue des Juifs Portugais,
הכנסת  בית  חנוכת  את  המתאר  תחריט   -  A Amsterdam

הפורטוגזי באמשטרדם, מאת ברנרד פיקאר, ]המאה ה-18[.
ב-1675,  נחנך  באמשטרדם  הספרדי-פורטוגזי  הכנסת  בית 
המבנה המרשים של ביה"כ משקף את מצבה הכלכלי הטוב של 
הקהילה. בתחריט נראים חברי הקהילה בשעת תפילה, לבושים 
בקדמת  בהולנד.  ה-18  המאה  אמצע  של  האופנה  צו  פי  על 
אותיות  וילדים.  נשים  גם  הקהילה  חברי  בין  עומדים  התחריט 
על התחריט מפנות את הקורא לטקסט אשר מפרט את המנהג 
המתואר בציור. ברנרד פיקאר )1673-1733(, פרסם באמשטרדם, 
"הטקסים  המונומנטלי  ספרו  את   1743-1723 השנים  בין 
והמנהגים של כל עמי העולם", הכרך הראשון הוקדש לחיי ומנהגי 
באמשטרדם.  פורטוגזית  הספרדית  לקהילה  בעיקר  היהודים, 
תיאוריו של פיקאר הנוצרי למנהגים היהודיים מבוססים על ידע 
אישי שצבר בביקורים בבית הכנסת הפורטוגזי ובבתי היהודים 
והודפס  שפות  לחמש  תורגם  הספר  באמשטרדם.  הספרדים 
במהדורות רבות. 35X44 ס"מ, במסגרת 45.5X56 ס"מ, מצב טוב, 

נזקים קלים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $250

159. Customs and Tradition of Venetian Jews – 
Bernard Picart – Berlin, 1927

Jewish customs and tradition, Bilder aus dem Leben 
der Juden in Venedig Ausgangs des XVIII Jahrhunderts 
/  nach den Stichen von Novelli [Scenes of Jewish life 
in Venice in the 18th cent., after etchings]. Berlin: 
Literarisches Institut für Kunst und Wissenschaft, 
1927.
Portfolio with five etchings after Bernard Picart, 
depicting Jewish customs in Venice: Jewish wedding, 
Funeral, Passover Seder dinner, Brit Milah, Raising the 
Torah in Synagogue. With texts in French and Italian 
and verses in Hebrew. Introduction by Otto Ebstein. 
Attached: explanatory booklet in German, dedication 
letter to be filled out and a letter in two copies from 
the president of 'Bnei Brit' (Montefiore-Loge) in 
Berlin addressed to the institute that published the 
portfolio.
[5] etching-plates (one missing) + [4] pp of introduction. 
44X35 cm. In a fine portfolio. Good condition. Spotting. 
Damages to portfolio.

Opening price: $300 
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162. אוסף ספרים בתחום האמנות היהודית

עברית  איטלקית,  באנגלית,  וקטלוגים  ספרים   19 של  אוסף 
בכתובות,  עוסקים  הספרים  יהודית.  אמנות  בנושא  וגרמנית, 
שתי  בנוסף,  מוזיאליים.  ואוספים  קדושה  תשמישי  וימפלים, 
היהודית  האמנות  למחקר  החברה  של  בגרמנית  חוברות 
בפרנקפורט דה מיין )1900 בקירוב(. גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $300

162. Collection of Books Concerning Jewish Art

Collection of 19 books and catalogues in English, 
Italian, Hebrew and German, about Jewish art. The 
books deal with Ketubot, wimples, ceremonial objects 
and museum collections. In addition, two booklets 
in German of the Society for the research of Jewish 
Art in Frankfurt am Main (ca. 1900). Varying sizes, very 
good condition.

Opening price: $300

צרפת   - יהודי  והווי  תנ"כיים  תחריטים   63 אוסף   .161
וגרמניה, המאות ה-17-18

אוסף תחריטים עם תיאורי המקדש וכליו, סצנות תנכ"יות והווי 
עץ  תחריטי  ה-17-18.  במאות  ומתורכיה  מאירופה  יהודי  חיים 

ונחושת, חלקם צבועים.
 ,)Augustine Calmet( מבין התחריטים 26 של אוגוסטין קלמט
המקדש  בית  תיאורי  ה-17:  המאה  של  הראשון  הרבע  צרפת, 
בנוסף,  וכיו"ב.  חליצה  נרות,  הדלקת  תפילה,  יהודיים;  ומנהגים 
)סוף  ומגרמניה  מאנגליה  כנסת  בתי  של  צבועים  חיתוכי-עץ 
המאה ה-19(; מפת ירושלים של Van Der Gucht; מבחר נאה 
של טיפוסי יהודים מהאימפריה העות'מנית; תחריטים של ברנרד 
פיקאר וקירכנר )Kirchner(, ועוד. גודל משתנה, בין 30X15 ס"מ 

ל-33X43 ס"מ. מצב טוב, בחלקם סימני קיפול ומעט כתמים.

פתיחה: $500

161. Collection of 63 Biblical and Jewish Way of 
Life Etchings – France and Germany, 17th-18th 
Centuries

Collection of etchings portraying the Temple with the 
holy ceremonial vessels, biblical scenes and European 
and Turkish Jewish ways of life in the 17th-18th 
centuries. Wood and copper etchings, partly colored.
26 of the etchings are by Augustine Calmet, France, 
first quarter of 17th century: the Temple and Jewish 
customs; prayer, candle lighting, Halitza, etc. In 
addition, colored wood-cuts of synagogues in England 
and Germany (late 19th cent.); map of Jerusalem by 
Van Der Gucht; a diverse collection of Jewish types 
of the Ottoman Empire; etchings by Bernard Picart 
and Kirchner, and more. Size varies, between 30X15 cm. 
and 33X43 cm. Good condition, folding marks and minor 
spotting on some etchings.

Opening price: $500
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164. Tales for Children – Illustrations by Issachar 
Ber Ryback, 1922

Mayselekh far kleyninke kinderlekh dertsaylt fun 
Miriam Margolin. Published by "yiddisher sektsye ban 
komisariat far folkbildung", R.S.P.S.R.(Soviet Social-
Federative Republic of Russia)[Petrograd?] printed by 
Selle & Co, Berlin, 1922. Yiddish.
Eleven stories for children, by Miriam Margolin. 
"Sharblat un text ilustrirt fun Y.B.Ryback" - Cover and 
text illustrations designed by the artist Issachar Ber 
Ryback: facing each story is a large, b/w, illustration 
by Ryback; on the cover appear illustrations in color. 
[24] pp, 21.5X27.5 cm. Good condition. Moisture marks. 
Minor tears.

Opening price: $1000

164. מעשיות לילדים – איורים מאת יששכר בער ריבאק, 
1922

פון מיריָאם  מַאיסעלעך פַאר קליינינקע קינדערלעך, דערציילט 
מַארגָאלין. הוצאת "אידישער סעקציע בַאם קָאמיסַאריַאט פַאר 
הסוציאל- הסובייטית  )הרפובליקה  ר.ס.פ.ס.ר.  פָאלקבילדונג", 
Selle & Co, ברלין,  / דפוס  ]פטרוגרד?[  רוסיה(,  פדרטיבית של 

1922. יידיש.
אחת-עשרה מעשיות לילדים, מאת מרים מרגולין. "שַאַארבלַאט 
העטיפה  איור   – ריבַאק"  ב.  י.  פון  אילוסטרירט  טעקסט  און 
והטקסטים נעשה בידי האמן יששכר בער ריבאק: מול כל מעשיה 
נדפסו  ריבאק; על המעטפת  גדול, שחור-לבן, מאת  איור  נדפס 
נזקי  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5X21.5 עמ',   ]24[ צבעוניים.  איורים 

רטיבות. קרעים קלים.

פתיחה: $1000

163. 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. 
ס"מ.   31X24 עמ',   15 בשחור-לבן.  גדולים  איורים  הספר  בגוף 
דפים  ומספר  מצב טוב-בינוני. עטיפה מנותקת כמעט לחלוטין 

מנותקים. קרעים בשולי כל הדפים. נייר שביר. 
    Futur antérieur, l’avant-garde et le livre yiddish ראה: 

)1914-1939(, הוצאת Skira. פריז, 2009. מס' 152.

פתיחה: $1500

163. 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. 15pp, 31X24 cm. Fair-good condition. 
Cover almost completely detached and several detached 
leaves. Tears to borders of all of the leaves. Fragile paper.
See: Futur antérieur, l’avant-garde et le livre yiddish 
(1914-1939). Skira, Paris, 2009. No. 152.

Opening price: $1500
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166. "הזמיר" – אנדרסן – הוצאת "אמנות", 1922

איוואנוביץ'[  ]גיאורגי  א.  של  הציורים  אנדרסן,  מאגדות  ַהָּזִמיר, 
ַנְרּבּוט. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט ע"נ מין-
מוסקבה-אודסה, פרנקפורט דמין, ]1922[. ]12[ עמ', 26.5 ס"מ. 
ובשולי  בשדרה  קלים  קרעים  כתמים.  מעט  מאוד.  טוב  מצב 

העטיפה. 

פתיחה: $300

166. "HaZamir" – Andersen – "Omanut" 
Publishing House, 1922

HaZamir, from the fairy tales of Andersen, illustrations 
by A. [Georgy Ivanovitch] Narbut. Frnakfurt am Main-
Moscow-Odessa: "Omanut", "Sifriya Gamliel", [1922]. 
Hebrew. [12] pp, 26.5 cm. Very good condition. Minor 
spotting. Minor tears on spine and at cover's edges.

Opening price: $300

 

167. אנית קסמים – הוצאת "אמנות", 1922

מאת  איורים  האוף.  ו.  מאת  אגדה  קסמים,  אנית 
"גמליאל",  ספריה  "אמנות",  הוצאת  מיטרוחין.  ד. 
.]1922[ מוסקבה-אודסה,  מיין,  ע"נ   פרנקפורט 
אגדה לילדים מאת וילהלם האוף, מלווה באיורים צבעוניים מאת 
מעט  מאוד.  טוב  מצב  ס"מ.   27.5 עמ',   ]12[ מיטרוחין.  דמיטרי 

כתמים. קרעים קלים בשדרה ובשולי העטיפה.

פתיחה: $300

167. Oniyat Kesamim – "Omanut" 
Publishing House, 1922

Oniyat Kesamim, a fairy tale by W. Hauff. Illustrations 
by D. Mitrokhin. Frankfurt am Main, Moscow-Odessa: 
"Omanut", "Sifriya Gamliel", [1922]. Hebrew.
A fairy tale for children by Wilhelm Hauff, illustrations 
in color by Dmitri Mitrokhin. [12] pp, 27.5 cm. Very 
good condition. Minor spotting. Minor tears on spine and 
at cover's edges.

Opening price: $300

165. LaSevivon – "Omanut" Publishing House, 
1922

LaSevivon, by Zalman Shneur. Frnakfurt am Main: 
"Omanut" "Sifriya Gamliel", (Moscow-Odessa), [1922]. 
Hebrew.
Poem for children, accompanied by six color 
illustrations , in lithographic printing, by "Havurat 
Tzayarim". [16] pp, 29 cm. Fine copy, very good condition. 
Spotting and slight tear on the front cover. Minor spotting 
on spine and back cover.

Opening price: $500

165. לסביבון – הוצאת "אמנות", 1922

לסביבון, מאת זלמן שניאור. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", 
פרנקפורט ע"נ מיין )מוסקבה-אודסה(, ]1922[.

ליטוגרפי,  בדפוס  צבעוניים  איורים  בששה  מלווה  לילדים,  שיר 
]16[ עמ', 29 ס"מ. עותק נאה, מצב טוב  מאת "חבורת ציירים". 
על  קלים  כתמים  הקדמית.  בעטיפה  קל  וקרע  כתמים  מאד. 

השדרה ועל העטיפה האחורית.

פתיחה: $500 
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169. חמשה עורים – הוצאת "אמנות"

מין-מוסקבה- ע"נ  פרנקפורט  "אמנות",  הוצאת  ִעְוִרים.  ֲחִמָּׁשה 
אודסה, 1922.

ידוע.  אינו  המתרגם  טולסטוי,  בידי  מעובד  עממי  הודי  משל 
 22X28 עמ',   ]10[ חיגר(.  יפים  )אולי,  ציירים"  "חבורת  איורים: 
ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בפינות העטיפה ומספר דפים. מעט 

כתמים.

פתיחה: $300

169. Chamisha Ivrim – "Omanut" Publishing 
House

Chamisha Ivrim. Frankfurt am Main-Moscow-Odessa: 
"Omanut", 1922.
An Indian folk parable adapted by Tolstoy, unknown 
translator. Hebrew. Illustrations: "Havurat Tzayarim" 
(maybe, Yafim Chiger). [10] pp, 22X28 cm. Good 
condition. Minor tears in corners of cover, and on several 
leaves. Minor spotting.

Opening price: $300

168. HaOniya VeHaArba – "Omanut" Publishing 
House, 1922

HaOniya VeHaArba, a fairy tale by R. Gustafson. 
Illustrations by D. Mitrokhin. Frankfurt am Main, 
Moscow-Odessa: "Omanut", "Sifriya Gamliel", [ca.1922]. 
Hebrew.
A children's story by Richard Gustafson, translated into 
Hebrew. Illustrations in color by Dmitry Mitrokhin. 
[12] pp, 27.5 cm. Good condition. Front cover detached. 
Back cover partly detached. Minor tears on spine and at 
cover's edges. Minor spotting.

Opening price: $300

168. האניה וָהַאְרָּבה – הוצאת "אמנות", 1922

איורים  גוסטפסאן.  ר.  מאת  אגדה  וָהַאְרָּבה,  האניה 
"גמליאל",  ספריה  "אמנות",  הוצאת  מיטרוחין.  ד.  מאת 
בקירוב[.  1922[ מוסקבה-אודסה,  מיין,  ע"נ   פרנקפורט 

מלווה  עברי.  בתרגום  גוסטפסון  ריכרד  מאת  לילדים  סיפור 
ס"מ.   27.5 עמ',   ]12[ מיטרוחין.  דמיטרי  מאת  צבעוניים  איורים 
מנותקת  אחורית  עטיפה  מנותקת.  קדמית  עטיפה  טוב.  מצב 

חלקית. קרעים קלים בשדרה ובשולי העטיפה. מעט כתמים.

פתיחה: $300
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ירושלים,   – וקרבצוב  היילפרין   – ואפרוחיה  האוזה   .172
1925

האוזה ואפרוחיה, מסופר לתינוקות ע"י יחיאל היילפרין, צייר א. 
קרבצוב. הוצאת הגנה, ירושלים, תרפ"ה ]1925[. 

חוברת שנייה )מתוך חמש( בסדרה "ספורים-ציורים לתינוקות" 
בעריכת יחיאל היילפרין. סיפור קצר בחרוזים, מלווה תווי-נגינה 
מאת יואל אנגל. תשעת איוריו הצבעוניים של קרבצוב מרשימים 
במיוחד, הודות לדפוס הליטוגרפי האיכותי של "גרפיקה בצלאל". 
בינוני-טוב. עטיפה קדמית  ס"מ. מצב   28.5X19.5 ]14[ עמודים, 

מנותקת וקרועה. קרעים בעטיפה האחורית ובפינות הדפים.

פתיחה: $800

172. HaAvaza veEfrocheha – Heilperin and 
Kravtzov – Jerusalem, 1925

HaAvaza veEfrocheyha [The Goose and Her Chicks] 
story for infants by Yehiel Heilperin, illustrated by A. 
Kravtzov. Jerusalem: HaGina,[1925]. This is the second 
booklet (out of five) in the series "Stories and Paintings 
for Infants" edited by Heilperin. A rhymed short story, 
accompanied by musical notes by Yoel Engel. The 
nine richly colored illustrations by Kravtzov are very 
impressive, thanks to the high quality, lithographic 
printing by 'Graphica Bezalel'. [14] pp, 19.5X28.5 cm. 
Fair-good condition. Front cover detached and torn. Tears 
to back cover and corners of leaves.

Opening price: $800

171. לצאת ידי הכל – הוצאת "אמנות", 1922

פרנקפורט  "גמליאל".  "אמנות", ספריה  הוצאת  ַהּכֹל.  ְיֵדי  ָלֵצאת 
ע"נ מין, מוסקבה-אודסה, 1922.

בידי  לעברית  תורגם  כנראה,  טולסטוי.  בידי  מעובד  עממי  משל 
א'  )אולי,  ציירים"  "חבורת  איורים:  גינצבורג(.  )אשר  העם  אחד 
קרבצוב(. ]16[ עמ', 21.5X30 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשדרה 

ובשולי העטיפה. מעט כתמים.

פתיחה: $450

171. "Latzet Yedey Hakol" – "Omanut" Publishing 
House, 1922

"Latzet Yedey Hakol". Frankfurt am Main, Moscow-
Odessa: "Omanut", "Sifriya Gamliel", 1922. Hebrew.
A folk parable adapted by Tolstoy. Was, most 
probably, translated into Hebrew by Ahad HaAm 
(Asher Ginzberg). Illustrations: "Havurat Tzayarim" 
(perhaps, A. Kravtzov). [16] pp, 21.5X30 cm. Good 
condition. Minor tears on spine and at cover's edges. 
Minor spotting.

Opening price: $450

170. התרנגולים והשועל – חיים נחמן ביאליק – הוצאת 
"אמנות"

מיין,  ע"נ  פרנקפורט  "אמנות",  הוצאת  ְוַהּׁשּוָעל.  ַהַּתְרְנגִֹלים 
מוסקבה-אודסה, 1922.

ביאליק.  נחמן  חיים  של  בעיבודו  הנקדן,  ברכיהו  ממשלי  משל 
21.5X29.5 ס"מ. מצב  ]14[ עמ',  האיורים מאת משה מוצלמכר. 
טוב. קרעים קלים בשדרה ובשולי העטיפה והדפים. מעט כתמים.

פתיחה: $450

170. Hatarnegolim VeHashual – Haim Nachman 
Bialik – "Omanut" Publishing House

Hatarnegolim VeHashual. Frankfurt am Main, 
Moscow-Odessa: "Omanut", 1922. Hebrew.
A parable by Berachyahu HaNakdan, adapted by Haim 
Nachman Bialik. Illustrations by Moshe Motzlmacher. 
[14]pp, 21.5X29.5 cm. Good condition. Minor tears on 
spine and at the edges of the cover and leaves. Minor 
spotting.

Opening price: $450
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172

171



ספרי ילדים ועתונים לילדים     |  105

173. ספר הדברים – חיים נחמן ביאליק ותום זידמן פרויד

ספר הדברים, ששה עשר שירים מאת ח. נ. ביאליק וששה עשר 
ציורים מאת תום זידמן-פרויד. הוצאת "אופיר", ירושלים-ברלין, 

תרפ"ב )1922(. 
"אופיר", בבעלותם של  אור בהוצאת  הספר הראשון אשר ראה 
חיים נחמן ביאליק, יעקב זידמן ותום זידמן-פרויד. ]18[ דף. 21.5 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה )משוקמים(. דפי-בטנה 

לא מקוריים.

פתיחה: $500

 – זיידמן-פרויד  תום   - וכתיבה  קריאה  לימוד  174. ספר 
ארה"ב, 1932

 The Play Primer, translated from the original by Tom
 .Whitman Publishing Company הוצאת .Seidmann-Freud

רסין, ויסקונסין )Racine, Wisconsin(,ו 1932. אנגלית.
של  הראשון  הדידקטי  ספרה  של  לאנגלית  מורשה  לא  תרגום 
תום זיידמן-פרויד, "הידד, אנו קוראים! הידד, אנו כותבים! ספר 
 Hurra, Wir lesen! Hurra, Wir schreiben!"[ "1 לימוד מספר
לצביעה,  המיועדים  בשחור-לבן,  איורים   .]"Spielfibel Nr. 1
ודפי-עבודה ללימוד קריאה וכתיבת מלים ואותיות. 32 עמ', 25 
מופיע  בודד  עותק  בשדרה.  קרעים  מעט  מאד.  טוב  מצב  ס"מ. 

.OCLC-ב

פתיחה: $400

174. "The Play Primer" – Tom Seidmann-Freud – 
USA, 1932

The Play Primer, translated from the original by 
Tom Seidmann-Freud. Racine, Wisconsin: Whitman 
Publishing Company, 1932. English.
Unauthorized American edition of “Hurra, Wir lesen! 
Hurra, Wir schreiben! Spielfibel Nr. 1” [“Hooray, 
we read! Hooray, we write! Game primer No. 1”], 
the first didactic book written by Tom Seidmann-
Freud. Black and white illustrations for coloring, 
and worksheets for reading and writing letters and 
words. 32 pp., 25 cm. Near Fine condition. Very minor 
tears to the spine. Only one copy listed on OCLC

Opening price: $400

173. Sefer HaDevarim – Haim Nachman Bialik 
and Tom Seidmann-Freud

Sefer HaDevarim, sixteen poems by N.H. Bialik 
and sixteen illustrations by Tom Seidmann-Freud. 
Jerusalem-Berlin: "Ophir", 1922. Hebrew.
First book published by "Ophir", co-owned by 
Haim Nachman Bialik, Ya'akov Seidmann and Tom 
Seidmann-Freud. [18] pp, 21.5 cm. Good condition. 
Spotting. Faults on cover (restored). End paper – not 
original.

Opening price: $500
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טשרנוביץ,   – רובין  ראובן  מאת  איורים  עם  אלפון   .176
 1921

הציונית  הפדרציה  הוצאת  שטיינבערג.  אליעזר  מאת  אלפון 
ברומניה. דפוס הארניק ובירנבוים, טשרנוביץ, תרפ"א ]1921[.

הוא  זליקוביץ",  רובין  ידי  על  "מצויר  נדפס:  השער  לדף  מעבר 
)1893-1974(, אשר שהה בטשרנוביץ בשנים  הצייר ראובן רובין 
1919-1920. האיורים המלווים את האלפון הנם בעלי אופי נאיבי 
ופשוטים ביותר ואינם מּוּכרים כחלק מקורפוס יצירתו של האמן. 
המעטפת  שעל  הציורים  שמות  נדפסו  האחורית  המעטפת  על 
מצב  ס"מ.   23 עמ',   ]1[  ,127 מאוירות(.  א"ב  )אותיות  הקדמית 

בינוני. קמטים, קרעים וכתמי-רטיבות. רישום בדף השער.

פתיחה: $300

176. Alphabetical Index with Illustrations by 
Reuven Rubin – Chernivtsi, 1921

Alphabetical index by Eliezer Steinberg. 
Published by the Romanian Zionist Federation. 
Chernivtsi: Hornik and Birenboim, 1921. Hebrew. 
Following the title page: "Illustrated by Rubin 
Zelikovich", known more as Reuven Rubin (1893-
1974), who lived in Chernivtsi between 1919-1920. 
The illustrations are naïve and simple, and are not 
known to be part of Rubin's artistic corpus. Printed 
on the back cover are titles of the illustrations which 
appear on the front cover (illustrated Alpha-Beth 
letters). 127, [1] pp, 23 cm. Fair condition. Creases, tears 
and moisture-marks. Inscription on title page.

Opening price: $300

175. Children's Book with Illustrations by Adele 
Sandler – Frankfurt, 1905

Bilderbuch von Adele Sandler [picture-book]. J.H. 
Steinkamp Lithographische Kunstanstalt press, 
Frankfurt am Main, [ca. 1905]. German.
Book designed for Jewish children, printed on heavy 
cardboard sheets, with fine, naïve, color illustrations, 
depicting, among other themes, Jewish holidays and 
customs: Shabbat candles, Menorah, Shabbat meal, 
Purim and Hanukkah celebrations, etc. [9] leaves (out 

175. ספר ילדים עם איורים מאת אדל סנדלר – פרנקפורט, 
1905

 J.H. דפוס  ]ספר-תמונות[.   Bilderbuch von Adele Sandler
פרנקפורט   ,Steinkamp, Lithographische Kunstanstalt

דמיין, ]1905 בקירוב[. גרמנית. 
ציורים  עם  עבים,  קרטון  דפי  על  מודפס  יהודיים,  לילדים  ספר 
ומנהגים  חגים  היתר,  בין  המתארים,  ונאים,  נאיביים  צבעוניים 
יהודיים: נרות שבת, מנורה, סעודת שבת, חגיגות פורים וחנוכה, 
]9[ דף )מתוך 10 במקור(. הדף הרביעי חסר. מצב בינוני.  ועוד. 
אחד הדפים שבור; חיזוקים בנייר דבק. קרעים ונזקים משוקמים 

חלקית. שדרה מחוזקת בנייר דבק. קרעים בשולי הדפים. 
נדיר. 

פתיחה: $400

of 10 original leaves). Fourth leaf is missing. Fair condition. 
One leaf is broken; fastened with adhesive tape. Partially 
restored tears and damages. Spine fastened with adhesive 
tape. Tears found at leaves’ edges.
Rare.

Opening price: $400
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178. ספר התמונות הראשון של הילד – תל-אביב, 1926

ספר התמונות הראשון של הילד. הוצאת דביר, תל-אביב, ]תרפ"ו 
.]1926

פרחים,  וירקות,  פירות  של  צבעוניים  איורים  עם  לוחות-קרטון 
כלי עבודה, נגינה, כלי-בית ועוד. ]5[ לוחות, 25 ס"מ. מצב טוב. 

כתמי רטיבות, קרעים קלים בכריכה ובשדרה.

פתיחה: $400

178. 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 cover and to 
spine.

Opening price: $400

לוחות קרועים ופגומים. 
 .Kol Jehuda, héber A.B.C. és olvasókonyv / 7. קול יהודה

בודפשט, ]1940 בקירוב[. 
8. אלעפבייס, לייב קוויטקָא. עם ציורים מאת מיכאיל יַא. הוצאת 

"דער עמעס", מוסקבה, 1947.
9. אלף בית, יחיאל אהרן אלדמע. תל-אביב, ]1944[

10. סבא אלף-בית, ספר וציר שלמה ידידיה. תל-אביב, 1945.
11. אותיות שפתנו. חרוזים: שרה, המעטפה והציורים: מטי ]מתי[ 

וינברג, ]שנות ה-50[. 
תל-אביב,  ברלוי,  ב.  הוצאת  ס]קולסקי[.  שלמה  בית,  אלף   .12
אלישבע  מאת  צבעוניים  איורים  ליטוגרפי,  דפוס  ה-50[.  ]שנות 

נדל.
"סיני", תל-אביב,  13. אלף בית. הציורים: מרים ברטוב. הוצאת 

 .1958
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600

177. Collection of Aleph-Beth Books and Hebrew 
and Yiddish Study Books

Thirteen Aleph-Beth books and Hebrew and 
Yiddish study books for children, most of them with 
illustrations. Among the books are several rare ones.
For complete list of books see Hebrew text.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $600

177. אוסף ספרי א"ב וספרי לימוד עברית ויידיש

שלשה-עשר ספרי א"ב וספרי לימוד עברית ויידיש לילדים, רובם 
עם איורים. ביניהם כמה ספרים נדירים:

1. התינוק, אלף בית מצויר עם ספורים ומאמרים למקרא אחרי 
נ.  ח.  של  )"בדפוס  אודסה  מישקיס.  ו-י'  מגין  מ'  מאת  הא"ב, 

ביאליק וש. בורישקין"(, 1908. 
2. מיין אידיש בוך, יצחק קאצענעלזָאן ]קצנלסון[. הוצאת היברו 

פאבלישינג קאמפאני, ניו-יורק, 1923. חלק ראשון. 
 Mon premier livre d’hébreu, éléments de lecture,  .3
 de grammaire et de traduction hébraïques, par Jos.
ועברית.  צרפתית   .1925 דמיין,  פרנקפורט   .[Joseph] Bloch

מהדורה ראשונה. 
4. עברי אנכי, מאת מ. שטענגעל ]שטנגל[. וינה, 1931. 

5. אלף-בית לילדי פניקס, שירים אנדה פינקרפלד, איורים א. ק. 
הנשל, ]1936[.

6. אלף בית, הרמן פכנבך. הוצאת "שוקן", ברלין, ]תרצ"ו 1936?[. 
עותק במצב בינוני. חסרים שני לוחות )בכיס בכריכה האחורית(. 

178
177



108  |  מאי 2014  

180. Levin Kipnis – 18 "Shai" Booklets / 
Dedication on a Book

1-18. Shai – tales, verses, poems, games, riddles 
(library for grades 1,2 and 3), by Levin Kipnis. Tel-Aviv: 
A.I. Shtibel, [ca.1930]. 18 booklets (no. 1-6, 8, 9, 11-
20) of the children's booklets "Shai" by Levin Kipnis. 
Stories and tales for children, with small illustrations 
in b/w. most of them by Nachum Gutman and Genia 
Berger. Cover illustration: Isa. 21 booklets have been 
published. 20-21 cm. Each booklet in a paper cover. Bound 
together with a cloth ribbon. Overall good condition.
19. Kadima Tzeod, Aleph-Beth rhymes and word-
riddles for first grade children, by Levin Kipnis. 
Jerusalem: S. Zack, 1959. On the leaf preceding the 
title page appears a signed dedication, handwritten 
by Kipnis: "For Dear Miriam; Kadima Tzeod! I hope 
to add more and more" (Tel-Aviv, 1959). 24, [1] pp, 23 
cm. Good condition.

Opening price: $200

179. Nachum Gutman – "BeEretz Lovengulu 
Melech Zulu" – First Edition

BeEretz Lovengulu Melech Zulu, adventures in Africa, 
written and illustrated by Nachum Gutman. Tel-Aviv: 
"Davar", 1939. 1st edition.
This is the first book written and illustrated by 
Nachum Gutman. Gutman was sent in 1935 by the 
Tel-Aviv municipality to draw the portrait of General 
Christiaan Smuts who was South Africa's Prime 
Minister and a supporter of Zionism.
The book's plot is based on letters published in "Davar 
LeYeladim" during Gutman's journey to South Africa. 
The book was instantly a big success. 141 pp, 24.5 cm. 
Very good condition, leaves faded at borders.

Opening price: $200

180. לוין קיפניס - 18 חוברות "שי" / הקדשה על ספר

1-18. שי - מעשיות, חרוזים, שירים, שעשועים, חידות )ספריה 
תל- שטיבל,  י.  א.  הוצאת  קיפניס.  לוין  מאת  ג(,  ב,  א,  לכתות 
אביב, ]1930 בקירוב[. 18 חוברות )מס' 1-6, 8, 9, 11-20( מסדרת 
חוברות הילדים "שי" מאת לוין קיפניס. סיפורים לילדים, מלווים 
ברגר.  וג'ניה  גוטמן  נחום  מאת  רובם  שחור-לבן,  קטנים  איורים 
איור עטיפת הסדרה: איזה. סה"כ ראו אור בסדרה זו 21 חוברות. 
20-21 ס"מ. מעטפת נייר על כל חוברת. נתונות יחדיו בסרט בד. 

מצב כללי טוב. 
19. קדימה צעוד, חרוזי אלפבית וחידות מלים לילדי כתה א, מאת 
שלפני  בדף   .1959 ירושלים  ושות',  זק  ש.  הוצאת  קיפניס.  לוין 
"למרים היקרה  ידו של קיפניס:  השער הקדשה חתומה, בכתב 
ועוד" )תל-אביב, 1959(.  'קדימה צעוד'! אני מקוה להוסיף עוד 

24, ]1[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

179. נחום גוטמן - "בארץ לובנגולו מלך זולו" – מהדורה 
ראשונה 

מסופר  באפריקה,  הרפתקאות  מסע  זולו,  מלך  לובנגולו  בארץ 
ומצויר על ידי נחום גוטמן. הוצאת "דבר", תל אביב, ת"ש, )1939(. 

מהדורה ראשונה.
זהו ספרו הראשון של נחום גוטמן אותו הוא צייר וכתב. ב-1935 
נשלח גוטמן מטעם עיריית תל אביב על מנת לצייר את דיוקנו 
דרום  ממשלת  ראש  שהיה  סמאטס  כריסטיאן  הגנרל  של 
מכתבים  על  מבוססת  עלילת הספר  הציונות.  ומידידי  אפריקה 
שהתפרסמו בעיתון "דבר לילדים" בזמן מסעו של גוטמן לדרום 
אפריקה. הספר זכה להצלחה מיידית. 141 עמ', 24.5 ס"מ. מצב 

טוב מאד, דפים דהויים בשוליים.

פתיחה: $200
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183. לוח משחק - פרץ רושקביץ, 1946 

פרץ רושקביץ - לוח משחק, עם דמויות ומבנים לגזירה והעמדה. 
דפוס "פרסא", תל-אביב, 1946. 

סגנון הציור הנאיבי אופייני למשחקים שתכנן רושקביץ באותה 
תקופה. בין היתר מופיעים חנות הנעליים "נעלי פיל" בית הקפה 
ס"מ.   44X55 במסגרת  ס"מ,   32.5X43.5 קרח.  ומוכר  "לארו" 
מצב טוב, הנייר מעט דהוי עם סימני קמטים וקרע קטן בפינה 

העליונה. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $250

183. Game Board – Peretz Rushkevitz, 1946

Peretz Rushkevitz – a game board with figures and 
buildings for cutting and folding. "Parsa" press, Tel-
Aviv, 1946.
The naïve style is characteristic of games designed 
by Rushkevitz at the time. Among others appear the 
shoe store "Pil", the coffee-shop "Laro" and a vendor 
of ice. 32.5X43.5 cm, framed: 44X55 cm. Good condition, 
paper somewhat faded with creases and a minor tear in 
upper corner. Not examined out of frame.

Opening price: $250

181. Original Sketches for "Sachek Vealeh" Game 
– Miriam Reiter-Zedek

23 Aleph-Beth cards, with two copies of instructions. 
Produced by B. Barlevi, Tel-Aviv, [ca.1950].
Presented are the original cards used for printing the 
game. Lineout in pencil and an original illustration of 
the object appear on each card, with the name of the 
object typewritten on the lower part of the card in 
black and red.
"The aim of this game is to teach the child how to 
read through games". On each card appears an 
illustration of an object or a person starting with 
the same letter. The game was composed by Miriam 
Reiter-Zedek, teacher, psychologist and researcher of 
Jewish sociology. Each card 19X25 cm, good condition.

Opening price: $250

182. מתווים צבעוניים לספר א"ב 

עשרה דפי-מתווה צבעוניים לספר א"ב )כפי הנראה, הספר לא 
ראה אור(. עפרונות צבעוניים על ניירות בריסטול. תשעה מהם 

חתומים "מ. גניס". 
איורים נאים לאותיות א', ב', ו', ז', ט', מ', פ', צ' ו-ר' )שני מתווים 

זהים, אחד מהם אינו חתום(. 25X21 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $250

182. Sketches in Color for an Aleph-Beth Book

Ten sketches in color for Aleph-Beth book (probably 
the book has never been published). Color pencils on 
Bristol sheets. Nine are signed "M. Genis".
Fine illustrations of nine different letters (two 
identical sketches, one not signed). Average size 25X21 
cm. Good condition.

Opening price: $250

מרים   - ועלה"  "שחק  למשחק  מקוריים  מתווים   .181
ריטר-צדק

23 כרטיסיות על פי הא"ב )ׁש וׂש(, עם שני עותקים של הוראות 
המשחק. הוצאת, ב. ברלוי, תל-אביב, ]1950 בקירוב[. 

על  המשחק.  להדפסת  ששמשו  המקוריות  הכרטיסיות  לפנינו 
החפץ  של  בדיו  מקורי  ואיור  בעיפרון  מתאר  קווי  כרטיסיה  כל 
בדיו  כתיבה  במכונת  המילה  מודפסת  האיור  תחת  המתואר, 

שחור ואדום. 
"מטרת המשחק היא ללמד את הילד קריאה על ידי משחקים". 
שמתחילים  אנשים  או  חפצים  של  איורים  כרטיסיה  כל  על 
מחנכת,  רייטר-צדק,  מרים  חיברה  המשחק  את  האות.  באותה 
 19X25 כרטיסיה  כל  יהודית.  סוציולוגיה  וחוקרת  פסיכולוגית 

ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $250

181183
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186. פרץ רושקביץ - שני ספרי ילדים

רושקביץ.  פרץ  בידי  לאור  והוצאו  שאוירו  ילדים  ספרי  שני 
בסגנון  ליטוגרפי,  בדפוס  צבעוניים  איורים  מופיעים  בספרים 

הנאיבי האופייני לרושקביץ:
1.טיול בארץ, ]המלים מאת שמשון מלצר[, ציור: פרץ רושקביץ. 
תל אביב, 1942. ]14[ עמ', 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים 

וקמטים )בעיקר בעטיפה(. הדבקות נייר חום לחיזוק. 
 .1954 אביב,  תל  רושקביץ.  פרץ  ציור:  להיות,  רוצה  אני  מה   .2
]14[ עמ', 17 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים וקמטים )בעיקר 

בעטיפה(. הדבקות נייר חום לחיזוק.

פתיחה: $300

185. פרץ רושקביץ - שלושה דפים לגזירה – ב'

שלושה לוחות עם איורים צבעוניים לחיתוך וקיפול. הוצאת פרץ 
רושקביץ, תל-אביב, שנות ה-50. 

שלושה לוחות: • שני לוחות עם איור נערה ותלבושות הניתנות 
ודמויות  מכולת  איור   • להלבישה.  ניתן  בהן  וקיפול,  לחיתוך 
הניתנות לחיתוך. 35X25 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים וקרעים 

קלים בשוליים. 

פתיחה: $900

185. Peretz Rushkevitz – 3 Sheets for Cutting – B

Three sheets with illustrations in color for cutting and 
folding. Peretz Rushkevitz production, Tel-Aviv, 1950s.
Three sheets: • Two sheets with an illustration of a girl 
and costumes for cutting and folding with which the 
girl can be dressed. • Illustration of a grocery store 
and figures for cutting. 35X25 cm. Good condition. 
Spots. Creases and minor tears to borders.

Opening price: $900

184. פרץ רושקביץ – שלושה דפים לגזירה – א'

שלושה לוחות עם איורים צבעוניים לחיתוך וקיפול. הוצאת פרץ 
רושקביץ, תל-אביב. 

תחנת   ;1959 כדורגל,  שחקני   ;1956 נח,  תבת  לוחות:  שלושה 
דלק, ]שנות ה-35X25 .]50 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים 

בשוליים. 

פתיחה: $900

184. Peretz Rushkevitz – 3 Sheets for Cutting – A

Three sheets with illustrations in color for cutting 
and folding. Produced by Peretz Rushkevitz, Tel-Aviv. 
Three sheets: Noah's Ark, 1956; Soccer Players, 1959; 
Gas Station, [1950s]. 35X25 cm. Good condition. Minor 
spots and creases to borders.

Opening price: $900
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188. פרץ רושקביץ – גלויות ברכה ליום הולדת

פרץ  בידי  מאוירות  הולדת,  ליום  ברכה  גלויות  אחת-עשרה 
רושקביץ. הוצאת פרץ רושקביץ, תל-אביב, 1955. 11 גלויות עם 
עם  רושקביץ,  בידי  מאויר  נייר  בחבק  נתונות  צבעוניים,  איורים 

הכיתוב "דרישת שלום מ-". מצב טוב מאד. 

פתיחה: $700 

188. Peretz Rushkevitz – Birthday Greetings 
Postcards

Eleven birthday greetings postcards, illustrated by 
Peretz Rushkevitz. Produced by Peretz Rushkevitz, 
Tel-Aviv, 1955. 11 postcards with illustrations in color, in 
a paper wrap illustrated by Roshkovitz, with the inscription 
"Regards from…". Very good condition.

Opening price: $700

187. פרץ רושקביץ – שמונה גלויות – חיילים בריטים 

בארץ  בריטים  חיילים  של  צבעוניים  איורים  עם  גלויות  שמונה 
תל-אביב,  רושקביץ,  פרץ  הוצאת  רושקביץ.  פרץ  מאת  ישראל, 

 .1939
כי  ואפשר  קטן  באלבום  בריסטול  דפי  על  מודבקות  הגלויות 
מצב  ס"מ.   17.5X12.5 באלבום  גלויות,   8 קטלוג.  כמעין  שימשו 

טוב. מעט כתמים. חלקן מנותקות חלקית מדפי האלבום. 

פתיחה: $800

187. Peretz Rushkevitz – Eight Postcards – British 
Soldiers

Eight postcards with illustrations in color of British 
Soldiers in Eretz Israel by Peretz Rushkevitz. Peretz 
Rushkevitz production, Tel-Aviv, 1939.
The postcards are mounted on Bristol leaves in a 
small album and were, probably, used as a kind of 
catalogue. 8 postcards, album 17.5X12.5 cm. Good 
condition. Minor spots. Some postcards detached from 
album leaves.

Opening price: $800

186. Peretz Rushkevitz – Two Children's Books

Two children's books illustrated and published by 
Peretz Rushkevitz. Illustrations in color, lithographic 
printing, in a naïve style, characteristic of Peretz 
Rushkevitz. Hebrew.
1. Tiyul Ba'aretz, (verses by Shimshon Meltzer], 
illustrations: Peretz Rushkevitz. Tel-Aviv, 1942. [14] pp, 
17.5 cm. Fair condition. Spotting, tears and creases (mainly 
to cover). Brown paper pasted for fastening.
2. Ma Ani Rotzeh Lihiyot, illustrations: Peretz 
Rushkevitz. Tel-Aviv, 1954. [14] pp, 17 cm. Fair condition. 
Spotting, tears and creases (mainly to cover). Brown paper 
pasted for fastening.

Opening price: $300
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בנימין  הוצאת   - קשיחים  פעוטות  ספרי  ארבעה   .191
ברלוי 

ארבעה ספרים לפעוטות, שנדפסו על דפי קרטון עבים. הוצאת 
בנימין ברלוי, תל-אביב, ]שנות ה-40[. 

1. הכלב גורי עם רותי ואורי, ספר בעלי חיים, רשימות מאת א. 
אברהמי. 

2. ספר הנפתח בצורת אקורדיון ]ללא כותר[, בנושא חיות.
3. ספר הנפתח בצורת אקורדיון ]ללא כותר[, אמצעי תעבורה.

4. ספר הנפתח בצורת אקורדיון ]ללא כותר[, אתרים בעולם, ללא 
מילים.

גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב. 

פתיחה: $400 

190. ששה ספרי ילדים - הוצאת בנימין ברלוי

ששה ספרי ילדים בהוצאת בנימין ברלוי. תל-אביב, ]שנות ה-40[. 
מרבית הספרים אינם נמצאים באוסף הספריה הלאומית.

1. ציר חגינו, ציירה א. נדל.
2. כושי דבון ועוד, אנדה פינקרפלד, צייר מ. מטוסובסקי.

מ.  צייר  אבי-יועד,  כתב  בחרוזים,  ספור  והחיות,  הפיל   .3
מטוסובסקי.

4. אני ילדה חרוצה, צייר: ל. דיקשטין. החרוזים: ש. מלצר. 
5. שלגיה, הציורים: אלישבע נדל.

6. אביב-זיו, ספר בנציון רסקין, צייר ש. עובדיהו. 
גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב מאד. 8-12 עמ' בכל ספרון. 

פתיחה: $400 

190. Six Children's Books – Binyamin Barlevi 
Publishing

Six children's books published by Binyamin Barlevi. 
Tel-Aviv, [1940s]. Most of the books are not in the 
National Library of Israel collections.
For complete list of books see Hebrew Text.
Sizes and conditions vary, most of the books in very good 
condition. Each book: 8-12 pp. 

Opening price: $400

189. פרץ רושקביץ – שלשה ספרי ילדים

רושקביץ.  פרץ  מאת  צבעוניים  איורים  עם  ילדים  ספרי  שלשה 
הוצאת פרץ רושקביץ, תל-אביב, 1954-1956. 

• נבקר בגן החיות. 1954. אינו מופיע באוסף הספריה הלאומית. 
 • אינו מופיע באוסף הספריה הלאומית.   .1954 נֹוְסִעים,  ֻּכָּלנּו   •
ברכבת ישראל, ]מאת בנימין טנא[, 1956. בכל ספר שבעה איורים 
בדפוס ליטוגרפי צבעוני ואיור נוסף על העטיפה. 3 חוברות. ]8[ 

דף, 16.5X17.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

189. Peretz Rushkevitz – Three Children's Books

Three children's books with illustrations in color by 
Peretz Roshkovitz. Published by Peretz Roshkovitz, 
Tel-Aviv, 1954-1956.
• Nevaker BeGan HaHayot. 1954. Not in NLI collections. 
• Kulanu Noss'im, 1954. Not in NLI collections. •  
BeRakevet Israel [by Binyamin Teneh], 1956. Seven 
illustrations in lithographic printing in each book, in 
color, and an additional illustration on the cover. 3 
booklets. [8] leaves, 16.5X17.5 cm. Good condition.

Opening price: $1000
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193. צבי לבני )מלבנצ'יק( - ארבעה ספרים מאוירים 

ילדים עם איורים מאת צבי מלבנצ'יק. תל-אביב,  ארבעה ספרי 
]שנות ה-40-50[.

לבני,  צבי  וצייר  תכנן  סקולסקי,  ש.  חבר  לעבודה,  הלך  אבא   .1
הוצאת "צבי" תל-אביב.

הוצאת  הטוב,  הדוד  שירים:  צבי,  ציורים:  ישראל,  ילדי  שלום   .2
"אריה", תל-אביב.

הוצאת  מלבנצ'יק,  וצבי  כספי  רחל  מאת  לאמא,  הולדת  יום   .3
"יבנה", תל אביב. 

תל-אביב,  יבנה"   " הוצאת  מלבנצ'יק,  צ.  הפלאות,  ארץ  אל   .4
תש"ב. 

פתיחה: $200 

193. Zvi Livni (Malbenchik) – Four Illustrated 
Books

Four children's books illustrated by Zvi Malbenchik. 
Tel-Aviv, [1940s-50s].
For list of books see Hebrew text.

Opening price: $200 

192. שבעה ספרי ילדים - איורים מאת דוד גלבוע

שבעה ספרי ילדים, מאוירים בידי דוד גלבוע. ]שנות ה-40-50[. 
להזזה:  הניתנים  מתנועעים  חלקים  הכוללים  ספרים  שני   .1-2
"גלבוע- הוצאת  בן-זכאי.  י]וחנן[  מאת  בתמונוע,  ורמה  רם 
ענבי". )הדף הכולל את החלקים המתנועעים פגום מעט(; חברי! 
הספריה  באוסף  מופיעים  אינם  "גלבוע".  הוצאת  בתמונוע. 

הלאומית. 
הספריה  באוסף  מופיע  אינו  אביהוד.  ש.  מאת  הכפר,  אל   .3

הלאומית. 
4-5. שני ספרים בהוצאת "נצנים": "הששיה", מאת אלה אמיתן 

)וילנסקי(; "הזמזמן הטרדן", מעבד ע"י ]יוחנן[ בן-זכאי.
"העולם  ונעשה";  "ננסה  "פרפרים":  מסדרת  ספרים  שני   .6-7

הגדול". אינם מופיעים באוסף הספריה הלאומית. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400

192. Seven Children's Books – Illustrations by 
David Gilboa

Seven children's books, illustrated by David Gilboa. 
[1940s-50s].
1-2. Two books with movable images: Ram VeRama 
BeTmubo'a, by Y[ochanan] Ben-Zakai. "Gilboa-
Anavi" publishing. (Leaf with movable images is 
somewhat damaged). Chaverai! BeTmuno'a. "Gilboa" 
publishing. Not in NLI collections.
4-5. Two books published by "Nitzanim": "HaShishiya", 
by Ella Amitan (Wilensky); "HaZamzeman HaTardan", 
arranged by Y[ochanan] Ben-Zakai.
6-7. Two books of the "Parparim" series: "Nenase 
VeNa'ase"; "HaOlam HaGadol". Not in NLI collections.
Size and condition varies. Overall good condition.

Opening price: $400

191. Four Books for Toddlers – Binyamin Barlevi 
Publishing

Four books for toddlers, printed on heavy cardboard 
leaves. Tel-Aviv: Binyamin Barlevi, [1940s].
1. The Dog Guri with Ruti and Uri, book about 
animals, texts by M. Avrahami.
2. Accordion-book [no title], about animals.
3. Accordion-book [no title], about transportation 
means.
4. Accordion-book [ no title], about sites around the 
World, no text.
Size and condition varies, most of the books in good 
condition.

Opening price: $400
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195. Lev Dickstein – Ten Books – Linocuts

Ten children's books with illustrations by Lev Dickstein 
(linocuts). Tel-Aviv [1940s]. Most of the books are not 
in the National Library of Israel collections.
For complete list of books see Hebrew text.
Sizes and conditions vary. Each book: 8-12 pp. Most books 
in very good condition.

Opening price: $700

196. ארבעה ספרי ילדים – איורים מאת מרים ניק

ארבעה ספרי ילדים מאת "הדוד הטוב" - שלמה סקולסקי, עם 
איורים צבעוניים מאת מרים ניק. ]שנות ה-50[.

1. "קטנים כגדולים...". דפוס "ליטו. אביבה". הוצאת "אל המעיין", 
תל-אביב. ]16[ עמ', 23X17 ס"מ. כתמים על הכריכה ונקבי עש. 

2. יואב השובב ויורם החכם. הוצאת "עמיחי", תל-אביב. ]16[ עמ', 
22.5X15 ס"מ. מצב טוב. אינו מופיע באוסף הספריה הלאומית.

3. מי מוכר, מי קונה. הוצאת "אל המעיין", תל-אביב. ]16[ עמ', 
25X18 ס"מ. מצב בינוני. הכריכה והדפים מנותקים כולם. מעט 

קרעים בשוליים.
 24X17 עמ',   ]16[ "במבי", תל-אביב.  הוצאת  הבאים.  ברוכים   .4
ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. אינו מופיע באוסף הספריה 

הלאומית.

פתיחה: $300

195. לב דיקשטיין - עשרה ספרונים - הדפסי לינוליאום

)הדפסי  דיקשטיין  לב  מאת  איורים  עם  ספרי-ילדים  עשרה 
אינם  הספרים  מרבית  ה-40[.  ]שנות  אביב,  תל  לינוליאום(. 

נמצאים באוסף הספריה הלאומית.
1. דן הציר וכלי הרכב, מאת אליעזר ברגר ולב דיקשטין. הוצאת 

"רודין". 
דיקשטין, הוצאת  ולב  ברגר  והפרה, מאת אליעזר   – דן הציר   .2

"רודין". 
הוצאת  דיקשטין,  ולב  ברגר  אליעזר  והעופות, מאת  הציר  דן   .3

"רודין". 
הוצאת  דיקשטין,  ולב  ברגר  אליעזר  מאת  והכבש,  הציר  דן   .4

"רודין". 
מעובדים  ספורים  דיקשטין,  ל.  מאת  ציורים  עוד,  וספר  צייר   .5

ע"י ש. מלצר. 
6. גן חיות, ציורים מאת ל. דיקשטיין, ספורים מאת ש. מלצר.

7. יונתן הספן, ציורים לב דיקשטין, חרוזים א"ש עמיאל.
דיקשטין,  לב  הציורים:  וציור,  בחרוז  ספור  בנירה,  מעשה   .8

החרוזים: א"ש עמיאל. 
דיקשטין,  לב  הציורים:  וציור,  בחרוז  ספור  "כל-בו",  רם   .9

החרוזים: א"ש עמיאל. 
10. האחות האדומה, ספור בחרוז וציור, הציורים: לב דיקשטין, 

החרוזים: א"ש עמיאל. 
גודל ומצב משתנים. 8-12 עמ' בכל ספרון. רובם במצב טוב מאד.

פתיחה: $700

194. חנן פישר - חמישה ספרים מאוירים 

1. מציגים את עצמם – ילדים בעולם, הציורים מאת חנן פישר, 
החרוזים מאת זאב רוזובסקי. הוצאת "פישר", תל-אביב, ]1945[. 
2. כושיש ותשעת אחיו הכושים, מאת ש. מלצר, הציורים מאת 

חנן פישר. הוצאת "פישר", תל אביב, 1951. 
3. אני ילד טוב, הציורים והתוכן מאת חנן פישר. הוצאת "פישר", 

תל-אביב.
הוצאת  פישר.  חנן  מאת  והתוכן  הציורים  טובה,  ילדה  אני   .4

"פישר", תל-אביב, ]1951[. 
5. העורב והשועל, 8 משלי פונטין, כתוב בידי לוין קיפניס, מצויר 

בידי חנן פישר. הוצאת "פישר", תל-אביב, 1951. 
גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב.

פתיחה: $200

194. Hanan Fisher – Five Illustrated Children's 
Books

For complete list of books see Hebrew text.
Size and condition varies.

Opening price: $200
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198. Seven Children's Books – First Hebrew 
Books Printed in Memphis

Seven children's books. Books A-E of "Sheinberg 
Library". Published by Keren Shlomo Sheinberg, 
Memphis, Tenesee, [1945]. Hebrew.
Series of five children's books, edited by Avraham 
Yitzchak Aiguss and Daniel Persky. Illustrations by 
Reuven Liff (Lifshitz), a Bezalel student. These are 
the first Hebrew books printed in Memphis: Dvora 
MiTachat HaTamar". • Ashmedai Melech HaShedim. 
• Nikmat Ashmedai (two copies). • Yehudit (two 
copies). •Bat Melech Aram.
25 cm. Very good condition.

Opening price: $300

198. שבעה ספרי ילדים – הספרים העבריים הראשונים 
שנדפסו בממפיס

"ספרית  של  ב'"  מ"סדרה  א'-ה'  ספרים  ילדים.  ספרי  שבעה 
שיינברג". הוצאת קרן שלמה שיינברג , ממפיס, טנסי, ]1945[. 

יצחק  אברהם  בידי  מעובדים  ילדים,  ספרי  חמישה  בת  סדרה 
אייגוס ודניאל פרסקי. ציורים מאת ראובן ליף )ליפשיץ(, תלמיד 
בצלאל. ספרים אלו הינם הספרים העבריים הראשונים שנדפסו 
 • השדים.  מלך  אשמדאי   • התמר.  מתחת  דבורה   • בממפיס: 
בת   • עותקים(.  )שני  יהודית   • עותקים(.  )שני  אשמדאי  נקמת 

מלך ארם.
25 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $300

196. Four Children's Books – Illustrations by 
Miriam Nick

Four children's books by "The Good Uncle" – Shlomo 
Skolsky, with illustrations in color by Miriam Nick. 
[1950s].
1. "Ktanim Kigdolim…" "Lito.Aviva" printing press, 
"El HaMa'ayan" publishing, Tel-Aviv. [16] pp, 23X17 
cm. Spots to binding and moth holes.
2. Yoav HaShovav veYoram HeChacham. Tel-Aviv: 
"Amichai". [16]pp, 22.5X15 cm. Good condition. Not in 
NLI collections.
3. Mi Mocher, Mi Koneh. Tel-Aviv: "El HaMa'ayan". 
[16] pp, 25X18 cm. Fair condition. Binding and all of the 
leaves are detached. Minor tears to borders.
4. Bruchim HaBaim. Tel-Aviv: "Bambi". [16] pp, 24X17 
cm. Good condition. Minor damages to binding. Not in NLI 
collections.

Opening price: $300

197. מיקי מעוז - שבע חוברות

מיקי מעוז, מופיע אחת לשבועים, החרוזים והעריכה: יהוֻשע ַטן 
ַּפי. תל-אביב, ]1947-1948[. 

שבע חוברות: 1-4, 6-8. כוללות עלילות קומיקס על-פי "מיקי 
דיסני,  וולט  מאת  ַאְוָזִני[  ]דני  דאק"  ו"דונלד  "פינוקיו"  מאוס", 

שירים וסיפורים לילדים. 
מחוברות הקומיקס הראשונות שיצאו לאור בארץ ישראל. 

25 ס"מ. מצב טוב, מעט קרעים וכתמים. 

פתיחה: $300

197. Miki Maoz – Seven Booklets

Miki Maoz, bi-weekly, verses and editing: Yehushua 
Tan Pay, Tel Aviv [1947-1948].
Seven booklets: 1-4, 6-8. Includes comics portraying 
"Miki Mouse", "Pinoccio" and "Donald Duck" 
[Dani Avzani] by Walt Disney, poems and stories for 
children. Hebrew.
One of the first comic books published in Eretz Israel.
25 cm. Good condition. Minor tears and spotting.

Opening price: $300 
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199. Olam Katon – First Hebrew Paper for 
Children – Jerusalem, 1893-1894

Olam Katon, "paper for children with stories, songs, 
riddles and allegories, science and history written for 
children according to their perception". Seven issues 
(no additional issues have been printed). Avraham 
Moshe Lunz printing press. Jerusalem, 1893-1894.
Issues 1-6 of the first year and issue no. 1 of the second 
year. No more issues were printed. (except for issue 
no. 4, all of the issues appear in two copies).
Olam Katom, first Hebrew paper for children, was 
published as a supplement to "HaZvi" paper edited 
by Eliezer Ben-Yehuda. Editors were Eliezer Ben-
Yehuda (1858-1922), Yehuda Grazovsky (1862-1950), 
and David Yudelevich (1863-1943).Among the writers, 
except for the editors, were Yehiel Michal Piness, 
Moshe David Shuv, Yitzchak Epstein, Meir Dizengoff 
and others.
The issue include stories and poems side by side with 
essays and news about Hebrew schools in Eretz Israel.
Lot of 7 issues (six in two copies), issues 1-2: 18.5 cm. 
16; 32 pp. Other issues in a different format: 24.5 cm, [4] 
pp. Condition varies. Spotting and tears. Several restored 
copies. Upper borders of leaves of issue no. 2 are not cut. 
Contained in a fine case.

Opening price: $500

 - 1901 וינה,    – הנעורים  לבני  עתון   – ָקָטן  עולם   .200
קרקוב, 1904 / לוח "עולם קטן" – ורשה, 1902

בעריכת  הנעורים,  לבני  מצויר  ]שבועי[  עתון  קטן,  עולם   .1-3
אברהם ליב בן אביגדור ]שלקוביץ[ ושמואל לייב גורדון. הוצאת 

"תושיה" בורשה, וינה, תרס"א 1901 – קרקוב, תרס"ד 1904.
שלושה כרכים, בהשתתפותם של מיטב הסופרים והמשוררים: • 
]שנה ראשונה[, גליונות מס' 15-18, 20, 21. וינה, תרס"ב )1901(. 
 •  .)1902( תרס"ב  וינה,   .40-65 מס'  גליונות  ראשונה[.  ]שנה   •
]שנה שלישית[. גליונות מס' 1-52. קרקוב, תרס"ד )1903-1904(.
גודל ומצב משתנים. מרבית הגליונות במצב טוב. כתמים, קרעים 
)שנה   40 בגליון  הדפים  השלישי(.אחד  בכרך  )בעיקר  בשוליים 

ראשונה( עבר שיקום. כרוכים בכריכות חדשות. 

 - לילדים  הראשון  העברי  העתון   – ָקטֹן  עולם   .199
ירושלים, 1893-1894

וחדות,  שירים, משלים  ספורים,  יכיל  לילדים,  "עתון  קטֹן,  עולם 
ידיעות הטבע ודברי הימים כתובים לפי רוח הילדים והשגתם". 
שבעה גליונות )לא נדפסו גליונות נוספים(. דפוס אברהם משה 

לונץ. ירושלים, טבת תרנ"ג – חשוון תרנ"ד )1893-1894(.
גליונות 1-6 מן השנה הראשונה וגליון ראשון מן השנה השניה. 
הגליונות  כל  הרביעי,  לגליון  )פרט  נוספים.  גליונות  נדפסו  לא 

מופיעים בשני עותקים(. 
לעתון  כמוסף  יצא  לילדים,  הראשון  העברי  העתון  קטֹן,  עולם 
"הצבי" בעריכת אליעזר בן-יהודה. עורכיו היו אליעזר בן-יהודה 
יודילביץ'  ודוד   ,)1950-1862( גרזובסקי  יהודה   ,)1922-1858(
מיכל  יחיאל  העורכים,  מלבד  נמנו,  הכותבים  בין   .)1943-1863(

פינס, משה דוד שו"ב, יצחק אפשטיין, מאיר דיזנגוף, ואחרים. 
גליונות העתון כללו סיפורים ושירים, לצד מאמרים וידיעות על 

הנעשה בבתי הספר העבריים בארץ. 
סה"כ 7 גליונות )ששה מהם בשני עותקים(. גליונות א'-ב': 18.5 
ס"מ. טז; לב עמ'. יתר הגליונות בפורמט שונה: 24.5 ס"מ, ]4[ עמ'. 
מצב משתנה. כתמים וקרעים. מספר גליונות משוקמים. שוליהם 
העליונים של הדפים בגליון ב' לא חתוכים. נתונים בקופסה נאה.

פתיחה: $500
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201. "HaPerachim"– Children's Weekly Magazine 
– Ukraine, 1908-1909

"HaPerachim" (The Flowers), Children's Weekly 
Magazine, edited by Israel Binyamin Levner. Luhansk, 
Ukraine, December 1908-1909.
Nine booklets published during the second year 
(issues 3-11). The magazine contains stories, poems, 
plays and riddles for children. Issues 10-11 contain 
stories by the author Dvora Baron. Attached are 
two leaves with a table of contents, covering all the 
"HaPerachim" booklets published during the first 
year (first year's issues were printed in a different 
format). Approx. 28 cm. Overall good condition. Spotting. 
One of the covers is detached. All of the issues are held in 
a fine case.

Opening price: $300

200. Olam Katan – Paper for Youth – Vienna, 
1901- Krakow, 1904 / "Olam Katan" Calendar – 
Warsaw, 1902

1-3. Olam Katan, illustrated paper [weekly] for youth, 
edited by Avraham Leib Ben Avigdor [Shalkovitz] 
and Shmuel Leib Gordon. Published by "Tushiya" in 
Warsaw, Vienna, 1901 – Krakow, 1904.
Three volumes, with participation of leading poets 
and authors: •[1st year], issues no. 15-18, 20, 21. 
Vienna, 1901. •[1st year]. Issues no. 40-65. Vienna, 
1902. [3rd year]. Issues no. 1-52. Krakow, 1903-1904. 
Sizes and conditions vary. Most issues in good condition. 
Spotting, tears to borders (mainly to 3rd vol.). One leaf of 
issue no. 40 (1st year) – restored. Bound in a new bindings.
4. "Olam Katan" calendar, literary and practical 
calendar for youth for 1903. Published by "Tushiya", 
Warsaw, 1902. Two parts. First part: Calendar with 
practical information. Part two: "Literary section" 
with stories and poems. 216, [2], 33, [3] pp, 18.5 cm. 
Good condition. Spotting and tears. One leaf bound out 
of place.

Opening price: $300

201. "הפרחים" – שבועון לילדים – אוקראינה, 
1908-1909

ֶלְבֶנר.  בנימין  ישראל  בעריכת  לילדים,  שבועי  עתון  הפרחים, 
לוגנסק, אוקראינה, דצמבר 1908-1909.

כולל  העתון   .)3-11 )גליונות  השניה  מהשנה  חוברות  תשע 
סיפורים, שירים, חזיונות, מודעות וחידות לילדים. בגליונות -10
דפים  שני  מצורפים  בארון.  דבורה  הסופרת  מאת  סיפורים   11
עליהם נדפס תוכן העניינים של כל חוברות השנה הראשונה של 
עתון "הפרחים" )בשנתו הראשונה ראה אור בתבנית שונה(. 28 
ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. אחת העטיפות מנותקת. כל 

הגליונות נתונים בתיקיה נאה. 

פתיחה: $300

לשנת  הנעורים  לבני  ושמושי  ספרותי  לוח  קטן",  "עולם  לוח   .4
תרס"ג. הוצאת "תושיה", ורשה תרס"ג )1902(. כולל שני חלקים. 
בחלק הראשון: "לוח חדשי השנה עם ידיעות שמושיות ורשימות 
לזכרון"; בחלק השני: "חלק הספרות" ובו סיפורים ושירים. 216, 
אחד  וקרעים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   18.5 עמ',   ]3[  ,33  ,]2[

הדפים כרוך לא במקומו.

פתיחה: $300

200
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202. Hechaver, Paper for Children and Youth – 
Vilnius, 1908 / Riga, 1909-1910

Hechaver, paper for children and youth, edited 
by Israel Haim Tawiow. Issues of first two years. 
"Hechaver" was a unique phenomenon being a daily 
paper for children. The paper included news from 
Eretz Israel, short stories, poems, etc. After four and a 
half months it ceased to appear as a daily paper and 
publication was resumed in Riga as a weekly paper.
• Hechaver, daily paper for youth and for every home 
in Israel. Volume with issues of the first year, issues 
no. 8-102 (issue no. 88 is missing). Vilnius, January-
May 1908. 4 pages per issue, 35 cm. Good-fair condition. 
Spotting, tears, several leaves restored with adhesive tape. 
Scribbles in pen. New binding.
• Hechaver, illustrated weekly for youth. Issues of 
2nd year. Issues 1-48 (issue no. 2 is missing). Riga, 
September 1909 – August 1910.
Volume 28 cm. Condition varies. Spotting and tears (some 
tears with adhesive tape). Two first issues were restored 
(several torn leaves, with text omission, mounted on 
paper). Some missing leaves of issues no. 1 and no. 3. Nice 
original binding, with new spine.
• Several issues of the 2nd year. Issues no. 2,4,6,21-
30,32-38. Varying condition. Spotting and tears. Detached 
leaves. In a cardboard folder.

Opening price: $300

ריגה,   / וילנה, 1908   – ולנוער  לילדים  202. החבר, עתון 
1909-1910

החבר, עתון לילדים ולנוער, בעריכת ישראל חיים טביוב. גליונות 
מהשנתיים הראשונות. 

לילדים.  יומי  עתון  בהיותו  במינה  יחידה  תופעה  היה  "החבר" 
הוא כלל חדשות מן הארץ, סיפורים קצרים, שירים, ועוד. לאחר 
התחדשה  והופעתו  כיומון,  להופיע  פסק  וחצי  חודשים  ארבעה 

בריגה בתור שבועון. 
• החבר, עתון יומי לבני הנעורים ולכל בית בישראל. כרך גליונות 
וילנה,  חסר(.   88 )גליון   8-102 מס'  גליונות  הראשונה,  השנה 
ינואר-מאי 1908. 4 עמ' בגליון, 35 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 
רבים, קרעים, מספר דפים משוקמים בנייר דבק. שרבוטים בעט. 

כריכה חדשה.
השנה  מן  גליונות  כרך  הנעורים.  לבני  מציר  שבועון  החבר,   •
ספטמבר   ריגה,  חסר(.   2 מס'  )גליון   1-48 מס'  גליונות  השניה. 

1909 - אוגוסט 1910. 
כרך 28 ס"מ. מצב משתנה. כתמים וקרעים )כמה קרעים מחוזקים 
בנייר דבק(. שני הגליונות הראשונים עברו שיקום )מספר דפים 
קרועים, עם חלקים חסרים, מודבקים על נייר לחיזוק(. בגליונות 

1 ו-3 חסרים דפים. כריכה מקורית נאה, עם שדרה חדשה.
 ,21-30  ,6  ,4  ,2 מס'  גליונות  בודדים מהשנה השניה.  גליונות   •
נתונים  מנותקים.  דפים  וקרעים.  כתמים  משתנה.  מצב   .32-38

בתיקיית קרטון. 

פתיחה: $300
202
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203. Sh'tilim – Illustrated Journal for Children – 
Moscow, 1917 – First Year – El Lissitzky

Sh'tilim, illustrated journal for youth and children. 
Editor: M. Ben- Eliezer, publisher: M. Zlatopolsky. 
Moscow: "Omanut Hadfus" (Russian), July- December 
1917. First year issues volume.
9 issues of "Sh'tilim", an illustrated journal for 
children edited by the journalist Moshe Ben-Eliezer: 
issues 1-5, 6-7 (double issue), 8-9 (double issue), 10,11-
12 (double issue). Hebrew.
"Sh'tilim" was the first publication by "Omanut" 
which was just founded in Moscow (when Shoshana 
Persitz acquired the printing house "Omanut Hadfus"). 
Moshe Zlatopolsky, son of the philanthropist Hillel 
Zlatopolsky, initiated the publication of the journal.
The journal was published in Moscow irregularly 
in the course of less than a year. Works by leading 
writers and poets appeared in the journal, such as: 
H.N.Bialik, Shaul Tchernichovsky, Ya'akov Fichman, 
Eliezer Steinman, and others. The journal presented 
also tales and translations from around the world, as 
well as news from Eretz Israel and other parts of the 
world.
Fine illustrations accompany the journal's issues. In 
issue no. 6-7 appear illustrations by Eliezer Lissitzky 
for the story "Shlomo HaMelech" by H.N. Bialik. 
These are the only illustrations by Lissitzky for a text 
originally written in Hebrew. (See: Tradition and 
Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-
Garde Art 1912-1928, item no. 77). 9 issues bound 
together in a new cover. Volume 25 cm. Good condition. 
Tears at leaves' edges. Small moth-holes in some of the 
issues. Ink stamps and inscriptions in pen on first page. 
Covers of issues are missing.

Opening price: $500

והמשוררים  הסופרים  מיטב  מאת  יצירות  כללו  העתון  גליונות 
פיכמן,  יעקב  ביאליק, שאול טשרניחובסקי,  נ.  ח.  כגון  העבריים 
אליעזר שטיינמן, ואחרים, לצד אגדות ותרגומים מספרות העולם. 

כן כלל העתון מדור העוסק בחדשות מארץ ישראל ומן העולם. 
את גליונות העתון מלווים איורים רבים ברמה גבוהה. בגליון 6-7 
ליסיצקי לסיפור "שלמה המלך"  איורים מאת אליעזר  מופיעים 
מאת ח. נ. ביאליק. איורים אלו הם האיורים הידועים היחידים של 
 Tradition and ליסיצקי לטקסט שנכתב במקור בעברית. )ראה
Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-
בכריכה  כרוכים  גליונות   9  .)77 פריט   ,Garde Art 1912-1928
חורי  הדפים.  בשולי  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   25 כרך  חדשה. 
בעמוד  בעט  ורישומים  חותמות  מהגליונות.  בחלק  קטנים  עש 

הראשון. עטיפות הגליונות חסרות. 

פתיחה: $500

203. שתילים – עתון מאויר לילדים – מוסקבה, 1917 – 
שנה ראשונה - אל ליסיצקי

שתילים, עתון מצויר לנערים וילדים. עורך: מ. בן אליעזר, מו"ל: 
מ. זלטופולסקי. דפוס "אמנות הדפוס" )רוסית(. מוסקבה, תמוז 
השנה  גליונות  כרך   .1917 יולי-דצמבר  תרע"ח,  תרע"ז-טבת 

הראשונה. 
בעריכת  לילדים  מאויר  עתון  "שתילים",  העתון  גליונות   9
)גליון כפול(, 8-9  העתונאי משה בן-אליעזר: גליונות 1-5, 6-7 

)גליון כפול(, 10, 11-12 )גליון כפול(. 
"אמנות"  הוצאת  של  הראשון  פרסומה  היה  "שתילים"  העתון 
שושנה  רכשה  )כאשר  במוסקבה  ימים  באותם  נוסדה  אשר 
פרסיץ את בית הדפוס "אמנות הדפוס"(, ביוזמת המו"ל, משה 

זלטופולסקי, בנו של הנדבן הלל זלטופולסקי. 
העתון ראה אור במוסקבה באופן לא סדיר במשך פחות משנה. 

203
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 –  1922 ורשה,   - הנעורים  לבני  עתון   – "שבולים"   .205
שנה ראשונה

לשבועיים.  אחת  יוצא  הנעורים,  ציורים לבני  עם  עתון  שבולים, 
ורשה,  בפולניה.  "תרבות"  הסתדרות  של  המרכזי  הועד  הוצאת 
גליונות  כרך   .1922 מרץ-נובמבר  תרפ"ג,  –כסלו  תרפ"ב  ניסן 

השנה הראשונה )גליונות א-טו'(.
15 גליונות העתון "שבולים", דו-שבועון מאויר לילדים בעריכת 

אברהם אריה לייב יעקובוביץ'. 
גליונות(.   20 נדפסו  )סה"כ   1922-1923 אור בשנים  ראה  העתון 
כתבו בו הלל צייטלין, זלמן שניאור, יעקב פיכמן, יצחק קצנלסון, 
לוין קיפניס, ואחרים. כן הופיעו בעתון איורים מאת אפרים משה 
עמודות   32 גליונות,   15 נוספים.  ואמנים  הרמן שטרוק,  ליליאן, 
בגליון. כרוכים יחד בכריכה חדשה. כרך 29 ס"מ. מצב טוב. קרעים 
קלים בשולי העמודים. כתמים. שוליים גזורים במספר גליונות. 

שער הגליון הראשון גזור )ללא פגיעה בטקסט(. 

פתיחה: $300

205. "Shibolim" – Youth Journal – Warsaw, 1922 
– First Year

Shibolim, illustrated youth journal, bi-weekly. 
Published by the central committee of "Tarbut" 
society in Poland. Warsaw, March-November 1922. 
Volume of first year issues (issues 1-15). Hebrew.
15 issues of "Shibolim", an illustrated bi-weekly 
for young people edited by Avraham Aryeh Leib 
Ya'akobovitch.
The journal was published during the years 1922-
1923 (total of 20 issues). Compositions by Hillel 
Zeitlin, Zalman Shneur, Ya'akov Fichman, Yitzchak 
Katzenelson, Levine Kipnis, and others. Illustrations 
by Ephraim Moshe Lilien, Hermann Struck and other 
artists appear within the issues. 15 issues, 32 columns 
per issue. Bound together in a new cover. Volume 29 cm. 
Good condition. Minor tears at leaves' edges. Spotting. 
Chopped edges in some of the issues. Title page of first 
issue is chopped (no text omission).

Opening price: $300

204. Zafririm – Youth Magazine – Lodz, 1919-
1920 – First Year

Zafririm, youth magazine [bi-weekly], edited by 
Yitzchak Shweiger. Lodz. 1919-1920. Volume – 16 
issues of the first year. Hebrew.
Issues 1-17 (except for issue no. 7). Includes writings 
by Ya'akov Fichman, Yitzchak Katzenelson, Haim 
Nachman Bialik and other Hebrew writers, side by 
side with translations from other languages.
16 issues, bound in a new cover. Volume 22 cm. Good 
condition. Spotting. Issues no. 6, 9 and 12 are incomplete 
and several leaves are bound in the wrong place. First leaf 
of issue no. 13 is missing (title page).

Opening price: $300

204. צפרירים – עתון לבני-הנעורים –לודז', 1919-1920 
- שנה ראשונה

צפרירים, עתון ]דו-שבועי[ לבני-הנעורים, בעריכת יצחק שויגר. 
השנה  מן  גליונות   16 כרך   .1919-1920 תר"ף,  חשון-אב  לודז', 

הראשונה. 
יעקב  מאת  יצירות  כולל   .)7 מס'  גליון  )למעט   1-17 גליונות 
עבריים  יוצרים  ועוד  ביאליק  נחמן  חיים  יצחק קצנלסון,  פיכמן, 

רבים, לצד תרגומים משפות אחרות.
16 גליונות, כרוכים יחד בכריכה חדשה. כרך 22 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. גליונות מס' 6, 9 ו-12 אינם שלמים, ומספר דפים אינם 

כרוכים במקומם. בגליון 13 חסר הדף הראשון )שער(. 

פתיחה: $300

204

205



הגדות של פסח     |  121

207. Facsimile Editions of Three Haggadot – 
Berlin, 1920 – Numbered Editions

Three facsimiles of Passover Haggadot illustrations, 
of the Jüdische Bücherei (Jewish library) series, edited 
by Dr. Karl Schwartz. Berlin: Verlag für Jüdische Kunst 
und Kultur Fritz Gurlitt, 1920. German.
Each volume includes 18-19 facsimiles of illustrations 
accompanied by text. Printed in editions of one 
hundred numbered copies, on high quality paper:
• Die Amsterdamer Hagada [Amsterdam Haggadah 
(1695)]. Copy no. 36/100.
• Die Mantuaner Hagada [Mantova Haggadah 
(1568)]. Copy no. 19/100.
• Die Prager Hagada von 1526 [Prague Haggadah of 
1526]. Copy no. 31/100.
Three volumes, 22.5 cm. Good condition. Minor spotting 
mainly on cloth covers.
From the collection of Moshe Ya’ari.

Opening price: $200

206. Offenbach Haggadah, 1927 – Bibliophilic 
Edition

Offenbacher Haggada [Offenbach Haggadah], edited 
by Siegfried Gugenheim. Offenbach am Main, 1927. 
German and Hebrew.
Passover Haggadah, with passages from the original 
Hebrew text (most of the text is in German). Music 
notes, a map of Bnei Israel wandering in Egypt and 
additional illustrations (woodcuts painted by hand) 
by the artist Fritz Kredel. Some of the letters are 
printed in red ink. A bibliophilic edition on paper 
of high quality, printed in 300 copies. Attached is 
a promotional leaf about the Haggadah and an 
additional booklet issued by the publisher, about the 
Haggadah. 97, [1] pp, 29.5 cm. Good condition. Damages 
on spine, Yaari 2042; Otzar: 3054.

Opening price: $600

ברלין,   - הגדות  של  איכותיות  פקסימיליות  שלוש   .207
1920 – מהדורות ממוספרות

שלוש פקסימיליות של איורים מתוך הגדות של פסח, מסדרת 
 Dr. Karl בעריכת  היהודית[,  ]הספריה   Jüdische Bücherei
 Verlag für Jüdische Kunst und Kultur Schwarz. הוצאת 

Fritz Gurlitt, ברלין, 1920. גרמנית.
ההגדות,  מתוך  איורים  של  פקסימיליות   18-19 כולל  כרך  כל 
עותקים  מאה  בנות  במהדורות  נדפסו  בגרמנית.  טקסט  מלוות 

ממוספרים, על נייר איכותי: 
 .])1695( אמשטרדם  ]הגדת   Die Amsterdamer Hagada  •

עותק 36/100. 
עותק   .])1568( מנטובה  ]הגדת   Die Mantuaner Hagada  •

 .19/100
• Die Prager Hagada von 1526 ]הגדת פראג מ-1526[. עותק 

 .31/100
על  בעיקר  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5 כרכים,  שלושה 

כריכות הבד. 
מקור: אוסף משה יערי. 

פתיחה: $200

206. הגדת אופנבך, 1927 – מהדורה ביבליופילית

זיגפריד  בעריכת  אופנבך[,  ]הגדת   Offenbacher Haggada
גוגנהיים. אופנבך שעל נהר המיין, 1927. גרמנית ועברית.

הטקסט  )רוב  העברי  המקור  מן  קטעים  עם  פסח,  של  הגדה 
במצרים  ישראל  בני  מסע  של  מפה  תוי-נגינה,  בגרמנית(. 
ואיורים נוספים )חיתוכי עץ צבועים ביד( מאת האמן פריץ קרדל 
)Fritz Kredel(. חלק מן האותיות נדפסו בדיו אדומה. מהדורה 
ביבליופילית על נייר איכותי, נדפסה ב-300 עותקים. מצורפים דף 
ועלון פרסומי על ההגדה וחוברת נוספת מאת המו"ל, העוסקת 
יערי  29.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים בשדרה.  ]1[ עמ',   ,97 בהגדה. 

2042; אוצר ההגדות 3054.

פתיחה: $600

Passover Haggadotהגדות של פסח
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209. הגדה של פסח - תמונות נעות – ברלין, 1933

Die Haggadah Des Kindes, עורכים: דר' א.  הגדה לילדים - 
 Emil( ואמיל ברנרד קוהן ,)Dr. AM Silbermann( מ. סילברמן
Bernhard Cohn(, ציורים: ארווין זינגר )Erwin Singer(. הוצאת 

מנורה, ברלין, 1933. עברית וגרמנית. מהדורה ראשונה.
בהגדה זו לילדים, שולבו תמונות נעות, שנועדו לעודד מעורבות 
של הילדים בליל הסדר. הילדים מוזמנים "למשוך לאט" בכרטיסים 
בתמונות  חבויים  מרכיבים  מגלים  הם  וכך  לציורים  המחוברים 
 Arno( נאדל  ארנו  של  שירים  משולבים  בספר  כן  כמו  ההגדה. 
ההגדה  בברלין.  היהודית  המקהלה  כמנהל  ששימש   )Nadel
לילדים היתה פופולארית מאד והיא הודפסה במספר מהדורות 
ותורגמה לשפות נוספות לאורך השנים. יערי 2171; יודלוב 3437. 
45, ]7[ עמ', 31.3 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמים ספורים ותיקונים 

מקצועיים לשניים מהחלקים הנעים.

פתיחה: $300

209. Passover Haggadah – Pop-Up and Movable 
Images – Berlin, 1933

Die Haggadah Des Kindes [The Children’s Haggadah], 
edited by Dr. AM Silbermann and Emil Bernhard Cohn 
and illustrated by Erwin Singer. Berlin: Menorah, 
1933. Hebrew and German. First edition.
Colorful illustrations and four movable plates are 
integrated into the Haggadah, thus encouraging 
children’s involvement and participation in the 
Passover Seder. The instructions direct children to 
“pull slowly” or revolve the moving parts, thus 
revealing hidden elements of the pictures. Includes 
songs by the composer Arno Nadel, who served as 
director of the Jewish choir in Berlin. The Children’s 
Haggadah proved to be very popular and numerous 
editions and translations were published over the 
years. Yaari 2171; Yudlov 3437. [7], 45 pp., 31.3 cm. 
Very Good condition, with occasional spotting and minor 
professional restorations to two of the moving parts 

Opening price: $300

208. Passover Haggadah – Omzsa - Budapest, 
1942 – Special Copy

Passover Haggadah, Budapest: Orszagos Magyar Zsido 
segito akcio – OMZSA, 1942. Hungarian and Hebrew.
This Haggadah was published by the Relief Society for 
Hungarian Jews. This edition includes an introduction, 
comments, an essay concerning the art of illustrating 
the Haggadah, ancient reproductions and musical 
notes. A numbered copy, of an edition of 900 copies, 
including signatures of the authors and artists. On the 
cover appears a copper medallion with a relief of a 
mother and daughter and an inscription in Hungarian: 
"Testvéremet Ne Hagyd El" [do not forsake your 
brother]. Yaari 2293; Otzar 3870. LXXXII, [3],73,[2] pp, 
35 cm. Good condition. Damages at binding's corners. 
New spine and end paper.
From the collection of Moshe Ya’ari.

Opening price: $250

208. הגדה - אומזה - בודפשט, 1942 – עותק מיוחד

 Orszagos Magyar Zsido segito הוצאת  פסח,  של  הגדה 
akcio – OMZSA, בודפשט, 1942. הונגרית ועברית.

זו  הונגריה. מהדורה  יהודי  למען  הסיוע  חברת  הגדה שהוציאה 
כוללת הקדמה, הערות, מאמר בנושא אמנות האילוסטרציה של 
ההגדה, רפרודוקציות עתיקות, ותווי נגינה. עותק ממוספר מתוך 
מהדורה של 900 עותקים, עם חתימות המחברים והאמנים. על 
עם  וביתה,  אם  של  תבליט  ועליו  נחושת  מדליון  נוסף  הכריכה 
כיתוב בהונגרית: "Testvéremet Ne Hagyd El" ]אל תעזוב את 
אחיך[. יערי 2293; אוצר ההגדות LXXXII .3870, ]3[, 73, ]2[ עמ', 
ודפי-בטנה  שדרה  הכריכה.  בפינות  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   35

חדשים. 
מקור: אוסף משה יערי. 

פתיחה: $250
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210. "Hechalutz" Movement in Holland, 1939 – 
Early Testimony about Persecution of European 
Jews – Hebrew and German

Passover Haggadah. "Hechalutz" [movement] in 
Holland, [early April] [1939]. [Hebrew, German].
A non-traditional Haggadah, stenciled (handwritten, 
typewritten and illustrated); printed for use by 
training Kibbutzim of "Hechalutz" movement in 
Werkdorp Nieuwesluis, in Deventer and in "other 
training-centers".
This Haggadah, printed five months before WW II 
broke, reflects already the persecution of Jews in 
Europe and the limitations imposed on Jews. The texts 
which refer to persecutions in Europe merge with 
those referring to the 1936-1939 riots in Eretz Israel 
and draw an overall picture of a disaster threatening 
the Jewish people. Included in the Haggadah are 
writings by Achad HaAm, David Frishman, Martin 
Buber and others [German]; on page 15 appears an 
illustration of a "Tower and Stockade" settlement 
and a barbed wire fence; on page 16 – A "Nizkor" text 
in memory of victims, murdered "…while defending 
their besieged homeland…"; on page 17 a map of 
Eretz Israel showing settlements established during 
the 1930s (mainly Tower and Stockade settlements), 
under the title "Our response to the riots – expansion 
of settlements". The Haggadah is read from left to 
right.
[1], 2-23 pp, 27.5 cm. Back cover – missing (no additional 
copies of this Haggadah were located and this is why it is 
not known whether only 23 pages were originally printed). 
Good overall condition. Filing holes. Tears on cover. Creases 
in corners of leaves.
Rare.

Opening price: $1200

210. תנועת "החלוץ" בהולנד, 1939 – עדות על רדיפות 
היהודים באירופה – עברית וגרמנית

אפריל[  ]ראשית  בהולנד,  "החלוץ"  ]תנועת[  פסח.  של  הגדה 
תרצ"ט ]1939[. ]עברית, גרמנית[.

כתיבה  מכונת  יד,  )כתב  בשכפול  הדפסה  מסורתית,  לא  הגדה 
תנועת  של  ההכשרה  קיבוצי  חברי  לשימוש  נדפסה  ואיורים(; 
בדונטר   ,)Werkdorp Nieuwesluis( בורקדורף  "החלוץ" 

)Deventer( וב"יתר נקודות-הכשרה". 
העולם  מלחמת  תחילת  לפני  חודשים  חמישה  נדפסה  זו  הגדה 
השניה ועם זאת באים בה לידי ביטוי רדיפות היהודים במדינות 
לרדיפות  המתייחסים  הטקסטים  צעדיהם.  והצרת  אירופה 
למאורעות  המתייחסים  הטקסטים  עם  מתמזגים  באירופה 
של  קשה  תמונה  יחד  ומציירים  ישראל  בארץ  תרצ"ו-תרצ"ט 
לולאה ההולכת ומתהדקת סביב צווארו של העם היהודי )"דין דן, 

היה היתה צבת על סדן"(. 
כ]ו[חות  משתוללים  תקוותנו  "...בארץ  נכתב:  הראשון  בעמוד 
שאול הזוממים להתנכל במעל תקומתנו הלאומית והסוציאלית 
הנבנה והולך מחדש בארץ מולדתנו; ובעולם כ]ו[לו – חרב ההרס 
יחד  בהולנד...  ואחינו  'החלוץ'  חברי  אנחנו  זה,  בליל  מתהפכת! 
והחרות,  ישראל... מסובין כאן, לחוג את חג האביב  עם כל בית 
ומתאזרים- המגיחים  בנו,  הרוננים  הח]ו[פש  למאויי  ניב  לתת 
כוח מבעד למצוקות הנוגשים בארצות אשכנז – העמלק שעשה 
שועתנו  תזעק  כן  על  ואחינו.  משפחותינו  בהורינו,  בנו,  שמות 
שבעתים לעליה, להתחדשות; נפסח על כל אבן-נגף ונפר]ו[ץ כל 
שערים נעולים, כי אין מעצור בעד צמאי-דרור ובנין. והיום הגדול 
בוא יבוא!" )הטקסט נדפס גם בגרמנית(. בגוף ההגדה מובאות 
)גרמנית( מכתבי אחד העם, דוד פרישמן, מרטין בובר ואחרים; 
טקסט   16 בדף  תיל;  וגדר  ומגדל  חומה  ישוב  של  איור   15 בדף 
חוצות  בראש  המחתרת...  ומן  המארב  "מן  לנרצחים  "נזכור" 
ובדרכים... מהם שהיו במגיני ארץ וחיים ועמל וכבוד-עם ומהם 
שהעפילו לעלות מן הגולה אל ארצם הנצורה"; בעמוד 17 מפה 
של ארץ ישראל ובה מסומנים היישובים שהוקמו במהלך שנות 
"תשובתנו  הכותרת  תחת  ומגדל(,  חומה  ישובי  )בעיקר  ה-30 
משמאל  נקראת  ההגדה  ההתישבות".  הרחבת   – למאורעות 

לימין. 
מצאנו  )לא  חסרה  אחורית  עטיפה  ס"מ.   27.5 דף,   2-23  ,]1[
במקור  אם  יודעים  איננו  ולפיכך  זו  הגדה  של  נוספים  עותקים 
קרעים  תיוק.  נקבי  טוב.  כללי  מצב  בלבד(.  דפים   23 בה  נדפסו 

בעטיפה. קמטים בפינות הדפים. 
נדיר. 

פתיחה: $1200 
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212. הגדה, פלוגה ארץ ישראלית למדידה, איטליה, 1946

הגדה של פסח, פלוגה ארץ-ישראלית למדידה -524מ.מ. איטליה, 
תש"ו, 1946. 

עם  במכונת-כתיבה,  הדפסה  של  צילום  מסורתית,  לא  הגדה 
ההגדה  נוסח  ברוח  רבים  הומוריסטיים  קטעים  כוללת  איורים. 
ואת תפריט הסעודה. הדמויות מאוירות כחיילים. "שבח והודיה 
/ הלל וזמרה / נצח וגדולה / ְּפרֹומֹוֶׁשן ּוְסְרַייִּפים / לחכמי הבשול 

ב-524...". ראה גם פריט קודם. ]12[ דף, 14.5 ס"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף משה יערי. 

פתיחה: $300

212. Passover Haggadah, Palestine Field Survey 
Company, Italy, 1946

Passover Haggadah, Palestine Field Survey Company 
524, Italy, 1946. Hebrew.
Non-traditional Haggadah, photocopy of typewritten 
text, with illustrations. Includes humorous texts 
inspired by the traditional text, as well as the menu 
for the Passover dinner. The figures in the illustrations 
are drawn as soldiers. See also previous item. [12] 
leaves, 14.5 cm. Good condition.
From the collection of Moshe Ya’ari.

Opening price: $300

211. Field Survey Company 524, Italy, 1945

Passover Haggadah, Palestine Field Survey Company 
524. Italy, 1945. Hebrew.
Non-traditional Haggadah. Illustrations. Printed in 
blue.
Alongside the traditional text appear humorous and 
personal texts. See also next item. [13] leaves, 15 cm. 
Very good condition.

Opening price: $400

211. פלוגת המודדים 524, איטליה, 1945

 .524 ]הארצישראלית[  הא"י  המודדים  פלוגת  פסח,  של  הגדה 
איטליה, 1945. 

הגדה לא מסורתית, עם איורים. הדפסה בצבע כחול. 
לצד הטקסט המסורתי מופיעים ניסוחים היתוליים, הומוריסטיים 
ואישיים רבים: "אז רוב נסים הפלאת בלילה / בראש אשמורות 
נרדם קצין תורני בלילה / מרוצה ובטוח כי הכל בסדר בזה בלילה 
/ ויהי בחצי הלילה". ראה גם פריט הבא. ]13[ דף, 15 ס"מ. מצב 

טוב מאוד.

פתיחה: $400
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214. Palestine Company for General 
Transportation 179, 1944

Passover Haggadah, Palestine Company for General 
Transportation 179. [Italy], 1944. Hebrew.
A non-traditional Haggadah with illustrations, 
handwritten, typewritten, and stenciled in 
lithographic printing. The Haggadah opens with
"Today…we, Jewish soldiers from all over the 
diaspora, sit together, and our heart is exalted and 
celebrating…". On page 27: "This is the fifth year 
that this holyday is celebrated amidst the struggle 
of giants trying to liberate the world and save our 
people". 31 pp, 20 cm. Very good condition.

Opening price: $500

213. Artisan Works Company 745, Italy, 1945

Passover Haggadah. 745 Artisan Works Company 
[Solel Boneh]. 544 Mechanical and Electrical company, 
Royal Engineering Company. Italy, March 1945. 
Hebrew.
Non-traditional Haggadah. Handwritten, typewritten 
and stenciled, with fine illustrations (illustration on 
cover signed "M.A."). The Haggadah ends with the 
words: "May it be our last holiday in exile". The 
Artisan Works Company R.E. 745 was established in 
summer 1942 and was named "Solel Boneh", since its 
core consisted of volunteers who worked for "Solel 
Boneh". After service in Egypt, the Western Desert 
and Tripoli, and after erecting camps, restoring 
bridges and laying water pipes, the company was 
sent, in March 1944, to Italy, and constructed in Napoli 
three military camps. When the Allies won the war 
the company was moved to Milan and early in 1946 
returned to the Middle East where its members were 
discharged. [1], 16, [1] leaf, 16X20 cm. Good condition. 
Minor spotting and minor tears on cover. Ink stamp "554 
Electrical and Mechanical Coy, Royal Engineers".

Opening price: $500

214. פלוגה עברית להובלה כללית 179, 1944

]איטליה[,   .179 כללית  להובלה  עברית  פלוגה  פסח,  של  הגדה 
תש"ד 1944.

ומכונת-כתיבה  כתב-יד  איורים,  עם  מסורתית  לא  הגדה 
משוכפלים בדפוס ליטוגרפי. 

יום אשר לא היה  "ביום הזה,  בעמוד הראשון של ההגדה נכתב 
כמהו לרע למן היום אשר הלכנו בגולה אחרי טבח של מליונים 
מסובים  אנו  הנמצאה...  לשארית  כליה  וסכנת  וטף  נשים  זקנים 
יחדיו חיילים יהודים מכל תפוצות הגולה ולבנו נסער וחוגג..." וכן 
והחרות  הגאולה  חג  מתקדש  החמישית  הפעם  "זו  כ"ז:  בעמוד 
השנה  זו  הקדושות.  ישראל  קהלות  של  וההשמדה  הדמים  בים 
וגאולת  ולהצלת  העולם  לשחרור  הענקים  למאבק  החמישית 

עמנו". לא עמ', 20 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $500

213. פלוגה 745 לעבודות מקצועיות, איטליה, 1945

מקצועיות[.  ]עבודות  מקצ  לעב.   745 פלוגה  פסח,  של  הגדה 
"סו"ב" ]סולל בונה[. מ.מ, פלוגה 544 לח.מ. ]חשמלאות ומכונאות[ 

מ.מ. ]מהנדסים ממלכתיים[. איטליה, תש"ה, מרץ 1945. 
הגדה לא מסורתית. כתב-יד ומכונת-כתיבה מודפסים במכונת 
א."(.  "מ.  חתום  השער  בדף  )האיור  נאים  איורים  עם  שכפול, 

ההגדה נחתמה במילים: "יהיה זה לנו חג אחרון בנכר".
פלוגת ההנדסה Artisan Works Coy.,R.E( 745( הוקמה בקיץ 
מקבוצת  הורכב  גרעינה  כי  בונה"  סולל  "פלוגת  וכונתה   1942
במדבר  במצרים,  שירות  לאחר  בונה".  "סולל  מעובדי  מתנדבים 
גשרים  שיקום  מחנות,  בהקמת  ועבודה  ובטריפולי  המערבי 
והתקנת קווי-מים, נשלחה במרץ 1944 לאיטליה ובנתה שלשה 
הועברה  הברית  בעלות  נצחון  לאחר  בנאפולי.  צבאיים  מחנות 
לקראת  התיכון  למזרח  הוחזרה   1946 ובראשית  למילאנו 
פירוקה ושחרור חבריה. ]1[, 16, ]1[ דף, 16X20 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים קלים, קרעים קלים במעטפת. חותמת דיו "פלוגת 554 

לחשמלאות ומכונאות, מהנדסים מלכותיים". 

פתיחה: $500
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216. מוסף להגדה של פסח - מינכן, 1946 

האחידה  הציונית  ההסתדרות  הוצאת  פסח.  של  להגדה  מוסף 
שיינזון.  ד.  י.  וציר:  סדר   .]1946[ תש"ו  מינכן,  בגרמניה,  ו"נחם" 

]עברית, יידיש[.
הגדה לא מסורתית, עם איורים מחיי היהודים בגיטאות ובמחנות 
אדלר].  מיקלוש  ]צבי  "בן-בנימין"  חתומים:  האיורים  ההשמדה. 
בשני מקומות כתב בעל ההגדה את המלה "בושה": ליד הטקסט 
המודפס "משנגאלה" העוסק בקיבוץ התינוקות יתומי המלחמה 
"ברוך  המלים  ליד  לישראל"  הבטחתו  שומר  "ברוך  ובטקסט 
בלפור". עותק זה כולל מעטפת אחת בלבד )ללא המעטפת עליה 
נדפסה האות A בתוך עיגול כחול-אדום(. ]16[ דף, 21 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים על העטיפה. קרע בפינת העטיפה. 

פתיחה: $1000

216. Supplement to Passover Haggadah – 
Munich, 1946

Passover Haggadah Supplement. Published by 
the United Zionist Organization and "NOCHAM" 
Germany, Munich, 1946. Edited and illustrated by: 
Y.D. Sheinsohn. [Hebrew, Yiddish].
A non-traditional Haggadah, with illustrations 
portraying Jewish life in Ghettos and extermination 
camps. Illustrations are signed: "Ben-Binyamin" [Zvi 
Miklosh Adler]. The owner of the Haggadah wrote 
in two places the word "Shame" (Hebrew): next to 
the printed text dealing with rescue of war orphans 
and next to the words "Baruch Balfour" in the text 
"Baruch Shomer Havtachato LeIsrael". This copy 
includes one cover only (not including the cover on 
which the letter "A" is printed in a blue-red circle). 
[16] leaves, 21 cm. Good condition. spotting on cover. Tear 
in cover's corner.

Opening price: $1000

איטליה,  כללית 650,  להובלה  פלוגה ארצישראלית   .215
1946

כללית.  להובלה  ארצישראלית  פלוגה   –  650 פסח,  של  הגדה 
קפוָאה-איטליה, פסח, תש"ו 1946. 

הנוסח  מן  קטעים  מרשימים.  איורים  עם  מסורתית  לא  הגדה 
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 פזורינו הכמהים 
לה". באותה שנה נדפסה גם הגדה זהה עבור פלוגה 179 בקזרטה 

)Caserta, איטליה(. 31 עמ', 14X18ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $300

215. Palestine Company for General Transport 
650, Italy, 1946

Passover Haggadah, 650 – Palestine Company for 
General Transport. Capua-Italy, Passover 1946. 
Hebrew.
A non-traditional Haggadah with impressive 
illustrations. Includes passages of the traditional 
text, as well as prose and poems. Opens with: "this 
Haggadah is presented to the people of our unit 
and to our guests, in the hope that this Passover – 
our third one on Italian soil – shall be the last one in 
exile. We hope to return soon to our homeland…" An 
identical Haggadah was printed in the same year for 
Company 179 in Caserta, Italy. 31 pp, 14X18 cm. Very 
good condition.

Opening price: $300

215
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218. קיבוצי השומר הצעיר בגירוש קפריסין, 1948

הגדה של פסח. הוצאת קיבוצי השומר הצעיר בגירוש קפריסין, 
תש"ח ]1948[.

כוללת  איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
ואיורים המתייחסים לשואה, למחנות המעצר  שירים, טקסטים 
בקפריסין ולרצון לעלות לארץ ישראל, וכן ואריאציה על נוסח "מה 
לחירות.  לשאיפה  ובעיקר  המלחמה  לימי  המתייחסת  נשתנה", 
אקטואלי:  טקסט  ובו  ממוספר  לא  דף  נוסף  ו-8   7 עמודים  בין 
"ובלילה פסח זה התאספנו מאות חברים לתנועה הקבוצית של 
השומר הצעיר המצפים ליום הגאולה מן המצור והמצוקה, אנו... 
מאזינים בליל זה בחרדה לסאון הרעמים והיריות הפולחות באויר 
כלו  נתון  האלה,  הימים  בסערת  הרוגש,  לבנו  ארצנו-מולדתנו... 
לאחינו המגינים ב'משמר העמק' ועל הר הקסטל. אמונתנו עזה 
]1[, 15 דף + ]1[ דף לא ממוספר.  שקרב היום ונצטרף אליהם". 
האחורית.  המעטפת  של  הפנימי  בצדה  נדפס  האחרון  העמוד 
17X24 ס"מ. מצב בינוני-טוב. דפים כהים. שני הדפים האחרונים 

מנותקים. כתמים על העטיפה ופגמים קלים בשוליה. 
נדיר. 

פתיחה: $1200

218. Kibbutzei HaShomer HaTza'ir in Cyprus 
Internment Camps, 1948

Passover Haggadah. Published by Kibbutzei 
HaShomer HaTza'ir in Internment Camps in Cyprus, 
1948. Hebrew.
A non-traditional Passover Haggadah, stenciled, with 
illustrations. Includes poems, texts and illustrations 
referring to the Holocaust, to Internment Camps in 
Cyprus, and to the hope of settling in Eretz Israel. 
The Haggadah also includes a variation on the "Ma 
Nishtana" text, with reference to the war and to 
the hope for liberty. In between pages 7 and 8 is 
an additional page, unnumbered, with a text about 
current matters in Eretz Israel. [1], 15 leaves + [1] leaf, 
not numbered. The last page is printed on the inner side 
of the back cover. 17X24 cm. Fair-good condition. Dark 
pages. Last two pages are detached. Spotting on the cover 
and minor damages at its borders.
Rare.

Opening price: $1200

217. "Dror" Movement – German Diaspora, 1947

Passover Haggadah, issued by the "Dror" [movement], 
German Diaspora [probably Munich], 1947. [Hebrew 
and Yiddish]. Non-traditional Haggadah, printed for 
members of the Zionist-Socialist movement "Dror" 
in Germany, after the Holocaust. During the war, the 
movement's members infiltrated into Warsaw, acted 
in the occupied German zone in Poland and in the 
Ghettos, continued to run a training farm, were among 
the founders of the Jewish Combat Organization, and 
participated in the Warsaw Ghetto uprising and in 
actions of resistance in other Polish cities.
The Haggadah contains photos of another non-
traditional Haggadah (Hebrew) with more interesting 
texts concerning current affairs , all to do with the 
Holocaust (Yiddish): a text titled "Fruehling" [spring], 
an alternative version of "Ma Nishtana", passages 
from Yitzchak Katzenelson's poem "I dreamt an 
Atrocious Dream" (composed in Vittel concentration 
camp in France in 1943, about a year before the poet 
was murdered in Auschwitz), text about Yitzchak 
(Antek) Zuckermann and Zvia Lubatkin ("Dror" 
members), a poem by Moris Rosenfeld ("Undzer Shif" 
– our boat) and other texts about the Holocaust and 
about heroism. [40] pp, 20.5 cm. Good condition. Minor 
tear on back cover (pasted).

Opening price: $700

217. תנועת "דרור" – גולת גרמניה, 1947

]כנראה  גרמניה  גולת  "דרור",  ]תנועת[  הוצאת  פסח,  של  הגדה 
מינכן[, תש"ז ]1947[. ]עברית ויידיש[.

הציונית- התנועה  חברי  לשימוש  נדפסה  מסורתית,  לא  הגדה 
סוציאליסטית "דרור" בגרמניה לאחר השואה. בתקופה המלחמה 
הגרמני  הכיבוש  בשטח  פעלו  לוורשה,  התנועה  חברי  הסתננו 
מקימי  בין  היו  הכשרה,  חוות  לקיים  המשיכו  ובגטאות,  בפולין 
ורשה  גטו  במרד  והשתתפו  הלוחם  היהודי  הארגון   - האי"ל 

ובפעילות מחתרתית בערים אחרות בפולין.
ההגדה כוללת צילומים מהגדה לא-מסורתית אחרת )בעברית( 
השואה  בנושא  מעניינים  אקטואליים  טקסטים  נוספו  ולצדם 
)יידיש(: טקסט בשם "פרילינג" ]אביב[, גרסה אלטרנטיבית ל"מה 
נשתנה" בנושא השואה, קטעים משירו של יצחק קצנלסון "חלום 
ויֶטל בצרפת בשנת  )שנכתב במחנה הריכוז  נורא מאד"  חלמתי 
יצחק  על  טקסט  באושוויץ(,  המשורר  שנרצח  לפני  כשנה   1943
וארגון  "דרור"  תנועת  )אנשי  לובטקין  וִצְבָיה  צוקרמן  )אנטק( 
שלנו(  האניה   – שיף  )אונדזער  רוזנפלד  מוריס  של  שיר  אי"ל(, 
וטקסטים נוספים, על השואה ועל הגבורה. ]40[ עמ', 20.5 ס"מ. 

מצב טוב. קרע קל בעטיפה האחורית )מודבק(. 

פתיחה: $700

217218



128  |  מאי 2014  

220. Kibbutz Buchenwald – Nachlat Yehudah, 
1948

Passover Haggadah. Kibbutz Buchenwald, Nachlat 
Yehudah, 1948. Hebrew.
A non-traditional Haggadah, with illustrations 
(illustrations from Neve-Ilan 1947 Haggadah). On 
page 31: "This Passover of 1948, is the third since 
the founding of our Kibbutz, a Kibbutz founded 
by survivors of Buchenwald, established after the 
liberation on German soil, and the first celebrated in 
our independent state on the homeland's soil in the 
Moshava [agricultural settlement]"Hebrew.
In 1945, a training Kibbutz was established in Germany 
by survivors of Buchenwald concentration camp. This 
was the first training group founded in Germany after 
the liberation. Later, the Kibbutz members founded 
Kibbutz Netzer Sireni. 34 pp, 21 cm. Good condition. 
Spotting on cover. Spine somewhat damaged, fastened 
with adhesive tape.

Opening price: $300

221. אוסף הגדות מקיבוץ אלונים / דפי הנחיות לְמַרְּכֵזי 
הסדר

1-4. ארבע הגדות, שנת ת"ש ]1940[. שתיים מהן חסרות עטיפה 
אחורית. מצב בינוני, קרעים. 

5. הגדה לשנת תש"א ]1941[. נדפסה על נייר תכלכל. מצב טוב. 
קרעים בעטיפה. 

6. הגדה לשנת תש"ב ]1942[. מצב טוב. קרעים בעטיפה. 
חסרה עטיפה  ]1945 או 1947[.  7. הגדה לשנת תש"ה או תש"ז 

אחורית. כתמים.
8. הגדה לשנת תש"ו ]1946[. מעט כתמים, קרעים קלים בעטיפה.
קרעים  הפוך.  נכרך  הדפים  אחד   .]1949[ תש"ט  לשנת  הגדה   .9

בעטיפה, נייר דבק, כתמים. 
10. חוברת "הגדה של פסח קיבוצית – סדר פסח בקיבוץ, הצעה 
מסוכמת של צוות תק"ם ]התנועה הקיבוצית המאוחדת[ לקראת 

הדפסת הגדה אחידה", תשמ"ב ]1982[. 
אל אוסף ההגדות מצורפים עוד שמונה דפים בודדים )מהשנים 

219. Two Haggadot for She'erit HaPleita in 
Germany – Dachau / Munich

1. Passover Haggadah, with passages by BESHT 
disciples. Reprinted by Yaffa Fernvald, 1946. Hebrew. 
Includes a text in Yiddish (copy of a manuscript) – 
"di seder nacht". Ink stamp on the cover: "Jewish 
Committee Dachau" and Jewish Information Office 
C.C. [concentration camp] Dachau". This Haggadah is 
not recorded in "Otzar HaHaggadot", see no. 4019. 
[1], 57 pp, 21 cm. Good condition. Spotting and minor 
tears. Dry and fragile paper.
2. With Derech Haim commentary and Nehora Shalem 
by… R. Ya'akov [Lorverboym] of Lissa. Gift of the 
Relief Committee for She'erit HaPleita. Printed by 
the publishing committee of the Relief Committee, 
Rabbi Naftali Baruch, Rabbi Aviezer Burstein. Munich, 
1948. Yaari 2361; Otzar 4092. [21] leaves, 20 cm. Good 
condition. Spotting on cover and some minor tears, loose 
cover. Minor damages in the corners.

Opening price: $250 

220. קבוץ בוכנולד – נחלת יהודה, 1948

הגדה של פסח. קבוץ בוכנולד, נחלת יהודה, תש"ח ]1948[.
נוה-אילן  מהגדת  )האיורים  איורים  עם  מסורתית,  לא  הגדה 
תש"ז(. בעמוד ל"א נכתב: "ליל סדר פסח זה, שנת תש"ח, הוא 
על  בוכנולד,  יוצאי  קיבוץ  קיבוצנו,  של  היוסדו  מיום  השלישי 
אדמת גרמניה, לאחר השחרור מידי הטמאים, והראשון לקיומנו 

העצמאי במושבה על אדמת המולדת".
מחנה  יוצאי  בידי  הכשרה  קיבוץ  בגרמניה  נוסד   1945 בשנת 
על  שנוסדה  הראשונה  ההכשרה  זו  הייתה  בוכנוואלד.  הריכוז 
אדמת גרמניה לאחר השחרור. בהמשך יסדו חברי ההכשרה את 
קיבוץ נצר סרני. לד עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה. 

שדרה פגומה מעט, מחוזקת בהדבקת נייר ישנה. 

פתיחה: $300

 / דכאו   – בגרמניה  הפליטה  לשארית  הגדות  שתי   .219
מינכן

נדפס  הבעש"ט.  רבינו  מתלמידי  ליקוטים  עם  לפסח,  הגדה   .1
מחדש בהוצאות "יפה" פרנולד )Fernvald(, תש"ו ]1946[. כולל 
חותמות  נאכט".  סדר  "די   – יד(  מכתב  )צילום  ביידיש  טקסט 
 Jewish"ו  "Jewish Committee Dachau" המעטפת:  על 
 ."Information Office C. C. [concentration camp] Dachau
אינה מופיעה ב"אוצר ההגדות", ראה שם מס' 4019. ]1[, 57, עמ', 

21 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט קרעים. נייר יבש ושביר. 
יעקב  ר'  מאת...  שלם[  ]ונהורא  ונ"ש  חיים  דרך  פירוש  עם   .2
]לארבערבוים[ מליסא זצ"ל. מתנה מאת ועד ההצלה להשארית 
הפליטה. נדפס ע"י הועד להוצאות ספרים אצל ועד ההצלה, הרב 
יערי   .1948 תש"ח  מינכן,  בורשטין.  אביעזר  הרב  בארוך,  נפתלי 
2361; אוצר ההגדות 4092. ]21[ דף, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים 
על העטיפה וקרעים קלים, עטיפה רופפת. פגמים קלים בפינות.

פתיחה: $250
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223. שתי הגדות של קיבוץ בית-זרע

שתי הגדות לא מסורתיות. קיבוץ בית-זרע, ת"ש ]1940[, תש"ח 
.]1948[

1. הגדה של פסח, בית-זרע, ת"ש ]1940[. הגדה מעניינת הכוללת 
מספר טקסטים ספרותיים שעל-פי רוב אינם מופיעים בהגדות 
הסופר  של  ספר  מתוך  וקטע  לנסקי  חיים  מאת  )שיר  זה  מסוג 
כן כוללת ההגדה טקסטים אקטואליים בנושא  הפולני רימונט(. 
מכל  הזה  הלילה  נשתנה  "מה  במילים  נפתחת  היהודי;  העם 
הלילות? גם השנה הננו יושבים לחוג ולהזכיר את יציאת מצרים, 
יציאה מעבדות לחרות, האם יצא העם הנרדף והמדוכא משעבוד 
לגאולה, מאפלה לאור גם בדורנו. מה מליל?". ]11[ דף, 33 ס"מ. 
מצב בינוני. כתמים. עטיפה אחורית חסרה. מחוזקת בנייר דבק. 

בית-זרע,  הצעיר  השומר  קיבוץ  תש"ח.  לשנת  לפסח  הגדה   .2
עם  כתיבה  במכונת  מודפס  דף  הודבק   7 ]1948[. בעמוד  תש"ח 
נוסח מעודכן ל"מה נשתנה". 32 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $300 

223. Kibbutz Beit Zera – Two Passover Haggadot

Two non-traditional Haggadot. Kibbutz Beit Zera, 
1940, 1948 Hebrew.
1. Passover Haggadah, Beit Zera, 1940. Interesting 
Haggadah containing literary texts which are not 
often found in similar Haggadot (a poem by Haim 
Lansky and a passage from a book by the Polish 
author Remont). The Haggadah also includes texts 
about current matters concerning the Jewish people. 
[11] leaves, 33 cm. Fair condition. Spotting. Back cover is 
missing. Fastened with adhesive tape.
2. Passover Haggadah, 1948.Kibbutz HaShomer 
HaTzair Beit Zera, 1948. A typewritten leaf with an 
updated version of "Ma Nishtana" is attached to 
page no. 7. 32 pp, 14.5 cm. Good condition. Spotting.

Opening price: $300

222. לקט חוברות לטקס הבאת העומר – קיבוץ אלונים

בקיבוץ  הקציר  וראשית  העומר  הבאת  לטקס  חוברות  שבע 
אלונים, מהשנים: תש"ט ]1949[ - שני עותקים; תשי"א ]1951[; 
 ;]1981[ תשמ"א   ;]1954[ תשי"ד  עותקים;  שני   -  ]1953[ תשי"ג 

תשמ"ה ]1985[.
המוזכר  העומר  הבאת  טקס  את  מחדש  עיצבו  הקיבוצים  בני 
נקצרה  ובמהלכו  שנה  מידי  בקיבוצים  נחגג  זה  טקס  בתורה. 
החוברות  וריקודים.  שירה  לצלילי  עם  ברוב  והובאה  התבואה 
אלונים,  קיבוץ  איש  מייזל,  דב  ידי  על  ונערכו  נכתבו  שלפנינו 
מצב  משתנה,  גודל  כשירונים.  והן  לאירוע  כתכניות  הן  ושימשו 

בינוני עד טוב. 

פתיחה: $300

222. Collection of Booklets for Omer Offering 
Ceremonies – Kibbutz Alonim

Seven booklets for Omer offering and the beginning 
of harvest in Kibbutz Alonim, of the years: 1949-two 
copies; 1951; 1953 – two copies; 1954; 1981;1985.
Kibbutz members redesigned the Omer offering 
ceremony as described in the Torah. The ceremony 
is celebrated in Kibbutzim annually. During the 
ceremony wheat is harvested and offered in a 
ceremony accompanied by music and dances. The 
booklets were written and edited by Dov Meisel, 
member of Alonim, and were used as programs and 
as song books. Size varies, fair to good condition.

Opening price: $300

ועורך הגדות  1960-1961( שחיבר דב מייזל, איש קיבוץ אלונים 
הקיבוץ, ובהם הנחיות לְמַרְּכֵזי הסדר והסברים על מבנה ההגדה 
ועל תוכנּה וכן טפסים להזמנת עותקים מהגדות אלונים-כפר-
גלעדי. כן מצורפים דפים עם "תכנית ליל הסדר" בקיבוץ אלונים 

בשנת תשל"ט ]1979[. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף דב מייזל. 

פתיחה: $500

221. Kibbutz Alonim – Collection of Passover 
Haggadot / Instructions for Passover Seder 
Coordinator

1-4. Four Passover Haggadot, 1940. Back cover of two 
is missing. Fair condition. Tears.
5. Passover Haggadah for the year1941. Printed on 
bluish paper. Good condition. Tears on cover.
6. Passover Haggadah for the year 1942. Good 
condition. Tears on cover.
7. Passover Haggadah for the year 1945 or 1947. Back 
cover is missing. Spotting.
8. Passover Haggadah for the year 1946. Minor 
spotting, minor tears on cover.
9. Passover Haggadah for the year 1949. One page 
is bound upside down. Tears on cover, adhesive tape, 
spotting.
10. Booklet "Kibbutz Passover Haggadah – Passover 
Seder in the Kibbutz, proposal made by the Tenuah 
Ha'Kibutzit Ha'Mehuhedet's team towards the 
printing of a uniformed Haggadah", 1982. 
Eight single leaves are attached to the above 
collection (of the years 1960-1961) composed by Dov 
Meisel of Kibbutz Alonim, author of the kibbutz 
Passover Haggadot, with instructions for the Seder 
coordinators and comments about the structure of 
the Passover Haggadah and its contents, as well as 
some purchasing forms for ordering copies of the 
"Alonim-Kefar Giladi Passover Haggadot". Attached 
also are leaves with the "Seder Program" – Kibbutz 
Alonim, 1979.
Provenance: Collection of Dov Meisel.

Opening price: $500
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227. Beit Hashita / Kevutzat Kineret / Gesher Haziv

1. Passover Haggadah. Beit HaShita, 1947. Attached to 
the Haggadah is a leaf written by its composers: "..we 
see this Haggadah as a beginning of a permanent 
Haggadah which will accompany the members in 
future Passovers…" [1], 46, [1], pp, 24 cm. Very good 
condition.
2. Passover Haggadah. Kevutzat Kineret, 1946/1949. 
Apparently this is a Haggadah of 1946, but corrected 
leaves have been stiched to numerous leaves, in one 
of them a citation from the Independence Scroll. 26 
pp, 21.5 cm. Good condition. Front cover and spine are 
torn, back cover – detached.
3. Passover Haggadah. Gesher Haziv, 1949. On page 
24 appears an illustration on a whole page: "We were 
slaves, now we are free, first year to our freedom". 
[1], 36 pp. Overall good condition. Torn spine, creases to 
corners. Pages 10-11 were bound out of place.

Opening price: $250 

ה'  קבוצה   / "אלומות"  קבוצת   / "חולדה"  קבוצת   .226
"הדסים"

העברים  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  פסח.  של  הגדה   .1
אחורית  עטיפה   .]1953[ תשי"ג  חולדה,  חולדה,  קבוצת  בא"י, 

חסרה. 
2. הגדה של פסח, חג האביב והחרות. קבוצת "אלומות", ביתניה, 

תש"י ]1950[. מצב טוב. הקדשה בכתב יד.
3. הגדה של פסח. קבוצה ה', "הדסים" ]כפר נוער[, תשי"ז ]1957[. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

226. "Hulda" / "Alumot" / "Hadassim" Group 5

1. Passover Haggadah. Histadrut, Kvutzat Hulda, 
Hulda, [1953]. Back cover – missing.
2. Passover Haggadah, Holiday of Spring and 
Liberty. "Alumot", Bitaniya, [1950]. Good condition. 
Handwritten dedication.
3. Passover Haggadah. Group 5, "Hadassim" [Youth 
Village], [1957.
Size and condition varies.

Opening price: $250

227. בית השיטה / קבוצת כנרת / גשר הזיו

1. הגדה של פסח. בית השיטה, תש"ז ]1947[. אל ההגדה מצורף 
קבועה  הגדה  ראשית  זו  בהגדה  אנו  "...רואים  יוצריה:  דף מאת 
מו,   ,]1[ ואת החברים בפסחים הבאים...".  שתלוה את הקבוצה 

]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב מאד. 
 .]1949[ ]1946[ / תש"ט  2. הגדה של פסח. קבוצת כנרת, תש"ו 
במכלב  חוברו  רבים  בדפים  אך  תש"ו,  משנת  זו  הגדה  לכאורה 
דפים מתוקנים ובאחד מהם ציטוט ממגילת העצמאות. כו עמ', 
עטיפה  קרועות,  ושדרה  קדמית  עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5

אחורית מנותקת. 
3. הגדה של פסח. גשר הזיו, תש"ט 1949. בעמוד 24 ציור על דף 
 36  ,]1[ א' לחרותנו".  חורין, שנה  בני  היינו, עתה  "עבדים  שלם: 
עמ'. מצב כללי טוב. שדרה קרועה, קמטים בפינות. עמ' 10-11 

נכרכו לא במקומם.

פתיחה: $250 

224. שלוש הגדות של קיבוץ אפיקים 

שלוש הגדות לא מסורתיות. קיבוץ אפיקים, תש"ב ]1942[, תש"ה 
]1945[, תשכ"א ]1961[.

מצב  משתנה,  גודל  לינוליאום.  חיתוכי  תש"ב  משנת  בהגדה 
טוב. בהגדת תש"ה מספר כתמים. פגמים קלים בעטיפת הגדת 

תשכ"א.  

פתיחה: $450

224. Three Passover Haggadot – Kibbutz Afikim

Three non-traditional Haggadot. Kibbutz Afikim. 
1942, 1945, 1961. Hebrew.
Linocuts in the 1952 Haggadah. Size varies, some 
spotting in the 1945 Haggadah. Minor damages to the 
1961 Haggadah's cover.

Opening price: $450

225. כנרת, 1940 / דגניה ב', 1950

1. הגדה של פסח. כנרת, ת"ש ]1940[. הגדה לא מסורתית, כתובה 
מעט  ס"מ.   21 עמ',  כ"ו  איורים.  עם  בסטנסיל,  ומשוכפלת  ביד 

כתמים. קרעים בשדרה. רישומים בעט. 
שלישית  "שנה   –  ]1950[ תש"י  ב',  דגניה  פסח.  של  הגדה   .2
למדינת ישראל". כתובה ומצוירת בידי הציירת יהודית ילין. ]40[ 

עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $200

225. Kineret, 1940 / Degania Bet, 1950

1. Passover Hagadah. Kineret, 1940. Hebrew. Non-
traditional Haggadah, handwritten and stenciled. 
Illustrations. 26 pp, 21 cm. Minor spotting. Tears to spine. 
Inscriptions in pen.
2. Passover Haggadah. Degania Bet, 1950 – "Third 
Year to the State of Israel". Handwritten and drawn 
by the painter Yehudit Yellin. [40] pp, 25 cm. Good 
condition. Minor damages to cover.

Opening price: $200

227
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229. שלוש הגדות של "הצופים" / קיבוץ חצרים

1. הגדה של פסח. קבוצת הצופים, ]מעגן מיכאל?[, תש"ח ]1948[. 
טקסטים  ובכללם  מגוונים  טקסטים  עם  מסורתית,  לא  הגדה 
בנושא שואת יהודי אירופה. ]2[, 41, ]1[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב, 

כתמים, פגמים בעטיפה. 
2. הגדה של פסח. הצופים, י' מגל ]קיבוץ מגל[, תשי"ד ]1954[, 40 

עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב.
חצרים[,  ]קיבוץ  חצרים  י'  הצופים  הכשרת  פסח.  של  הגדה   .3
תשי"ג ]1953[. על המעטפת נוסף בכתב יד "למשק תל-קציר". 

20 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. 
4. הגדה של פסח. חצרים, תש"י ]1950[. כט עמ', 21.5 ס"מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $300

229. Three Passover Haggadot – "HaTzofim" / 
Kibbutz Hazerim

1. Passover Haggadah. Kevutzat Hatzofim. [Ma'agan 
Michael?], 1948. A non-traditional Haggadah, with 
varied texts including some concerning the Holocaust. 
[2], 41,[1] pp, 22 cm. Good condition, spotting, damages 
to cover.
2. Passover Haggadah. Hatzofim, Magal [Kibbutz 
Magal], 1954, 40 pp, 22.5 cm. Good condition.
3. Passover Haggadah. Hatzofim training group, 
Hazerim [Kibbutz Hazerim], 1953. A handwritten 
inscription on the cover "For Meshek Tel- Katzir". 20 
pp, 22.5 cm. Good condition.
4. Passover Haggadah. Hazerim [Kibbutz], 1950. 29 
pp, 21.5 cm. Good condition.

Opening price: $300

228. "HaTzofim" and "HaNo'ar HaOved" – 
Jerusalem

Four Passover Haggadot, "HaTzofim" and "HaNo'ar 
HaOved" movements in Jerusalem:
1. Passover Haggadah. HaNo'ar HaOved. Jerusalem, 
1944. Good condition.
2. Passover Haggadah. Gedud Ayalon, Tzofey Modi'in, 
Jerusalem [prior to 1948]. Back cover is missing (?), last 
leaf – detached.
3. Passover Haggadah. Gedud HaLavi' Shevet Modi'in, 
Jerusalem, 1949. Good condition. Back cover – detached.
4. Passover Haggadah. Gari'in Hoshley Eilat' Jerusalem, 
1950. Good condition.

Opening price: $400

228. "הצופים" ו"הנוער העובד" – ירושלים

ו"הנוער העובד",  ארבע הגדות של פסח, של תנועות "הצופים" 
ירושלים:

מצב   .]1944[ ירושלים, תש"ד  הנוער העובד,  הגדה של פסח.   .1
טוב. 

]לפני  ירושלים,  מודיעין,  צופי  ַאָּילֹון,  גדוד  פסח.  של  הגדה   .2
תש"ח 1948[. עטיפה אחורית חסרה )?(, דף אחרון מנותק.

ירושלים, תש"ט  גדוד הלביא, שבט מודיעין,  3. הגדה של פסח. 
]1949[. מצב טוב. עטיפה אחורית מנותקת. 

 .]1950[ תש"י  ירושלים,  אילת,  חושלי  גרעין  פסח.  של  הגדה   .4
מצב טוב. 

פתיחה: $400

228

229
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232. Collection of Passover Haggadot – IDF

About 65 Passover Haggadot printed for IDF soldiers, 
[1950s until ca. 1980s].
Some Haggadot are of a "uniform version", numerous 
Haggadot are on behalf of the Chief Military 
Rabbinate, "Mahanayim" booklets for Passover, 
"Haggadot for emergency, etc. Some of the Haggadot 
appear in several copies. Sizes and conditions vary.
From the collection of Moshe Ya’ari.

Opening price: $250

233. אוסף הגדות לא מסורתיות

כ-170 הגדות לא מסורתיות לחג הפסח, ]שנות ה-40 עד שנות 
ה-90[. 

חינוכיים,  ומוסדות  בתי-ספר  שהפיקו  הגדות  של  מגוון  אוסף 
לחג הפסח  ועלונים  שירונים  גם  ביניהן  נוער.  ותנועות  קיבוצים 
מסורתיות  לא  הגדות  ומספר  נוספים(  לחגים  )ומקראות 
מוקדמות )הגדה היתולית "למלמדים", אודסה 1886, הגדה "כפי 
משתנים.  ומצב  גודל   .)1903 קהיר  הקראים",  הישראלים  מנהג 

חלק מההגדות מופיעות במספר עותקים. 
מקור: אוסף משה יערי.

פתיחה: $400

233. Collection of Non-Traditional Passover 
Haggadot

About 170 non-traditional Passover Haggadot, [1940s 
-1990s].
Varied collection of Haggadot issued by schools 
and educational institutes, Kibbutzim and youth 
movements. Included are also song books and 
leaflets for Passover (and reading passages for other 
holidays) and several early non-traditional Haggadot 
(humorous Haggadah for "Melamed", Odessa 1886, 
"Haggadah according to the customs of "Karaite 
Jews" Cairo, 1903). Various sizes and conditions. Some 
Haggadot appear in several copies.
From the collection of Moshe Ya’ari.

Opening price: $400

231. שש הגדות לא מסורתיות, 1948-1951

גרעין  פסח.  של  הגדה   •  .]1950[ תש"י  גבת,  פסח.  של  הגדה   •
יוצאי תנועת "הבונים" באנגליה, כפר הנשיא, ]1949[. • הגדה של 
פסח. ]אחד מקיבוצי תנועת "הצופים"[, ]1948 בקירוב[. • הגדה 
של פסח. מעין ברוך, תש"י ]1950[. • הגדה של פסח. כפר בלום, 
תש"י ]1950[. • הגדה של פסח. רמת יוחנן, שנה שלישית למדינת 

ישראל, תשי"א ]1951[. גודל ממוצע: 25 ס"מ. מצב משתנה.

פתיחה: $500

231. Six Non-Traditional Haggadot, 1948-1951

• Passover Haggadah, Gevat, 1950. •Passover 
Haggadah. Group of "HaBonim" in England, Kefar 
HaNassi, 1949. • Passover Haggadah. [A kibbutz which 
is a part of the "Hatzofim" movement],[ca.1948]. • 
Passover Haggadah, Ma'ayan Baruch, 1950. • Passover 
Haggadah, Kefar Blum, 1950. • Passover Haggadah. 
Ramat Yochanan, third year of the State of Israel, 
1951. Average size: 25 cm. Condition varies.

Opening price: $500

232. אוסף הגדות – צבא ההגנה לישראל

כ-65 הגדות שנדפסו לטובת חיילי צבא ההגנה לישראל, ]1950 
עד שנות ה-80 בקירוב[. 

הרבנות  מטעם  רבות  הגדות  אחיד",  ב"נוסח  הגדות  ביניהן 
הצבאית הראשית, חוברות "מחניים" לחג הפסח, הגדות "לשעת 
גודל  עותקים.  במספר  מופיעות  מההגדות  חלק  ועוד.  חירום", 

ומצב משתנים. 
מקור: אוסף משה יערי.

פתיחה: $250

230. שבע הגדות של קיבוץ גבעת ברנר

שבע הגדות לא מסורתיות שנדפסו לשימושם של חברי קיבוץ 
גבעת ברנר )נוסד 1928(.

מהדפים  )חלק   ]1941[ תש"א   ,]1940[ ת"ש  מהשנים:  הגדות 
נדפסו הפוך(, תש"ב ]1942[, תש"ד ]1944[, תש"י ]1950[, תשט"ו 
ומצב  גודל  ה-50[.  ]שנות  שנה,  ציון  ללא  נוספת  הגדה   ,]1955[

משתנים. מצב כללי טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $350

230. Seven Passover Haggadot of Kibbutz Givat 
Brenner

Seven non-traditional Haggadot printed for members 
of Kibbutz Givat Brenner (established 1928). Haggadot 
of the years: 1940, 1941, (some leaves bound up- side 
down), 1942, 1944, 1950, 1955, one Haggadah with 
no date, [1950s]. Sizes and conditions vary. Overall good 
to very good condition.

Opening price: $350

230
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234. ספר ללימוד רוסית - וילנה, 1825

ישראל... ללמדם לשון  כלל  נעשה לתועלת  רוסיא,  תלמוד לשון 
הנאות  באופן  ומסודר  כביר  לא  ובזמן  נקל  היותר  בדרך  רוסיא 
תקפ"ה  וילנה,  מישרים.  ולכתוב  צחות  דבר  לדעת  להתלמד 

]1824[. עברית, יידיש ורוסית. 
הדקדוק,  כללי  חלקים:  לארבעה  מחולק  רוסית,  ללימוד  ספר 
שיחון שימושי, אגרות שלומים ומכתבי מסחר ולקסיקון. נקרא 
משמאל לימין. נדפס על נייר ירקרק. ]10[, 136 עמ', 21 ס"מ. מצב 
בינוני. כתמים. קרעים בדפים הראשונים והאחרונים. נייר לחיזוק 

הודבק בתחתית שני הדפים הראשונים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $250

234. Study Book for the Russian language – 
Vilnius, 1825

Talmud Leshon Russia… Vilnius, 1824. Hebrew, 
Yiddish and Russian.
Russian study book, divided into four parts: grammar, 
practical conversation manual, letters and commercial 
correspondence and a lexicon. Read from left to right. 
Printed on greenish paper. [10], 136 pp, 21 cm. Fair 
condition. Spotting, Tears to first and last leaves. Adhesive 
tape to lower part of first two leaves. New binding.

Opening price: $250

235. תעודת ברכת "מזל טוב" לכבוד בת הרב יעקב יוסף 
סלונים מחברון – וילנה, 1930

תעודת ברכת "מזל טוב" לנישואין. וילנה, אוגוסט 1930. הדפסה 
בצבע זהב עם תוספות בכתב יד בטוש זהב ודיו על קרטון.

התעודה מקושטת בקרני שפע ומילות ברכה. "התעודה מוענקת 
יוסף שליטא  יעקב  ר'  הגאון  לכלה מרת מרים סלונים בת הרב 
מאת  פסקר.  ישראל  מר  והנעלה  הנכבד  והחתן  דחברון  האב"ד 
מתוארך:  החניכים".  הנערים  ומאות  אמת  תורת  החברה  ועד 
"וילנה יום ב' לחדש אלול שנת תר"ץ" עם חתימות בכתב יד של 

הגזבר, המנהל, העסקן, המזכיר וראש הועד. 
בית הספר היהודי "תורת אמת" פעל בווילנה עד מלחמת העולם 
השניה. בתחתית התעודה חותמת "חיים יצחק פיעסקער שו"ב 
בלתי  עגולה  חותמת  בנוסף   ."24-1 ציאסנע  ווילנא,  דלוקישאק 
קריאה. 32.3X38.2 ס"מ. מצב בינוני מעט כתמים קמטים ותיקון 

בדבק בצד ימין למעלה. 

פתיחה: $250

235. "Mazal Tov" Greeting in Honor of the 
Daughter of Rabbi Ya'akov Yossef Slonim of 
Hebron - Vilnius, 1930

A wedding "Mazal Tov" greeting. Vilnius, August 
1930. Printed in gold with additions by hand with a 
golden India Ink and with ink on cardboard. Hebrew.
The certificate is decorated with cornucopias and 
greetings. "This greeting is granted to the bride 
Miriam Slonim daughter of Rabbi Ya'akov Yossef, 
Rebbe of Hebron and the groom Israel Pasker. From 
the 'Torat Emet Society' and hundreds of students". 
Dated: "Vilnius, 2nd of Elul, 1930", with hand written 
signatures of the society's treasurer, director, activist, 
secretary and chairman of the committee.
The Jewish school "Torat Emet" existed in Vilnius until 
WW II. On the lower part of the sheet appears an 
ink stamp "Haim Yitzchak Pisker…" and an illegible 
round ink stamp. 32.3X38.2 cm. Fair condition, minor 
spotting, creases and adhesive tape on upper right.

Opening price: $250 
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236. שתי חוברות "צוואה" – ראדזין, 1910-1911

משה  רבי  בהרב  זיסקינד  אלכסנדר  רבי  מהרב...  צוואה  ספר   .1
ז"ל מהוראדנא, בעל המחבר ספר הקדוש יסוד ושורש העבודה. 
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19 עמ',   26  ,]2[  .1910 ראדזין, תרע"א 

שדרה מודבקת בנייר דבק. 
אב"ד  זצ"ל,  קצנאלפוגן  יחזקאל  רבי  מהרב...  צוואה  ספר   .2
דשלש קהלות אלטנא המבורג וונזבעק ]אה"ו[, בעל המחבר ספר 
כנסת יחזקאל. ]III, 20 ,]1 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שדרה 

מודבקת בנייר דבק. קרע בדף הראשון. 
חמישה ספרים עבריים בלבד נדפסו בראדזין )Radzyn( שבפולין, 
והוצאת  "בדפוס  שלפנינו(  אלה  שני  גם  )ובכללם  מהם  ארבעה 

ירחם מאיר לנר ]ליינר[" בן "הרב הגאון הקדוש מאיזביצא". 

פתיחה: $250

236. Two "Tzava'a" Booklets – Radzyn, 1910-
1911

1. Sefer Tzava'a by Rabbi…Alexander Suesskind son 
of Rabbi Moshe of Grodno, author of Sefer HaKadosh 
Yessod veShoresh HaAvodah. Radzin, 1910. [2], 26 pp, 
19 cm. Good condition. Spots. Spine pasted with adhesive 
tape.
2. Sefer Tzava'a by…Rabbi Yehezkel Katzenelpogn, 
Rebbe of three congregations Altona, Hamburg and 
Vensbach, author of Sefer Knesset Yehezkel. [1],III, 
20 pp, 19 cm. Good condition. Spots. Spine pasted with 
adhesive tape. Tear to first leaf.
Five Hebrew books only have been printed in Radzyń, 
Poland, four of them (including the two books 
presented here) were printed by "Printing press 
and publishing house Yerucham Meir Leiner" son of 
"Rabbi Gaon Kadosh of Izbica."

Opening price: $250

בפולין,  כנסת  בתי  של  מקוריים  שרטוטים  חמישה   .237
צ'כיה וגרמניה

שרטוטים ארכיטקטוניים מקוריים )דיו על נייר(, של בתי-כנסת. 
]פולין, שנות ה-20 בקירוב[. 

פשווערסק  בערים  הכנסת  בתי  של  שרטוטים  חמישה 
 ,Neuzedlisch צ'כיה;   ,)Drmoul( דרמול  פולין;   ,)Przeworsk(
ענ"מ  מילטנברג  גרמניה;   ,)Worms )וורמייזא,  וורמס  צ'כיה; 

)Miltenberg am Main(, גרמניה. 
 ,)Jan Zubrzycki; 1860-1935( זוברזצקי  יאן  בידי  חתומים 
ארכיטקט והיסטוריון של ארכיטקטורה פולנית, שכפי הנראה אף 

שרטט אותם. 
או  נחרבו  שלפנינו  בשרטוטים  המופיעים  הכנסת  בתי  חמשת 
נפגעו במהלך ליל הבדולח ומלחמת העולם השנייה. 49X39 ס"מ 

בממוצע. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $350

237. Five Original Inter-War Drawings of 
Synagogues in Poland, Czechoslovakia and 
Germany

Original architectural technical drawings (ink on 
paper) of synagogues. [Poland, ca. 1920s].
Five plates with hand-made drawings of the 
synagogues in the towns of Przeworsk, Poland; 
Drmoul, Czechoslovakia; Neuzedlisch, Czechoslovakia; 
Worms, Germany; and Miltenberg am Main, Germany. 
Signed and probably drawn by Jan Zubrzycki (1860-
1935), Polish architect and architectural historian.
The five synagogues in the drawings were destroyed 
or damaged during Kristallnacht and WW II. Average 
size 49X39 cm. Very Good condition.

Opening price: $350
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ברומניה,  ציוניות  תנועות   – יומנים  ושני  תצלומים   .238
שנות ה-20

מטימישוארה  יהודיים  נוער  בני  של  יד,  בכתב  יומנים  שני 
)Timisoara(. ביומנים משולבים בולי קק"ל, גזירים עם צילומים 

של מנהיגים ציוניים ואיורים מקוריים:
1. יומן של Klein Frigyes, חבר תנועת "השומר הצעיר", פלוגת 

"יהודה המכבי", טימישוארה, 1924-1925. 
יומן של תמר לאה שנדור, אשר למדה בבית-ספר של רשת   .2

החינוך הציונית-עברית "תרבות". טימישוארה, 1923-1930.
בראשוב  ציוניות.  נוער  תנועות  של  תצלומים  שלשה   .3-5

)Brasov(, ]שנות ה-20[. 
אחד התצלומים מוצמד לקרטון; השניים האחרים בפורמט גלויה. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

238. Photographs and Two Diaries – Zionist 
Movements in Romania, 1920s

Two handwritten diaries of youth of Timisoara. JNF 
stamps, newspaper cuttings with photos of Zionist 
leaders and some original illustrations are integrated 
into the diaries:
1. Diary of Klein Frigyes, "HaShomer HaTza'ir" 
member, "Yehuda HaMaccabi" company, Timisoara, 
1924-25.
2. Diary of Tamar Leah Shendor, who studies in the 
Zionist-Hebrew school system "Tarbut". Timisoara, 
1923-30.
3-5. Three photos of Zionist youth movements. Braşov, 
[1920s]. One photo attached to cardboard; the other 
two in a postcard format.
Size and condition varies.

Opening price: $300

גרמניה   – בינג  שבתי  יונה  לנער  הקדשות  אלבום   .239
והולנד, 1867-1878

שבתי  יונה  לנער  הקדשות  עשרות  נכתבו  שבדפיו  נאה,  אלבום 
בינג. הנובר, פרנקפורט ואמשטרדם, 1867-1878. גרמנית ועברית. 
עברית  הקדשה  ביניהן  מעניינות,  הקדשות  נכתבו  באלבום 
ארגון  )מראשי  לעהרן  עקיבא  מאת  ומליצית  אקרוסטיכונית 
פקידים ואמרכלים(; הקדשה ארוכה בכתב ידו של הצייר מוריץ 
דניאל אופנהיים; הקדשה עברית מאת הרב זעקל במברגר הלוי, 
רב ואב"ד קיסינגן; הקדשה עברית מאת משה מלכא, שד"ר לעדת 
המוגרבים ולעדת הספרדים בערי אירופה )יליד מכנאס(, ששהה 
והקדשות  בינג;  קלונימוס  הרב  יונה,  של  אביו  בבית  עת  אותה 
 ]48[ סה"כ  בינג.  משפחת  מבני  רבות  הקדשות  ביניהן  נוספות, 
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   15.5X22.5 אלבום  הקדשות,  עם  עמ' 

כריכה מקורית.

פתיחה: $2000

239. Dedications Album for the Boy Yona Shabtai 
Bing – Germany and Holland, 1867-1878

A fine album with tens of dedications for the boy Yona 
Shabtai Bing. Hannover, Frankfurt and Amsterdam, 
1867-1878. German and Hebrew.
Interesting dedications appear in the album, including 
a dedication in an acrostic and poetic Hebrew from 
Akiva Lehren (one of the Pkidim Ve-Amarkalim 
organization heads); a long handwritten dedication 
from the painter Moritz Daniel Oppenheim; a 
dedication in Hebrew from rabbi Zekl Bamberger 
Halevy, Rebbe of Kissingen; a dedication in Hebrew 
from Moshe Malka, emissary of the Sephardic 
and Morrocan congregations to Europe (native of 
Meknes), who, at the time, stayed in Yona's father 
house, rabbi Klonimus Bing; and other dedications 
many of which are from the Bing family members. 
[48] pp with dedications, album 15.5X22.5 cm. Good 
condition. Spotting. Original binding.

Opening price: $2000
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240. קונטרס "משקפיים תכולים-לבנים" – גרשום שלום 
- ברלין, 1915

חוברת  תכולים-לבנים[,  ]משקפיים   Die blauweisse Brille
מס' 2, 1915. עורכים: גרשם שלום ואריך בראואר. ברלין, 1915. 

גרמנית.
העיתון "משקפיים תכולים-לבנים" פורסם שלוש פעמים כעיתון 
ידי גרשם שלום, אריך בראואר  מחתרת, בשנים1915-1917, על 
התפרסמו  בעיתון  יּודה".  "יּונג  הנוער  בתנועת  אחרים  וחברים 
בתנועות  גרמניות  אידיאות  וכנגד  אנטי-מלחמתיים  פולמוסים 
של  אביו  של  בחנותו  בחשאי  הודפס  העיתון  הציוניות.  הנוער 
שלום. השם – "משקפיים תכולים-לבנים" - מסמל את שאיפת 
הכתיבה  סגנון  ציוני.  צביון  בעלי  בנושאים  לטפל  הקבוצה 
של  הרדיקליות  הנטיות  אך  וילדותיות,  בבומבסטיות  התאפיין 
הכותבים בלטו כבר אז. בעותק שלפנינו שלום המשיך בכתיבה 
 ]4[ )הניחו להטפה(.   "Laienpredigt" אנטי מלחמתית במאמר 

עמ', 28 ס"מ, מצב בינוני, כתמים, דפים מנותקים. 

פתיחה: $200

240. "Blue-White Eyeglasses" Booklet – Gershom 
Scholem – Berlin, 1915

Die blauweisse Brille [blue-white eyeglasses], booklet 
no. 2, 1915. Editors: Gershom Scholem and Erich 
Brauer. Berlin, 1915. German.
The journal "Blue-white eyeglasses" was published 
three times as an underground paper during the 
years 1915-1917, by Gershom Scholem, Erich Brauer 
and other members in "Jung Jude" youth movement. 
It included anti-war polemics and criticism against 
German ideas in Zionist youth movements. The paper 
was printed in secret in Scholem's father's shop. The 
title – "Blue-white eyeglasses" symbolizes the group's 
hope to deal with subjects of Zionist nature. The style 
of writing was somewhat bombastic and childish 
however radical tendencies of the writers were 
obvious already then. In this copy Scholem continues 
with his anti-war writing in the essay "Laienpredigt" 
(stop preaching). [4] pp, 28 cm, fair condition, spotting, 
detached leaves.

Opening price: $200 

בוינה, שנות  241. שלוש תעודות מבית המדרש למורים 
ה-30

ניתנו לגב' בינה  שלוש תעודות של בית המדרש למורים בוינה. 
רחל לנדו. שנות ה-30. על שלושתן מופיעה חותמת בית המדרש 

למורים בוינה.
להורות  וינה...  העברי,  הפדגוגיון  של  המבחן  ועדת  "אשור   .1
ותיכוניים. תעודה  את המקצעות העבריים בבתי ספר עממיים 

מודפסת. וינה, 1930. עברית וגרמנית. 
נוספו  והתאריך  וחבריה,  הועדה  נשיא  התעודה,  מקבלת  פרטי 
ונשיא הועדה:  בכתב-יד. חתומה בידי המזכיר: דר. א. בירנבום, 

]1[ דף מקופל. 32 ס"מ. מצב טוב. סימני  פרופ' שמואל קרויס. 
קיפול, קמטים וקרעים קלים.

2. תעודת ציונים בבחינת סיום של בית המדרש למורים, 1930. 
מורים  ושני  אפטוביצר,  אביגדור  קרויס,  שמואל  בידי  חתומה 
נוספים. 32 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, קמטים וקרעים. 
3. "ספר רשומין" – פנקס תלמיד עם רישומים בכת"י. חתימות 
כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   16 דף,   ]8[ למורים.  המדרש  בית  מזכיר 

מנותקת. מעט כתמים. 

פתיחה: $250

241

240



קהילות     |  137

241. Three Certificates – Teachers Seminary in 
Vienna, 1930s

Three certificates of the Vienna Teachers Seminary. 
Granted to Mrs. Bina Rachel Landau. 1930s. Ink-stamp 
of the Vienna Teacher's Seminary stamped on all 
three documents.
1. "Certificate of the Testing Committee, the Jewish 
Seminary, Vienna…to teach Hebrew subjects in 
elementary and high schools. Printed certificate. 
Vienna, 1930. Hebrew and German.
The Receiver's details, as well as the committee's 
president and members' names were added, along 
with the date, by hand. Signed by the secretary: Dr. 
A. Birnbaum, and the committee's president: Prof. 
Shmuel Krois. [1] folded leaf. 32 cm. Good condition. 
Folding marks, creases and minor tears.
2. Final grades certifying graduation from the 
Teachers Seminary, 1930. Signed by Shmuel Krois, 
Avigdor Aptowitzer and two other teachers. 32 cm. 
Good-fair condition. Folding marks, creases and tears.
3. "Sefer Reshumin" – student's notebook with 
handwritten inscriptions. Signatures of the Seminary's 
secretary. [8] leaves, 16 cm. Good condition. Detached 
cover. Spotting.

Opening price: $250

242. לקט מסמכים של פרופ' מנפרד ולואיז פאפו – וינה, 
שנות ה-30

לקט מסמכים של בני הזוג הרב פרופ' מנפרד ]מנחם בן מיכאל[ 
ולואיז פאפו )לבית פליישר(. וינה ורודזיה, שנות ה-30 עד שנות 

ה-60. 
 ,St. Pölten בין המסמכים: • מכתב מטעם הקהלה היהודית של
ובו המלצות על הרב פרופ' ד"ר מנפרד פאפו מוינה, נובמבר 1939. 
• תעודה עם ציוניו של ד"ר מנפרד פאפו, בבית המדרש לרבנים 
אפטוביצר(.  וד"ר  קרויס  שמואל  ד"ר  בדפוס  )חתומים  בוינה 
בוינה,  במוזיאונים  חופשי  לביקור   "Legitimation" תעודת   •
מטעם   "Legitimation" תעודת   •  .1933 פאפו,  פרופ'  של 
אוניברסיטת וינה, של לואיז פאפו, 1933-1936. • מסמך נוטריוני 
לטיפול  עו"ד  פאפו  לואיז  ממנה  בו  רודזיה,  דרום  מסליסברי, 
בענייניה, 1946. • 14 תעודות מאוניברסיטת וינה, על שם לואיז 
פאפו  לואיז  אל  שנשלחו  מכתבים  מספר   •  .1933-1936 פאפו, 
)לבית פליישר( לרודזיה, שנות ה-50-60. סה"כ 24 פריטים. גודל 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

242. Documents Collection – Prof. Manfred and 
Louise Papo – Vienna, 1930s

Collection of documents from the estate of Rabbi 
Manfred [Menachem ben Michael] and Louise Papo 
(née Fleisher). Vienna and Rhodesia, 1930s-1960s.
Amongst the documents: • Letter from the St. 
Pölten Jewish congregation, recommending Rabbi 
Prof. Dr. Manfred Papo of Vienna, November 1939. 
• Certificates with Dr. Manfred Papo's grades of the 
Rabbinical Seminary in Vienna (signed in the plate Dr. 
Shmuel Krois and Dr. Aptowitzer). • "Legitimation" 
certificate allowing free visits to Vienna Museums, 
in the name of Prof. Papo, 1933. • "Legitimation" 
certificate issued by the University of Vienna, in 
the name of Louise Papo, 1933-1936. • A notary's 
document of Salisbury, South Rhodesia, in which 
Louise Papo authorized a lawyer to handle her affairs, 
1946. • 14 certificates of the University of Vienna, 
in the name of Louise Papo, 1933-1936. • Several 
letters sent to Louise Papo (née Fleisher) to Rhodesia, 
1950s-1960s. Lot of 24 items. Size and condition varies.

Opening price: $250

 – ברלין   – ספורט   – טלבר  עדין   - ארכיון מסמכים   .243
הבריגדה היהודית

ארכיון מסמכים ומכתבים מעזבון מיכאל עדין טלבר )טיילהבר, 
כספורטאי  הצטיין  ובצעירותו  בברלין  נולד  טלבר   .)1921-2013
באגודת הספורט "בר כוכבא". בשנת 1935 עלה לארץ עם הוריו 
העבר- הספר  לחיל  התגייס  בלונדון,  לימודיו  שהשלים  ולאחר 
ירדני וב-1942 לגדוד העברי הראשון של הבריגדה היהודית כקצין 
חבלה. טלבר יזם וארגן אינספור תחרויות ואירועים ספורטיביים 
ועל פעילותו בתחום הוענקו לו עשרות אותות ומדליות. בנוסף 
סחר  מנכ"ל  בקנדה,  הכללי  כקונסול  כדיפלומט,  טלבר  שימש 
ישראל  כלכלי בשגרירות  יועץ  והתעשייה,  חוץ במשרד המסחר 

בוושינגטון, ובתפקידים דיפלומטיים נוספים. 
מעזבונו,  ומסמכים  מכתבים  מאות  כולל  שלפנינו  האוסף 
בגרמנית, אנגלית ועברית. בין הפריטים: אחת-עשרה מחברות-
יומן )חלקן עם איורים ותצלומי הווי(, אחת המחברות מוקדשת 
לקבוצת "מכבי הצעיר" בברלין, שנקראה "ליצנים" שטלבר היה 
תחרויות  בנושא  גזירי-עתונים  קלסר  ה-30;  בשנות  בה  חבר 
קלסר  מידידים,  ומכתבים  משפחתיים  מכתבים  מאות  ספורט; 
ופריטים  הדיפלומטית,  פעילותו  בנושא  ואישורים  מכתבים 

נוספים. סה"כ מאות פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400
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243. Documents Archive – Adin Talbar – Sports – 
Berlin- Jewish Brigade

Archive of documents and letters from the estate of 
Michael Adin Talbar (Theilhaber, 1921-2013). Talbar 
was born in Berlin and was an outstanding sportsman 
in "Bar Kochba". Made Aliya to Eretz Israel with his 
parents in 1935. After graduating from the London 
School of Economics, enlisted to the Trans Jordan 
Frontier Force, and in 1942 to the First Regiment of 
the Jewish Brigade as a Demolition Officer. Talbar 
initiated and organized an endless number of sports 
competitions and events and was granted tens of 
medals. Talbar served as a diplomat, as General 
Consul in Canada, General Director of Foreign Trade 
in the Ministry of Trade and Industry, Economic 
Advisor in the Embassy of Israel in Washington, and 
some other diplomatic roles. The collection presented 
includes hundreds of letters and documents from his 
estate, in German, English and Hebrew. Amongst 
the documents: eleven diary-notebooks (some with 
illustrations and photos), one notebook is devoted 
to "Maccabi HaTza'ir" in Berlin, a group named "the 
Clowns" of which Talbar was a member in the 1930s; 
a binder with newspaper cuttings concerning sports 
competitions; hundreds of family letters and letters 
from friends, a binder with letters and certificates of 
his days as a diplomat and other items. Lot of hundreds 
of items, sizes and conditions vary.

Opening price: $400 

244. תפילה לשלום הקיסר פרנץ יוזף - ירושלים, 1914

כי תעטף ובהר הקדש אצל  גליציא  תפילה... לקהלת אוסטריא, 
כותל מערבי תשפוך שיחה לאלקי יעקב תעתיר ברגש על שלום 
יוסף  פראנץ  תבל...  בשליטי  וגבה  ארץ  במלכי  הגדול  הקיסר 

הראשון. ללא ציון שם מדפיס, ירושלים, אלול תרע"ד, 1914.
עם ציור "כותל המערבי" וחותמת-דיו של יהושע העשיל סג"ל 

אייזען. ]4[ עמ'. 24 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים, סימני קיפול. 

פתיחה: $250

244. Prayer in Honor of Emperor Franz Josef – 
Jerusalem, 1914

A prayer in honor of Emperor Franz Josef I. No 
printer's name, Jerusalem, 1914. Hebrew.
Illustration of the Western Wall and an ink-stamp of 
Yehoshua Heshel Eisen. [4] pp. 24 cm. Good condition, 
minor spotting, folding marks.

Opening price: $250

וינה,   – אוסטריה  יהודי  זכויות  בנושא  רשמי  חוזר   .245
 1788

Circulare, חוזר מודפס מטעם ממשלת אוסטריה, בנוגע לזכויות 
היהודים. וינה, 22 באוגוסט 1788. גרמנית.

חוזר מודפס מטעם הממשלה המלכותית של דוכסות אוסטריה 
ליהודים שוויון  )Enns(, בעניין חוק המקנה  מתחת לנהר הֵאנס 
זכויות בתחום ההגירה, ואשר הפרתו תגרור ענישה. חתום בדפוס 
 Johann :)Landmarshall( "בידי חבר הממשלה, ה"לנד-מרשל
קיפול.  קווי  טוב.  מצב  ס"מ.   34 דף,   ]1[  .Anton von Pergen
קרע קל בראש הדף. כתמי רטיבות. רישום בכתב-יד בראש הדף. 

פתיחה: $300

245. Official Circular Letter Concerning Rights of 
Austrian Jews – Vienna, 1788

Circulare, printed circular letter issued by the Austrian 
government, concerning rights of Jews. Vienna, 
August 22, 1788. German.
Printed circular letter issued by the Imperial and Royal 
Land Government of the Archduchy of Austria below 
the Enns, concerning a law granting Jews equal rights 
concerning immigration. Violation of the law will 
entail punishment. Signed in print by a government 
member, the "Landmarshall": Johann Anton von 
Pergen. [1] leaf, 34 cm. Good condition. Folding marks. 
Minor tear on upper part. Moisture marks. Inscription in 
handwriting on upper part.

Opening price: $300

במינכן,  יהודי  מורה   – בכתב-יד  מסמכים  שלושה   .246
1845-1847

שלשה מסמכים בכתב יד, אשר ניתנו למורה אברהם וולפסהיימר. 
מינכן, 1845-1847. גרמנית. 

מקומיים"  ספר  לבתי  המלכותית  "הועדה  מטעם  תעודה   .1
אברהם  את  המסמיכה   ,)Königl. Local-Schul-Commission(
לדת.  כמורה  לשמש   )Abraham Wolfsheimer( וולפסהיימר 

מינכן, 23 באוקטובר, 1845. 
2-3. שני מסמכים הקשורים לנישואיהם של אברהם וולפסהיימר 
המשפט  בית  מטעם  מהם  אחד   .)Hanna Aub( אאוב  וחנה 

במינכן. מינכן, 1845-1847.
טוב-בינוני. כתמים  34 ס"מ. מצב  ]4[ עמ' במסמך.  3 מסמכים, 

וקרעים. 

פתיחה: $200
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246. Three Handwritten Documents – Jewish 
Teacher in Munich, 1845-1847

Three handwritten documents, granted to the teacher 
Abraham Wolfsheimer. Munich, 1845-1847. German.
1. Certificate issued by "Royal Committee for Local 
School", authorizing Abraham Wolfsheimer to serve 
as a teacher of religion. Munich, October 23, 1845.
2-3. Two documents related to the marriage of 
Abraham Wolfsheimer and Hanna Aub. One document 
from a court in Munich. Munich, 1845-1847.
3 documents, [4] pp per document. 34 cm. Good-fair 
condition. Spots and tears.

Opening price: $200

247. חיבור בנושא יהדות מורביה ושלזיה – ברנו, 1836

 Systematische Darstellung der in Betreff der Juden
 in Mähren und im k.k. Antheile Schlesiens erlassenen
 Gesetze und Verordnungen, von Hieronymus von

Scari. ברנו, 1836. גרמנית.
אומצו  אשר  היהודים  בענייני  ובתקנות  בחוקים  עוסק  הספר 
במורביה ושלזיה במאה ה-18 ואשר מטרתם הייתה לצמצם את 
גודלה של האוכלוסייה היהודית. XX, 260, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים.

פתיחה: $250

247. Essay about Jewry of Moravia and Silesia – 
Brno, 1836

Systematische Darstellung der in Betreff der Juden 
in Mähren und im k.k. Antheile Schlesiens erlassenen 
Gesetze und Verordnungen, von Hieronymus von 
Scari. Brno, 1836. German.
The book deals with laws and regulations concerning 
Jews, which were adopted in Moravia and Silesia 
during the 18th century aimed at limiting the size 
of Jewish population. XX, 260, [1] pp, 21 cm. Good 
condition. Spotting.

Opening price: $250

ארה"ב,   - ציון"  של  ו"השליח  "הדבורה"  גיליונות   .248
ראשית המאה ה-20

The Zion Messenger .1-4, שנה 1, גליון 3 )שלושה עותקים(; 
שנה 2, גליון 5. שיקגו, אוקטובר 1904; מאי 1905. אנגלית. 16 עמ' 

בגליון, 23.5 ס"מ. 
"The Zion Messenger" היה העיתון של האיגוד הציוני הראשון 
פילוסופיים  מאמרים  ציון,  על  שירים  בו  פורסמו  בשיקאגו, 

וסקירות על אישים ציוניים. 
Die Deborah .5-9. שנה 1, גליונות 2 ו-11 )שני עותקים מגליון 
11(; שנה 2, גליונות 6-7. סינסינטי, פברואר ונובמבר 1901; יוני 

ויולי 1902. גרמנית. מספור דפים רציף. 22.5 ס"מ. 

בתחילת  ביותר  החשוב  היהודי-גרמני  העיתון  היה  "הדבורה" 
המאה ה-20 בארה"ב, נוסד ב-1855 ופעל עד 1902. העיתון הופץ 
 The American" האנגלית  בשפה  בעיתון  נשים  עבור  כנספח 

 ."Israelite
מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. רישומים בכתב יד. 

פתיחה: $250

248. "Die Deborah" and "The Zion Messenger" 
Issues – USA, early 20th century

1-4. The Zion Messenger, first year, issue no. 3 (three 
copies); second year, issue no. 5. Chicago, October 
1904; May 1905. English. 16 pp. per issue, 23.5 cm.
"The Zion Messenger" was the journal of the 
first Zionist union in Chicago. Poems about Zion, 
philosophical essays and surveys about Zionist figures 
appeared in the journal.
5-9. Die Deborah. First year, issues no. 2 and 11 (2 
copies of issue no. 11); second year, issues no. 6-7. 
Cincinati. February and November 1901; June and July 
1902. German. Consecutive pagination. 22.5 cm.
"HaDvorah" was the most important Jewish-German 
paper in the early 20th century in the USA. Founded 
in 1855 and continued to be published until 1902. The 
paper was distributed as a supplement for women, in 
English, to the paper "The American Israelite".
Condition varies, overall good condition. Handwritten 
inscriptions.

Opening price: $250
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249. "קובץ על יד" - ניו-יורק, 1886 / חוברת זכרון לד"ר 
שמואל הירש - פילדלפיה, 1899

 In Memory of Dr. Samuel Hirsch, Rabbi Emeritus  .1
 .Reformy Congregation Keneseth Israel, Philadelphia
 32 וגרמנית.  אנגלית   .]1889[ פילדלפיה,   ,W. Ettinger הוצאת 

עמ', 22 ס"מ. מצב טוב.
 Sammlung einiger in Zeitschriften יד  על  קובץ   .2
zerstreuter wissenschaftlicher Artikel, מאת שמואל אדלר. 

ניו-יורק, 1886. אנגלית וגרמנית.
פסח,  בנושאי:  יהודיים  עת  בכתבי  שפורסמו  מאמרים  קובץ 
קדמית  כריכה  בינוני,  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   93 ותנ"ך.  תלמוד 

ועמודים ראשונים מנותקים, שדרה מתפוררת.

פתיחה: $250

249. "Kovetz Al Yad" – New-York, 1886 / Booklet 
in Memory of Dr. Samuel Hirsch – Philadelphia, 
1899

1. In Memory of Dr. Samuel Hirsch, Rabbi Emeritus 
Reformy Congregation Keneseth Israel, Philadelphia. 
Philadelphia: W. Ettinger. 1889. English and German. 
32 pp, 22 cm. Good condition.
2. Kovetz Al Yad - Sammlung einiger in Zeitschriften 
zerstreuter wissenschaftlicher Artikel, by Samuel 
Adler. New-York, 1886. English and German. 
Anthology of essays published in Jewish periodicals 
concerning: Passover, Talmud and Bible. 93 pp, 23.5 
cm. Fair condition, front cover and first leaves – detached, 
spine is falling apart.

Opening price: $250

/ פרוטוקול ראשון של  ניו-יורק, 1879   - לוח שנה   .250
1876 ,Hebrew Theological Seminary-ה

 The Hebrew Theological Seminary Association  .1
 Joseph הוצאת   ,Proceedings of the First Convention
 B. חתום  ס"מ.   23.5 עמ',   37 אנגלית.   .1876 ניו-יורק,   ,Davis

Felsenthal . מצב טוב, שדרה מתפוררת. 
ברנרד פלסנטל )1908-1822( רב וסופר, נולד והתחנך בגרמניה, 
היגר ב-1854 לארה"ב ועבד כמורה, בבנק וכרב. היה פעיל בייסוד 

להיסטוריה  היהודית-אמריקאית  בחברה  הרפורמית,  התנועה 
ותמך בציונות. 

 The Illustrated Hebrew Almanac for the year 5639  .2
יורק  ניו   ,Louis Schnabel מאת  לפ"ק,  תרל"ט  לשנת  לוח   -
1878-1879. ]4[ 64 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב, כריכה ועמוד ראשון 

מנותקים. רישומים בכתב יד. 

פתיחה: $300

250. Almanac– New-York, 1879/ First Protocol of 
the Hebrew Theological Seminary, 1876

1. The Hebrew Theological Seminary Association 
Proceedings of the First Convention, New York: 
Joseph David, 1876. English. 37 pp, 23.5 cm. Signed: B. 
Felsenthal. Good condition, spine disintegrating.
Bernard Felsenthal (1822-1908), rabbi and author, 
native of Germany, immigrated in 1854 to the US and 
worked as a teacher, worked in a bank and as a rabbi. 
Was active in founding the Reform Movement, was 
involved with the Historical Jewish-American society 
and supported Zionism.
2. The Illustrated Hebrew Almanac for the year 5639 
– calendar for the year 1878-1879 by Louis Schnabel. 
[4] 64 pp, 25 cm. Good condition, binding and first leaf are 
detached. Handwritten inscriptions.

Opening price: $300

 – פלסנטל  ברנרד  הרפורמי  הרב   – מסמכים  לקט   .251
שיקגו, המאה ה-19

)ראה  פלסנטל  ברנרד  הרפורמי  ברב  הקשורים  מסמכים  לקט 
אודותיו בפריט הקודם(. שיקגו, שנות ה-70 עד שנות ה-90 של 

המאה ה-19. אנגלית וגרמנית. 
ומכתבים  פלסנטל  מאת  מכתבים  חמישה  המסמכים:  בין 
בשיקגו(;  "סיני"  )בקהילת  אליו  הממוענים  נוספים,  ומסמכים 
 Jüdisches Schulwesen( פלסנטל  של  מודפסים  חיבורים 
 in Amerika; Kritik des christlichen missionswesens,
יהודיים  עתונים   ;)in besondere der "Judenmission"
)צילומי  פלסנטל  אודות  מחקרי  וחומר  עתון,  וגזירי  מהתקופה 

מכתבים ומאמרים(. סה"כ כ-20 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400
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251. Documents Collection – Reform Rabbi 
Bernard Felsenthal – Chicago, 19th century

Collection of documents related to the reform rabbi 
Bernard Felsenthal (see previous item). Chicago, 1870s 
- 1890s. English and German.
Collection includes: five letters from Felsenthal and 
other letters and documents addressed to him ("Sinai" 
congregation, Chicago); printed compositions by 
Felsenthal (Jüdisches Schulwesen in Amerika; Kritik 
des christlichen missionswesens, in besondere der 
"Judenmission"); Jewish papers and newspapers 
cuttings, of the period, and some studies about 
Felsenthal (copies of letters and articles). Lot of about 
20 items. Size and condition varies.

Opening price: $400

252. אוסף חוברות תווים - ארה"ב, ראשית המאה ה-20

מו"לים שונים  אור על-ידי  תווים, שראו  חוברות   135 אוסף של 
בארה"ב )בעיקר ע"י .Hebrew Publishing Co(. ניו יורק, -1897 

1918. עברית, יידיש ואנגלית.
והמלחינים.  הכותבים  ודיוקנאות  איורים  החוברות  בשערי 
עם  שירי  לצד  יהודיים-דתיים  לשירים  תווים  כוללות  החוברות 

ושירים לאומיים. גודל ממוצע: 35 ס"מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $450

252. Collection of Sheet Music Booklets – USA, 
Early 20th Century

Collection of 135 sheet music booklets published 
by various publishers in the USA (mainly Hebrew 
Publishing Co.). New-York, 1897-1918. Hebrew, 
Yiddish and English. Illustrations and portraits of 
composers appear on title pages. The booklets contain 
notes for Jewish-religious songs as well as folk songs 
and national songs. Average size: 35 cm. overall good 
condition.

Opening price: $450

 – מחתונה  פס-קול   – תקליטים  שלשה  עם  מארז   .253
לונדון, 1935

דניס  של  חתונתם  את  המתעדים  תקליטים  שלושה  עם  מארז 
הוצאת   .1935 באפריל,   16 ארביב,  ריצ'ארד  עם   )Kelsey( קלסי 

His Master's Voice"", לונדון, 1935. 
אדיר'  'מי  ההצהרה,  והכלה,  החתן  אל  נאום  כולל:  הקול  פס 
 Liberal Jewish Synagogue-ב נערכה  החתונה  ק'.  ותהילים 
London על ידי הרב Rev. Dr. Mattuck. בית הכנסת הליברלי 
 Rabbi( מטוק  ישראל  הרב   ,1911 בשנת  נוסד  בלונדון  היהודי 
בית  של  הראשון  כרב  וכיהן  מארה"ב  הגיע   )Israel Mattuk
שבור  אחד  תקליט  טוב,  כללי  מצב  ס"מ.   31 מארז  הכנסת. 

בשוליים.

פתיחה: $200

253. Set of Three Albums – Soundtrack of a 
Wedding – London, 1935

Set of three albums documenting the wedding of 
Denise Kelsey and Richard Arbib, April 16, 1935. 
Produced by "His Master's Voice", London, 1935. 
The soundtrack includes: speech delivered by the 
groom for the bride, the declaration, 'Mi Adir' and 
Tehilim 100'. The wedding was held in the London 
Liberal Jewish Synagogue and conducted by rabbi 
Dr. Mattuck. The London Jewish Liberal synagogue 
was established in 1911. Rabbi Israel Mattuck arrived 
from the USA and served as the first rabbi of this 
synagogue. Set 31 cm. Overall good condition, borders of 
one album are broken.

Opening price: $200 
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איטליה,  ליהודי  הנוגעות  פקודות   – מסמכים  לקט   .254
המאות ה-17-18

ה-17-18.  המאות  איטליה.  ליהודי  הנוגעות  פקודות  לקט 
איטלקית. 

עשרה מסמכים מודפסים – פקודות בנושא יהודי איטליה: איסור 
)מנטובה,  הגטו  שערי  סגירת   ;)1719 )מנטובה,  ביהודים  פגיעה 
1622(; תקנות להדלקת אש בידי נוצרים בבתים יהודיים בשבת 
מודנה  הערים  מן  נוספות  פקודות   ;)1705 פאנזה,   Faenza(
רג'יו  מתוארכות(,  אינן  היתר  מ-1736,  אחת  פקודות,  )ארבע 
)1720(, פררה )1744( ומנטובה )1645(. סה"כ 10 מסמכים. מצב 

משתנה. חלקם במצב בינוני, עם קרעים ושיקום בהדבקת נייר. 

פתיחה: $600

254. Documents Collection – Edicts Concerning 
Italian Jews, 17th-18th Centuries

Collection of edicts concerning Italian Jews. 17th-18th 
centuries. Italian.
Ten printed documents – edicts regarding Italian 
Jewry: prohibition to hurt Jews (Mantua, 1719); 
locking the Ghetto's gates (Mantua, 1622); regulations 
to light fire by Christians in Jewish homes on Shabbat 
(Faenza,1705); additional edicts of Modena (four 
edicts, one of 1736, the others are not dated),Reggio 
(1720), Ferrera (1744) and Mantua (1645). Lot of 10 
items. Condition varies. Some in fair condition, with tears 
restored with adhesive tape.

Opening price: $600 

255. מסמך בכתב-יד – בית המשפט בבולוניה, 1418

 .1418 פברואר,  בבולוניה.  המשפט  בית  אל  בכתב-יד,  מסמך 
איטלקית. 

לרפאל   Chayin de Sebastius בין  עימות  מתואר  במסמך 
ויכוח  לאחר  כאשר,  לאלים  הפך  אשר  עימות   ;)Helle( הלה  בן 
באיטלקית, הכה Chayin את רפאל בסכין לחם בנוכחות מספר 
עדים יהודים )שמותיהם רשומים(. ]1[ דף, כתוב משני צדיו. 31 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קרעים קלים בשוליים. חור 

קטן במרכז הדף )בקו הקפל(. 

פתיחה: $800

255. Handwritten Document – Bologna Court, 
1418

Handwritten document, to the Court house in 
Bologna. February, 1418. Italian.
The document describes a conflict between Chayin 
de Sebastius and Raphael Ben Hella; a conflict which 
turned to be violent when, following an argument 
in Italian, Chayin hit Raphael with a bread knife in 
the presence of several Jewish witnesses (names 
are listed). [1] leaf, written on both sides. 31 cm. Good 
condition. Spotting. Folding marks. Minor tears to borders. 
Small hole to center of leaf (folding line).

Opening price: $800
254255
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256. אוסף מסמכים – הקונסיסטוריה הצרפתית,
 1842-1849

אוסף מסמכים בכתב יד, העוסקים בקונסיסטוריה בצרפת. פריז, 
1842-1849. צרפתית. 

 Le Consistoire( צרפת"  יהודי  של  המרכזית  "הקונסיסטוריה 
ידי  על   1808 בשנת  הוקמה   )central israélite de France
במטרה  דתות,  לענייני  הצרפתי  המשרד  בחסות  נפוליאון, 
הוקמו  לצד הקונסיסטוריה המרכזית,  צרפת.  יהדות  לארגן את 
הקונסיסטוריות  פיקוחה.  תחת  שהיו  מחוזיות  קונסיסטוריות 
הרבנים  את  הממנים  דת  אנשי  שאינם  קהילה  מחברי  הורכבו 

ומנהלים את הדת היהודית. 
האוסף כולל:

• מכתבים בכת"י, כתובים על נייר רשמי של "משרד המשפטים 

משנת  רובם  בפריז,  קתוליות"  ה"לא  הדתות  מינהל  והדתות, 
 .1843

של  האדמיניסטרטיבי  בארגון  העוסקת  בכתב-יד,  חוברת   •
הקמת  עם  נקבעו  אשר  התקנות  פירוט  עם  הקונסיסטוריה, 
תאורגן  היהודית  הדת  כי  הקובעות  תקנות  הקונסיסטוריה: 
מרכזית;  קונסיסטוריה  ע"י  וכן  אזוריות  בקונסיסטוריות 
יהודים;   2000 המאכלס  אזור  בכל  תקום  מרכזית  קונסיסטוריה 
לאחדו  יש  ל-2000,  היהודים  מגיע מספר  לא  באזור מסוים  אם 
את  המציגה  טבלה   – בכתב-יד  חוברת   • ועוד.  אחר,  אזור  עם 
של  החדשה"  "החלוקה  לעומת  לאזורים  הישנה"  ה"חלוקה 
הקונסיסטוריות השונות. סה"כ כ- 38 מסמכים. 33 ס"מ בקירוב. 

מצב משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $2000

256. Collection of Documents – French 
Consistories, 1842-1849

Collection of handwritten documents, concerning the 
French Consistory. Paris, 1842-1849. French. 
"The Central Jewish Consistory of France" (Le 
Consistoire central israélite de France) was founded 
in 1808 by Napoleon, organized by the French 
Ministry of Religions, aimed at governing the Jewish 
congregations in France. Side by side with the Central 
Consistory, regional consistories have been founded 
under its supervision. The consistories consisted 
of congregation members who were not religious 
figures, and who appointed the rabbis and directed 
the Jewish religious life.
The collection includes:
• Handwritten letters, on official stationery of 
"Ministry of Law and Religions, administration of 
"Non-Catholics" in Paris, most of the letters of 1843.
• Handwritten booklet, concerning the administrative 
organization of the consistory, with regulations 
determined when the consistory was founded: 
regulations that state that the Jewish religion will 
be organized in regional consistories as well as by a 
central one; a central consistory will be established 
in any area where 2000 Jews reside; if the minimum 
number of 2000 Jews does not inhabit one area it will 
be united with a neighboring one, etc.• Handwritten 
booklet – a table presenting "The Old Division" 
into districts and "The New Division" of the various 
consistories. Lot of 38 documents. Ca. 33 cm. Condition 
varies. Overall good condition.

Opening price: $2000
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257. יהודי סין - אדוארד עזרא וארתור סופר – שנגחאי, 
1926

 .Chinese Jews, Edward I. Ezra and Arthur Sopher
שנגחאי, 1926. אנגלית. 

של  ומפה  תצלומים  עם  הדורות,  לאורך  סין  יהודי  בנושא  ספר 
ההתיישבות היהודית בסין. המחבר, אדוארד עזרא, היה ממקימי 
המפעל הציוני בסין ומיסדה של "התנועה הציונית של שנגחאי". 
76 עמ', טקסט ומפה. 22 ס"מ, מצב בינוני, מעט קרעים, קפלים 
אחרון  ודף  אחורית  עטיפה  קדמית,  כריכה  הדפים.  בפינות 

מנותקים. 

פתיחה: $200

257. Chinese Jews– Edward Ezra and Arthur 
Sopher - Shanghai, 1926

Chinese Jews, Edward I. Ezra and Arthur Sopher. 
Shanghai, 1926. English.
A book about the Chinese Jews throughout the ages 
with photos and a map of Jewish settlements in 
China. The author, Edward Ezra, was of the founders 
of the Zionist movement in China and founder of 
the "Zionist movement of Shanghai". 76 pp, text 
and a map. 22 cm, fair condition, minor tears, creases in 
corners of leaves. Front binding, back cover and last leaf 
– detached.

Opening price: $200 

שנות  בסלוניקי,  היהודית  הקהלה   – פריטים  לקט   .258
ה-30 - לדינו

]שנות  סלוניקי,  של  היהודית  לקהלה  הנוגעים  פריטים,  לקט 
ה-30[. 

בין הפריטים: • בולטין ידיעות ארץ ישראל, קק"ל סלוניקי, 1938 
 • ויוונית(.  )לדינו  ה-30  שנות  כספיים רבים,  דו"חות   • )יוונית(. 
תצלום של בית העלמין היהודי בסלוניקי. • פנקס-קבלות )רובו 
שנות  בסלוניקי,  חולים"  "בקור  חברת  של  בשימוש(  היה  לא 
ה-30 )עברית, יוונית ולדינו(. סה"כ כ-50 דף דו"חות כספיים של 
ומצב משתנים.  גודל  נוספים.  פריטי-נייר   7  + היהודית  הקהלה 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

258. Collection of Items – Thessaloniki Jewish 
Congregation, 1930s – Ladino

Collection of items, related to the Thessaloniki Jewish 
congregation, [1930s].
Among the items: • Eretz Israel News Bulletin, JNF 
Thessaloniki, 1938 (Greek). • Numerous financial 
reports, 1930s (Ladino and Greek), • Photo of the 
Thessaloniki Jewish cemetery. Receipts- booklet (most 
of it has not been used) of "Bikur Holim" society in 
Thessaloniki, 1930s (Hebrew, Greek and Ladino). Lot 
of about 50 leaves with financial reports of the Jewish 
congregation + 7 additional paper items. Sizes and 
conditions vary. Overall good condition.

Opening price: $300 
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259. פנקס המחאות אנטישמי - Caran d'Ache – פריז, 
1865

 .Caran d'Ache מאת  צ'קים[  ]פנקס   Carnet de Chéques
פריז, 1865. צרפתית. 

של  )פסבדונים  ד'אש  קראן  של  אנטישמי  קריקטורות  ספר 
קריקטורות  וצייר  צרפתי  אמן   ,)1858-1909 פוארה,  עמנואל 
והקריקטורה  אמנות הקומיקס  ואנטישמיות, מחלוצי  פוליטיות 

ומחשובי הקריקטוריסטים הצרפתיים של התקופה.
פרשת  פנמה",  ל"פרשת  מתייחסות  זה  בספר  הקריקטורות 
השלישית  הצרפתית  ברפובליקה  הגדולה  הכלכלית  השחיתות 
בשנת 1892 )הממשלה הצרפתית קבלה שוחד כדי לשמור בסוד 
פנמה"(. הספר  "חברת תעלת  בעיותיה הכלכליות של  את דבר 
ודפיו מעוצבים בצורת פנקס המחאות. מרבית הדמויות הנראות 
אוחזות בידיהן שטרות כסף או נותנות שוחד הן בעלות מאפיינים 
אנטישמיים מובהקים. ]24[ דף, 27X12 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט 

כתמים. עטיפה מקורית. 

פתיחה: $250

259. Anti-Semitic Check Book – Caran d'Ache – 
Paris, 1865

Carnet de Chéques [Checkbook], par Caran d’Ache. 
Paris, 1865. French. 
Anti-Semitic caricature book by Caran d’Ache 
(pseudonym of Emmanuel Poiré, 1858-1909), a 
French artist and painter of political and anti-
Semitic caricatures, a pioneering artist of comics and 
caricatures and one of the leading French caricaturists 
of the period. The caricatures in this book refer to 
the “Panama Affair,” the economic corruption affair 
that broke out in the Third French Republic in 1892 
(in which the French Government took bribes to keep 
quiet about the financial problems of the Panama 
Canal Company). The book and its pages are designed 
as a checkbook. Most of the figures shown holding 
bills of money or bribing others are depicted with 
viciously obvious anti-Semitic characteristics. Original 
cover. [24] leaves, 12X27 cm. Very Good condition. 
Sporadic spotting. 

Opening price: $250 

Le Petit Journal .260 – 24 גליונות העוסקים בפרשת 
דרייפוס – פריז, 1894-1899

דרייפוס  בפרשת  העוסקים   Le Petit Journal גליונות   24
ובפרשת זולא. דצמבר 1894 עד ספטמבר 1899. צרפתית.

 .Le Petit Journal גליונות של המוסף המאויר ליומון הפריזאי
צבעוניים,  איורים  נדפסו  גליון  כל  של  והאחרון  הראשון  בעמוד 
רובם מתארים את אירועי פרשת דרייפוס: דרייפוס בבית הדין 
דרייפוס  אלפרד  של  דרגותיו  הוסרו  בו  הצבאי  הטקס  הצבאי; 
סמל   – דרייפוס  של  חרבו  את  שובר  צרפתי  קצין  נראה  )באיור 
לסילוקו מן הצבא(; דרייפוס בבית הכלא, כשסוהר מגיש לו אוכל; 
דרייפוס באי השדים; הגנרל פלייה ואסטרהאזי; אסטרהאזי בבית 
הדין – הקראת פסק הדין; מעצרו של הקולונל פיקאר; "שערוריה 
בבית הנבחרים הצרפתי"; רב סרן הנרי מאשים את פיקאר בשקר 
בית   – זולא  פרשת  לפיקאר;  הנרי  בין  דו-קרב  המשפט;  בבית 
רן;  בעיר  הצבאי  הכלא  בית  זולא;  אמיל  של  עזיבתו  המשפט; 
דרייפוס ופרקליטיו; המשפט ברן; נסיון ההתנקשות בעורך דינו 

של דרייפוס; ועוד.
הנרי  הצרפתי  והקריקטוריסט  המאייר  מאת  האיורים  מרבית 
מאייר )Henri Meyer, 1844–1899(. איורים נוספים מאת הצייר 
ליונל  הצייר   ,)1844-1901( Fortuné Méaulle התחריט  ואמן 
 Eugène(  Damblans ו-   )Lionel Royer, 1852-1926( רואייה 

.)Damblanc, 1865-1945
והקריקטורות  העיתונות,  של  כוחה  עלה  דרייפוס  משפט  בזמן 
העיתונים  על  שעטו  להמונים,  מסרים  להעברת  אמצעי  נעשו 
ברגע פרסומם. בגליון מספר 217 מיום 13 בינואר 1895 מופיע 
איור שמזוהה ביותר עם פרשת דרייפוס )מאת המאייר מאייר( 
משפיל  טקס  דרייפוס".  אלפרד  של  דרגותיו  הסרת  "הבוגד:   -
זה תוכנן מבעוד מועד )חרבו של דרייפוס שוברה מראש למנוע 
רגע שבירת החרב  האיור מתאר את  שיבושים במהלך הטקס(. 
המסדרים  מגרש  סביב  לצעוד  הוכרח  שדרייפוס  לאחר  שהגיע 
יהודי מלוכלך!  אותו!  להרוג  "מוות לבוגד!  זעק  בשעה שההמון 
באי  "דרייפוס  לאיור  הנלווה  בטקסט  קריות!".  איש  יהודה 
השדים" מוחה הכתוב על כך שהאסיר, דרייפוס, לא הוכרח לגלח 
את שפמו. השפם )על פי הכתוב( הינו הסמל הלאומי של צרפת 
וראוי שכל מי שגנב לחם יוכרח לגלח אותו, כל שכן מי שמכר את 

מולדתו.
של  החריפים  המתנגדים  בין  היה  ז'ורנל"  פטיט  "לה  העיתון 

אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, 
הבריגדה היהודית

Anti-Semitism, the Holocaust and She'erit Ha-Pleita, 
Jewish Brigade
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אלפרד דרייפוס והתבטא נגדו בבוטות.
לפנינו נמצאים גליונות מס' 214, 217, 218, 306, 370, 372, 375, 
 ,452 ,451 ,431 ,430 ,403 ,402 ,400 ,387 ,383 ,381 ,380 ,377 ,376
457, 458, 460, 462. 43 ס"מ. 4 דף בגליון )בגליון 372 – רק הדף 
מעט  כתמים.  טוב.  במצב  הגליונות  מרבית  והאחרון(.  הראשון 

קרעים בשולי הדפים. מספר דפים רופפים או מנותקים. 

פתיחה: $2500

was broken in advance to avoid mishaps during the 
ceremony). The illustration features the moment 
of breaking the sword, after Dreyfus was forced to 
march around the formations arena while the masses 
cried “Death to the traitor! Kill Him! Dirty Jew! Judas 
Iscariot!” The caption next to the illustration “Dreyfus 
in Devils’ Island” protests that Dreyfus was not forced 
to shave his moustache. The moustache (according to 
the caption) is a national symbol of France and it 
is appropriate that whoever stole bread should be 
forced to shave it, not to mention whoever sold his 
homeland.
“Le Petit Journal” was one of the extreme opponents 
to Alfred Dreyfus and expressed its attitudes harshly. 
Presented here are issues Nos. 214, 217, 218, 306, 370, 
372, 375, 376, 377, 380, 381, 383, 387, 400, 402, 403, 
430, 431, 451, 452, 457, 458, 460, 462. 43 cm. 4 leaves 
per issue (issue 372: only first and last leaves). Most of the 
issues in good codition. Spots. Minor tears to borders of 
leaves. Several loose or detached leaves.

Opening price: $2500

260. Le Petit Journal – 24 Issues Concerning the 
Dreyfus Affair – Paris, 1894-1899

24 issues of Le Petit Journal concerning the Dreyfus 
Affair and the Zola Affair. December 1894 – September 
1899. French.
Issues of the illustrated supplement to the Parisian 
daily newspaper, Le Petit Journal. On the first and last 
page of each issue appear illustrations in color, most 
of them depicting the Dreyfus Affair events: Dreyfus 
in a court martial; the military ceremony of tearing 
off his army ranks (the illustration features a French 
officer breaking Dreyfus's sword – sign of expelling 
him from the army); Dreyfus in prison, a guard 
serving him food; Dreyfus in Devils' Island; General 
Pellieux and Esterhazy; Esterhazy in court – reading 
the verdict; arrest of Colonel Picquart; "scandal in 
the French House of Commons"; Major Henry accuses 
Picquart of lying in court; duel between Henry and 
Picquart; Zola Affair – Court; Departure of Emil Zola; 
Military prison in Rennes; Dreyfus and his lawyers; 
attempt to assassin Dreyfus's lawyer; etc.
Most of the illustrations are by the French illustrator 
and caricaturist Henri Meyer (1844-1899). Other 
illustrations are by the illustrator and etching artist 
Fortuné Méaulle (1844-1901), painter Lionel Royer 
(1852-1926) and Eugène Damblanc (1865-1945).
During the Dreyfus Affair the power of journalism 
increased, and caricatures were published to transmit 
messages to the masses who grabbed the papers as 
soon as they appeared. In issue no. 217 of January 
13, 1895 appears an illustration most identified with 
the Dreyfus Affair, (by the illustrator Meyer) – "The 
Traitor: Removal of Dreyfus's ranks". This humiliating 
ceremony was planned ahead of time (the sword 

261. זולא ב- 32 קריקטורות – פריז, 1898

מאת  קריקטורות[,  ב-32  ]זולא   Zola 32 caricatures
מהדורה   .1898 פריז,   ,E. Bernard. הוצאת   ,Lebourgeois

ראשונה.
זולא  באמיל  המשתלחות  צבעוניות,  קריקטורות   32 של  סדרה 
בעקבות תמיכתו באלפרד דרייפוס. באותה שנה בה התפרסמו 
וברח  הכבוד  מלגיון  סולק  והואשם,  זולא  נשפט  הקריקטורות, 
לאנגליה. כשנה לאחר האישום הורשה לשוב לצרפת. בקריקטורות 
ישנו שימוש בספרים של זולא עצמו ובעדויות ממשפט דרייפוס. 
נגד  המערכה  את  שהוביל  אנרי,  הגנרל  מופיעים  הדמויות  בין 
כליצן  זולא  מופיע  הקריקטורות  באחת  שופטים.  וכן  דרייפוס, 
מכה בתוף עליו כתוב: "J'Accuse". 32 קריקטורות ועמוד שער, 
26.5 ס"מ, נתון בתיקיה מקורית )דמוית כריכה(, משוקמת. מצב 
קרעים  מהעמודים  בחלק  מוכתמים,  מעט  הדפים  שולי  טוב, 

קטנים בשוליים.

פתיחה: $700
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261. Zola in 32 Caricatures – Paris, 1898

Zola 32 caricatures, by Lebourgeois, Paris: E. Bernard, 
1st edition.
Series of 32 caricatures in color, attacking Emil Zola 
for supporting Alfred Dreyfus. In the same year when 
the caricatures were published, Zola was sentenced 
and found guilty, was expelled from the Legion of 
Honor and fled to England. About one year after 
the conviction Zola was permitted to return to 
France. The caricatures make use of Zola's books and 
of testimonies in Dreyfus trial. Among the figures 
appears Colonel Henry who led the campaign against 
Dreyfus, and judges. Zola appears in one of the 
caricatures as a clown tapping on a drum with the 
writing: "J'Accuse". 32 caricatures and a title page, 26.5 
cm, in the original folder (binding-like), restored. Good 
condition, borders of leaves somewhat spotted, minor 
tears to borders of some of the leaves.

Opening price: $700

בפרשת  העוסקים   "Le - Rire" גליונות  שלשה   .262
דרייפוס - פריז, 1888-1889

שלושה גליונות "Le- Rire", מאי 1898 - אוגוסט 1899. צרפתית. 
גליונות 186, 195, 249. 

ז'ורז'  דרייפוס,  תומכי  מראשי   - ריינאך  ז'וזף  השערים:  איורי 
קלמנסו - מתומכי דרייפוס ולימים שר הפנים ואדגר דמאנז' - 

פרקליטו של דרייפוס במשפט מ-1894.
"Le-Rire" היה שבועון סטירי עשיר באיורים וקריקטורות. יחס 
שלושה גליונות, 30  העיתון לפרשת דרייפוס היה מתון יחסית. 
דפים  מספר  טוב.  במצב  הגליונות  מרבית  בגליון,  עמ'   12 ס"מ. 

רופפים או מנותקים.

פתיחה: $300

262. Three Issues of "Le-Rire" dealing with 
Dreyfus Affair – Paris, 1888-1889

Three issues of "Le-Rire", May 1898-August 1899. 
French. Issues no. 186,195,249. Title pages illustrations: 
Joeph Reinach – a supporter of Alfred Dryefus, 
Georges Clemenceau – A supporter of Dreyfus and 
a future Interior Minister and Edgar Deamnge, the 
lawyer of Dreyfus in his 1894 trial.
"Le-Rire" was a satiric weekly richly illustrated. The 
attitude of the paper to the Dreyfus Affair was 
relatively moderate. Three issues, 30 cm. 12 pp per issue, 
most of the issues in good condition. Several leaves loose 
or detached.

Opening price: $300

263. הדפס אנטישמי - פרנקפורט, המאה ה-19

 Die verschiedenen stände im menschlichen leben
דפוס  צבעוני.  אנטישמי  הדפס  אדם[.  בחיי  השונות  ]הדרגות 
והוצאת Ed. [Eduard] Gust. [Gustav] May, פרנקפורט דמיין, 

]אמצע המאה ה-19 בקירוב[. גרמנית. 
הדפס סאטירי-אנטישמי, בו נראות מדרגות עליהן ניצבות שבע 
דמויות - קיסר, אציל, כומר, יהודי, חייל, קבצן וחקלאי. מתחת 
לכל דמות רשום היגד. היהודי ניצב על המדרגה הגבוהה ביותר 

ומתחתיו מופיע ההיגד: "אני מוכרח לחיות מהרווחים".
27X37 ס"מ. מצב טוב, כתמים. מסגרת 30X40 ס"מ, פגומה מעט. 

לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $300
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263. Anti-Semitic Print – Frankfurt, 19th century

Die verschiedenen stände im menschlichen leben 
[diverse ranks in human life]. An anti-Semitic print in 
color. Frnakufrt am Main: Ed. [Eduard] Gust. [Gustav] 
May, [ca.mid 19th cent.] German.
A satiric anti-Semitic print, featuring steps with seven 
figures standing on them: an emperor, nobleman, 
priest, Jew, soldier, beggar and a farmer. Under each 
figure appears an inscription. The Jew stands on 
the highest step with an inscription: "I must live on 
profits". 27X37 cm. Good condition, spotting. Frame: 
30X40 cm. Somewhat damaged. Not examined out of 
frame.

Opening price: $300

ואיורים  תוכן   - מצרים  יציאת  בנושא  מגילה   .264
אנטישמיים - צרפת, 1922

מגילה. סטנסיל על נייר, ]צרפת[, 1922 בקירוב.
המגילה שלפנינו הינה שכתוב לא מוכר של סיפור יציאת מצרים, 
עם מאפיינים אנטישמיים ואיורים תואמים. בטקסט משה מבקש 
מפרעה דרכון יציאה ממצרים עבור היהודים והלה מסרב. בהמשך, 
היהודים מבקשים לשלם עבור היציאה ופרעה עדיין מסרב. האיור 
האחרון הוא של פירמידה שבראשה נחש, מסביב חיות ים, בוכות: 
עליהן  בממחטות  האוחזים  עקרבים  ושני  ים  סוס  תמנון,  דגים, 
 Garde-Vous Bien De  " כתובת:  הפירמידה  על   ."H" האות 
Garder "Un Juif Qui veut S'en Aller ]שמור היטב על היהודי 
שרוצה ללכת[. בתחתית העמוד, בלטינית, חתימת יוצר המגילה 
והאיורים: M. Qvilliard, עם ציון שהמגילה נוצרה ב-1922 וציון 
באיורי המגילה  )מטושטשת(.  נערכו שינויים  נוספת, שבה  שנה 
משולבים מוטיבים מצריים ומתוארות עשרת המכות בקומיקס 
ופנטסטי. היהודים מתוארים עם אף ארוך  בעיצוב סוריאליסטי 
וביציאת מצרים אף עם שקי כסף. גובה: 26 ס"מ אורך, 446 ס"מ. 

מצב גרוע, החלק הראשון קרוע, כתמים לאורך המגילה.

פתיחה: $500

264. Exodus from Egypt Scroll – Anti-Semitic 
Contents and Illustrations – France, 1922

Scroll. Stenciled on paper, [France], ca.1922.
The scroll presented is an unknown transcription of 
the story of the Exodus from Egypt, with anti-Semitic 
characteristics and matching illustrations. Moses asks 
Pharaoh to give him a passport for the Jews, in order 
to leave Egypt. The latter refuses. Later, the Jews 
ask to pay for exit and Pharaoh refuses again. The 
last illustration is of a pyramid on top of which is a 
snake, surrounded by marine creatures, crying: fish, 
an octopus, sea horse and two scorpions holding 
handkerchiefs with the letter "H". An inscription 
on the pyramid reads: "Garde-vous Bien De Garder 
"Un Juif Qui veut S'en Aller" [watch well the Jew 
who wants to go]. On the lower part of the leaf, in 
Latin, appears a signature of the creator of the scroll 
and the illustrations: M. Qvilliard, noting that it was 
created in 1922 and an additional year (blurred) in 
which changes were made. Egyptian motifs are 
integrated into the illustrations; the plagues are 
depicted through comics in a surrealist and fantastic 
style. The Jews are portrayed with a long nose and 
even with money bags. Height: 26 cm, length 446 cm. 
Poor condition, first part torn, spots throughout the scroll.

Opening price: $500

 – אנטישמי  ילדים  ספר   – המורעלת"  "הפטריה   .265
נירנברג, 1938

Der Giftpilz, ein Stürmerbuch für Jung u. Alt ]הפטרייה 
 ,Der Stürmer הוצאת  ולמבוגרים[.  לילדים  ספר  המורעלת, 

נירנברג 1938. גרמנית.
"דר  בהוצאת  אנטישמי  ילדים  ספר  המורעלת",  "הפטריה 
סופר   ,Ernst Hiemer ידי  על  נכתב  אשר  הספר,  שטרימר". 
כ"פטריות  היהודים  את  מתאר  שטרימר",  ב"דר  ועיתונאי 
מורעלות". באחד הפרקים מופיעים ציטוטים שגויים מן התלמוד 
ונטען כי החוק התלמודי מאפשר ליהודים לרמות את מי שאינם 
צבעוניים  איורים  מלווה  הספר  כעבדים.  ולהחזיקם  יהודים 
 Philipp( רופרכט  פיליפ  שטרימר"  "דר  קריקטוריסט  מאת 
Rupprecht(, אשר פרסם את עבודותיו תחת שם העט "פיפס". 
בד,  כריכה קשה, מחופה  27 ס"מ. מצב טוב. כתמים.  ]64[ עמ', 

עליה מודבקת העטיפה.

פתיחה: $1500

264
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265. "Poisonous Mushroom" – Anti-Semitic 
Children's book – Nuremberg, 1938

Der Giftpilz, ein Stürmerbuch für Jung u. Alt 
[poisonous mushroom, a book for children and 
adults]. Nuremberg: Der Stürmer, 1938. German.
"The Poisonous Mushroom", an anti-Semitic children's 
book published by "Der Stürmer". The book, written 
by Ernst Hiemer, an author and journalist in "Der 
Stürmer", portrays Jews as "Poisonous Mushrooms". 
Incorrect citations from the Talmud appear in one 
of the chapters claiming the Talmudic law permits 
Jews to cheat non-Jews and enslave them. The 
book is accompanied by illustrations in color by the 
caricaturist of "Der Stürmer" Philipp Rupprecht who 
published his works under the pen-name "Pips". [64] 
pp, 27 cm. Good condition. Spotting. Hardcover, cloth 
covered, to which the cover is attached.

Opening price: $1500

266. שתי כרזות אנטישמיות – בלגרד, 1941

שתי כרזות אנטישמיות. דפוס Beranek, בלגרד, ]1941[. סרבית.
נגד  )תערוכה  הגדולה"  ֵמיסֹוִנית  האנטי  ל"תערוכה  הזמנה   .1
גבר  נראה  בה  צבעונית,  כרזה  בבלגרד.  החופשיים(  הבונים 
ובכף  סטלין  יוסף  נמצא  אחת  כשבכף  במאזניים,  אוחז  יהודי 
הכיתוב:  מופיע  לאיור  מתחת  כסף.  ושטרות  מטבעות  השניה 
"מי ינצח? אף אחד! כי היהודי שולט על האיזון. בקרו בתערוכה 
האנטי ֵמיסֹוִנית הגדולה ותראו בעצמכם" )סרבית(. 45X68 ס"מ 
במסגרת 49X73 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומספר קרעים. קרע 

חסר בשולי הכרזה )הפיסה החסרה מצורפת(. 
עם  וילון  מאחורי  מסתתר  יהודי  של  צבעוני  איור  עם  כרזה   .2
דגלי בריה"מ, ארה"ב ואנגליה. בתחתית נדפס הכיתוב "העבריין" 
בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   44X60 במסגרת  ס"מ.   40X55 )סרבית(. 
סימני קיפול. קרעים. קרע בתחתית בכרזה עם פגיעה בטקסט 

)פרטי הדפוס(.
לא נבדקו מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $600

266. Two Anti -Semitic Posters – Belgrad, 1941

Two anti -Semitic posters. Beranek Printing press, 
Belgrad, [1941]. Serbian.
1. Invitation to "The Great Anti Masonic Exhibition" 
(Exhibition against the Freemasonry) in Belgrad. A 
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 illustration 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). 45X68 cm 
framed 73X49 cm. Good condition. Folding marks and 
some tears. Tear with omission to borders (missing piece 
is attached).
2. Poster with an illustration in color of a Jew hiding 
behind a curtain with flag of USSR, USA and England. 
On the lower part the caption "culprit" (Serbian). 
40X55 cm. Framed 44X60 cm. Fair-good condition. Folding 
marks. Tears. Tear at bottom of poster with text omission 
(printer's details).
Not examined out of frame.

Opening price: $600
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תצלומים   / מנוונת"  "אמנות  לתערוכה  פרסום  דף   .267
מביקור ראש העיר ברלין ויוזף גבלס בתערוכה / גלויות-

מזכרת 

1. דף פרסום לתערוכה "אמנות מנוונת". ]מינכן, 1937[. גרמנית.
מנוונת",  "אמנות  בתערוכה  לבקר  הציבור  את  המזמין  דף 
ו"לשפוט בעצמו", את טיב האמנות ה"פתולוגית, חולה ורקובה 
לבני- אסורה  אך  חופשית,  הכניסה  הבד".  את  המענה  נפשית, 

נוער. דף 21 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים בשוליים. 
גלויות-מזכרת   ,)Real Photo( גלויות-מצולמות  שלוש   .2-4
מהתערוכה "אמנות מנוונת". באחת ציור של הצייר היהודי יענקל 
ובשלישית  מלחמה"(  )"נכי  דיקס  אוטו  של  ציור  בשניה  אדלר, 
מראה ההצבה של החלק העוסק באמנות דאדאיסטית. מצב טוב. 
5-10. שישה תצלומים המתעדים את ביקורו של ראש העיר ברלין 
בתערוכה,   )Lippert( ליפרט  יוליוס  הנאצי(,  המשטר  )ומבכירי 
התעמולה  שר  נראה  התצלומים  מן  בכמה   .1938 במארס  ב-3 
יוזף גבלס עומד לצדו של ליפרט. התצלומים מודבקים לדפי נייר, 
שניים מהם מתוארים וכולם מתוארכים )על הנייר(. גודל ממוצע 

18X13 ס"מ. מצב טוב. כתמים על הניירות. 
והציגה   1937 ביולי  במינכן  נפתחה  מנוונת"  "אמנות  התערוכה 
ממוזיאונים  שהוחרמו  אמנים,   112 של  ופסלים  ציורים   650
כל  את  להציג  היתה  התערוכה  מטרת  גרמניה.  ברחבי  וגלריות 
באמנות  וסוטה  כמנוון  הנאצית  המפלגה  בעיני  שנתפש  מה 
המודרנית, והוצגו בה יצירות של מיטב האמנים המודרניים של 
פיקאסו,  ביניהם מאטיס,  ה-20,  הראשונה של המאה  המחצית 
ואחרים. הכניסה לתערוכה לא היתה  מונק, שאגאל, קנדינסקי, 

כרוכה בתשלום ולמעלה משני מליון אנשים בקרו בה.

פתיחה: $6000 

267. Promotional Leaf for the "Degenerate Art" 
Exhibition / Photographs of the Mayor of Berlin 
and Joseph Goebbels visiting the Exhibition / 
Souvenir Postcards 

1. A promotional leaf for the "Degenerate Art" 
exhibition. [Munich, 1937]. German.
A leaf inviting the public to visit the "Degenerate Art" 
exhibition, and "judge for themselves" the quality of 
the "pathological, sick and mentally rotten, canvas 
torturing" art. Free entrance, no entry for youth. Leaf 
21 cm. Good condition. Creases and tears to borders.
2-4. Three Real-Photo postcards, souvenir-postcards 
of the "Degenerate Art" exhibition. One postcard 
portrays a painting by the Jewish artist Yankl Adler 
and the other a painting by Otto Dix ("War Invalids"), 
and the third features the section where Dada art is 
exhibited. Good condition.
5-10. Six photos documenting the visit of Berlin's 
Mayor (and senior Nazi officers), Julius Lippert, to 
the exhibition, on March 3, 1938. Joseph Goebbels, 
Minister of Propaganda, is seen in several photos, 
standing next to Lippert. The photos are pasted to 
paper leaves, two photos are annotated and all of 
them are dated (on the paper). Average size 18X13 cm. 
Good condition. Spots to papers.
The exhibition "Degenerate Art" opened in Munich 
in July 1937 and displayed 650 paintings and 
sculptures by 112 artists. The works were confiscated 
from museums and galleries all over Germany. The 
aim of the exhibition was to present whatever was 
considered by the Nazi party as degenerate and 
pervert. Works by leading modern artists of the first 
half of the 20th century were exhibited including 
Matisse, Picasso, Munk, Chagall, Kandinsky and 
others. Entrance was free and more than two million 
people visited.

Opening price: $6000

267
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268. "היהודי הבינלאומי" - הנרי פורד - ארבעה כרכים

 The Dearborn Publishing הוצאת .The International Jew
.Co, דירבורן, מישיגן, 1922-1920. מהדורה ראשונה. אנגלית. 

התעשיין  והפיץ  לאור  שהוציא  כרכים  ארבעה  בת  סדרה 
מאמרים  בתוכה  אוגדת  הסדרה  פורד.  הנרי  האמריקאי 
 The( אינדיפנדנט"  ה"דירבורן  בעיתון  הופיעו  אשר  אנטישמיים 
]1[ עמ'; 255   ,235 Dearborn Independent(, בבעלות פורד. 
עמ'; 246, ]2[ עמ'; 256 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים, כרך 

שני כרוך בכריכה חדשה ומכיל הערות. נייר-דבק על העטיפות.

פתיחה: $200

268. "The International Jew" – Henri Ford – Four 
Volumes

The International Jew. Dearborn, Michigan: The 
Dearborn Publishing Co., 1920-1922. 1st ed. English.
A series of four volumes published and distributed 
by the American industrialist Henri Ford. The series 
compiles anti-Semitic articles which were published 
in the "Dearborn Independent" newspaper, owned 
by Ford. 235, [1] pp, 255 pp; 246,[2] pp;256 pp. 19 cm. 
Good condition, minor spotting, second volume re-bound 
and contains comments. Adhesive tape on covers.

Opening price: $200

269. "מלחמה באויב העולם" – נאומים אנטישמיים מאת 
יוליוס שטרייכר – נירנברג, 1938

 Kampf dem Weltfeind. Reden aus der Kampfzeit
יוליוס שטרייכר  ]מלחמה באויב העולם. נאומים מזמן מלחמה[, 
 .1938 נירנברג,   ,Der Stürmer הוצאת   .)Julius Streicher(

גרמנית.
אשר  אנטישמיים  נאומים  אסופת  העולם",  באויב  "מלחמה 
יוליוס שטרייכר בשנים 1920-1933. מלווים שמונה לוחות  נשא 
כרזות-הזמנה  ותצלומי  שטרייכר  של  תצלום   – תצלומים 

לאירועים מטעם המפלגה הנאצית ובהשתתפותו.
יוליוס שטרייכר )1885-1946(, מראשי המשטר הנאצי בגרמניה, 
את  לאור  הוציא  )שאף  שטרימר"  "דר  האנטישמי  העיתון  עורך 
 ]8[  + עמ'   148 נירנברג.  במשפט  למוות  נידון  שלפנינו(.  הספר 

לוחות, 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שדרה ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $400

269. "War against the World's Enemy" – Anti-
Semitic Speeches by Julius Streicher – Nuremberg, 
1938

Kampf dem Weltfeind. Reden aus der Kampfzei [war 
against the world's enemy, speeches of wartime 
days], Julius Streicher. Nuremberg: Der Stürmer, 1938. 
German.
"War against the World's Enemy", collection of anti-
Semitic speeches delivered by Julius Streicher during 
the years 1920-1933. With eight photo plates – a 
photo of Streicher and photos of invitation-posters 
for events held by the Nazi party with Streicher's 
participation.
Julius Streicher (1885-1946), one of the Nazi regime 
leaders in Germany, editor of the anti-Semitic paper 
Der Stürmer (publisher of the book presented here). 
Sentenced to death in the Nuremberg Trials. 148 pp 
+ [8] photo plates, 24 cm. Good condition. Spotting. New 
spine and end paper.

Opening price: $400

270. שתי חוברות אנטישמיות - רוברט ליי / אדווין קנוקר

Juden mit der Weissen West .1 ]יהודים עם המערב הלבן[, 
Deutsche Kultur- הוצאת .)Edwin Knocker( אדווין קנוקר 
 21 עמ',   56 גרמנית.  ראשונה,  מהדורה   .1936 ברלין,   ,  Wacht

ס"מ. מצב טוב מאד.
Internationaler Völkerbrei oder Vereinigte National- .2

 Deutsche הוצאת   ,Staaten Europas?, Robert Ley
Arbeitsfront )חזית העבודה הגרמנית(, ברלין, 1941. מהדורה 
תצלומים.  עם  אנטישמית,  לאומנית  חוברת  גרמנית.  ראשונה, 
לפשעי- ואחראי  בגרמניה  הנאצי  היה מראשי המשטר  מחברּה 
מלחמה; עמד בראש "חזית העבודה הגרמנית". ליי נעצר בסוף 
המלחמה והובא למשפט פושעי המלחמה בנירנברג, שם הואשם 
בהאשמות קשות ושם קץ לחייו. ]34[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב 

מאד.

פתיחה: $400

270. Two Anti-Semitic Booklets – Robert Ley / 
Edwin Knocker

1. Juden mit der Weissen West [Jews with the White 
West], Edwin Knocker. Berlin: Deutsche Kultur-Wacht, 
1936. 1st edition, German. 56 pp, 21 cm. Very good 
condition.
2. Internationaler Völkerbrei oder Vereinigte 
National-Staaten Europas?, Robert Ley. Berlin: 
Deutsche Arbeitsfront (German Labor Front), 1941. 1st 
edition, German. A nationalistic, anti-Semitic booklet, 
with photos. The author was one of the heads of Nazi 
regime in Germany and responsible for war crimes; 
headed the "German Labor Front". Ley was arrested 
when the war ended, judged in Nuremberg trials, 
found guilty and committed suicide. [34] pp, 20.5 cm. 
Very good condition.

Opening price: $400
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 – אנטישמית  תערוכה  קטלוג   – וצרפת"  "היהודי   .271
פריז, 1941

Exposition Le Juif et la France, au Palais Berlitz ]תערוכת 
"היהודי וצרפת" בארמון ברליץ[. פריז, 1941.

בפריז  ברליץ"  ב"ארמון  שהוצגה  אנטישמית,  תערוכה  קטלוג 
בין ספטמבר 1941 לינואר 1942, בחסות "המכון לחקר השאלה 
על   .)L'institut D'étude des Question Juives( היהודית" 
וכן  טקסטים  בגופו  אנטישמיים,  איורים  שני  הקטלוג  עטיפת 
תצלומים של חלק מן המוצגים בתערוכה. מצורף מכתב מודפס 
של  הקמתה  על  הודעה   – היהודית"  השאלה  לחקר  מ"המכון 
"קבוצת חברי המכון". 32 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים 

וקמטים. קו קפל וכתמים על הכריכה. שרבוטים בעפרון. 

פתיחה: $300

271. "The Jew and France" – Catalogue of an 
Anti-Semitic Exhibition – Paris, 1941

Exposition Le Juif et la France, au Palais Berlitz [ 
Exhibition "the Jew and France" in Berlitz Palace]. 
Paris, 1941.
Catalogue of an anti-Semitic exhibition held in 
"Berlitz Palace" in Paris between September 1941 
and January 1942, sponsored by "the Institute for 
Study of the Jewish Question" (L'institut D'étude des 
Question Juives). Two anti-Semitic illustrations appear 
on the cover. Within the catalogue are texts and 
photos of some of the exhibits. Attached is a printed 
letter from the "Institute for Study of the Jewish 
Questions" announcing the founding of a group of 
the" Institute's Friends ". 32 pp, 25 cm. Good condition. 
Minor spotting and creases. Folding mark and spotting on 
cover. Scribbles in pencil.

Opening price: $300

272. "אני שונא אותך" - ספרון אנטישמי – פריז, 1944

 Bureau Central de אני שונא אותך![. הוצאת[ !Je vous hais
Presse, פריז, 1944. צרפתית.

לאור  המוציא  בפריז.  וישי  משטר  מתקופת  פרו-נאצי  פרסום 
)Henry Coston(, עיתונאי אנטישמי  הראשי הוא הנרי קוסטון 
 PPF בתנועת  וחבר  יהודיות  אנטי  באגודות  פעיל  צרפתי, 
מופיעים  האנטישמיים,  המאמרים  לצד  בספרון,  הפשיסטית. 
אלפרד  על  מאמר  המאמרים:  בין  רבים.  ורישומים  צילומים 
טוב,  מצב  ס"מ.   35 עמ',   142 ועוד.  היהודים,  לשאלת  דרייפוס, 
דפים דהויים, קרעים בכריכה, כריכה רופפת, בצד האחורי פיסה 

קרועה )נמצאת( בפינה הימנית העליונה.

פתיחה: $400

272. "I Hate You" – Anti-Semitic Booklet – Paris, 
1944

Je vous hais! [I hate you!]. Paris: Bureau Central de 
Presse, 1944. French.
Pro-Nazi publication of the Vichy Regime period in 
Paris. The chief publisher is Henry Coston, a French 
anti-Semitic journalist, active in anti- Jewish societies 
and member of PPF – fascist movement. In this booklet, 
alongside anti-Semitic essays, appear numerous 
photos and illustrations. Amongst the essays: essay 
about Alfred Dreyfus, the Jewish Question, etc. 142 
pp, 35 cm. Good condition, faded leaves, tears to binding, 
loose binding, torn upper right corner of binding.

Opening price: $400

271272
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יעקב  של  ממפעלו  ופקק  תוויות-נייר  תריסר   .273
הברפלד, אושווינצ'ים

תריסר תוויות נייר ופקק של משקאות אלכוהוליים ממפעלו של 
יעקב הברפלד. אושווינצ'ים, ]לפני מלחמת העולם השנייה[.

על התוויות תיאורים גרפיים שונים: חזית המפעל, סמל המפעל, 
תיאורי פירות או חוף ים לבקבוק ה-Kuba Rum. על רוב התוויות 

 .Jacob Haberfeld Oswiecim :מודפס בין השאר
הוקם  אלכוהוליים  לייצור משקאות  הברפלד  יעקב  של  המפעל 
ופעל בהנהלת המשפחה עד  ידי משפחת הברפלד ב-1804  על 
אך  באושוויץ  נספתה  המשפחה  רוב  השנייה.  העולם  מלחמת 
חלקה הצליחה להימלט. שמה של העיירה שונה על ידי הגרמנים 
לאושוויץ, ומורשת היהודים שחיו במקום נשתכחה. גודל משתנה 

מ- 2X2 ס"מ עד 12X9 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $300

273. A Dozen Paper-Labels and a Cork from Jacob 
Haberfeld Factory, Oswiecim

A dozen paper labels and a cork for alcoholic drinks 
from Jacob Haberfeld factory. Oswiecim, [prior to 
WW II].
Various graphic images appear on the labels: factory's 
front, factory's emblem, fruit or the beach for a bottle 
of Kuba Rum. On most labels appears the inscription: 
Jacob Haberfeld, Oswiecim.
Jacob Haberfeld's factory for producing alcoholic 
drinks was established by Haberfeld family in 1804 
and was managed by the family until WW II. Most 
of the family perished in Auschwitz but some family 
members succeeded to flee. The name of the town 
Oswiecim was altered by the Germans to Auschwitz, 
and the heritage of the Jews who lived there was 
forgotten. Size varies between 2X2 cm to 12X9 cm. Very 
good condition.

Opening price: $300

גורביץ',  אנטול  מאת  לינוליאום  חיתוכי   - "הצילו"   .274
1939

אביב:  תל  גורביץ',  אנטול   ,!!Help!! Sauvez! Hilfe הצילו!! 
הוצאת "פידאה - הוצאת ספרים הומניסטית", תרצ"ט ]1939[.

האקספרסיוניזם  ברוח  מרשימים  חיתוכי-לינוליאום  ו-15  שיר 
היהודים  ברדיפת  העוסקים  גורביץ',  אנטול  מאת  הגרמני, 

בגרמניה.
צרפת  בגרמניה,  למד  רוסיה.  יליד   ,)1919–2005( גורביץ'  אנטול 
פרנקל.  ויצחק  סימה  מירון  הישראליים  הציירים  ואצל  ואיטליה 
עלה ארצה בשנת 1934 ועסק בציור ובעיצוב תפאורה ותלבושות 
לתיאטרון. ]1[ דף + ]15[ חיתוכי לינוליאום. 34 ס"מ. עותק במצב 
בכריכה  מחדש  כרוך  בעטיפה.  ופגמים  קרעים  כתמים,  בינוני. 

קשה. אחד החיתוכים הודבק מחדש על דף )ונכרך הפוך(. 

פתיחה: $400

274. "Help!" – Linocuts by Anatol Gurewitsch

Help!! Sauvez! Hilfe!! Tel-Aviv: "Fidea-Humanistic 
Publishing House", 1939.
A poem and 15 impressive linocuts, in the spirit of 
the German expressionism, by Anatol Gurewitsch, 
all about the persecution of Jews in Germany. 
Anatol Gurewitsch (1919-2005), native of Russia, 
studied in Germany, France and Italy and with the 
Israeli painters Miron Sima and Yitzchak Frenkel. 
Moved to Israel in 1934, where he painted and 
designed stage decoration for the theater, as well as 
costumes. [1] leaf + [15] linocuts. 34 cm. Fair condition. 
Spotting, some tears and damages to cover. Re-bound 
in hard cover. One linocut is pasted to a leaf and bound 
upside down.

Opening price: $400

273
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275. הספר החום על הטירור ההיטלראי בגרמניה - וילי 
מינצנברג

עברית  הוצאה  בגרמניה,  ההיטלראי  הטירור  על  החום  הספר 
מוסמכת, תמצית המקור הגרמני שתורגם ל-15 לשונות. הוצאת 

"'חרות', בית מסחר לספרים", תל-אביב 1933. 
הנאצי  המשטר  אודות  מינצנברג  וילי  של  לחיבורו  עברי  תרגום 

בגרמניה בתחילת דרכו, מלווה מספר תצלומים. 
בחיבור זה מתאר מינצנברג את עליית היטלר לשלטון ואת זוועות 
ארגוני  "חורבן  התרבות",  נגד  החורבן  "מסע  הנאצי:  המשטר 
מינצנברג  באחד הפרקים מאשים  היהודים.  ורדיפות  הפועלים" 

את הנאצים בשריפת הרייכסטאג. 
פעיל   ,)Willi Münzenberg, 1889-1940( מינצנברג  וילי 
המפלגה  ממייסדי  גרמניה.  יליד  ותועמלן,  קומוניסטי 
ב-1924  הצעיר.  הקומינטרן  וראש  הגרמנית  הקומוניסטית 
נבחר לרייכסטאג ושירת כחבר הפרלמנט עד להחרמת המפלגה 
טוב.  ס"מ. מצב   22.5 עמ',   56 ב-1933.  הגרמנית  הקומוניסטית 

כתמים וקרעים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $200

275. The Brown Book of the Hitler Terror in 
Germany – Willi Münzenberg

The Brown Book of the Hitler Terror in Germany, a 
certified Hebrew edition, summary of the German 
origin which was translated into 15 languages. Tel-
Aviv: "'Herut", Bookstore", 1933. Hebrew translation 
of Willi Münzenberg's book about the Nazi regime in 
Germany in its early days, with photos.
Münzenberg describes the rise of Hitler to power 
and the atrocities of the Nazi regime:"Destruction 
Campaign against Culture", "Destruction of Workers' 
Organizations" and persecution of Jews. In one 
chapter Willi Münzenberg blames the Nazis for 
burning the Reichstag.
Willi Münzenberg (1899-1940), a communist activist 
and a propagandist, native of Germany. One of the 
founders of the German Communist Party and head of 
the Comintern. Was elected in 1924 to the Reichstag 
and served as a parliament member until the German 
Communist Party was boycotted in 1933. 
56 pp, 22.5 cm. Good condition. Minor spots and tears 
to cover.

Opening price: $200

276. "בייטשלאנד" – סיפורים על החיים בגרמניה הנאצית 
– ניו יורק, 1939

בייטשלאנד, דערציילונגען פון אידישן לעבן אין נאצי-לאנד ]'ארץ 
השוט', סיפורים מהחיים היהודיים במדינה הנאצית[, מאת כאים 
מארגאלעס דאווידזאן )חיים מרגוליס-דוידסון(. ניו-יורק, 1939. 

מהדורה שניה. יידיש.
איורים  הנאצית.  בגרמניה  היהודיים  החיים  על  סיפורים  שישה 
משחק-מלים  הנו  הספר  שם  ריינדורף.  וסמואל  זעלדין  י'  מאת 
המדינה  בשם  "שֹוט"  שפירושה  "בייטש"  המלה  את  המשלב 
עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   48 )גרמניה(.  "דייטשלאנד" 

אחורית חסרה. קרעים בדף האחרון. מדבקה על השדרה. 

פתיחה: $200

276. "Baytshland" – Stories about Life in Nazi 
Germany – New-York, 1939

Baytshland : Derzelungen fun Idishn Lebn in Nazi-
land ['the land of the whip', stories about Jewish life 
in Nazi Germany]. By Chaim Margoles Davidson. New-
York, 1939.. 2nd ed. Yiddish
Six stories about Jewish life in Nazi Germany. 
Illustrations by I. Zeldin and Samuel Reindorf. The 
title is a pun: the word "Baytsh" means a "whip" and 
"Daytshland" – Germany. 48 pp, 22 cm. Good condition. 
Back cover is missing. Tears on last leaf. Sticker on spine.

Opening price: $200

276
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שנות  ורשה,  ברחובות  יהודים   - תצלומים  שלשה   .277
ה-30

שלשה תצלומים – יהודים ברחובות ורשה, ]שנות ה-30[.
מודבקים  ורשה,  ברחובות  יהודים  של  קטנים  תצלומים  שלשה 
על דף אלבום ומתוארים בכתב-יד: "יהודי ורשה", "קבצן יהודי", 

"נושא מים" )גרמנית(. 
טוב.  דף 26X19 ס"מ. מצב  על  6X8.5 ס"מ. מודבקים  תצלומים: 

כתמים על אחד התצלומים. נקבי תיוק בדף האלבום. 

פתיחה: $400 

277. Three Photographs – Jews in Warsaw, 1930s

Three photos – Jews in the streets of Warsaw [1930s].
Three small photos of Jews in Warsaw, pasted to a 
photo-album leaf and titled by hand: "Warsaw Jews", 
"Jewish Beggar", "Water Carrier" (German).
Photos: 6X8.5 cm. Leaf 26X19 cm. Good condition. 
Spotting on one photo. Filing holes to album leaf.

Opening price: $400

278. שני גליונות עתון תנועת נוער, 1940

או  העובד  הנוער  גרעין  לעלון  ]תוספות  "גלים",  גליונות  שני 
המחנות העולים?[. ]תל-אביב[, 1940 בקירוב.

גליון מס' 2 )הוצאה חד פעמית( וגליון ד' )"תוספת ל'נתיבנו'"(. 
אזכורים רבים  מופיעים  בגליונות  נוער.  תנועת  של  פנימי  עתון 
לשואה, ביניהם מחזה על היטלר וקריקטורות. הדפסת סטנסיל. 

]1[, 12 עמ'; ]12[ דף. מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $200

278. Two Issues of a Youth Movement Journal, 
1940

Two issues of "Galim", [supplement to journal of 
"HaNo'ar HaOved or HaMachanot HaOlim?]. [Tel-
Aviv], ca. 1940.
Issue no. 2 (one time publication) and issue no. 4 
("supplement to 'Netivenu'").
Internal journal of a youth movement. The issues 
contain numerous references to the holocaust, 
amongst them a play about Hitler and caricatures. 
Stenciled. [1], 12 pp; [12] leaves. Fair-good condition.

Opening price: $200

279. דו"חות של ארגון הג'וינט על מצב היהודים בפולין, 
1940

 ,]1919-1939 בפולין  ]היהודים   Jews in Poland 1919-1939
שני דו"חות מטעם ה-Foreign Committee של ארגון הג'וינט. 

]אפריל 1940[. אנגלית. 
כולל  האחרון  הפרק  הנ"ל.  בנושא  בהכפלה,  משוכפל  דו"ח   .1
שנעשו  היהודים,  את  המפלות  פעולות  של  עדכנית  רשימה 
 List of the latest discriminatory( 1938-1939 בפולין בשנים
measures taken against the Jews(.ו ]IV, IV ,34 ,]2  דף, תיקיה 

27 ס"מ. מצב טוב. 
דו"ח  בעט.  תיקונים  מעט  עם  כתיבה,  במכונת  מודפס  דו"ח   .2
 List of Discriminatory" האחרון,  הפרק  ללא  שלם,  לא 

Measures…" )ראה לעיל(. 56 דף, תיקיה 27.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

279. Joint Organization – Reports about the 
State of Jews in Poland, 1940

Jews in Poland 1919-1939, two reports issued by the 
Foreign Committee of the Joint Organization. [April 
1940]. English.
1. Stenciled report concerning the above. The last 
chapter includes an updated list of discriminatory 
measures taken against the Jews during the years 
1938-1939. [2], 34, IV, IV leaves, folder 27 cm. Good 
condition.
2. Typewritten report with several corrections in 
pen. Incomplete report, last chapter missing, "List of 
Discriminatory Measures…" (see above). 56 leaves, 
folder 27.5 cm. Good condition.

Opening price: $500
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280. שש-עשרה חוברות בענייני יהודים ופליטים יהודיים 
- ארה"ב, 1936-1946

של  ומצבם  היהודית"  "השאלה  שעניינן  חוברות  שש-עשרה 
הפליטים היהודיים לאחר מלחמת העולם השניה. ארה"ב, -1936

1947. אנגלית.
 Jews and " מרבית החוברות משנות ה-40. ביניהן: חמש חוברות
the Post-War World ", דו"חות בעניין פליטים יהודיים, חוברת 
בנושא ועידת-חירום בעקבות המלחמה, ועוד. רשימה מלאה של 
החוברות תשלח לפי בקשה. גודל ומצב משתנים, באופן כללי - 

מצב טוב מאד.

פתיחה: $500

280. Sixteen Booklets concerning Jews and 
Jewish Refugees – USA, 1936-1946

Sixteen booklets concerning the "Jewish Question" 
and the condition of Jewish refugees post WW II. 
USA, 1936-1946. English.
Most of the booklets are from the 1940s. Among 
the booklets: five "Jews and the Post-War World" 
booklets, reports regarding Jewish refugees, booklet 
concerning a post-war emergency conference, and 
more. A complete list will be sent upon request. Sizes 
and conditions vary, overall condition – very good.

Opening price: $500

281. "יש להחריב את גרמניה" – תיאודור ניומן קאופמן + 
חוברת תגובה נאצית 

 Theodore Newman מאת   ,!Germany Must Perish  .1
 .]1941[ ניו-ג'רזי,  ניוארק,   .Argyle Press הוצאת   .Kaufman

אנגלית.
תאודור  היהודי-אמריקני  העסקים  ואיש  הסופר  של  ספרו 
 ,1941 בשנת  אור  ראה  גרמניה",  את  להחריב  "יש  קאופמן, 
למאבק  קאופמן  קרא  זה  בחיבור  עצמית של המחבר.  בהוצאה 
השכנות  למדינות  שטחיה  והקצאת  גרמניה  ולפירוק  בנאצים 
)בצדה הפנימי של הכריכה האחורית מופיעה מפה אשר שרטט 
עמ',   96 גרמניה(.  שטח  של  חדשה  חלוקה  המדגימה  קאופמן, 

19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים בכריכה.
]יעדי המלחמה של   Das kriegsziel der weltplutokratie  .2
הפלוטוקרטיה העולמית[, מאת Wolfgang Diewerge. הוצאת 
Zentral Verlag Der NSDAP )ההוצאה המרכזית של המפלגה 

הנאצית(. ברלין, 1941. גרמנית. 
בספרו  השתמש  גבלס,  יוזף  בהנהגת  הנאצי,  התעמולה  משרד 
היהודית  לקנוניה  וכהוכחה  תעמולה  כחומר  קאופמן  של 
ומפורשים  מובאים  זו  בחוברת  הגרמני.  העם  נגד  והאמריקנית 
קטעים מן הספר, ומוצגת הטענה כי הספר נכתב למעשה על ידי 
נשיא ארה"ב פרנקלין רוזוולט. 31, ]1[ עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

281. "Germany Must Perish" – Theodor Newman 
Kaufman + a Nazi Reaction Booklet

1. Germany Must Perish!, by Theodor Newman 
Kaufman. Newark, N.J.: Argyle Press, [1941]. English.
This book, by the Jewish-American author and 
businessman Theodor kaufman, "Germany must 
Perish", was self-published in 1941 by the author. 
Kaufman calls to fight the Nazis, disintegrate 
Germany and allocate its territories to neighboring 
states (on the inner side of the back cover appears 
a map drawn by Kaufman, demonstrating the new 
division of Germany). 96 pp, 19.5 cm. Good condition. 
Spotting. Minor damages to binding.
2. Das kriegsziel der weltplutokratie [War aims of the 
World Plutocracy], by Wolfgang Diewerge. Berlin: 
Zentral Verlag Der NSDAP [central publishing house 
of the Nazi Party], 1941. German.
The Nazi propaganda bureau, headed by Joseph 
Goebbels, used Kaufman's book and propaganda 
material as proof of the Jewish American conspiracy 
against the German people. The booklet presents 
passages of Kaufman's book and claims that the book 
was composed, in fact, by the American President 
Franklin Roosevelt. 31, [1] pp, 27.5 cm. Good condition.

Opening price: $500

 –  1943-1945 השואה,  מתקופת  מחברת-יומן   .282
אוסטריה וגרמניה

וגרמניה,  אוסטריה  ובעט.  בעיפרון  כתוב  יומן  המכילה  מחברת 
יולי 1943 עד 1945. גרמנית.

עדות מצמררת ממקור ראשון, של אשה צעירה, אשר שמה לא 
ברור מן היומן )כנראה נקראה ארנה(, ילידת ברנו )Brunn(, צ'כיה. 
היומן נכתב במחנות כפיה ובמחנה הריכוז ברגן בלזן, במחברת 
הנו  התארוך  בעט.  האחרונים  ובדפים  בעיפרון  תחילה  פשוטה, 
כללי ורק לעיתים מופיע תאריך מסוים. ביומנּה מגוללת הכותבת 
אירועים, מתרפקת על זיכרונות משותפים לה ולאהובּה )"נמען" 
ולהתאחד  בחיים  להישאר  מאודה  בכל  ומקווה  הטקסטים( 
העבר  שזיכרונות  הוא  ביומן  חוזר  מוטיב  המלחמה.  בתום  עמו 
על-אנושיים  כוחות  לה  הנותנים  אלה  הם  לעתיד  ותקוותיה 

לשרוד את ההווה. 
281
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בקרונות  מסעות  באוסטריה,  עבדות  בתנאי  כפיה  עבודות  של  תיאור  הראשון:  בחלק 
יום  את  מתארת  הכותבת  בלזן.  בברגן  בעיקר  נכתב  השני  החלק  תזונה.  ותת  בהמות 
ההגעה למחנה כיום קשה במיוחד: הליכה של שבעה קילומטרים בחברת אלפי אנשים 
והגעה למחנה ובו 70,000 איש. בתחילה היא נאבקת על מקום שינה אך אחר כך מתמנה 
שהיתה  מציינת  והיא  רבות  זכויות  לה  הקנה  מעמדה   .)Blockleiter( הבלוק  למנהלת 
פי  על  כעת,  זה;  היחידה הממלאת תפקיד  כך שהיא האישה  ועל  על התפקיד  שמחה 
התיאור ביומן, היא סובלת פחות מהאחרים ואף זוכה למחמאות בשל מראה הטוב. בחצי 
והאהבה  – כותבת בעיפרון, בכאב רב, על הרעב, הייאוש, אובדן הכוחות  הדף האחרון 
הגדולה שיש בה כלפי אהובה. 68 עמ', 55 עמ' מתוכם כתובים. מצב בינוני, שני עמודים 

מנותקים, כתמים על דפי הכריכה. 

פתיחה: $5000

282. Diary-Notebook from the Holocaust Period, 1943-1945 – 
Austria and Germany

Notebook containing a diary written in pencil and in pen. Austria and 
Germany, July 1943 through 1945. German.
A first hand shuddering testimony, by a young woman, whose name is 
not clear from the diary (possibly her name was Erna), native of Brunn, 
Czechoslovakia.
The diary was written in labor camps and in Bergen Belsen concentration 
camp, in a simple copybook, at first in pencil and the last leaves were 
written in pen. Dating is general and only here and there appears a 
specific date. The writer delineates in detail different happenings, clings 
to memories common to her and to her beloved one ("addressee" of the 
texts), and hopes with all her heart to stay alive and unite with him when 
war ends. A recurrent motif throughout the diary is that past memories 
and hopes for the future fill her with superhuman forces to survive the 
present.
First part: Description of forced labor in slavery conditions in Austria, trips 
in cattle wagons, and malnutrition.
The second part was written mainly in Bergen Belsen. The writer tells 
about the day of arrival in the camp as a particularly difficult day: a march 
of seven kilometers with thousands of people, and arrival at the camp 
of 70,000 people. At first she struggles for a place to sleep but later is 
appointed as a "Blockleiter" – in charge of a bloc. Her position grants her 
different rights and she notes that she is happy with her role and that she 
is the only woman fulfilling this role; now, according to what is said in the 
diary, she suffers less than others and even is complimented for her good 
looks. The last half leaf – in pencil – she writes with much pain about the 
hunger, despair, lack of force, and the great love for her beloved one. 68 
pp, 55 written pages. Fair condition, two detached leaves, spotting to cover.

Opening price: $5000
282
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283. ששה תצלומים מתקופת השואה - פולין

קראסניסטאוו  ]פולין:  השואה.  מתקופת  תצלומים  ששה 
)Krasnystaw( ומקומות נוספים, שנות ה-40[. 

עונדים  כשהם  יהודים  נראים  בכולם  קטנים.  תצלומים  ששה 
סרט-זרוע עם מגן דוד. בתצלום אחד נראים חיילים גרמנים. שני 
 Krasnystaw," תצלומים מתוארים בצדם האחורי. אחד מתואר

May 1941 16". גודל ממוצע: 9X6 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $400

283. Six photographs from the Holocaust Period 
– Poland

Six photos from the Holocaust period. [Poland: 
Krasnystaw and other locations, 1940s].
Six small photos. In all of the photos Jews wear an 
arm band with a Star of David. German soldiers are 
portrayed in one photo. Two photos are annotated 
at the back. One of these read: "Krasnystaw, 16 May 
1941". Average size: 9X6 cm. Very good condition.

Opening price: $400

284. חורבננו בתמונות - ברגן בלזן, 1946

ודוד  טרפמן  פאול  אולבסקי,  רפאל  בעריכת  בתמונות,  חורבננו 
באזור  המשוחררים  ליהודים  המרכזי  הועד  הוצאת  רוזנטל. 
הבריטי, ברגן בלזן, דצמבר 1946. יידיש, עברית, אנגלית וגרמנית.
תיעוד צילומי נדיר וחשוב, החל מעלייתו של הרייך השלישי ועד 
ביניהם  כולל 115 תצלומים בשחור-לבן,  שחרור מחנות המוות. 
 37.5X30.5 דף,   38 והסלקציות.  האקציות  מהגטאות,  תצלומים 
עם  אך  טוב,  במצב  העטיפה  מאד.  טוב  במצב  הספר  גוף  ס"מ. 

קרעים, קמטים ופגמים. קרעים בשדרה. 

פתיחה: $750

with the liberation of the death camps. Contains 
115 b/w photos, including photos of the ghettos, 
aktzias (actions) and selektzias (roundups). 38 leaves, 
30.5X37.5 cm. Body of book in very good condition. Cover 
in good condition, tears, creases and damages. Damages 
to spine.

Opening price: $750

284. Our Destruction in Pictures – Bergen Belsen, 
1946

Our Destruction in pictures, compiled by Raphael 
Olavsky, Paul Trepman and David Rosenthal. Published 
by the Central Comitte for Liberated Jews in the 
British Zone, Bergen Belsen, December, 1946.Yiddish, 
Hebrew, English and German.
An important and rare photographed documentation, 
beginning with the rise of the third Reich and ending 

283

284

285
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285. דו"ח מצולם - ועד ההצלה – גרמניה, 1948

]דו"ח מצולם[,   .Pictorial Review, Vaad Hatzala Germany
הוצאת ועד ההצלה, ]מינכן[, 1948. אנגלית.

הפליטה  שארית  במחנות  ההצלה  ועד  פעילות  של  תיאור 
חינוך,  מטבחים,  מזון,  חלוקת  ומסמכים:  בתצלומים  בגרמניה, 
אישים  המחנות,  רבני  תמונות  וחלוקתם,  קודש  ספרי  הדפסת 
מרכזיים בועד, ועוד. 262 עמ' )מספור דפים משובש(, 29.5 ס"מ. 
מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. פגמים בכריכה ובשדרה. קרעים 

בדפים האחרונים. דף אחד מנותק. כריכה מקורית.

פתיחה: $300

285. Pictorial Review – Vaad Hatzala – Germany, 
1948

Pictorial Review, Vaad Hatzala Germany. Published by 
Vaad Hatzala [Munich], 1948. English.
Review of the Vaad Hatzala activities in She'erit 
HaPleita camps in Germany, through photos and 
documents: distribution of food, kitchens, education, 
printing and distributing religious books, pictures 
of camps rabbis, leading committee members, and 
more. 262 pp, (irregular pagination), 29.5 cm. Good-fair 
condition. Some spotting. Some damages on cover and 
spine. Tears on last leaves. One leaf – detached. Original 
cover.

Opening price: $300

286. מיידנק - עדות מצוירת - ורשה, 1945

 Zinowij( טולקאצ'ב  ז'ינובי  מאת  ]מיידנק[,   Majdanek
Tolkaczew(. הוצאת Czytelnik , ורשה, 1945. 

עותקים(   600 )בת  וממוספרת  פורטפוליו במהדורה מצומצמת 
לאחר  שצוירו  טולקאצ'ב,  של  ידיו  מעשה  ציורים   28 המכיל 
שהשתתף כחייל הצבא האדום בשחרור מחנה ההשמדה מיידנק. 
 .1941 בשנת  האדום  לצבא  רוסי שהתגייס  אמן  היה  טולקאצ'ב 
מזועזע  למיידנק.  בחזית האוקראינית, סמוך  הוצב   1944 בשנת 
מראות  בציור  השקיע  חודש  במשך  לעיניו,  שנגלו  מהמראות 
הפולנית- בוועדה  חבר  המשוחרר.  המוות  ממחנה  הזוועה 
סובייטית לחקירת פשעי הנאצים תמך בעבודתו ובנובמבר 1944 
מהחשיפות   – ממיידנק  טולקאצ'ב  של  ציוריו  תערוכת  הוצגה 

הראשונות לציבור של נקודת מבט אמנותית על מראות ממחנות 
מכן,  לאחר  קצר  זמן  לאור  הוצא  זה  כשפורטפוליו  המוות. 
לראשי  עותקים  לשלוח  דאגה  פולין  ממשלת   ,1945 בפברואר 
על  לאחור  במבט  ובצבא.  בממשלה  ולבכירים  הברית  בעלות 
זו ביצירתו, אמר טולקאצ'ב: "עשיתי מה שהייתי חייב,  תקופה 
לא יכולתי שלא לעשות. הלב ציווה, המצפון דרש". עבודות אלה 
 ]1[  ,]8[  ,]4[ בירושלים.  ושם  יד  מוזיאון  באוסף  כיום  נמצאות 
רוסית, אנגלית  לוחות, 36X28 ס"מ. טקסט בפולנית,   28 + עמ' 
מהדפים.  חלק  לקצוות  בלאי  מעט  מלבד  טוב,  מצב  וצרפתית. 

כריכת הפורטפוליו מתפוררת.

פתיחה: $500

286. Majdanek – Warsaw, 1945

Majdanek, by Zinowij Tolkaczew. Warsaw: Czytelnik, 
1945.
Portfolio in a limited and numbered edition (600 
copies) containing 28 paintings by Tolkaczew, 
created following his service as a Red Army soldier 
and participating in the liberation of Majdanek. 
Tolkaczew was a Russian artist who was drafted to 
the Red Army in 1941. In 1944 he was sent to the 
Ukrainian front, next to Majdanek. He was absolutely 
shocked by the sights that he saw and for one month 
he painted the horrors which he viewed in the 
liberated death camp. A member in the Soviet-Polish 
committee which investigated Nazi crimes supported 
his work and in November 1944 an exhibition of 
Tolkaczew paintings of Majdanek was held - a first 
exposure to the public from an artistic point of view 
of the atrocious scenes of the death camps. When 
the portfolio was published shortly afterwards, in 
February 1945, the Polish government sent copies to 
leaders of the Allies and to senior government and 
military figures. Retrospectively Tolkaczew said about 
this period of creation: " I did what I was obliged 
to do, I could not abstain from doing so. The heart 
commanded, the conscious demanded". The works 
are in the collections of Yad VaShem Museum in 
Jerusalem. [4], [8], [1] pp + 28 plates, 36X28 cm. Text in 
Polish, Russian, English and French. Good condition, except 
for some wear to edges of several leaves. Portfolio binding 
is falling apart.

Opening price: $500
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ספטמבר  נירנברג,  במשפטי  קסטנר  ישראל  עדות   .287
1945

 Dr. Rezsö )Rudolph) KASTNER, being duly sworn
ישראל  של  עדותו  ובו  מודפס  פרוטוקול   .deposes and says
קסטנר בפני ועדת החקירה האמריקנית לפשעי מלחמה. העדות 

נגבתה בלונדון ביום 13 בספטמבר 1945. אנגלית.
קסטנר  של  הראשונות  העדויות  אחת  שהיא  שלפנינו,  בעדות 
)בהמשך נקרא קסטנר מספר פעמים לנירנברג על ידי התביעה 
כדי  מנסיעותיו,  כמה  מימנה  שגם  במשפט,  האמריקאית 
את  הכרתו  ניצול  תוך  בכירים,  נאצים  של  בחקירתם  להשתתף 
הנאציים  הקצינים  את  מתאר  הוא  ובכיריו(,  אס  האס  מנגנון 
קורט בכר )Becher(, דיטר ויסליצני )Wisliceny(, הרמן קרומיי 
ואולם,  מלחמה.  כפושעי   )Jüttner( יוטנר  והנס   )Krumey(
שסייעו  והצהיר  הנ"ל  לטובת  קסטנר  העיד  הבאות,  בעדויותיו 

להצלת יהודים, ובכך סייע להקלה בגזר דינם. 
עשר שנים מאוחר יותר, כשהסתיים "משפט קסטנר" המפורסם 
בירושלים ביוני 1955, פסק בית המשפט העליון כי "קסטנר הציל 
בכר מהעונש  את קורט  פלילי  ובאורח  ביודעין  שקר  באמצעות 
שציפה לו בנירנברג" ]עונש מוות[. ]10[ דף, 33 ס"מ. שכפול של 
קלים  קרעים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  כתיבה.  במכונת  הדפסה 

בשולי הדפים הראשון והשני. 

פתיחה: $1000

287. Testimony of Israel Kastner - Nuremberg 
Trials, September 1945

Dr. Rezsö (Rudolph) KASTNER, being duly sworn 
deposes and says. Printed protocol with Israel Kastner's 
testimony in front of the American Investigation 
Committee for War Crimes. Testimony was recorded 
in London on September 13, 1945. English
The testimony presented here, is one of the first ones 
by Kastner (later on Kastner was summoned several 
times to Nuremberg by the American prosecution, 
which also financed some of his trips, in order to take 
part in investigations of senior Nazi officers taking 
advantage of his acquaintance with the SS system and 
with senior officers), he describes the Nazi officers 
Kurt Becher, Dieter Wisliceny, Herman Krumey and 
Hans Jüttner as war criminals. However, in his future 
testimonies, Kastner testified in favor of the above 
and declared that they helped in saving Jews, and 
thus allowing them to escape prosecution for war 
crimes.
Ten years later, when the famous "Kastner Trial"in 
Jerusalem in June of 1955 ended, the Supreme Court 
ruled that "Kastner saved Kurt Becher through 
intentional lies and in a criminal manner from the 
punishment that awaited him in Nuremberg" [death 
penalty]. [10] leaves, 33 cm. Duplication of a typewritten 
text. Good condition. Minor spots. Minor tears to borders 
of first and second leaf.

Opening price: $1000

פושעי  של  וענישה  לדין  העמדה  בנושא  מסמכים   .288
המלחמה הנאציים

ההסכם   - נירנברג  משפטי  בנושא  מודפסים  חוזרים  שלשה 
שנחתם בין ממשלות בריטניה, ארה"ב, צרפת וברית המועצות, 
השניה.  העולם  מלחמת  פושעי  ולענישת  לדין  להעמדה  בנוגע 

לונדון, אוגוסט 1940. אנגלית.
1-2. חוברת מודפסת ודף בודד ובהם נוסח ההסכם שנחתם בין 
 Agreement by the Government of the המעצמות הנ"ל: 
 United Kingdom of Great Britain… for the Prosecution

 and Punishment of the Major War Criminals of the
European Axis, London, 8th August 1945. בדף נדפס נוסח 
סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   33.5 עמ',   2 ס"מ;   24.5 עמ',   10 מקוצר. 

קיפול.
בינלאומי,  צבאי  טריבונל  הקמת  בנושא  פרטים  ובו  בודד  דף   .3
 International Military Tribunal( לשפיטת פושעי המלחמה
for Major War Criminals(. ]2[ עמ', 33.5 ס"מ. מצב טוב. סימני 

קיפול. 

פתיחה: $400

287

288
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288. Documents concerning Prosecution and 
Punishment of Nazi War Criminals

Three printed circular documents regarding the 
Nuremberg Trials – agreement signed between 
the governments of Great Britain, the United 
States, France and the Soviet Union, concerning the 
prosecution and punishment of WW II War Criminals. 
London, August 1940. English.
1-2. Printed booklet and a single leaf with the 
agreement signed between the above: Agreement 
by the Government of the United Kingdom of Great 
Britain… for the Prosecution and Punishment of the 
Major War Criminals of the European Axis, London, 
8th August 1945. A concise version is printed on the 
leaf. 10 pp, 24.5 cm; 2 pp, 33.5 cm. Good condition. 
Folding marks.
3. Single leaf with details about establishment of an 
International Military Tribunal for War Criminals. [2] 
pp, 33.5 cm. Good condition. Folding marks.

Opening price: $400

289. ארכיון מסמכים של ניצולים – מזרח גרמניה, שנות 
ה-40

מפולין  )בעיקר  יהודיים  שואה  ניצולי  של  מסמכים  ארכיון 
ומהונגריה(, שחסו לאחר המלחמה במוסד במזרח גרמניה )איזור 

דרזדן או ֶצֶלה Celle(, ]שנות ה-40[.
המלחמה  שנות  את  ששרדו  אישיים  מסמכים  כולל  הארכיון 
)תצלומים, תעודות( וכן עשרות מסמכים ופריטי-נייר שהונפקו 
במחנות  שהונפקו  זמניות  זהות  תעודות  המלחמה:  לאחר 
עקורים, אישורים ומסמכים רשמיים של ארגוני סיוע לפליטים, 
ישראל  מארץ  שנשלחו  מכתבים  ביוגרפיות,  רשימות  טפסים, 
ועוד. בין השמות הנזכרים במסמכים, שמות משפחות צימרמן, 
 Breitbart, Szulim / Schulin, Auerbach, ברגר,  גולדברג, 
כ-160  הארכיון  כולל  סה"כ  נוספות.  ומשפחות   ,Ajchenbaum
בינוני,  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל  ותצלומים.  מסמכים 

פריטים רבים בלויים, מקומטים או קרועים. 

פתיחה: $2500

documents and paper items which were issued after 
the war: temporary identification cards issued in DP 
camps, certificates and official documents of relief 
societies, forms, biographical writings, letters sent 
from Eretz Israel, etc. Among the names mentioned 
in the documents, families Zimermann, Goldberg, 
Berger, Auerbach, Szulim/Schulin, Breitbart, and 
others. The archive consists of about 160 documents 
and photos. Sizes and conditions vary. In general- fair 
condition, numerous items are worn, creased or torn.

Opening price: $2500

289. Archive of Survivors' Documents – East 
Germany, 1940s

Documents archive of Jewish holocaust survivors 
(mainly from Poland and Hungary), who found refuge 
after the war in an institute in East Germany (in the 
area of Dresden or Celle), [1940s].
The archive contains personal documents which 
survived the war (photos, certificates) as well as 

289
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290. כתובה ממחנה העקורים דגנדורף, 1945 

כתובה לנישואי משה וסרמן עם רחל לנדא. דגנדורף, י"א מרחשון 
תש"ו ]אוקטובר 1945[.

יד. בכתובה המקורית נפלו מספר טעויות אשר  הכתובה בכתב 
תוקנו בעט )בעל דיו שונה(. בצד שמאל למטה חותמת עגולה: 

." Jewish Committee D.P. Camp 7 Deggenderf"
השניה  העולם  מלחמת  לאחר  שהו  דגנדורף  העקורים  במחנה 
והיו  טרזינשטאט  הריכוז  ממחנה  הגיעו  רובם  פליטים,  כ-2,000 
תוססת  תרבותית  פעילות  היתה  זה  במחנה  לישראל.  בדרכם 
שכללה שני עיתונים, קבוצת תיאטרון, בית כנסת, מקוה ומטבח 
מצב  ס"מ   33X20 מקומי.  כסף  הדפיסו  אף  המחנה  אנשי  כשר. 

טוב, סימני קיפול, מעט כתמים בשוליים.

פתיחה: $300

290. Ketubah - Deggenderf D.P. Camp, 1945

Ketubah for the wedding of Moshe Wasserman with 
Rachel Landa. Deggenderg [October 1945].
Handwritten Ketubah. Several mistakes in the original 
Ketubah were corrected in pen (different ink). On the 
lower left side a round ink stamp: "Jewish Committee 
D.P. Camp 7 Deggenderf".
Some 2,000 Holocaust survivors lived in  Deggenderf 
D.P. Camp after the war, most of them came from 
Threisenstadt on their way to Israel. Vibrant cultural 
activities took place in this camp: two papers, a 
theater group, synagogue, Mikveh and a Kosher 
kitchen. Even local currency was printed. 33X20 cm. 
Good condition. Folding marks, minor spots on borders.

Opening price: $300

291. לקט מסמכים – פליטה אוסטרית באנגליה

לקט מסמכים של הנערה אווה סקולס )Eva Sekules(, אוסטריה 
)וינה( ואנגליה, 1933-1954. גרמנית ואנגלית.

גורשה ממנה כשהייתה  בוינה בשנת 1926,  נולדה  אווה סקולס 
 Caldecott-בת 13 ולאחר מכן שוכנה בבית יתומים באנגליה )ב
Community(; בגיל 18 התגייסה לשירות בצבא הבריטי, ב"חיל 

 .)ATS( "העזר לנשים
כולל: תעודות מבית הספר, אישורי מעבר, תלושי מזון  האוסף 
באוסף  הפריטים  של  מלאה  )רשימה  נוספים  ופריטים  ובגדים, 
את  מספרים  שלפנינו  באוסף  המסמכים  דורש(.  לכל  תשלח 
פריטים,   45 סה"כ  ולאחריה.  המלחמה  במהלך  האישי  סיפורה 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250 

291. Collection of Documents – An Austrian 
Refugee in England

Collection of documents of the girl Eva Sekules, 
Austria (Vienna) and England – 1933-1954. German 
and English.
Eva Sekules was born in Vienna in 1926, deported 
when she was 13 years old and later sent to an 
orphanage in England, in Caldecott Community; 
at the age of 18 she enlisted to the British Army, 
Auxiliary Territorial Services – ATS.
Collection includes: school certificates, transfer 
certificates, food and clothes stamps, and other 
items (a complete list will be sent upon request). The 
documents presented are telling her personal story 
during and after the war. Lot of 45 items, various sizes 
and conditions.

Opening price: $250

290291
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שנגרם  נזק  על  פיצויים  בקשת   – מסמכים  לקט   .292
 – השניה  העולם  מלחמת  בזמן  כנסת  בית  מהפצצת 

תוניסיה, 1943-1949

הנגרם  הנזק  לגבי  אדריכל  מאת  דעת  וחוות  רשמיים  מסמכים 
לנכס בבעלות שמעון טרבלסי )Travelsi(, בעקבות פגיעת פצצה 
)צפון   Majas al Bab ישירה בבית הכנסת הסמוך לביתו בעיר 

תוניסיה(. 1943-1949. צרפתית.
אדריכל  רשמית מאת  דעת  חוות   • מודפסים:  שמונה מסמכים 
מומחה מטעם בית המשפט האזרחי בתוניס, הקובע כי בעקבות 
נפילת פצצה בשטח בית הכנסת בעיר Majas al Bab )נובמבר, 
1942(, נגרם נזק לבית בבעלותו של שמעון טרבלסי, אשר נמצא 
העוסקים  נוספים  רשמיים  מסמכים   • הכנסת.  לבית  בסמוך 
בבקשתו של טרבלסי לפיצויים על הנזק הנגרם. סה"כ 8 מסמכים 
)10 דפים(. מצב משתנה. כתמים, סימני קיפול וקרעים )חלקם 

עם פגיעה בטקסט(. אחד המסמכים קרוע לשניים.

פתיחה: $500

292. Documents Collection – Claim for 
Compensations for a Damage Caused by 
Bombardment of a Synagogue during World 
War II – Tunisia, 1943-1949

Official documents and architect's report regarding 
a damage caused to a property owned by Shimon 
Travelsi, following a direct bombardment of a 
synagogue next to his house in the city of Majas al 
Bab (northern Tunisia). 1943-1949. French.
Eight printed documents: • Official expert's report 
by an architect on behalf of the civil court in Tunisia, 
claiming that following a bomb which hit the area 
of a synagogue in the city Majas al Bab (November, 
1942), damage was caused to a house owned by 
Shimon Travelsi, next to the synagogue. • Additional 
legal documents dealing with Travelsi's claim for 
compensation for the damage caused. Total of 8 
documents (10 leaves). Condition varies. Spotting, folding 
marks and tears (some with text omission). One document 
torn into two parts.

Opening price: $500

שארית   - טובה'  'שנה  כרטיס   – תצלומים  שלשה   .293
הפליטה

שלושה תצלומים. גרמניה, 1947 בקירוב. 
וקיבוץ  עליה  שנת  טובה,  "לשנה  מצולם,  טובה'  'שנה  כרטיס   •
חברים  של  תצלום   • האחורי(.  בצדו  ביידיש  )ברכה  גלויות" 
אוסטריה  לינץ,  העקורים  במחנה  הצעיר'  'השומר  בתנועת 
)מתואר בצדו האחורי(. • תצלום נוסף, של מסדר עם דגל )אינו 
מזוהה(. 5.5X8.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. נקבי סיכות וכתם. 

פתיחה: $200

293. Three Photographs – "Shana Tovah" 
Greeting Cards – She'erit HaPlaeita

Three photos. Germany, ca. 1947.
• Photographed "Shana Tovah" card, "LeShana 
Tovah, Aliyah veKibbutz Galuyot" (greeting in Yiddish 
on the reverse). • Photo of "HaShomer HaTaz'ir" 
members in Linz, Austria, DP camp (annotated on the 
reverse). • Additional photo, of a formation with a 
flag (unidentified). 5.5X8.5 cm. Good condition. Minor 
creases. Pin holes and a stain.

Opening price: $200

292
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'שנה  – כרטיסי  294. תצלומים ממחנה מעצר בקפריסין 
טובה'

ה-40,  שנות  ]סוף  בקפריסין,  מעצר  ממחנה  תצלומים  שבעה 
1948 בקירוב[. 

האוהל,  רקע  על  נוסף  תצלום  אוהל;  רקע  על  זוג  של  תצלום 
משלבים בו תצלומים של אוהלים, מגדל שמירה וגדר תיל והגשר 
עם  טובה"  "שנה  כרטיסי  שני  המחנות;  בין  למעבר  ששימש 
במעצר;  במחנה  לצילום  בסטודיו  שנעשו  פוטומונטאז'  עבודות 
הצגה  במהלך  )כנראה,  תאטרון  קבוצת  של  תצלומים  שלושה 
העוסקת בחג החנוכה(. 9X6; 9X13 ס"מ. מצב טוב, סימני קילוף 

והדבקה בגב וכתמים. 

פתיחה: $250

294. Photographs from an Internment Camp in 
Cyprus – "Shana Tovah" Greeting Cards

Seven photos from an internment camp in Cyprus, 
[late 1940s, ca.1948].
Photo of a couple in front of a tent; an additional 
photo in front of a tent, with other photos of tents, 
a watch tower and barbed wires as well as the bridge 
that was used for transfer between camps; two 
"Shana Tovah" cards with photomontages created 
in the internment camp studio; three photos of a 
theater group (probably while performing a play 
for Hanukkah). 9X6; 9X13 cm. Good condition, flaking 
marks and glue remnants on the reverse, spotting.

Opening price: $250

295. שירון ואלבום תצלומים מיניאטורי- מחנות המעצר 
בקפריסין

קראולוס  המעצר  ממחנות  מיניאטורי  תצלומים  ואלבום  שירון 
)Caraolos( ודקיליה )Dhekelia( בקפריסין: 

הוצאת  נוימן.  מאיר  בעריכת  א',  חוברת  קפריסין,  שירון   .1
הסמינריון למדריכים של הג'וינט על שם פנחס רוטנברג בגירוש 
קפריסין, קפריסין, "מחנות החורף" )נדפס בדקיליה(, ערב ראש 
הקדשה  איורים.  עם  ותוי-נגינה,  שירים   .]1949[ תש"ט  השנה 
בכתב יד. ]1[, 48 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים 

בשדרה. 
המעצר,  ממחנות  תצלומים  עשרה  ובו  מיניאטורי  2.אלבום 
מודבקים על דפי בריסטול כחולים. כריכת עץ אחוזה בחוט כחול, 
 5X8 אלבום  ס"מ,   2X3.5 תצלומים  "קפריסין".  נחרט  החזית  על 

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $400

295. Song Book and Miniature Photo-Album – 
Detention Camps in Cyprus

Song book and miniature photo-album from Caraolor 
and Dhekelia detention camps in Cyprus:
1. Cyprus Song Book, booklet "A", edited by Meir 
Neuman. Issued by "Joint" Pinchas Rotenberg 
Seminary for Guides in Cyprus exile, Cyprus, "Winter 
Camps" (printed in Dhekelia), eve of Rosh HaShanah 
1949. Songs and sheet music, with illustrations. 
Handwritten dedication. [1], 48 pp, 21 cm. Good 
condition. Spotting. Minor tears to spine.
2. Miniature photo-album with 10 photos of the 
detention camps, pasted to blue Bristol leaves. 
Wood binding, with blue thread, engraved on the 
front binding: "Cyprus". Photos 2X3.5 cm, album 5X8 
cm. Good condition. Minor spotting. Minor damages to 
binding.

Opening price: $400 

296. גליון "אונדזער שטימע" – "קֹולנּו" - ברגן בלזן, 1946

דער  פון  ארגאן  צווייווָאכנשריפט  ]"קֹולנּו"[,  שטימע  אונדזער 
שארית-הפליטה אין דער ענגלישער זָאנע. הוצאת הועד היהודי 

המרכזי בברגן בלזן, פברואר 1946. יידיש. 
דו-שבועון לשארית הפליטה באיזור הבריטי. שנה שניה, גליון 7. 
כולל טקסטים שונים, תצלומים ואיורים רבים. 36 עמ', 30.5 ס"מ. 
קרעים  ושביר.  יבש  נייר  וקרועה.  מנותקת  עטיפה  בינוני.  מצב 

בשולי הדפים. 

פתיחה: $200

294

295
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296. Issue of "Undzer Shtime" – "Our Voice" – 
Bergen Belsen, 1946

Undzer shtime ["our voice"], Zweiwochnschrift 
irgun fun der sheerit hapleita in der englisher zone. 
Published by the Central Jewish Committee in Bergen 
Belsen, February 1946. Yiddish.
A bi-weekly for She'erit HaPlaeita in the British 
Zone. 2nd year, issue no. 7. Various texts, numerous 
illustrations and photos. 36 pp, 30.5 cm. Fair condition. 
Torn and detached cover. Dry and fragile paper. Tears at 
leaves' edges.

Opening price: $200

297. גליונות עתון תנועת נוח"ם ו"דבר התנועה" – מינכן, 
1948-1946

1-2. שתי חוברות "דבר התנועה". הוצאת ההנהגה הראשית של 
נוח"ם – נוער חלוצי מאוחד – בגרמניה, מינכן, תש"ז 1947. יידיש. 
הנהגת  החלטות  בנושא  אקטואליים  עדכונים  עם  חוברות 
התנועה.  של  השוטפת  והפעילות  ההכשרה  מועצות  התנועה, 

מודפסות במכונת כתיבה ומשוכפלות. 
נוער  פון  ארגאן  "צענטראלער  'נוח"ם',  גליונות  חמישה   .3-7
חלוצי מאוחד אין דייטשלאנד" / "עתון התנועה בגרמניה". מינכן, 

1946-1948. יידיש. 
גליונות 3, 6, 10, 11, 12. העורך: שלום דארנער )דורנר(. כוללים 
תצלומים ומידע רב מיישובי ארץ ישראל וכן סקירות על פעילות 

התנועה בגרמניה. 
סה"כ 7 חוברות. 30 ס"מ. מצב כללי טוב, קרעים בשדרה ובשוליים 

וכתמים. 

פתיחה: $500

297. Issues of "Noham" Movement Journal and 
"Dvar HaTenu'a" – Munich, 1946-1948

1-2. Two booklets "Dvar HaTenu'a". Published by 
"Noham" movement leadership – No'ar Halutzi 
Meuhad – in Germany, Munich, 1947. Yiddish.
Booklets with actual updates concerning the 
movement's decisions and current activities. 
Typewritten and stenciled.
3-7. Five issues of "Noham" "zentrale irgun fun noar 
halutzi mehukhad it deitchland"/movement's journal 
in Germany". Munich, 1946-1948. Yiddish.
Issues no. 3,6,10,11,12. Editor: Shalom Dorner. With 
photos and information about the Yishuv in Eretz 
Israel and about the movement's activities in Germany.
Lot of 7 booklets. 30 cm. overall good condition, tears 
found on spine and at the edges, spotting.

Opening price: $500

296297
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298. חוברת בנושא פעילות "אורט" בגרמניה, 1948

פעמית  חד  הוצאה  שטוטגארט.   –  1 דיסטריקט  ]אורט[  ָארט 
יעקב  המהנדס  בעריכת  "אורט",  של  המחוזית  הלשכה  מטעם 

באביצקי. שטוטגרט, גרמניה, ינואר 1948. יידיש ואנגלית. 
חוברת ובה תיאור פעולותיו של ארגון "אורט" במחנות העקורים 
בגרמניה, בבתי הספר ובקורסים המקצועיים לשארית הפליטה, 
בערים  הפעילות  את  סוקרת  החוברת  רבים.  תצלומים  עם 
ווסראלפינגן   ,)Schwäbisch Hall( שווביש-האל  שטוטגרט, 
לייפהיים   ,)Heidenheim( היידנהיים   ,)Wasseralfingen(
יעקב  העורך,   .)Neu Ulm( וניי-אולם  אולם   ,)Leipheim(
וחוקר החקלאות היהודית  )לימים: לבבי( היה חקלאי  באביצקי 
בפולין בגליציה ובבירוביגאן. 42 עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. קמטים, 

קרעים בשולי העטיפה ומעט כתמים. 

 פתיחה: $250

298. Booklet about the "Ort" Activities in 
Germany, 1948

Ort district 1 – Stuttgart. A one-time edition issued by 
Ort's central bureau , edited by the engineer Ya'akov 
Babitzky. Stuttgart, Germany, January 1948. Yiddish 
and English.
A booklet reviewing the "Ort" organization activities 
in Displaced Persons Camps in Germany, in schools 
and vocational courses for She'erit HaPleita, with 
numerous photos. The booklet reviews activities in the 
cities of Stuttgart, Schwäbisch Hall, Wasseralfingen, 
Heidenheim, Leipheim, Ulm and Neu Ulm. The editor, 
Ya'akov Babitzky (later: Levavi) was a farmer and 
researcher of Jewish agriculture in Poland, Galicia and 
Birobidjan. 42 pp, 30 cm. Good condition. Creases, tears 
at the edges of the cover and minor spotting.

Opening price: $250

299. מגזין "אורט" לשארית הפליטה – לינץ, 1948 – חמש 
חוברות

אילוסטרירטע ארט מאגאזין / Ilustrirter Ort Magazin, ירחון, 
)בחינם(  לחלוקה  בלינץ,  העולמי  אורט  מרכז  ע"י  לאור  יוצא 
גליונות  חמש חוברות:  לינץ, 1948.  במחנות העקורים היהודים. 
2, 3, 4-5, 8-9, 10. מצב כללי טוב. מעט כתמים. קרע בעטיפת 

חוברת 8-9. 

פתיחה: $500

299. "Ort" Magazine for "She'erit HaPleita" – 
Linz, 1948 – Five Booklets

Ilustrirter Ort Magazin, Monthly magazine, published 
by the Ort World Center in Linz, for free distribution 
in Jewish DPC's. Linz, 1948. Five booklets: Issues no. 
2,3,4-5,8-9,10. Overall good condition. Minor spotting. A 
tear found on the cover of booklet 8-9.

Opening price: $500

298299
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300. גיליון הביטאון הלאומי-דתי "ישורון" – מינכן, 1948

 ,6 מס'  גליון  דייטשלאנד.  אין  ישורון"  "ברית  פון  ארגאן  ישורון, 
מינכן, אב, תש"ח, אוגוסט 1948. "שנה ראשונה למדינת ישראל". 

יידיש ומעט עברית. 
אשר  דתי-אורתודוכסי  רביזיוניסטי  ארגון  היה  ישורון"  "ברית 
מלודז'  טרייסטמן  ד"ר  עמדו  בראשו   .1929 בשנת  בפולין  הוקם 

ואברהם רוזנפלד. 40, ]2[ עמ'. 30 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $200

300. Issue of "Yeshurun" Journal - Munich, 1948

Yeshurun, irgun fun "brit yeshurun" in Deitchland. 
Issue no. 6 , Munich, August, 1948. Yiddish and some 
Hebrew.
"Brit Yeshurun" was a revisionist religious-orthodox 
organization, founded in Poland in 1929. Dr. 
Treitsman of Lodz and Avraham Rosenfeld were the 
organization's heads. 40, [2] pp. 30 cm. Good condition. 
Minor spotting.

Opening price: $200

301. גליון חוברת "לנוער" – מרכז "דרור" – לינץ, 1946

חלוצי- נוער  "דרור",  מרכז  הוצאת  א'.  מס'  חוברת  ַלנַֹער, 
סוציאליסטי, לינץ, אוסטריה, כסלו תש"ז ]דצמבר 1946[. יידיש. 

ביידיש.  כולה  ומשוכפלת,  כתיבה  במכונת  מודפסת  החוברת 
ארגון  "דרור",  תנועת  על  אינפורמטיביים  טקסטים  כוללת 
ה"הגנה", חיי בר בורוכוב, חיי היום-יום בקיבוץ, חג החנוכה, ועוד. 
]1[, 26 דף, 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים  ]שער מעטפת[, 

קלים בעטיפה. 

פתיחה: $250

301. "LaNo'ar" Issue – "Dror" Center – Linz, 1946

LaNo'ar, booklet no. 1. Published by "Dror" center, 
Socialist-pioneering youth, Linz, Austria, December 
1946. Yiddish.
The booklet is typewritten and stenciled, in Yiddish. 
Informative texts about the "Dror" movement, the 
"Haganah" organization, the life of Ber Borochov, 
about daily life in the Kibbutz, Hanukkah, etc. [cover 
title page], [1], 26 leaves, 27 cm. Good condition. Minor 
spotting and slight faults on cover.

Opening price: $250

300301
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302. חוברת בנושא בתי הילדים של ארגון אז"ע - פריז, 
1946

 ,.O.S.E הוצאת   .O.S.E.-FRANCE, children's homes, 1946
פריז, 1946. אנגלית.

אז"ע,  ההומניטרי  הארגון  של  הילדים  בבתי  העוסקת  חוברת 
ארגון יהודי לשמירת בריאות היהודים ולסיוע לילדים. החוברת 
מלווה תצלומים רבים ועבודות פוטומונטאז'. חלק מהתצלומים 
 Walter( ועיצוב החוברת נעשו בידי הצלם הגרמני וולטר לימוט

 .)Limot
היהודים  בריאות  לשמירת  עולמי  יהודי  ארגון  הוא  עז"ה  ארגון 
הקים  השניה  העולם  מלחמת  תחילת  עם  לילדים.  ולסיוע 
מגרמניה  פליטים  ילדים  קלטו  בצרפת אשר  ילדים  בתי  הארגון 
או  נאציים  ריכוז  למחנות  נשלחו  שהוריהם  ילדים  ומאוסטריה, 
קלים,  קרעים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 עמ',   ]40[ נהרגו. 

קמטים. מספר דפים רופפים.

פתיחה: $200

302. Booklet concerning the O.S.E. Children's 
Homes – Paris, 1946

O.S.E.-France, children's homes, 1946, issued by O.S.E., 
Paris, 1946. English.
A booklet concerning children's homes of the 
humanitarian organization O.S.E., a Jewish organization 
for the health of Jews and for assisting children. 
The booklet is accompanied by numerous photos 
and photo-montages. Some of the photos as well 
as the booklet's design were done by the German 
photographer Walter Limot. O.S.E is a Jewish world 
organization for the health of Jews and for assisting 
children. Upon the break of WW II the organization 
established children's homes in France to which 
refugee children from Germany and Austria, whose 
parents were deported to Nazi concentration camps or 
murdered, were sent. [40] pp, 26.5 cm. Good condition. 
Spotting, minor tears, creases. Several loose leaves.

Opening price: $200

303. אוסף עתונים פנימיים של יחידות הבריגדה היהודית, 
1944-1946

היהודית,  בבריגדה  שונות  יחידות  של  פנימיים  עתונים  אוסף 
ביניהם עתונים נדירים, שנדפסו בארץ ובחו"ל בשנים 1944-1946:
בבנגאזי  העברי  האורדננס  שבועון  "דקלים",  גליונות  שני   .1-2

]לוב[, 1944 )גליונות ג' ו-ד'(. 
3. גליון "הד הסוללה", בטאון סוללת תותחני-השדה 606 בחי"ל, 

בלגיה, אפריל 1946 )כנראה לא נדפס יותר(. 
העברית  הסוללה  התותחנים",  "עלון  גליונות  חמישה   .4-8

הראשונה לתותחנות נגד-מטוסית, 1944 )גליונות 7-10, 13(. 
9-10. שני גליונות "חיל החרשת, בטאון הפלוגה העברית לחרשת 

ולציוד REME 319, 1944 )גליונות ב', ג'(. 
 1944 שני,  עברי  גדוד   –  )12( ה'  פלוגה  "פלוגתנו",  גליון   .11

)"מוקדש לשלש שנות הפלוגה"(. 
הארץ- הרגימנט  השני,  העברי  הגדוד  עתון  "הגדוד",  גליון   .12

ישראלי, 1944 )גליון 1(. 

13-18. ששה גליונות "ידיעות מהארץ על הנעשה בארץ, בגולה 
 1945 היהודי,  החייל  למען  הארצי  הועד  הוצאת  ובתנועה", 

)גליונות 55, 58, 66, 71, 80, 88(. 
19-26. שמונה גליונות "עוז – ידיעות, תגובות ומגמות – במאבק", 
1946 )גליונות 4, 8-12, 14 + חוברת לא ממוספרת עם הכותרת 

"איתן" וחותמת "עוז"(. 
27-31. חמישה גליונות "החיל, עתון יומי לחיילים עברים", מערב 

אירופה, 1945-1946 )גליונות 431, 449, 552, 560, 562(. 
חוברת  חי"ל",   – הלוחמת!  היהודית  לחטיבה  התגייס  "קום   .32

בהוצאת הסוכנות היהודית, ]1944 בקירוב[. 
סה"כ 32 חוברות ועתונים. גודל משתנה. מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $1000
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303. Collection of Internal Papers of Jewish 
Brigade Units, 1944-1946

Collection of internal papers of various Jewish Brigade 
units, amongst them rare issues printed in Eretz Israel 
and abroad during the years: 1944-1946
1-2. Two issues of "Dekalim", Weekly paper of the 
Jewish Ordnance in Benghazi [Lybia], 1944 (issues 3 
and 4).
3. Issue of "Hed HaSolelah", Field Artillery Battery 606 
of HI"L, Belgium, April 1946 (seems that no additional 
issues were printed).
4-8. Five issues of "Artillery Paper", First Jewish 
Artillery Battery Anti-Air, 1944 (issues 7-10, 13).
9-10. Two issues of."The Jewish Workshop Company 
319 REME", 1944 (issues 2, 3).
11. Issue of "Plugateinu" , Company 5 (12) – Second 
Jewish Regiment, 1944 ( "Dedicated to the Company's 
3 years") .
12. Issue of "Ha'gdud", the second Jewish Regiment 
paper, the Eretz Israeli Regiment, 1944 (Issue 1).
13-18. Six issues of "News from Eretz Israel, the 
Diaspora and the Movement", issued by the National 
Committee for the Jewish Soldier, 1945 (issues 
55,58,66,71,80,88).
19-26. Eight issues "Oz – News, Responses and Trends 
– in the Struggle", 1946 (issues 4, 8-12, 14 + not 
numbered issue with the title "Eitan" and "Oz".
27-31. Five issues of "HAHI"L, daily paper for 
Jewish Soldiers". West Europe, 1945-1946 (issues 
431,449,552,560,562).
32. "Enlist to the Fighting Jewish Division! – "HI"L", 
booklet issued by the Jewish Agency, [ca.1944].
Lot of 32 booklets and papers. Size varies. Fair-good 
condition.

Opening price: $1000

היחידה  של  דו-שבועון   – העברי"  "החייל  גליונות   .304
העברית להובלה, 1943-1942 

היחידה  של  דו-שבועון  העברי",  "החייל  גליונות  עשר  שלושה 
יחידה  המלכותי,  השרותים  חיל  ר.א.ס.ק.,   178 הארץ-ישראלית 
משה  טבקאי;  אריה  עורכים:  )י.ע.ל(.  כללית  להובלה  עברית 

מוסנזון. ]מצרים, לוב[, איטליה, 1943-1942. 
גליונות מספר: 11, 18, 21, 30-32, 35, 39, 42, 45, 57, 63. אחת 
החוברות הנה תוספת לגליון מס' 42. במספר גליונות חסר הדף 
מעט  כתמים,  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   32 ממוצע:  גודל  האחרון. 

קרעים וקמטים. 

פתיחה: $250

304. "HaChayal HaIvri" Issues – Bi-Weekly of the 
Jewish Transportation Unit, 1942-1943

Thirteen issues of "HaChayal HaIvri", a bi-weekly of 
the Eretz Israeli Unit 178, Royal Services Forces, Jewish 
Unit for General Transport (Y.E.L). Editors: Aryeh 
Tabkai; Moshe Mosinsohn. [Egypt, Libya], Italy, 1942-
1943.
Issues number: 11, 18, 21, 30-32, 35, 39, 42, 45, 57, 63. 
One booklet is an appendix to issue no. 42. Last leaf 
of several issues is missing. Average size: 32 cm. Overall 
good condition. Spotting, minor tears and creases.

Opening price: $250
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305. גיוס לצבא הבריטי – חמשה כרוזים

מלחמת  במהלך  הבריטי  לצבא  לגיוס  הקוראים  כרוזים  חמשה 
העולם השניה. 

היהודית  לחטיבה  לגיוס  הקורא  כרוז  העברי",  הנוער  "אל   •
מבני  נפלו  ספור  לאין  "קרבנות  היהודית(.  )הבריגדה  הלוחמת 
עמנו בשדות לא לנו – האמנם לא תבואו למלא את מקום חללי 

החי"ל". דפוס "עבודה", תל-אביב, ניסן תש"ה. 
משתפים  הברית  בצבאות  יהודים  מיליון  בישראל!...  "צעיר   •
פעולה בחסול הנציזם ומה חלקך?... הקשב לקול אחים-שבויים 

שנפדו!". דפוס "עבודה", תל-אביב. 
הישוב.  להתגייסות  המרכז  מטעם  כרוז  העברי!",  הנוער  "אל   •
היהודית  הסוכנות  של  הגיוס  בלשכות  מיד  "להתיצב  קריאה 

עבודה  למחנות  הנוטרים,  לחיל  העברים,  לגדודים  ולהתגייס 
קואופ.  דפוס  חובתו".  יעשה  לא  אשר  איש  ישאר  בל  ואימונים. 

"אחדות", תל-אביב.
• שני כרוזים צבעוניים מטעם המרכז להתגייסות הישוב: "להגנת 

עם ומולדת לחיל הנוטרים התגייס"; "מקומך בצבא!".
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

305. Five Proclamations - Recruitment to the 
British Army

Five proclamations calling to enlist to the British Army 
during WW II.
• "To the Jewish Youth", proclamation calling to enlist 
to the Jewish Brigade. "Endless number of victims fell 
in foreign fields – shall you not come to replace the 
victims of the HI"L". "Avoda" printing press, Tel-Aviv, 
Nissan 1945.
• "Youthter in Israel!...one million Jews in the Allied 
Forces cooperate to exterminate Nazism and how 
about you?...listen to brothers who were imprisoned 
and were rescued!" "Avoda" printing press, Tel-Aviv.
• "To the Jewish Youth!" proclamation issued by the 
center for the Yishuv's enlistment. A call to "report at 
once in the recruitment centers of the Jewish Agency 
and join the Jewish regiments, the guards, the work 
and training camps. There should be no one who does 
not fulfill his duty". "Achdut" cooperative printing 
press, Tel-Aviv.
• Two proclamations in color issued by "The 
Recruitment Center:" To defend the people and your 
homeland – enlist to the guarding forces"; "You 
belong in the Army!".
Sizes and conditions vary.

Opening price: $500

306. אלבום תצלומים של חיילת בחיל החרושת )חימוש( 
אל-עלמיין  קרב   /  1942-1945 היהודית,  הבריגדה  של 

ו"מבצע אוואלאנש"

חייל?( בפלוגת החרושת  )או שמא  חיילת  אלבום תצלומים של 
 REME – Royal Electrical and( ר.אי.מ.אי   329 הא"י 

Mechanical Engineers(. מצרים, איטליה ולוב, 1942-1945. 
גדולים  תצלומים  שני  ביניהם  יחודיים,  תצלומים  כולל  האלבום 
מ"מבצע אוואלאנש" )Operation Avalanche( - פלישת בעלות 
הברית לאיטליה )ספטמבר 1943( – באחד נראים הכוחות יורדים 
אל היבשה ובשני חיילים צועדים עם ציוד, לאחר הגעתם לסלרנו 
1944-1945; תצלום  כביר,  )Salerno(; תצלומים רבים מתל אל 
של ערימת תרמילי פגזים לאחר קרב אל-עלמיין, אוקטובר 1942; 
קסאסין )Kassassin(, מצרים; טוברוק 1942 )צפון לוב(; תצלומים 
ממסדר נצחון שנערך ב"יום הנצחון" על גרמניה במחנה בתל אל-
 )Stuka( "שטּוקה"  ומפציצי-צלילה  טנקים  של  תצלומים  כביר; 
לאחר קרב אל-עלמיין השני   )El Daba( באל-דאבה  מושבתים 
גבול   ,)Capuzzo( בקפוצו  הריסות   ;)1942 )אוקטובר-נובמבר 
תצלומים   ;S-Camp, 1944 של  כדורגל  קבוצת  מצרים-לוב; 
קבוצתיים של קציני תל אל כביר, מצרים; תצלומים קבוצתיים 
של פלוגות חרושת נוספות )529( ושל חברים וחברות בפלוגות 
החרושת; וכן תצלומים של פעילות הפלוגה השוטפת, בה נראים 
שהיו  הלחימה  אמצעי  ותיקון  באחזקת  הפלוגה  וחיילות  חיילי 

בשימוש חילות היבשה. 
 ,REME-ה החרושת,  חיל  של  חשוב  חלק   1942-1944 בשנים 
של  המלחמה  זירות  עורף  ובמצרים,  ישראל  בארץ  פרוס  היה 
המדבר המערבי, יוון ואיטליה. בחודש יוני 1942 התחילו להתגייס 
כ-600  הצטרפו  ואליהם  ארצישראליים  ונערות  נערים  זה  לחיל 
מיהודי מצרים. במהלך שנת 1943 הוקמו ארבע פלוגות עבריות 
ב-REME, אליהן התגייסו בעלי-מקצוע מיומנים בתחומי מכניקה 
עדינה, אופטיקה וטיפול בציוד מכני ובנשק כבד. 133 תצלומים, 
גודל משתנה: 3X5 ס"מ עד 18X23 ס"מ. מרבית התצלומים בגודל 
6.5X9.5 ס"מ. חלקם מתוארים. מצב בינוני-טוב. חלקם מודבקים 
כריכה  ס"מ,   24X34 אלבום  בדבק.  או  בנייר דבק  האלבום  לדפי 

דמוית עור עם תבליט-נחושת )מפת א"י(. מצב טוב. 

פתיחה: $2500
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officers, Egypt; group photos of other Electrical and 
Mechanical Engineers companies (529) and of friends 
in 329 company; photos of current operations where 
soldiers are seen maintaining and fixing weapons 
which were used by infantry forces.
In the years 1942-1944 a significant section of the 
REME forces was spread in Eretz Israel and in Egypt, the 
home front of battles in the Western Desert, Greece 
and Italy. In June 1942 Eretz Israeli boys and girls 
started to enlist to this force joined by 600 Egyptian 
Jews. During the year of 1943 four Jewish companies 
were established in REME, to which proficient 
craftsmen in the area of precision mechanics, optics 
and maintenance of mechanical equipment and 
heavy weapons were recruited. 133 photos, size varies: 
3X5 cm to 18X23 cm. Most of the photos 6.5X9.5 cm. 
Some annotated photos. Fair-good condition. Some of the 
photos are pasted to the album leaf with adhesive tape or 
with glue. Album 24X34 cm, leather-like binding with a 
copper-relief (map of Eretz Israel). Good condition.

Opening price: $2500

306. Photo Album of a Soldier in the Royal 
Electrical and Mechanical Engineers Forces - 
REME - of the Jewish Brigade, 1942-1945 / El-
Alamein Battle and "Operation Avalanche"

Photo album of a female-soldier (or a soldier?) serving 
in the 329 Palestine W/Shop Coy. R.E.M.E.. Egypt, Italy 
and Libya, 1942-1945.
The album contains unique photos, including two 
large photos of Operation Avalanche – invasion of the 
Allies into Italy (September 1943) – one photo features 
forces disembarking on shore and the other portrays 
soldiers marching with equipment after arrival in 
Salerno; numerous photos of Tel El Kabir, 1944-1945; 
photo of shells after the El-Alamein battle, October 
1942; Kassassin, Egypt, Tubruk 1942 (North Libya); 
photos of the Victory Parade on "Victory Day" against 
Germany in Tel El Kabir camp; photos of tanks and 
Stuka dive-bombers out of action in El Daba after the 
second El Alamein battle (October-November 1942); 
ruins in Capuzzo, on Egypt-Libya border; S-Camp 
soccer team, 1944; group photos of Tel El Kabir 

306

306
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ספורט  פעילות   – טלבר  עדין   – תצלומים  אלבומי   .307
בבריגדה היהודית

עדין  מעזבון  תצלומים,  מאות  ובהם  תצלומים  אלבומי  עשרה 
טלבר )ראה אודותיו בפריט 243(. התצלומים מתעדים את השנים 
הראשונות לאחר עלייתו לארץ, את תקופת שירותו כקצין חבלה 
ותחרויות  פעילויות  וכן  ובאירופה(  )בארץ  היהודית  בבריגדה 

ספורט שארגן, בעיקר במסגרת הבריגדה היהודית. 
פלשתינה   •  .1935-1938 העמק,  משמר   • האלבומים:  בין 
 •  .1944 ואיטליה,  מצרים  פלשתינה,   • ו-1948.   1939 ואנגליה, 
היהודית,  הבריגדה  של  הראשון  העברי  בגדוד  ספורט  תחרויות 

• מרוץ שליחים השרון, של הגדוד  )שני אלבומים(.   1942-1946
העברי הראשון )הבריגדה היהודית(, מארס 1943. • שני אלבומים 
עם תצלומים מתקופת השירות בבריגדה, בארץ ובאיטליה, 1945. 
ועוד.   ,1948 העצמאות,  מלחמת  מתקופת  תצלומים  אלבום   •

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400

307. Photo-Albums – Adin Talbar – Sports 
Activities in the Jewish Brigade

Ten photo albums with hundreds of photos, from 
the estate of Adin Talbar (see item 243). The photos 
document Talbar's first years in Eretz Israel, his service 
as an officer in the Jewish Brigade (in Eretz Israel and 
in Europe) as well as sports activities and competitions 
which he organized mainly during his service in the 
Jewish Brigade.
Amongst the albums: • Mishmar HaEmek, 1935-1938. 
• Palestine and England, 1939 and 1948. • Palestine, 
Egypt and Italy, 1944.•Sports competitions in the 
First Jewish Regiment of the Jewish Brigade, 1942-
1946 (two albums). • Relay race HaSharon of the 
first Jewish Regiment (Jewish Brigade), March 1943. 
• Two photo albums of the Jewish Brigade service in 
Eretz Israel and Italy, 1945. • Photo album of the War 
of Independence period, 1948, and more. Sizes and 
conditions vary. Overall good condition.

Opening price: $400

307
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308. אוסף מכתבים – חיילת בצבא הבריטי, 1943-1945 
– זיוה טלבר

אוסף מסמכים ומכתבים שנשלחו אל זיוה צ'יז'יק ]טלבר[, נהגת 
המכתבים  )מרבית   1950 עד   1943 לנשים(,  העזר  )חיל  בא.ט.ס. 

מהשנים 1943-1945(.
 17 בת  בהיותה   1943 בשנת   ATS-ל התגייסה  צ'יז'יק  זיוה 
]"בלשכת הגיוס של הסוכנות היהודית נאמר לי שעלי להתגייס 
אותו שעדיף שאלך  ושכנעתי  בני מרשק  עם  נפגשתי  לפלמ"ח. 
לצבא"[. לאחר קורס נהיגה ומכונאות במצרים, התמחות בנהיגת 

אמבולנס ושירות קצר במצרים, עברה לשרת באיטליה.
והרהורים  זכרונות  שירים,  פנקסי  מספר  כולל  שלפנינו  האוסף 
)מצרים, תל-אביב ואיטליה, 1944-1945(; כרטיסי "שנה טובה", 
שנשלחו  מכתבים   ;ATS-ב שונות  פלוגות  של  כרטיסים  ביניהם 
מהשנים  מכתבים  )וכן   ATS-ב שירותה  בתקופת  זיוה  אל 
הבאות(, ביניהם כמות גדולה של מכתבים שנשלחו מאת ידידות 
וידידים ששירתו אף הם בצבא הבריטי באותן שנים; שני אלבומי 
 ,1943-1944 בשנים  זיוה במצרים ובאיטליה  תצלומים שצילמה 

ופריטים נוספים. סה"כ מאות פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

308. Collection of Letters – Soldier in the British 
Army, 1943-1945 – Ziva Talbar

Collection of documents and letters sent to Ziva Cizik 
[Talbar], an A.T.S. (Auxiliary Territorial Service) driver, 
1943-1950 (most of the letters between the years 
1943- and 1945).
Ziva Cizik joined the ATS in 1943 at the age of 17 
["The Recruitment Office of the Jewish Agency told 
me that I should join the Palmach. I met with Benny 
Marshak and convinced him that I should rather go 
to the army"]. After a driving and mechanics course 
in Egypt, specialization as an ambulance driver and a 
short service in Egypt, she was posted in Italy.
The collection presented includes several notebooks 
of poems, memories and passing thoughts (Egypt, 
Tel-Aviv and Italy, 1944-1945); "Shana Tovah" cards 
including cards of various ATS companies; letters sent 
to Ziva during her service in ATS (as well as letters of 
later years), including a significant amount of letters 
sent by friends who also served in the British Army 
during the same years; two photo albums with photos 
which Ziva took in Egypt and in Italy in 1943-1944, 
and additional items. Lot of hundreds of items. Sizes and 
conditions vary.

Opening price: $300
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לשארית  ההצלה  ועד  מתנת  תורה  חומשי  חמשה   .309
הפליטה - דף נדיר אל צה"ל

חמשה חומשי תורה מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה, 
אביעזר  ורבי  בארוך  נפתלי  רבי  ההצלה  ועד  רבני  בהוצאת 

בורשטין. מינכן, תש"ז ]1947[.
ואונקלוס.  רש"י  פירוש  עם  וקהלת,  איכה  רות,  ומגלות  חומש 
ההגנה  צבא  "אל  מכתב  ובו  מודפס  דף  נכרך  הספר  בפתח 
בישראל" מאת הרב שמואל אבא סניעג, יו"ר ועד אגודת הרבנים 
וחיזוק  עידוד  דברי  ובו   )1948 דצמבר  תש"ט,  )מינכן,  בגרמניה 
לחיילים צה"ל. בדף הבא אחריו חותמת "תשורה לצבא ההגנה 
לישראל מאת American Vaad Hatzala" וחותמת עם שמות 
הידוע,  השער  דף  הנו  השלישי  הדף  ובורשטין.  בארוך  הרבנים 
בדפוס ליטוגרפי צבעוני. ]2[, ב-ס; נה; ]1[, נו-צז; מח; ]1[, מט-
צז דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. אינו כרוך. רישומים בעפרון. כתמים 

קרעים בשולי הדפים וקמטים בפינות. 

פתיחה: $250

309. Pentateuch – Gift of Va'ad HaHatzala to 
She'erit HaPleita – Rare Leaf to IDF

Pentateuch – gift of Va'ad HaHatzala to She'erit 
HaPleita, published by Va'ad HaHatzala rabbies 
Naftali Baruch and Aviezr Burstein. Munich, [1947].
Pentateuch and the Book of Ruth, Eicha and Kohelet, 
with Rashi and Onkelus commentary. A printed 
letter to "Israel Defense Forces" is bound at the 
opening of the book written by rabbi Shmuel Abba 
Snieg, chairman of German Rabbies Society (Munich, 
December 1948) encouraging IDF soldiers. Following 
this leaf appears an ink stamp "gift to IDF by American 
Vaad Hatzala" and an ink stamp with the names of 
rabbies Baruch and Burstein. The third leaf is the 
known title page in lithographic printing, in color. 
[2], 2-60;55;[1],56-97; 48;[1],49-97 leaves, 17.5 cm. Good 
condition, Not bound. Inscriptions in pencil. Spotting, tears 
to edges of leaves and creases to corners.

Opening price: $250

310. לוח לשנת תש"ז – אגודת ישראל - ברטיסלבה

לוח לשנת תש"ז )1946-1947(. הוצאת אגודת ישראל, ברטיסלבה 
)פרשבורג(, ]1946[. עברית וסלובקית. 

בפתח החוברת מופיע הלוח ואחריו נדפסו תפילות שבת וברכות. 
ישראל"  "אגודת  אודות  קצרים  טקסטים  שולבו  הלוח  בדפי 
מצב  ס"מ.   12 ממוספרים,  לא  עמודים  ופרסומות.  ומטרותיה 
בספריה  מופיע  אינו  האחרונים.  בעמודים  פגמים  כתמים.  טוב, 

הלאומית. 

פתיחה: $200 

310. Calendar for 1947 – Agudat Israel – Bratislava

Calendar for the year 1946-47. Produced by Agudat 
Israel, Bratislava (Pressburg), [1946]. Hebrew and 
Slovakian.
The booklet opens with the calendar which is followed 
by Shabbat prayers and blessings. Short texts about 
"Agudat Israel" are integrated into the calendar as 
well as its goals and some advertisements. Pages not 
numbered, 12 cm. Good condition, spotting, damages to 
last pages, Not in NLI collections.

Opening price: $200

311. מאמר האחדות / מדרש ריב"ש טוב / מעלות התורה 
– שנגחאי, 1946

שלושה חיבורים אשר נדפסו בדפוס סטריאוטיפי - דפוס שלמה 
יוסף ב"ר משה מייזליש מאוסטרוב-מאז, שנגחאי, תש"ו ]1946[.

יסוד האמונה  • מאמר האחדות,  יחד:  כרוכים  שלושה חיבורים, 
מהדורת  של  סטריאוטיפי  דפוס  יעבץ.  יוסף  מאת  החיים,  ואור 
ורשה תרל"א ]1871[ )לשלושת חלקי החיבור שער זהה – "ספר 
של  סטריאוטיפי  דפוס  טוב.  ריב"ש  מדרש   • האחדות"(  מאמר 
מהדורת קעטשקעמעט תרפ"ז ]1927[. שני שערים זהים. • ספר 
דפוס  מווילנא.  זלמן  שלמה  בן  אברהם  מאת  התורה,  מעלות 
סטריאוטיפי של מהדורת וילנה תרמ"ב ]1882[. 80, 96, 112, 32 
עמ'. כרך 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בשולי הדפים. נייר 

יבש ושביר. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $200
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311. Ma'amar HaAchdut / Midrash Ribash Tov / 
Ma'a lot HaTorah – Shanghai, 1946

Three compositions printed in stereotype printing 
– Shlomo Yossef ben Moshe Meislish of Ostrov, 
Shanghai, 1946.
Three writings bound together: •Ma'amar HaAchdut, 
Yesod Haemuna and Or HaChaim, by Yossef Yabetz. 
Stereotype printing of Warsaw 1871 edition (the 
three parts of this composition have an identical title 
page – "Sefer Ma'amar HaAchdut"). •Midrash Ribash 
Tov. Stereotype printing of 1927 Kecskemet edition. 
Two identical title pages.•Sefer Ma'a lot HaTorah, by 
Avraham ben Shlomo Zalman of Vilnius, stereotype 
printing of 1882 Vilnius edition. 80,96,112,32 pp. 
Volume 18.5 cm. Good-fair condition. Tears to borders of 
leaves. Dry and fragile paper. Damages to binding.

Opening price: $200

312. "הכיפה הכחולה" – סיפור לילדים על ימי השואה

ברלוי, תל- ב.  ]ברלוי[. הוצאת  בנימין  צבי  ַהְּכֻחָּלה, מאת  ַהִּכָּפה 
אביב, ]1945[. ציורים של ל. דיקשטין. 

מזימת  על  שומעת  כחולה  כיפה  הילדה  לילדים:  מאויר  סיפור 
הגרמנים להרוג את היהודים, בורחת ליער ומספרת לפרטיזנים, 
בנימין  המו"ל  הוא  הסיפור  מחבר  היהודים.  את  המצילים 
בנימין"  "צבי  בפסבדונים  מחיבוריו  כמה  על  חתם  אשר  ברלוי, 
]2[ עמ', 22.5X15 ס"מ. מצב טוב.   ,8  ,]2[ או בפסבדונים דומים. 

כתמים. 

פתיחה: $500

312. "The Blue Riding Hood" – Children's Story 
about the Holocaust

The Blue Riding hood, by Zvi Binyamin [Barlevi]. Tel-
Aviv: B.Barlevi, 1945. Illustrations by L. Dikstein.
Illustrated story for children: the little girl, Blue Riding 
hood, hears about the German conspiracy to murder 
Jews. She runs to the forest and tells the partisans, 
who save the Jews. The composer of the story is the 
publisher Binymani Barlevi, who signed some of his 
works with his pseudonym "Zvi Binyamin" or using 
similar pseudonyms. [2],8,[2] pp, 22.5X15 cm. Good 
condition. Spots.

Opening price: $500

313. חוברות בגנות ההנהגה הציונית בתקופת השואה 

ארבע חוברות המהוות כתבי אישום נגד מוסדות ואישים ציוניים 
והתנהלותם במהלך השואה. 

שיינפלד.  משה  ועדויות,  מסמכים   – מאשימים  טהרן  ילדי   .1
הועד הפועל העולמי  ידי  על  לאור  יצא   .]1943[ ירושלים, תש"ג 
של אגודת ישראל. בספר מאשים המחבר את ההנהגה הציונית 
מהדת  טהראן  ילדי  את  להרחיק  הייתה  שמטרתם  במעשים 

והמסורת. 
2-3. שרופי הכבשנים מאשימים, משה שיינפלד. שתי מהדורות: 
בני ברק, תשל"ה ]1975[; תשס"ח ]2008[. החוברות כוללות לקט 
של עשרה מאמרים אשר התפרסמו בירחון החרדי "דגלנו" ובהם 
מאשים שיינפלד גופים ומנהיגים ציוניים בפשעי מלחמה במהלך 
השואה. בסוף הספר מאמר בשם "מי נתן ישראל לבוזזים" שכתב 

רבי מיכאל דב וייסמנדל באותו נושא. 
אביב[,  ]תל  שלמון.  שלום  הגולה,  בהשמדת  הציונות  פשעי   .4

תשמ"ו ]1986[. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

313. Booklets Defaming the Zionist Leadership 
during the Holocaust

Four booklets charging Zionist institutions and figures 
with inappropriate conduct during the Holocaust. 
Hebrew.
1. The Children of Teheran Accuse – documents and 
testimonies, Moshe Shoenfeld. Jerusalem, 1943. 
Issued by the international executive committee of 
Agudat Israel. The author blames, in this book, the 
Zionist leadership for actions which were aimed at 
distancing the Teheran children from religion and 
tradition.
2-3. Holocaust Victims Accuse, Moshe Shoenfeld. Two 
editions: Bnei Brak, 1975; 2008. The booklets contain 
a collection of ten essays which were published in 
the orthodox monthly "Digleinu" where Shoenfeld 
accuses Zionist institutions and figures of committing 
war crimes during the Holocaust. The book ends with 
an essay by Rabbi Michael Dov Weissmandel on the 
same topic.
4. The Zionist Crimes of extinguishing the Diaspora, 
Shlomo Shalmon. [Tel-Aviv], [1986].
Sizes and conditions vary.

Opening price: $200
312313
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לזכר  ביער  עצים  נטיעת   – הקק"ל  מטעם  תעודה   .314
הנספים בשואה – שיינזון

שני  נטיעת  על  אישור   – לישראל  תעודה מטעם הקרן הקיימת 
הלשכה  הוצאת  בשואה.  הנספים  לזכר  הקדושים"  ב"יער  עצים 
בקירוב[.   1951[ בגרמניה.  לישראל  המרכזית של הקרן הקיימת 

עיצוב: י. ד. שיינזון. 
תעודה הניתנה לגב' לילי רעטער, על נטיעת שני עצים לזכרם של 
אברהם וטשארנא זאנענשיין. מסגרת התעודה מאוירת באיורים 
צבעוניים המתארים את היהודים במחנות הריכוז וההשמדה לצד 
איורים של ארץ ישראל. בארבע הפינות מצויר מגן דוד ובתוכו: 
התעודה  עיצוב  "יזכור".  קטע  מופיע  המסגרת  בראש  'קק"ל'. 
ס"מ.   27X37  .216 פריט  גם  ראה  שיינזון,  דוד  יוסף  בידי  נעשה 
מסגרת 37X48.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. לא נבדקה מחוץ 

למסגרת.

פתיחה: $400

314. JNF Certificate – Planting Trees in Memory 
of Holocaust Victims – Sheinson

Certificate issued by JNF – for planting two trees in 
the "Martyrs Forest", in memory of holocaust victims. 
Issued by the JNF Central Council in Germany. [C. 
1951]. Design: Y.D. Sheinson.
The certificated was granted to Mrs. Lili Retter for 
planting two trees in memory of Avraham and 
Tcharna Sonshein. The frame is decorated with 
illustrations in color portraying Jews in concentration 
camps and illustrations of Eretz Israel. A Magen David 
appears on the four corners with the inscription 'JNF'. 
On the upper part of the frame appears a "Yizkor" 
passage. Certificate design by Yossef David Sheinson, 
see also lot no. 216. 27X37 cm. Frame 37X48.5 cm. Good 
condition. Folding marks. Not examined out of frame.

Opening price: $400

המשפט  לאולם  כניסה  כרטיס   - אייכמן  משפט   .315
ותצלום

העם  בבית  אייכמן,  למשפט  פעמית  חד  כניסה  כרטיס   .1
ס"מ.   7X9.5  .1961 במאי   22 רוזנפלד.  דוד  למר  שייך  בירושלים, 

מצב טוב. עם ספח הבקורת.
חתימות  מופיעות  התצלום  גב  על  המשפט.  מאולם  תצלום   .2

רבות )של עתונאים מרחבי העולם?(. 13X18 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

315. Eichmann Trial – Entrance Ticket to Trial 
Court and a Photograph

1. A single entry ticket to the Eichmann trial, in Beit 
Ha'am in Jerusalem, granted to Mr. David Rosenfeld, 
May 22 1961. 7X9.5 cm. Good condition. With stub. 
2. Photo of the trial court. On the reverse – numerous 
signatures (of journalists from around the world?). 
13X18 cm. Good condition.

Opening price: $250
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316. כרזת בחירות ל"ועידת יהודי רוסיה" – פטרוגרד, 1917

מ.  דפוס  צוזאמענפאהר"(.  אידישען  )"אלרוסלענדישען  רוסיה"  יהודי  ל"ועידת  בחירות  כרזת 
פיוואווארסקי. פטרוגרד, ]1917[. יידיש.

מהפכת פברואר 1917, אשר בעקבותיה בוטלו ההגבלות האזרחיות המוטלות על יהודי רוסיה, עוררה 
תקווה בקרב היהודים, והחלו לפעול מספר מפלגות יהודיות אשר שאפו לאוטונומיה לאומית. על אף 
שכל אחת מהמפלגות הגדירה באופן שונה את ה"אוטונומיה" הרצויה, חשו רבים צורך בהקמת ארגון 
גג לכלל יהודי רוסיה. ב-1917 הוכרזו בחירות ל"ועידת יהודי רוסיה", אשר אמורה הייתה להוות את 
אותו ארגון גג. הבחירות נערכו אך הועידה לא כונסה, שכן בעקבות המהפכה הבולשביקית שפרצה 

באוקטובר של אותה שנה השתנתה לרעה גישת השלטון הרוסי ליהודים. 
באיור  רוסיה".  יהודי  ל"ועידת  בבחירות   ,"6 מס'  הציונית  ב"רשימה  לבחור  קוראת  שלפנינו  הכרזה 
נראה נוף ארץ-ישראלי; ובמרכז אשה לבושה בלבוש תנ"כי מלקטת שיבולים )כפי הנראה, בדמות רות 

המואבייה(. משמאל כיתוב ביידיש: "לכל המאמינים בתחיית הארץ באמצעות עבודה עברית". 
באותה שנה נדפסה כרזה זו בגרסה נוספת בה הטקסט שונה במעט מהטקסט שנדפס בכרזה שלפנינו. 

44X56 ס"מ. במסגרת 58X70 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. לא נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $2500 

316. Elections Poster for "Russian Jewry Convention" – Petrograd, 1917

Elections poster for Russian Jewry Convention ("alruslandishn yidishn tzusamnfar"). 
M. Pivovarski printing press. Petrograd, [1917]. Yiddish.
The February 1917 Revolution, after which civil limitations imposed on Russian 
Jews were cancelled, aroused hope amongst Jews and some Jewish parties were 
set up and aimed at achieving national autonomy. Even though each party defined 
"autonomy" differently, many felt the need to found an umbrella organization for 
all of Russian Jews. In 1917 elections for "Russian Jewry Convention" were declared. 
This convention was meant to form the umbrella organization. The elections were 
conducted but the convention did not take place since, following the Bolshevik 
Revolution in October of the same year, the attitude of the Russian regime towards 
the Jews degraded.
The poster presented calls for electing the "Zionist List No. 6", in the elections for 
"Russian Jewry Convention". The illustration depicts an Eretz-Israeli landscape; 
a woman, in the center, dressed in a biblical garment gathering stalks of grain 
(probably inspired by Ruth the Moabitess). On the left side appears and inscription 
in Yiddish: "To all believers in the revival of the land through Jewish Labor".
Another poster, in an additional version, was printed in the same year, in which the 
text is somewhat different from the one which appears on the poster presented 
here.
44X56 cm. Framed 58X70 cm. Good condition. Creases and folding marks. Not examined 
out of frame.

Opening price: $2500
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317. כרוז תלת לשוני אל היהודים בקייב 

"אחים-אזרחים!", כרוז אל היהודים בקייב מאת הנהגת הקהילה 
העברית. קייב, ]שנות ה-20 בקירוב[. עברית, יידיש ורוסית.

הקהילה.  וחולי  עניי  עבור  עצמי"  "מס  איסוף  על  המכריז  כרוז 
הכתוב בכרוז מתאר באופן נוגע ללב את מצבם הקשה של יהודי 
העיר קייב. על פי הכתוב, נסגרו בתי חולים, אין יותר עזרה במתן 
תרופות, בית היתומים נסגר ובתי הספר העבריים "במצב מעציב 
מאד". הכרוז מבקש מאנשי הקהילה לתרום כסף על מנת לקומם 
מ"בית  היא  לקהילה  היחידה  ההכנסה  הנחרבים.  המוסדות  את 
העלמין, המכניס כמה עשרות אלפים רובל לשנה... אין זה אפילו 
כטפה מן הים". הכתוב מצדיק את איסוף הכספים ב"אבטונומיה 
הפרסונלית הלאומית" שאינה מתרחשת, ולפיכך יש להצדיק מס 

עצמי. 
33X41.5 ס"מ, במסגרת: 45X53.5 ס"מ, מצב טוב מאד. לא נבדק 

מחוץ למסגרת.

פתיחה: $400

317. Trilingual Proclamation for Jews in Kiev

"Brothers-Citizens!", a proclamation for Jews in Kiev 
issued by the Jewish Congregation leadership. Kiev, 
[ca.1920s]. Hebrew, Yiddish and Russian.
A proclamation announcing a fundraising for the 
poor and sick members of the congregation. The 
proclamation describes in a sentimental manner 
the poor condition of the Jews in Kiev. According 
to the text, hospitals were closed down, there are 
no medications, the orphanage is closed and Jewish 
schools are in poor condition. The proclamation calls 
for donations meant to help restoring the Jewish 
institutions. According to the announcement, the 
only income is that derived from the cemetery but 
it is not enough. The fundraising is justified in the 
text by explaining that "private national autonomy" 
is not taking place, and so self-taxation is justifiable. 
33X41.5 cm, framed: 45X53.5 cm, very good condition. 
Not examined out of frame.

Opening price: $400

 – יהודיים  ומשוררים  עתונאים  סופרים,   – כרזה   .318
ורשה, 1916

יודישע   /  Jüdische Schriftsteller und Dichter
שריפטשטעלער, זשורנאליסטען און דיכטער ]סופרים, עתונאים 
העתונים  מערכות  מטעם  כרזת-שי  יהודיים[,  ומשוררים 
הוצאת  פאלקסבלאט".  ו"לאדזער  טאגעבלאט"  "ווארשאווער 

צענטראל, דפוס Piotra Laskauera, ורשה, תרע"ז 1916. 
הכרזה חולקה כפרס )"פרעמיע"( מטעם מערכות העתונים הנ"ל. 
מציגה דיוקנאות של 63 אנשי-ספרות ועתונאים יהודיים שפעלו 
ה-20.  המאה  של  הראשונים  ובעשורים  ה-19  המאה  בסוף 
דיוקנותיהם של מנדלי מו"ס,  נדפסו  יותר,  גדולים מעט  במרכז, 

י"ל פרץ ושלום עליכם. מסגרת מעוטרת בסגנון אר-נובו. 
53X71 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול; קרעים בקוי הקיפול. 

כתמים וקמטים.

פתיחה: $1000

318. Poster – Jewish Authors, Journalists and 
Poets – Warsaw, 1916

Jüdische Schriftsteller, Journalisten und Dichter 
[Jewish authors, journalists and poets]. A gift-poster 
on behalf of the newspapers "Warshawer Tagenblatt" 
and "Ledzer Volksblatt". "Zentral" publishing, Piotra 
Laskauera printing press, Warsaw, 1916.
The poster was distributed as a prize ("premye") by 
the above newspapers. The poster shows 63 portraits 
of Jewish literary figures and Journalists, active 
towards the end of the 19th century and during the 
first decades of the 20th century. In the center of 
the poster, somewhat larger, appear the portraits 
of Mendele Moicher Seforim, Y.L Peretz and Sholem 
Aleichem. Art Nouveau style decorated edges. 
53X71 cm. Fair-good condition. Folding marks; tears within 
folding marks. Spotting and creases.

Opening price: $1000
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כרזה   – בה?"  חי  שאתה  בארץ  כבר  "התאזרחת   .319
מטעם ועד העיר ליהודי יפו

תאחר  אל  בה?  חי  שאתה  בארץ  כבר  ההתאזרחת  "עמוד! 
העיר  ועד  שע"י  ההתאזרחות  "ועדת  מטעם  כרזה  המועד!", 
ליהודי יפו". דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל-אביב, ]שנות 

העשרה של המאה ה-20[. 
קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   71X35

משוקמים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $250

319. "Are you a Naturalized Citizen in the 
Country in which you Live?" – Poster issued by 
the Jewish Council of Jaffa

"Stop! Are you a citizen of the country in which you 
live? Don't be late!", a poster issued by "Naturalization 
Committee of the Jewish Jaffa Council". "HaPoel 
HaTza'ir" cooperative printing press, Tel-Aviv, [1910s].
71X35 cm. Good-fair condition. Folding marks and creases. 
Restored tears. Cloth backed for display and preservation.

Opening price: $250

320. שלושה פרסומים בנושא תחבורה - ארץ ישראל

"תחנת  ה-30.  שנות  חיפה,  "תבור",  לחברת  פרסומת  כרזת   .1
בצבעי  מעוצבת  הכרזה  יפו".  רח'  חיפה  אותומובילים,  ושרות 
ירוק ולבן, במרכז מכונית ושם החברה בעברית ואנגלית עם מס' 

טלפון. חתום בפינה הימנית "ר.ש.". 
22.7X32 ס"מ, במסגרת 35.3X44.7 ס"מ. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

מצב בינוני, מעט חורים.
ארץ  לא"י",   2 המחיר   - מהכלל  יוצא  ל"טיול  פרסומת  כרזת   .2
ישראל, 1929. הדפסה על נייר ורוד. כוללת פירוט מסלול הטיול 
ירושלים.  הגליל  משרד  ע"י  הלבנון,  והרי  סוריה  ישראל,  לארץ 
בתוכנית הטיול יעדים רבים, ביניהם: ג'נין, כינתרה, דמשק, רובע 
היהודים בדמשק. "הטיול ע"י הנהג המומחה והמפורסם ובתור 
מורה דרך בזמן הנסיעה יחזקאל הנדלמן". מחיקה בכתב יד של 

מקום הלינה מ"בעל בעק" ושינוי ל"בדמשק". 
מחוץ  נבדק  לא  ס"מ.   41.6X33.5 במסגרת  ס"מ   27.5X21.5

למסגרת. מצב טוב, קפלים בחלקה העליון, דהויה מעט.
3. כרזת "בשורה טובה לשנה החדשה", דפוס שיש ע"י דאר מאה-
שערים, ירושלים, ]שנות ה-20[. תוכן הכרזה מודיע לבני ירושלים 
ותל אביב שחברת הנהגים "המהיר" מוסיפה אוטומובילים חדשים 
וזמני הנסיעות מתעדכנים. חברת הנהגים "המהיר" מציינת שהם 
נוסעים לכל ערי א"י וסוריה. בנוסף "ובזה הננו מודיעים ומזהירים 
להקהל שיזהרו מאוד וישגיחו היטב לבלי הלכד ברשת משרדים 
זרים החדשים שאין להם שום ערך אחריות, דיקנות, וכונתם היא 

רק להזיק". 
מחוץ  נבדק  לא  ס"מ.   50.5X36.6 במסגרת  ס"מ   36.5X24.5

למסגרת. מצב טוב, מעט קמטים.

פתיחה: $250
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320. Three Publications regarding Transport – 
Eretz Israel

1. Advertisement poster for "Tavor" company, Haifa, 
1930s. Hebrew. "Automobil service, Haifa, Jaffa 
Street". A green and white poster, in the center – a car 
and the company name in Hebrew and in English and 
a telephone number. Signed on right corner "R.S." 
22.7X32 cm, framed 35.3X44.7 cm. Not examined out of 
frame. Fair condition, several holes.
2. Advertisement poster for "an exceptional journey 
– price 2 Lira", Eretz Israel, 1929. Hebrew. Printed on 
pink paper. Includes itinerary of a journey to Eretz 
Israel, Syria and Lebanon, organized by HaGalil office 
Jerusalem. The itinerary includes: Jenin, Quneitra, 
Damascus, Jewish quarter in Damascus. “The trip is 
guided by the professional and expert driver Yehezkel 
Hendelman”. Overnight stay in “Baalbek” was crossed 
out and changed instead to “Damascus”.
27.5X21.5 cm framed 41.6X33.5 cm. Not examined out 
of frame. Good condition, folds at upper part, somewhat 
faded.
3. Poster “Good News for the New Year”, Shayish 
press next to Mea Shearim post office, Jerusalem, 
[1920s]. Hebrew. The poster advises the people of 
Jerusalem and Tel-Aviv that “HaMahir” (“The Quick”) 
Drivers Company is adding some new vehicles and 
the timetable will be updating. “HaMahir” notes that 
they drive to all of Eretz-Israeli and Syrian cities. A 
warning is also posted:”passengers should beware of 
new irresponsible offices, that are unpunctual and 
mean only harm”. 
36.5X24.5 cm framed 50.5X36.6 cm. Not examined out of 
frame. Good condition, minor creases.

Opening price: $250

321. כרזה - הרשמת הלורד בלפור בספר הזהב של קק"ל, 
1925

בספר  בלפור  הלורד  לרישום  כספים  איסוף  על  המכריזה  כרזה 
הזהב של קק"ל. דפוס א. איתן וס. שושני, תל-אביב, מארס 1925.
"כל הישוב העברי, מוסדותיו וחברותיו נקראים להציב מזכרת-
יחידים,  איש!  יעדר  אל  תחיתנו!  בתולדות  זה  הסטורי  יום  נצח 
תעודה  מקבלים  לימ"צ  עשרים  התורמים  ומוסדות,  חברות 
הקימת  הקרן  של  הראשית  מהלשכה  הזהב  ספר  של  מיוחדת 
של  איורים  שני  מודפסים  לכתוב  בנוסף  ירושלים".   - לישראל 
ארתור  של  תמונתו  עם  הצופים  בהר  העברית  האוניברסיטה 
בלפור ושתי דמויות בסגנון תנ"כי. במרכז הכרזה - תצלום ספר 

הזהב. על הכרזה מודבק בול תשלום בריטי. 
65.5X46.5 ס"מ, במסגרת 78.2X58.8 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול. 

קרעים קלים )משוקמים(. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $600

321. Poster – Inscription of Lord Balfour in JNF 
Golden Book, 1925

Poster calling for raising funds to inscribe Lord Balfour 
in the JNF Golden Book. A.Eitan and S. Shoshani press, 
Tel-Aviv, March 1925. Hebrew.
"The Yishuv, its institutions and societies are called to 
commemorate this historic day…". Two illustrations 
featuring the Hebrew University on Mount Scopus 
with a photo of Arthur Balfour and two biblical 
figures. In the center – photo of the Golden Book. 
A British stamp is glued on the poster. 65.5X46.5 cm, 
framed: 78.2X58.8 cm. Good condition, folding marks. 
Minor tears (restored). Not examined out of frame.

Opening price: $600
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322. ביקור הלורד בלפור / קבלה - תרומה לרישום הלורד 
בספר הזהב

1. תוספת לעיתון "דבר היום", הודעה מטעם הקרן הקיימת בדבר 
העברית  האוניברסיטה  חנוכת  לטקס  בלפור  הלורד  של  הגעתו 
בהר הצופים ב-1925. דפוס איתן ושושני, תל אביב, אדר תרפ"ה. 
בזמן  ההיסתורית,  ההכרזה  אבי  "ועכשיו,  כך:  נכתב  היתר  בין 
הגדולה  ושעל את ההתאמצות  צעד  כל  על  יראה  בארץ,  בקורו 
הנעשית ע"י חלוצי העם העברי, מיטב חלבו ודמו, לבנין המולדת, 

להחיאת שממותיה, ליבוש בצותיה, לעקירת סלעיה". 
לא  קיפול.  סימני  מעט  מאד,  טוב  מצב  ממוסגר.  ס"מ,   32.5X15

נבדק מחוץ למסגרת.
2. קבלה מס' 241, על סך חמישה גרוש מצרי, להרשמת הלורד 

בלפור בספר הזהב של קק"ל. 
10.5X7.8 ס"מ. ממוסגרת )יחד עם מס' 1(. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

322. Visit of Lord Balfour / Receipt – Donation for 
Inscription of Lord Balfour in the Golden Book

1. Supplement to "Devar HaYom" paper, 
announcement issued by JNF concerning the arrival 
of Lord Balfour to the inauguration ceremony of the 
Hebrew University on Mount Scopus in 1925. Eitan 
and Shoshani press, Tel-Aviv, Adar, 1925. Hebrew.
32.5X15 cm, framed. Very good condition, minor folding 
marks. Not examined out of frame.
2. Receipt no. 241, on the amount of five Egyptian 
G'rush, for inscribing Lord Balfour in the JNF Golden 
Book. 
10.5X7.8 cm. Framed (together with item no. 1). Hebrew. 
Very good condition.

Opening price: $200

תל-אביב,   – פרמן  יעקב   – חשובות  ידיעות  שלוש   .323
שנות ה-20

"שלש ידיעות חשובות", כרזה המודיעה על פתיחתן מחדש של 
"התערוכה האמנותית  ושל  פרמן"  יעקב  של  הגדולה  "הספריה 
בבית  וקומיסיון"  חילופין  ומכירה,  "קניה  ועל  בא"י",  התמידית 

מסחר ספרים בוקינריי. דפוס גדארד, תל-אביב, ]שנות ה-20[.
יעקב פרמן )1960-1881(, פעיל ציוני, משורר והוגה דעות, חוקר, 
סיפון  על  ישראל  לארץ  מאודסה  עלה  ב-1919  אמנות.  ואספן 
האנייה "רוסלאן". הוא הביא עמו אוסף בן כ-200 יצירות אמנות 
וספרים רבים, ובשל אוספיו המרהיבים הפך ביתו למרכז תרבות. 
הגלריה  ואת  "התומר"  האמנים  קואופרטיב  את  הקים  פרמן 
הראשונה בתל-אביב – "התערוכה האמנותית התמידית בארץ-

ישראל". 
60X48 ס"מ, במסגרת 72X60 ס"מ. סימני קיפול וקמטים. קרעים 

קלים. לא נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $400
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324. Invitation to a Purim Party on behalf of The 
Discharged Soldiers' Association, 1932

Poster, invitation to a Purim party on behalf of "the 
Eretz Israel Discharged Soldiers' Association (His Royal 
Highness armies), the Agricultural Organization". Tel-
Aviv: Sa'adia Shoshani press, 1932. Hebrew.
An invitation to a Purim party issued by the Jewish 
Legion Discharged Soldiers' Association. In the 
background – a Menorah with the word "Kadima" – 
the Jewish Legion "HaRishon LeYehuda" emblem.
The party was held in the Tel-Aviv exhibition fair 
grounds. "Prizes…masks..dancing till the break of 
dawn…2 Jazz bands....concert…"
93X63 cm. Good condition. Spotting and creases. Folded.

Opening price: $700

325. יריד המזרח, 1936

"בקרו בתערוכה", כרזת פרסום לקראת יריד המזרח, ]1936[.
אנגלית  בעברית,  כיתוב  עם  יריד המזרח.  לקראת  פרסום  כרזת 

וערבית, ועם סמל הגמל המעופף. 
83.5X20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים וקמטים. מודבקת על 

בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $400

325. Levant Fair, 1936

"Visit the Exhibition", advertisement poster for the 
Levant Fair, [1936].
Advertisement poster for the Levant Fair. Captions in 
Hebrew, English and Arabic, with the "Flying Camel" 
logo. 
83.5X20.5 cm. Good condition. Spotting, tears and 
creases. Cloth backed for display and preservation.

Opening price: $400

323. Three Important Notices – Ya'akov Peremen 
– Tel-Aviv, 1920s

"Three important notices", a poster announcing the 
re-opening of the "Ya'akov Peremen Large Library" 
and "the Permanent Art Exhibition in Eretz Israel", 
and "purchase, sale, exchange and consignment" 
in Bouquinerie bookstore. Tel-Aviv, Godard press, 
[1920s]. Hebrew.
Ya'akov Peremen (1881-1960), a Zionist activist, poet 
and philosopher, researcher and art collector. Made 
Aliya from Odessa in 1919 on the ship "Russlan". He 
imported about 200 art works and many books. His 
extraordinary collections turned his home to a cultural 
center. Peremen founded the artists cooperative 
"HaTomer" and the first art gallery in Tel-Aviv – "The 
permanent art exhibition in Eretz Israel". 
60X48 cm, framed 72X60 cm. Folding marks and creases. 
Minor tears. Not examined out of frame.

Opening price: $400

החיילים  התאחדות  מטעם  פורים  למסיבת  הזמנה   .324
המשוחררים, 1932

החיילים  "התאחדות  מטעם  פורים  למסיבת  הזמנה  כרזה, 
המשוחררים הא"י )צבאות הוד מלכותו(, הארגון החקלאי". דפוס 

סעדיה שושני, תל-אביב, 1932. 
התאחדות  מטעם  קטן,  פורים  ביום  פורים  למסיבת  הזמנה 
עם  מנורה  הכרזה  ברקע  העבריים.  הגדודים  החיילים משוחררי 

המלה "קדימה" – סמל הגדוד העברי "הראשון ליהודה". 
לזכות  "הכונו  בתל-אביב.  התערוכה  באולמי  נערכה  המסיבה 
בפרסים הרבים... בנשף מסכות ובחירת מלכת ההדר הראשונה 
תזמרות   2 בלוית  הבוקר  אור  עד  ריקודים  תרצ"ב.  לשנת  בא"י 
פוסטא-מעופפת.  קונפטי,  סרפנטין,  כדורי-אויר,  מלחמת  ג'ז... 

קונצרט גרנדיוזי...". 
93X63 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. מקופלת. 

פתיחה: $700 
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326. הקרן הקיימת לישראל, 1936

"החלה הפעולה למען הקהק"ל לשנת תרצ"ז", כרזה מטעם הקרן 
הקיימת לישראל, הועד הארצי לא"י. דפוס "הוצאת ארץ ישראל" 

בע"מ. תל-אביב, תרצ"ז ]1936[. עיצוב: אוסקר לקס.
מנת  על  יהודי  בית  בכל  יבקרו  הקימת  הקרן  כח[  ]באי  "ב"כ 
זו, הישוב העברי בארץ  לקבוע את התרומות למס עצמי בשנה 
נתבע למלא את חובתו לגאולת האדמה ע"י תשלום מס שנתי 

לקהק"ל...". 
בשוליים.  קרעים  קיפול, קמטים,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   63X92

חותמת עיריית תל-אביב. 

פתיחה: $400 

326. JNF, 1936

Poster issued by JNF, national committee for Eretz 
Israel. Tel-Aviv: "Hotza'at Eretz Israel" Ltd. printing 
press, 1936. Design: Oscar Lax.
"Representatives of JNF will visit every Jewish home 
to collect donations…" 
63X92 cm. Good condition. Folding-marks, creases, tears 
to edges. Ink stamp of Tel-Aviv municipality.

Opening price: $400

"ארגון  מטעם  כרזה   – הראשונה  העזרה  תחנות   .327
ההגנה נגד פשיטות אוויריות"

העזרה  תחנות  על   .A. R. P ה-  ארגון  מטעם  הודעה  כרזה- 
]תקופת  שנה,  או  מדפיס  שם  ציון  ללא  בירושלים.  הראשונה 

מלחמת העולם השניה[. עברית, ערבית ואנגלית. 
הראשונה  העזרה  תחנות  רשימת  עם  מאוירת,  צבעונית  כרזה 
בירושלים: בית חולים "בקור חולים", בית החולים הגרמני, בית 

ווטסון, ועוד. 
ארגון ה- Air Raid Precautions[ , .A. R. P "ארגון ההגנה נגד 
 1924 בשנת  הוקם  אשר  בריטי  ארגון  הוא  אוויריות"[  פשיטות 

במטרה להגן על אזרחים מפני תקיפות אוויריות. 
34X46 ס"מ. מצב טוב. קרעים משוקמים שיקום מקצועי במרכז 

ובשוליים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $700

327. First Aid Posts – Poster issued by "Air Raid 
Precautions Organization"

Poster-notice issued by A.R.P. with information about 
First Aid Posts in Jerusalem. No printer name, no date, 
[WW II]. Hebrew, Arabic and English.
An illustrated poster in color, with a list of first-aid 
posts in Jerusalem: "Bikur Holim" hospital, German 
Hospital, Watson House, and more.
A.R.P. [Air Raid Precaution Organization] was a British 
organization set up in 1924 to protect civilians against 
air-raids. 
34X46 cm. Good condition. Professionally restored tears 
at center and borders. Cloth backed for display and 
preservation.

Opening price: $700 
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329. כרזת פרסום לצינורות גומי – הונגריה, שנות ה-30

כרזת פרסום לצינורות גומי של חברת Emerge. הונגריה, ]שנות 
.Róbert Berény :ה-30[. עיצוב

כרזת פרסום צבעונית גדולה. במרכזה כיתוב בעברית: "צנורות 
נעשה  הכרזה  איור  החמות".  ארצות  בשביל  משובחים  גומי 
)Róbert Berény, 1887-1953(, מבכירי אמני  ברני  רוברט  בידי 

האוונגרד בהונגריה. 
95X125 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. קרעים קלים בקוי 

הקפל. חותמת ישראלית ממאי 1934.

פתיחה: $600

329. Advertisement Poster for Rubber Hoses - 
Róbert Berény – Hungary, 1930s

Advertisement poster for rubber hoses made by 
Emerge Co. Hungary, [1930s]. Design: Róbert Berény.
A large advertisement poster, in color. In the center 
appears the writing in Hebrew: "Supreme Rubber 
Hoses for Warm Countries". Illustration by Róbert 
Berény, 1887-1953, a leading Avant-Garde artist in 
Hungary. 
95X125 cm. Good condition. Creases and folding marks. 
Minor tears to folding lines. Israeli ink stamp from May 
1934.

Opening price: $600 

328. כרמל מזרחי – כרזת פרסום

]שנות  "הסולל",  דפוס  מזרחי".  "כרמל  יקבי  של  פרסום  כרזת 
ה-30?[.

באיור )חיתוך לינולאום( נראית דמותו של פרעה, ולצדה משה, 
אוחז בגביע יין. בראש הכרזה הכיתוב: "ויאמר משה אל פרעה: 
אמרת הטביעני ולגזול את חילי / וגזרות גזרת על עמי לי; / אני 
משה כוס ישועות אשא לאלי / מגפן ארצי, מיין 'כרמילי'! / אתה 
שתית את דמי, אני שותה את ייני, / בן חורין הייתי ואהיה והנני!". 
93.5X62.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים. קמטים וסימני 

קיפול. 

פתיחה: $1000

328. Carmel Mizrahi – Advertisement Poster

Advertisement poster - "Carmel Mizrahi" wineries. 
"Hasolel" printing press, [1930s?].
The illustration (linocut) features the figure of 
Pharaoh, next to him Moses, holding a goblet of wine. 
93.5X62.5 cm. Good condition. Minor tears to borders. 
Creases and folding marks.

Opening price: $1000
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כרזה   – עיר-שי  פסח   – ק."  ג.  "אירופה  נפט  תנור   .330
מוקדמת

 / הכהן  ח.  ר.  דפוס  ק.".  ג.  "אירופה  נפט  לתנור  פרסום  כרזת 
"גרפיקה ירושלים", ירושלים, ]1925-1927 בקירוב[. עיצוב: פסח 

עיר-שי.
כפי הנראה, הכרזה שלפנינו נעשתה סמוך לעלייתו של עיר-שי 
לארץ בשנת 1925 או בשנים הראשונות מיד לאחר עלייתו. היא 
מעוצבת בסגנון מודרניסטי ולא נעשה בה שימוש בגופן "חיים" 
שיצר עיר-שי, גופן שהרבה להשתמש בו בכרזות מאוחרות יותר. 
48X33 ס"מ, מסגרת 60X45.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים. מודבקת 

לבד פשתן )?(. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $600

330. Kerosene Burner "Europa G.K." – Pesach Ir-
Shai – Early Poster

Advertisement poster for kerosene burner "Europa 
G.K.". R.H. Hacohen printing press / "Grafika 
Yerushalayim", Jerusalem, [ca.1925-1926]. Design:  
Pesach Ir-Shai.
It is possible that this poster was created shortly 
after Ir-Shai's arrival in Jerusalem in 1925 or shortly 
afterwards. The poster is designed in a modernistic 
style while the font "Haim" designed by "Ir-Shai" 
does not appear, although it was very often used in 
later posters. 
48X33 cm, framed 60X45.5 cm. Good condition. Creases. 
Cloth-backed (?). Not examined out of frame.

Opening price: $600

331. מפעל בצרון – כרזה בעיצוב אוטה ווליש

דפוס  ווליש.  אוטה  בעיצוב  צבעונית  כרזה  בצרון",  "מפעל 
וליש,   ,MW בדפוס:  חתום  ה-30[.  ]שנות  פראג,   ,M. Schultz

 .Wallisch
ובידו  ברובה  האחת  בידו  האוחז  חלוץ  נראה  בו  מרשים  איור 
השניה בחרמש, מגן על היישוב העברי. תחתיו פסוק מתוך ספר 
נחמיה: "באחת ידו עשה במלאכה ואחת מחזקת השלח" וכיתוב 
]הגנה,   "Verteidigung, Sicherheit, Aufbau" בגרמנית: 

בטחון, בניין[. 
61X94.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול. קרעים משוקמים 

שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $3000

331. Bitzaron Factory – Poster Designed by Otte 
Wallisch

"Bitzaron Factory", poster in color designed by Otte 
Wallisch. M. Schultz printing press, Prague [1930s]. 
Signed in the plate: MW, Wallisch.
An impressive illustration portraying a pioneer 
holding a rifle in one hand and a sickle in the other, 
protecting the Jewish Yishuv. A verse from the book 
of Nehemiah "A load in one hand and a weapon in 
the other" appears on the lower part of the poster, 
and in German: " Verteidigung, Sicherheit, Aufbau" 
[defense, security, building]. 
61X94.5 cm. Good condition. Spotting, folding marks. 
Professionally restored tears. Cloth-backed for display and 
preservation.

Opening price: $3000
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332. פתיחת נמל תל-אביב – כרזה מטעם קק"ל - אוטה 
ווליש

תל- נמל  פתיחת  לכבוד  כרזה  תמיד",  שעריך  "ופתחו 
הארצי.  הועד  לישראל,  הקימת  הקרן  מטעם  אביב, 
תל-אביב,  "אחדות",  קואופ.  דפוס  ברגמן,  צבי  לינול. 
.MW )בדפוס(:  חתום  ווליש.  מכנר  אטליה  עיצוב:   .1938 
"כב' אדר א' תרצ"ח, ביום פתיחת נמל תל אביב לקבלת עולים 
ענדו  יום סרט להרשמת התאריך ההיסטורי בספר הזהב.  יערך 

את סרט הקהק"ל ביום חגנו!". 
פינה  קרעים.  קיפול.  סימני  קמטים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   61.5X91

שמאלית-עליונה חסרה. מודבקת על קרטון. 

פתיחה: $1200

333. Dizengoff Project for the Tel-Aviv Museum – 
Poster designed by Oscar Lax, 1936

Dizengoff project for the museum. Tel-Aviv: Hotza'at 
Eretz Israel press, 1936. Design: Oscar Lax. Hebrew.
A poster calling the residents of Tel-Aviv to donate 
for the "Dizengoff Project". The portrait of Dizengoff 
is presented in the center, a section of his will and 
an illustration of the Tel-Aviv museum's front (Beit 
Meir Dizengoff). The map of Tel-Aviv is seen in the 
background.
The mayor of Tel-Aviv, Meir Dizengoff, mentioned in 
his will the Tel-Aviv museum: "my last request of the 
residents of Tel-Aviv: I devoted a significant part of 
my life to this city and now I hand over to you my 
youngest and beloved child – the Tel-Aviv museum. 
Preserve it, for this museum shall be a source of pride 
and honor for our city". About one month after his 
passing, on October 11,1936, the "Dizengoff Project" 
was announced – fund raising for the museum. 
88X60 cm, framed 101X73 cm. Good condition. Folding 
marks. Minor tears. Not examined out of frame.

Opening price: $800

332. Inauguration of Tel-Aviv Port – Poster Issued 
by JNF – Otte Wallisch

"Your gates shall always be open", poster issued for 
the inauguration of Tel-Aviv Port by JNF, national 
committee. Linol. Zvi Bergman, cooperative printing 
press "Ahdut", Tel-Aviv, 1938. Design: Atelier 
Machner-Wallisch. Signed (in the plate): MW.
"…on the day that Tel-Aviv port opens for Olim, 
collection of funds will be held to inscribe the historic 
date in JNF Gold Book…" 
61.5X91 cm. Fair condition. Creases, folding marks. Tears. 
Upper left corner – missing. Mounted on cardboard.

Opening price: $1200

333. מפעל דיזנגוף למען מוזיאון תל-אביב – כרזה בעיצוב 
אוסקר לקס, 1936

תל  ישראל,  ארץ  הוצאת  דפוס  המוזיאון.  למען  דיזנגוף  מפעל 
אביב, 1936. עיצוב: אוסקר לקס.

דיזנגוף".  ל"מפעל  לתרום  תל-אביב  לתושבי  הקוראת  כרזה 
בניין  חזית  ואיור  צוואתו  מתוך  קטע  דיזנגוף,  דיוקן  במרכזה 
תל- העיר  מפת  ברקע  דיזנגוף(.  מאיר  )בית  תל-אביב  מוזיאון 

אביב. 
ראש עיריית תל-אביב, מאיר דיזנגוף, הזכיר בצוואתו את מוזיאון 
תל-אביב: "בקשתי האחרונה מאת תושבי תל אביב: חלק גדול 
מוסר  הנני  מכם  בהיפרדי  ועתה  הזאת,  לעיר  הקדשתי  מחיי 
לפקודתכם את בן זקוניי ילד שעשועי – מוזיאון תל אביב. שמרו 
עליו כי ברכה בו, כי עתיד המוסד הזה להיות לתפארת ולכבוד 
מפעל  על  הוכרז  ב-11.10.1936,  מותו,  לאחר  כחודש  לעירנו". 

דיזנגוף– מגבית לאיסוף כספים למען המוזיאון. 
88X60 ס"מ, מסגרת 101X73 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים 

קלים. לא נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $800
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334. "חזקו את הנוער" – פרנץ קראוס

"חזקו את הנוער", כרזה לכבוד שבוע הנוער – ת"ש ]1940[. דפוס ליטו אופסט, א. לוין-אפשטיין, 
תל-אביב, 1940. עיצוב: פרנץ קראוס.

94X63 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים קלים. קרע אחד משוקם )באחד מקווי הקפל(. מקופלת. 

פתיחה: $1400

334. "Strengthen the Youth" – Franz Kraus

"Strengthen the youth", poster issued for the Youth Week – [1940]. Tel-Aviv: 
Lito-offset press, A. Levine-Epstein, 1940. Design: Franz Kraus. Hebrew.
94X63 cm. Good condition. Spotting, minor tears. One restored tear within a folding 
mark. Folded.

Opening price: $1400
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335. "Unemployment Fund" – Moshe Vorobeichic

Poster issued by the unemployment fund of the 
Histadrut. HaPoel HaTza'ir cooperative printing 
press, Tel-Aviv [2nd half of the1930s or early 1940s]. 
Design: Moshe Vorobeichic. The unemployment fund 
was founded in 1932 by the Histadrut. Upper part of 
poster (approx. 8.5 cm.) is missing. 
61X84.5 cm. Fair-good condition, folding marks and 
restored tears. Attached to acid-free paper.

Opening price: $1000

336. "לחברה העובדת" – משה וורוביצ'יק

כרזה מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ 
"הפועל  קואופ'  דפוס  להסתדרות.  הבחירות  לקראת  ישראל, 

הצעיר" בע"מ, תל אביב, 1944. עיצוב: משה וורוביצ'יק )רביב(. 
והזמנת  מיסים  לתשלום  הקוראת  מאוירת,  צבעונית,  כרזה 

פנקסי-חבר לקראת הבחירות להסתדרות. 
50X35 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים ובקו-הקפל. מקופלת.

פתיחה: $700 

336. "L'aHavera HaOvedet" – Moshe Vorobeichic

Poster issued by the Histadrut for the forthcoming 
elections. Tel-Aviv: "HaPoel HaTza'ir" cooperative 
press, 1944. Design: Moshe Vorobeichic (Raviv). 
Hebrew.
Color poster, illustrated, calling for payment of taxes 
and for the ordering of member-cards in anticipation 
of the elections for the Histadrut. 
50X35 cm. Good condition. Tears at the edges and within 
folding-mark. Folded.

Opening price: $700

335. "קרן חוסר עבודה" - משה וורוביצ'יק

"אנו עֵרבים איש לאחיו - והיום ערב למחרתו", כרזה מטעם קרן 
חוסר עבודה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ 
]המחצית  אביב,  תל  הצעיר,  הפועל  קואפרטיבי  דפוס  ישראל. 
משה  עיצוב:  ה-40[.  שנות  ראשית  או  ה-30  שנות  של  השניה 

וורוביצ'יק. 
ההסתדרות  ידי  על   1932 בשנת  הוקמה  העבודה  חוסר  קרן 

הכללית. 
חלקה העליון של הכרזה )כ-8.5 ס"מ( חסר. 

61X84.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב, סימני קיפול וקרעים משוקמים. 
מוצמדת לנייר דק נטול חומציות. 

פתיחה: $1000
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337. רשימת הסתדרות העובדים – משה וורוביצ'יק

"על גבנו, על שכמנו קמה זאת העיר! בחרו ברשימת הסתדרות 
העובדים!". דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב, ]שנות ה-40[. 

עיצוב: משה וורוביצ'יק.
בשוליים  קרעים  קיפול,  סימני  קמטים,  טוב.  מצב  ס"מ.   63X95

)חלקם משוקמים(. מודבקת על נייר דק נטול חומציות.

פתיחה: $1200

337. Histadrut List – Moshe Vorobeichic

"…Vote for Histadrut List!". Cooperative printing 
press "Ahdut", Tel-Aviv, [1940s]. Design: Moshe 
Vorobeichic.
63X95 cm. Good condition. Creases, folding marks, tears 
to edges (some restored). Pasted to thin, acid -free paper.

Opening price: $1200

338. אחד במאי 1949 – משה וורוביצ'יק

"לגאולת העם והאדם", כרזה לכבוד ה-1 במאי. הוצאת מחלקת 
העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  הפועל,  הועד  של  ההסברה 
תל  בע"מ",  קואופרטיבי  דפוס  אחדות,  ישראל.  בארץ  העברים 

אביב, 1949. עיצוב: משה וורוביצ'יק.
פועל מכה בפטיש על סדן, ממנו מיתמרות להבות אש. 

קמטים  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   105X73 מסגרת   ,94X61
ומעט כתמים. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $600

338. First of May 1949 – Moshe Vorobeichic

"Legeulat HaAm veHaAdam", poster for the First of 
May. Issued by the information department of the 
Histadrut executive committee. "Ahdut, cooperative 
printing press, Ltd.", Tel-Aviv, 1949. Design: Moshe 
Vorobeichic.
A worker with hammer and anvil, of which flames are 
rising.
94X61 cm, framed 105X73 cm. Good condition. Folding 
marks, creases and minor spotting. Not examined out of 
frame.

Opening price: $600
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- משה   1955 לקראת הבחירות בהסתדרות,  כרזה   .339
וורוביצ'יק

לבחור",  לזכותך  דאג  בהסתדרות.  הבחירות  ליום  "הכון 
של  השמינית  לועידה  המרכזית  הבחירות  ועדת  מטעם  כרזה 
ההסתדרות. דפוס יפת. תל-אביב, 1955. עיצוב: משה וורוביצ'יק.

בכרזה נראים יד המושיטה פנקס-חבר, בתים ושדה. 
61X93 ס"מ במסגרת 75X106 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. לא 

נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $500 

339. Poster for the Histadrut Elections, 1955 – 
Moshe Vorobeichic

"Be ready for the elections…", a poster issued by the 
central elections committee for the eighth convention 
of the Histadrut. Tel-Aviv: Yefet press, 1955. Design: 
Moshe Vorobeichic. Hebrew.
In the poster we see a hand holding a membership 
card, some houses and a field. 
61X93 cm. framed: 75X106 cm. Good condition. Folding 
marks. Not examined out of frame.

Opening price: $500

340. עשרים וחמש שנים להסתדרות - יוחנן סימון 

כרזה לציון "25 שנה להסתדרות הכללית של העובדים העברים 
בארץ ישראל", ]דצמבר[ 1945. עיצוב: יוחנן סימון; סמל אטליה 

מכנר-וליש.
דלתות-ענק  פותחות  ההסתדרות(  )ידי  וחסונות  ענקיות  ידיים 

וצוהר אל השמיים הבהירים, לטובת הפועלים העבריים.
46X34 ס"מ, מסגרת 59X46 ס"מ. מצב טוב, קו קיפול. לא נבדק 

מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $400 

340. 25th Anniversary of the Histadrut – Yohanan 
Simon

Poster issued for the "25th anniversary of the 
Histadrut", [December] 1945. Design: Yohanan Simon; 
emblem of Atelier Machner-Wallisch.
Huge, powerful, hands (hands of the Histadrut), 
opening large doors and a window towards clear 
skies, in favor of Jewish workers.
46X34 cm, framed: 59X46 cm. Good condition, folding 
mark. Not examined out of frame.

Opening price: $400
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341. 30 שנה למהפכת אוקטובר – יוחנן סימון

30 שנה למהפכת אוקטובר, כרזה מטעם מפלגת פועלים השומר 
הצעיר. הדפוס החדש בע"מ, לינול: מכון ע"ש צ. ברגמן. תל אביב, 

1947. עיצוב: יוחנן סימון.
כרזה מרשימה בדפוס ליטוגרפי. בחזית האיור מופיעה דמותו של 
זרועות מושטות, שתיים מהן אוחזות  פועל; מאחוריו מופיעות 
הכיתוב  האיור  בתחתית  אדום.  דגל  מניפות  ושתיים  בנשק 
הפועלים  מדינת  לימין  וסוציאליזם  קידמה  שלום,  דורש  "כל 

הראשונה". 
48X69 ס"מ במסגרת 60X81.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. 

לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $700

341. 30 Years Since the October Revolution – 
Yohanan Simon

30 years since the October revolution, a poster issued 
by Mifleget Po'alim HaShomer HaTza'ir. Hadfus 
Hachadash Ltd., Linol: Z. Bergman institute. Tel-Aviv, 
1947. Design: Yohanan Simon. Hebrew.
An impressive poster in lithographic printing. A 
worker's figure appears at the front; behind – 
stretched arms are drawn, two of them are holding 
rifles and two others are waving a red flag. On the 
lower part appears an inscription. 48X69 cm. framed: 
60X81.5 cm. Good condition. Spotting and creases. Not 
examined out of frame.

Opening price: $700

342. "הטרור - מוות והרס"

של  הכללית  ההסתדרות  מטעם  כרזה  והרס".  מוות   - "הטרור 
בקירוב[.   1946 ]תל-אביב?,  ישראל.  בארץ  העברים  העובדים 

עיצוב: אוטה ווליש )?(.
סדקים נבקעים במפת ארץ ישראל על רקע מגן-דוד כחול ומתוך 

הסדקים נורה כדור המפלח את לבו של חייל. 
ובעיקר  ארצישראלי  פנים  לטרור  כאן  מתייחס  "טרור"  המונח 
על  עצמאי,  באופן  פעל  שנים  שבאותן  האצ"ל,  ארגון  לפעילות 

דעת עצמו, במנותק מהחלטות הסתדרות העובדים הכללית. 
68.5X48 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1400

342. "Terror – Death and Destruction"

"Terror – Death and Destruction". Poster issued 
by the Histadrut. [Tel-Aviv?, ca.1946]. Design: Otte 
Wallisch(?).
Cracks emerge in the map of Eretz Israel on the 
background of a blue Magen David. A bullet is shot 
from in between the cracks and splits the heart of a 
soldier.
The term "terror" refers to internal Eretz Israeli 
terror and mainly to Etzel actions which during those 
years acted independently, totally detached from the 
Histadrut's decisions.
68.5X48 cm. Good condition.

Opening price: $1400
341342
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343. ההסתדרות – אוטה ווליש ורודולף סידנר

כרזה מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ 
ישראל. דפוס ליט. "דפנה", בני-ברק, דצמבר 1948. עיצוב: אוטה 

ווליש ורודולף סידנר.
איור צבעוני מרשים של זוג זרועות, האחת אוחזת בפטיש ובזוג 

שיבולים, השניה אוחזת ברובה. 
47X68 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קרעים משוקמים 

שיקום מקצועי. 

פתיחה: $1800

343. The Histadrut – Otte Wallisch and Rudolf 
Sidner

Poster issued by the Histadrut. Lit. Press "Dafna", 
Bnei-Brak, December 1948. Design: Otte Wallisch and 
Rudolf Sidner.
An impressive illustration in color portraying two 
arms, one holding a hammer and two stalks of grain, 
and the other arm holding a rifle. 
47X68 cm. Good condition. Spotting, folding marks. 
Professionally restored tears.

Opening price: $1800

343
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344. כרזה לכבוד ה-1 במאי - האחים שמיר 

מטעם  במאי,  ה-1  יום  לכבוד  כרזה  השלח".  מחזקת  ואחת  במלאכה  עשה  ידו  "באחת 
 .1954 'דפנה',  ליטוגרפי  דפוס  ישראל.  בארץ  העבריים  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות 

עיצוב: האחים שמיר. 
בחזית  ישראל.  בארץ  העובד  המעמד  את  המייצגות  דמויות  שלוש  המתאר  צבעוני,  איור 
ניצבים חייל  ואוחז באת חפירה. מאחוריו  ניצבת דמותו של החקלאי, לבוש חולצה כחולה 
וחובש כובע קסקט. שלוש הדמויות עומדות על רקע  האוחז ברובה, ובנאי האוחז בפטיש 
ָלאָכה ְוַאַחת ַמֲחֶזֶקת  ַאַחת ָידֹו עֶֹשׂה ַבְמּ מפת ארץ ישראל. בתחתית הכרזה מופיע הפסוק "ְבּ

ַלח" )נחמיה ד', י"א(. ַהָשּׁ
נייר דבק לרוחב השוליים  68X48 ס"מ. מצב טוב, מעט קמטים וקרעים בשולי הכרזה. פס 

העליונים )לשיקום(. 

פתיחה: $1400

344. The First of May – Shamir Brothers

Poster issued for the first of May by the Histadrut HaOvdim. "Dafna" 
lithographic press, 1954. Design: Shamir Bros. Hebrew.
Color illustration, portraying three figures representing the working class in 
Eretz Israel. At the front – a farmer, wearing a blue shirt and holding a shovel. 
Behind stands a soldier holding a rifle and a builder holding a hammer and 
wearing a cap. In the background, behind the figures,the map of Eretz Israel 
is presented. On the lower part appears the inscription:"His hand wrought 
work and in the other he held a weapon" (Nehemia, 4,11).
68X48 cm. Good condition, minor spotting and tears at the edges. Adhesive tape 
placed round upper edges (for restoration).

Opening price: $1400

344
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345. קרן השביתה – האחים שמיר

"יום עבודה לקרן שביתה, תשובתך להשבתה", כרזה מטעם ההסתדרות הכללית 
של העובדים העברים בישראל. דפוס ליטוגרפי "דפנה", בני-ברק, ]סוף שנות ה-40 

או ראשית שנות ה-50[. עיצוב: האחים שמיר.
במרכז הכרזה איור פטיש וסדן. 

47X69 ס"מ. מצב טוב. קמטים ומעט כתמים. קרעים קלים, משוקמים בנייר דבק, 
בשולי הכרזה. מקופלת. 

פתיחה: $500

345. Strike Fund – Shamir Brothers

"One work day for the strike fund, your answer to the strike", poster 
issued by the Histadrut. Bnei-Brak: Lithographic press "Dafna", [late 
1940s or early 1950s]. Design: Shamir Bros. Hebrew.
An illustration of a hammer and anvil appears in the center. 
47X69 cm. Good condition. Minor creases and spotting. Minor tears at the 
edges of the poster, restored with adhesive tape. Folded.

Opening price: $500

346. כרזה בעיצוב האחים שמיר – הבריגדה היהודית, שנות ה-40

"ֶזה ַהָּצו – ַעל ָכל ְׂשָפַתִים: ֵמְרָבָבה – ְלִרּבֹואַתִים!". לינ. ]לינולאום[: צבי ברגמן. עיצוב ]האחים[ שמיר. ארץ ישראל, ]שנות 
ה-40[. כרזה המעודדת גיוס לבריגדה היהודית.

60X30 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $800

346. Poster Designed by Shamir Brothers – Jewish Brigade, 1940s

Lin.[linoleum]: Zvi Bergman. Design: [brothers] Shamir. Eretz Israel, [1940s].
A poster calling for enlistment to the Jewish Brigade. 
60X30 cm. Good condition. Folding marks.

Opening price: $800
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347. כרזה מטעם הועד הארצי למען החייל היהודי – פרנץ 
קראוס

"אות הנאמנות לחיילנו", כרזה מטעם הועד הארצי למען החייל 
היהודי. דפוס "הארץ", ]שנות ה-40[. עיצוב: רוזנר-קראוס.

במרכז הכרזה איור ראשו של חייל, בתוך מגן-דוד בצבע כחול, 
והכיתוב "הישוב לחייל" / " תן יד לפעולה למען החייל". 

95X64 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים, קרעים בשוליים. מקופלת. 

פתיחה: $1400

347. Poster Issued by the National Committee for 
the Jewish Soldier – Franz Kraus

"Token of Loyalty to our Soldiers", poster issued by the 
national committee for the Jewish Soldier. "Ha'aretz" 
printing press [1940s]. Design: Rosner-Kraus.
In the center appears an illustration of a soldier's 
head within a blue Magen David and the inscription 
"Help soldiers..". 
95X64 cm. Good-fair condition. Creases, tears to borders. 
Folded.

Opening price: $1400

348. "קורת גג לעולה", 1949 - פסח עיר-שי

משרד  מטעם  כרזה  התפקד!",  בנין  פועל  לעולה,  גג  "קורת 
העבודה והבינוי - מינהל כח אדם. דפוס ליטו קופמן ושו. ]פברואר 

1949[. עיצוב: פסח עיר-שי.
כרזה צבעונית הקוראת לפועלי הבניין להתפקד לטובת הקמת 
בו  ונראים  בתים לעולים. איור הכרזה נעשה בידי פסח עיר-שי 
מפה של ארץ ישראל, בית מונח על גבי מרית )"שפכטל"(, בתים 

וברושים ואניה המגיעה לנמל חיפה. 
קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   60X75 במסגרת  ס"מ   46X62

וקמטים. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $600

348. "Korat Gag LaOleh", 1949 – Pesach Ir-Shai

"Korat Gag LaOleh, Po'el Binyan Hitpaked!", a poster 
issued by the Ministry of Labour and Construction – 
personnel administration. Koffman and Co. Lito print. 
[February 1949]. Design: Pesach Ir-Shai. Hebrew.
A poster in color calling builders to enroll to the task 
of building houses for the Olim. poster's Illustration 
by Pesach Ir-Shai, features a map of Eretz Israel, a 
house on a spatula, houses, Cyprus trees and a ship 
arriving at Haifa port. 
46X62 cm. framed: 60X75 cm. Good condition. Folding 
marks and creases. Not examined out of frame.

Opening price: $600

349. גיוס לצי המלכותי הבריטי – האחים שמיר

"נוער עברי, הרשם בלשכות הגיוס של הסוכנות היהודית לא"י אל 
לינול: צבי  הצי!", כרזה מטעם הסוכנות היהודית לארץ ישראל. 
האחים  עיצוב:  ה-40[.  ]שנות  תל-אביב,  "הארץ",  דפוס  ברגמן, 

שמיר. 
ומקסים שמיר, הקוראת  גבריאל  בעיצוב האחים  כרזה מאוירת 

לגיוס לצי המלכותי הבריטי. 
34X51 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים משוקמים 

שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $1600
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349. Enlistment to the British Royal Navy – 
Shamir Brothers

"Jewish Youth, Enlist to the Navy in the Jewish Agency 
Recruiting Offices!", poster issued by the Jewish 
Agency. Linol: Zvi Bergman, "Haaretz" press, Tel-Aviv, 
[1940s]. Design: Shamir Bros.
Illustrated poster designed by Gabriel and Maxim 
Shamir, calling to enlist to the Royal British Navy. 
34X51 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Professionally restored tears. Cloth backed for display and 
preservation.

Opening price: $1600

350. 'החבל הימי לישראל' – שתי כרזות

הימי  'החבל  אגודת  לישראל.  הימי  החבל  מטעם  כרזות  שתי 
לישראל' )חי"ל( היא אגודה להכשרה ימית ולהעמקת התודעה 

הימית, אשר נוסדה ב-1936.
1. "אל הישוב העברי!", כרזה שנדפסה בעקבות הכינוס העברי 
הימי הראשון. דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב, אלול 

תרצ"ז )1937(.
"הכינוס הימי העברי הראשון שהתקיים ב-8-10 ליוני על האניה 
קבע  לישראל',  הימי  'החבל  יצירת  על  להכריז  בבואו  'הר-ציון' 
הים  לגאולת  העממית  התנועה  בשביל  הצבורית  המסגרת  את 
ולכבוש העבודה במרחבי הים ובחופיו... הננו פונים לכל שדרות 
ולהצטרף  העברית  הימאות  למפעלי  שכם  להטות  הישוב 

בהמוניהם ל'חבל הימי לישראל'!".
63X93 ס"מ. מצב טוב. קמטים. מקופלת. 

2. "הים קורא לנו", כרזה אשר נדפסה בעקבות החלטת האו"ם 
בכ"ט בנובמבר 1947. 

דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל אביב. "...זכותנו לעצמאות 
מדינתנו  נזכורה:  אולם  העולם...  אומות  ידי  על  הוכרה  מדינית 
העומדת לקום שוכנת לחופם של שני ימים... והעם היהודי צריך 
לתת את דעתו על הברכה הזאת אשר המדינה נתברכה בה... תנו 

דעתכם לגאולת ימינו!". 
63X93 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים, כתמים וקרעים. הדבקות 

נייר חום בשוליים. מקופלת.

פתיחה: $700 

350. "Hevel Yami LeIsrael" – Two Posters

Two posters issued by Hevel Yami LeIsrael. "Hevel 
Yami LeIsrael" (HIL) is an association for marine 
training, founded in 1936.
1. "El HaYeshuv HaIvri!", poster printed following 
the first Jewish marine conference. Tel-Aviv: "HaPoel 
HaTza'ir" cooperative press, 1937. Hebrew.
"The first Jewish marine conference held on June 8-10 
on the ship 'Har Zion' during which it was announced 
that 'Hevel Yami LeIsrael' is established…" 
63X93 cm. Good condition. Creases. Folded.
2. "HaYam Koreh Lanu", poster printed following 
the UN Resolution of November 29, 1947, Tel-Aviv: 
"HaPoel HaRza'ir" cooperative press."…the world 
recognized our right for national independence…we 
have to consider the liberation of our sea…" 
63X93 cm. Fair-good condition. Creases, spotting and 
tears. Brown paper pasted to borders. Folded.

Opening price: $700
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העברית  הקומוניסטית  המפלגה  מטעם  כרוז   .351
בעקבות החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947

מטעם  כרוז  דמוקרטית!".  עברית  למדינה   – אמת  "לעצמאות 
המפלגה הקומוניסטית העברית בארץ ישראל. דפוס 'נשר', תל-

אביב, 30.11.1947. 
בעקבות  הקומוניסטית,  המפלגה  מטעם  נדפס  אשר  כרוז 
החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר, 1947. "היום הונף בגאון הדגל של 
עצמאותנו הלאומית... לשם בצור העצמאות העברית: נשקד על 
שמירת האחוה והשלום עם הערבים אזרחי המדינה ושכניה נגד 
כל מסכסך נבסס את האחדות הכלכלית של הארץ כלה. נטפח 

יחסי שתוף ושלום עם מדינות ערב". 
99X63 ס"מ. מצב טוב. כתמים )חלקם כהים( וקמטים. מקופלת. 

פתיחה: $300

351. Proclamation Issued by the Hebrew 
Communist Party Following the UN Resolution 
of November 29,1947

"For independence – for a Jewish democracy!" Poster 
issued by the Hebrew Communist Party in Eretz Israel. 
Tel-Aviv: "Nesher" press. 30.11.1947. Hebrew.
Poster issued by the Communist Party, following the 
UN Resolution of November 29, 1947. "…we shall 
restore peace with the Arabs…we shall nurture 
cooperation and peace with the Arab states". 
99X63 cm. Good condition. Spotting (some dark) and 
creases. Folded.

Opening price: $300
352. סמל המגן – כרזה מטעם ארגון ה"הגנה" – איתמר 

דוד

סמל המגן, כרזה מטעם ארגון ה"הגנה". ללא ציון מדפיס ושנה, 
]שנות ה-40[. 

בראש הכרזה מופיע סמל החי"ש - חיל השדה של ארגון ההגנה 
 Symbol of" -בשנים 1939-1948. תחתיו הכיתוב "סמל המגן" ו

 ."Defence, Hagana Poster No 1
דוד,  )איסמר(  איתמר  בידי  נעשה  והכרזה  הח"יש  סמל  עיצוב 

מאייר, גרפיקאי וטיפוגרף, יליד גרמניה. 
)משוקמים(.  בשוליים  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   34.5X49

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $1200

352. Symbol of Defence – "Hagana" Poster – 
Itamar David

Symbol of Defence, a poster issued by the "Hagana" 
organization, no printer name, no date, [1940s]. 
The Hish emblem appears on the upper part of the 
poster – Field corps or the Hagana during the years 
1939-1948. At the bottom appears the inscription 
"Symbol of Defence, Hagana Poster No. 1". The 
design of Hish emblem and of the poster was done by 
Itamar (Ismar) David, illustrator, graphic designer and 
typographer, native of Germany. 
34.5X49 cm. Good condition. Minor tears to borders 
(restored). Cloth backed for display and preservation.

Opening price: $1200
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353. "כולנו קרן מגן", אמצע שנות ה-50

"כולנו כאיש אחד לקרן המגן". כרזה מאוירת הקוראת לתרומות 
רולי  עיצוב:  ה-50[.  שנות  ]אמצע  אורצל,  דפוס  המגן".  ל"קרן 

)רוטשילד-ליפמן(. 
אוחז  חייל  של  דמות  מרכיבות  מגוונות  דמויות  של  קלסתרים 
מפת  על  רוקדת  ילדים  קבוצת   – העתיד  דור  ימין  בצד  בנשק. 
ארץ ישראל. באמצע שנות ה-50, בעקבות חוסר בכספים לקניית 
למימון  מהאזרחים  תרומות  לגיוס  המגן"  "קרן  הוקמה  נשק, 

רכישת נשק עבור צה"ל. 
68X47.3 ס"מ, מצב טוב, מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $400

353. "Kulanu Keren Magen", mid 1950s

"Kulanu KeIsh Echad LeKeren HaMagen". Illustrated 
poster calling for donations to "Keren HaMagen". 
Ortzel printing press, [mid 1950s]. Design: Ruli 
(Rothschild-Lipman).
Portraits of various figures composing a figure of 
a soldier holding a rifle. On the right side – future 
generation – children dancing on the map of Eretz 
Israel. In the mid 1950s, due to need to acquire arms, 
"Keren HaMagen" was founded to collect money 
from the public to finance acquisition of arms for IDF. 
68X47.3 cm, good condition, cloth-backed for display and 
preservation.

Opening price: $400

354. כרזה מטעם "קרן המגן", 1956

"נשק לצה"ל, קרן המגן". כרזה מטעם "קרן המגן", בעיצוב פאול 
תל-אביב,  "אביבה",  ליטו-אופסט  דפוס  גרונדמן.  ושמואל  קור 

 .1956
איור צבעוני – ראשו של חייל על רקע מפת ארץ ישראל. 

כספים  להתרמת  ופעלה  ה-50  שנות  באמצע  קמה  המגן  קרן 
למימון רכישת נשק לצה"ל. 

קלים.  קמטים  הכרזה.  במרכז  קו-קפל  טוב.  מצב  ס"מ.   48X70
בחלקה העליון קרע קל ופגם משוקם בהדבקת נייר. שתי פיסות 

נייר דבק בצדה האחורי, בשוליים העליונים. 

פתיחה: $1000

354. "Keren HaMagen" Poster, 1956

"Weapons for the IDF, Keren HaMagen". Poster issued 
by "Keren HaMagen"- Defense Fund, designed by 
Paul Kor and Shmuel Grundman. Tel-Aviv: Lito-Offset 
press "Aviva", 1956. Hebrew.
Color illustration – a soldier's head on the background 
of an Eretz Israel map. Hebrew.
"Keren HaMagen", the Defense Fund, was founded in 
the mid 1950s and raised funds to finance acquisition 
of weapons for the IDF. 
48X70 cm. Good condition. A central folding mark. 
Minor creases. Minor tear at the upper part of the poster, 
restored. Remnants of two pieces of adhesive tape on the 
reverse, around the upper edges.

Opening price: $1000
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355. "לאן? לכפר!" – כרזה מטעם המחלקה להתיישבות 
של הסוכנות היהודית

לארץ  היהודית  הסוכנות  מטעם  כרזה  דארף!",  אין  "וואהין? 
ישראל - המחלקה להתישבות. דפוס ליטוגרפי מונזון, ירושלים, 

]שנות ה-50[. עיצוב: "א. דוד" – איתמר )איסמר( דוד.
מועדות  פניו  מזוודותיו,  עם  עומד  חדש  עולה  צבעוני:  איור 
לכפר. סביבו כיתוב ביידיש: "וואהין? אין דארף!" ]לאן? לכפר![. 
עודדו  בה  בתקופה  ה-50,  בשנות  נדפסה  הכרזה  הנראה,  כפי 

המוסדות הלאומיים מעבר תושבים מן העיר אל הכפר. 
שיקום  משוקמים  קרעים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   70X48

מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $1400

355. "Where? To the Countryside" - Poster issued 
by Settlement Dept. of the Jewish Agency

"vuhin? In dorf!", poster issued by the Jewish Agency 
– settlement dept. Jerusalem: Monsohn lithographic 
printing, [1950s]. Design: "A.David" – Itamar (Ismar) 
David. Yiddish. Color illustration: A new immigrant 
holding suitcases, headed to a village. An inscription 
:"wohin? In Dorf! [whereto? To the Village!]. It seems 
that the poster was printed during the 1950s, at a 
time when the state institutions encouraged people 
to move from the city to the countryside. 
70X48 cm. Good condition. Folding marks. Professionally 
restored tears. Cloth backed for display and preservation.

Opening price: $1400

356. תו עיריית תל-אביב – קליטת עולים

"דרוש תו עיריית תל-אביב, למילוי צרכי העיר בשעה זו". כרזה 
ברגמן.  צבי  ע"ש  מכון  לינול:  אביב.  תל  עיריית  מטעם  רשמית 

דפוס הארץ בע"מ, תל-אביב, ]סוף שנות ה-40[. 
בו".  והחזקת  אחיך...  ָימּוך  "וכי  ויקרא  מספר  ציטוט  בתחתית 
במרכז תצלומים ממחנות-אהלים שהוקמו לשיכון עולים חדשים. 

50X70 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול וקמטים. קרעים מזעריים. 

פתיחה: $400
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356. Tel-Aviv Municipality – Absorption of New 
Immigrants

"Request a Tel-Aviv Municipality Mark to Fulfill the 
City's Needs". Official poster issued by the city of 
Tel-Aviv. Linol: Zvi Bergman Institute. Haaretz Ltd. 
printing press, Tel-Aviv, [late 1940s]. A verse from the 
Book of Leviticus appears on the lower part. In the 
center appear photos of tent-camps erected for new 
immigrants. 
50X70 cm. Good condition, folding marks and creases. 
Minor tears.

Opening price: $400

קיבוץ   – גומי  לצינורות  פרסום  כרזת   - וייל  שרגא   .357
העוגן, 1949

כפר  דפוס  וייל.  שרגא  בעיצוב  גומי,  לצינורות  פרסום  כרזת 
מונאש, 1949. חתומה בדפוס.

כרזת פרסום קטנה לצינורות גומי תוצרת "העוגן, ביח"ר לתוצרת 
והיא  וייל בקיבוץ העוגן,  גומי". עיצוב הכרזה נעשה בידי שרגא 

אחת העבודות הראשונות שיצר וייל בארץ. 
שרגא וייל )1918-2009(, אמן ישראלי, יליד צ'כוסלובקיה. בנעוריו 
הצטרף לתנועת "השומר הצעיר". במהלך מלחמת העולם השניה 
שהה בבודפשט ועסק בזיוף מסמכים עבור המחתרת ההונגרית. 
 1944 בשנת  ריכוז.  למחנה  אשתו,  עם  יחד  נשלח,   1943 בשנת 
ובין  כמאייר,  עבד  המלחמה  לאחר  המחתרת.  בסיוע  שוחרר 
היתר אייר פרסומים של "השומר הצעיר" ו"החלוץ". בשנת 1947 
כשהאנייה  הרצל".  "תיאודור  האניה  על  ישראל  לארץ  העפיל 

נעצרה על ידי השלטון הבריטי, נשלח למחנה מעצר בקפריסין, 
שם עסק בציור ובהדרכת בני נוער. בשנת 1948 עלה לארץ ישראל 
בפריז,  אמנות  למד   1952-53 בשנים  העוגן.  בקיבוץ  והתיישב 
של  שונות  במסגרות  פעיל  היה  קיר.  וציורי  בהדפס  והתמחה 
התנועה הקיבוצית. בין היתר, שימש כמאייר בספריית פועלים. 

25X35 ס"מ. מצב טוב. חורי תיוק ונקבי סיכות בשוליים. 

פתיחה: $800

357. Shraga Weil – Advertisement Poster for 
Rubber Hoses – Kibbutz Ha'ogen, 1949

Advertisment poster for rubber hoses, designed 
by Shraga Weil. Kfar Monash printing press, 1949. 
Signed in the plate. A small poster advertising rubber 
hoses made by "Ha'ogen, rubber factory". Designed  
by Shraga Weil in Kibbutz Ha'ogen. This was one of 
the first works created by Weil in Israel.
Shraga Weil (1918-2009), Israeli artist, native of 
Czechoslovakia. At a young age he joined "HaShomer 
HaTza'ir" movement. During WW II lived in Budapest 
and dealt with forging documents for the Hungarian 
underground. In 1943, was deported with his wife, 
to a concentration camp.Was released in 1944 with 
the aid of the underground. After the war worked 
as an illustrator and among other things illustrated 
publications of "HaShomer HaTza'ir" and "HeHalutz". 
Made Aliya to Erertz Israel in 1947 on the boat 
"Theodor Herzl". When the vessel was captured by 
the British authorities he was sent to an internment 
camp in Cyprus, where he was involved with painting 
and training youth. In 1948 made Aliya and settled 
in Kibbutz Ha'ogen. Studied art in Paris in 1952-53 
and specialized in prints and murals. Was active in 
various areas of the Kibbutz Movement. Worked as 
an illustrator for Sifriyat HaPoalim. 
25X35 cm. Good condition. Filing holes and piercing of 
pins to borders.

Opening price: $800
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358. ליל אזכרה לקדושי וילנה, 1947 - משה וורוביצ'יק

וילנה  יוצאי  איגוד  מטעם  וילנה",  לקדושי  אזכרה  ל"ליל  הזמנה 
 .1947 תל-אביב,  סטרוד.  א.  דפוס  ולהצלה.  לעזרה  והסביבה 

עיצוב: מ. בהלפר ומשה וורוביצ'יק. 
הזמנה ל"ליל אזכרה לקדושי וילנה" המתקיים ב-8.9.1947 באולם 
ה"אהל". בין הנואמים באירוע: הרב אונטרמן, יוסף קלוזנר ואבא 

קובנר. באיור הכרזה נראים יהודים הנמלטים מן העיר. 
קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   72X105 במסגרת  ס"מ   60X92.5

וקמטים. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $400

358. Memorial for Vilnius Victims, 1947 – Moshe 
Vorobeichic

Invitation to "an evening in memory of the victims 
of Vilnius", issued by the Union of Immigrants from 
Vilnius and the vicinity for Assistance and Rescue. 
Tel-Aviv: A. Strod press, 1947. Design: M. Behlfer and 
Moshe Vorobeichic. Hebrew.
Invitation to a "memorial evening for the Vilnius 
victims" to be held on 8.9.1947 in "Ohel" assembly-
hall. Among the speakers: Rabbi Unterman, Joseph 
Klausner and Aba Kovner. Jews fleeing from the 
city are portrayed on the poster. 60X92.5 cm. framed: 
72X105 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Not examined out of frame.

Opening price: $400

359. הופעות של "מלך הממבו" בני בנט ברמת-גן – כרזה 
בעיצוב יוסף באס

 The King of "Mambo" Benny Bennet & His Latin
American Orchestra, הזמנה להופעות של המוזיקאי בני בנט 

ולהקתו באולם 'זירהטרון' ברמת-גן, 1956. עיצוב: יוסף באס. 
כרזה צבעונית, עם איור של צמד מתופפים, בעיצוב יוסף באס. 

חתומה בדפוס.
)עם  התחתון  בחלקה  גזורה  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   68.5X98
פגיעה בטקסט(. קרע משוקם שיקום מקצועי. מודבקת על בד 

פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $1600

359. Performance of "The King of Mambo" 
Benny Bennet in Ramat Gan – Poster designed 
by Joseph Bass

The King of "Mambo" Benny Bennet & His Latin 
American Orchestra, invitation to the concerts of the 
musician Benny Bennet and his band in 'Zirhatron' 
hall in Ramat Gan, 1956. Design: Joseph Bass. 
Poster in color, with an illustration of two drummers, 
designed by Joseph Bass. Signed in print. 
68.5X98 cm. Good-fair condition. Lower part chopped 
(with text omission). Professionally restored tear. Cloth 
backed for display and preservation.

Opening price: $1600
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360. כרזה – תערוכת יובל החמישים של "בצלאל", 1956

כרזה צבעונית – הזמנה לתערוכת יובל החמישים של בית הספר 
"בצלאל", אשר התקיימה בתאריכים כב תמוז- כד אלול תשט"ז 
עיצוב:   .1956 גן,  רמת  בע"מ  אורצל  תרומת  ההדפסה   .)1956(

אופיר נח. חתום: "אופיר" )בדפוס(.
מחוץ  נבדקה  לא  טוב.  מצב  ס"מ.   62.5X82.5 במסגרת   68X48

למסגרת.

פתיחה: $250

360. Poster – Fiftieth Anniversary of "Bezalel" 
Exhibition, 1956

Poster in color – invitation to an exhibition in honor 
of the fiftieth anniversary of "Bezalel" which was 
held between Tamuz 22 and Elul 24, 1956. Printed as 
a contribution by Orzel Ltd. Ramat Gan, 1956. Design: 
Ophir Noah. Signed: "Ophir" (print). Hebrew.
68X48 cm. framed: 62.4X82.5 cm. Good condition. Not 
examined out of frame.

Opening price: $250

361. מתווה לכרזה - קק"ל - יער ירושלים

]שנות  ירושלים,  יער  לנטיעת  מתווה לכרזה עבור גיוס תרומות 
ה-50 בקירוב[. אקריליק על קרטון. חתימת הסטודיו או המעצב: 

.Guttmann
יער.  וסביבה מתפתל  ירושלים בחומות מוזהבות  נראית  בכרזה 
הכיתוב )באנגלית(: "הקיפו את ירושלים בחגורה ירוקה. נטעו את 
יער ירושלים של הקק"ל". לא ידוע לנו האם הדפסת הכרזה יצאה 

אל הפועל. 
בפינות  לתליה,  חוט  מודבק  מאחור  בינוני,  מצב  ס"מ.   69X48.5

סימני חורים מתליה, כתמים בשוליים. 

פתיחה: $300

361. Sketch for a Poster – JNF – Jerusalem Forest

Sketch for a poster calling to raise funds for planting 
the Jerusalem Forest, [ca. 1950s]. Acrylic on cardboard. 
Studio or designer's signature: Guttmann.
Jerusalem is seen surrounded by golden walls and by 
a forest. Inscription (in English): "Ring Jerusalem with 
a Belt of Green. Plant the Jerusalem Forest Jewish 
National Fund". It is unknown to us whether the 
poster has been printed. 
69X48.5 cm. Fair condition, a thread for hanging is 
attached to the back, holes in corners, spotting at edges.

Opening price: $300

360361



204  |  מאי 2014  

362. כרזת בחירות – רשימת יצחק גרינבוים, 1949

כרזת בחירות מטעם "רשימת יצחק גרינבוים", לקראת הבחירות 
]1949[. מעצב  ליטו. אביבה, תל-אביב,  דפוס  לכנסת הראשונה. 

לא ידוע )חתום "מצח"(.
באיור נראה דגל מדינת ישראל מעל האותיות "יג", וברקע טנקים, 

ספינות וחיילים. 
קלים  קרעים  מספר  קמטים,  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   34X48
לתצוגה  פשתן  בד  על  מודבקת  מקצועי.  שיקום  משוקמים 

ושימור. 

פתיחה: $900

362. Elections Poster – Yitzchak Gruenbaum List, 
1949

Elections poster issued by "Yitzchak Gruenbaum 
List" towards the elections for the first Knesset. 
Lito printing press Aviva, Tel-Aviv [1949]. Unknown 
designer (Signed "Metzach").
The flag of Israel over the letters "YG", on the 
background of tanks, boats and soldiers. 
34X48 cm. Good condition. Spotting, creases, some minor 
tears professionally restored. Cloth backed for display and 
preservation.

Opening price: $900

חנוכת  בטקס  בלפור  של  מנאומו  תמונות  שתי   .363
האוניברסיטה העברית

1. הדפס דמוי ציור שמן על קנווס. העתק של ציור מאת האמן 
נראים הלורד  הפולני ליאופולד פיליכובסקי משנת 1925. בציור 
בלפור נושא דברים בטקס וכן הרב קוק, חיים ויצמן, ביאליק ורבים 
אחרים. הציור המקורי, גדול הממדים, מוצג בבניין המנהלה בהר 

הצופים. 
26X56.5 ס"מ, במסגרת ללא זכוכית. מעט קילופי צבע וסימנים 

בעט על המסגרת.
עם  במסגרת  קרטון,  על   ,1 כבסעיף  ציור  אותו  של  העתק   .2
זכוכית. בצד האחורי מודבק נייר עליו זיהוי שמות המשתתפים 

בטקס על פי מיקומם בציור. 
32X63.2 ס"מ, במצב טוב המסגרת מעט פגומה.

פתיחה: $300

363. Two Pictures of Balfour's Speech at the 
Opening Ceremony of the Hebrew University

1. An oil painting-like print on canvas. A reproduction 
of a painting by the Polish artist Leopold Pilichovsky, 
from 1925. Portrayed are Lord Balfour delivering 
a speech in the ceremony and Rabbi Kook, Haim 
Weizmann, Bialik and many others. The original 
painting, exceptionally large, is displayed in the 
administration building of the Hebrew University on 
Mount Scopus. 
26X56.5 cm, framed with no glass. Minor paint flaking and 
some inscriptions in pen on the frame.
2. Reproduction of the above painting, on cardboard, 
framed with glass. On the reverse – a sheet of paper 
with names of the participants in the ceremony 
according to their position in the painting. 
32X63 cm, good condition, frame somewhat damaged.

Opening price: $300 
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צ'רלי   – "נגה"  נעליים  משחת   - פרסומת  דפי  שני   .364
צ'פלין / מכונת השחזה

נייר  על  מודפסת  "נגה",  נעליים  למשחת  צבעונית  פרסומת   .1
עבה. ]עיצוב: דוד שניאור?[. דפוס פ. ניידט ובנו, תל אביב, ]שנות 

ה-40-50[.
לפרסום המשחה נבחרה דמות "הנווד" של צ'רלי צ'פלין, הנועלת 

נעליים גדולות במיוחד. 
31X22 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ופגמים קלים בשוליים. 

2. פרסומת למכונת השחזה "ג'נטלמן" מודפסת על גבי קרטון. 
עיצוב: הירשקורן, דפוס "אמנות", חיפה, ]שנות ה-30-40[.

תוכל  זו  מכונה  בעזרת  המשומשים!  הסכינים  את  תשליך  "אל 
להשתמש בהם זמן בלתי מוגבל והגלוח יהיה לך לתענוג". 

חסרות.  פיסות  ושברים,  קרעים  בינוני,  מצב  ס"מ.   34.5X24.5
חיזוק בנייר דבק בצדו האחורי. מעט כתמים. 

פתיחה: $300

364. Two Advertisement Leaves – "Noga" Shoe 
Polish – Charlie Chaplin / Sharpening Device

1. Advertisement in color for "Noga" shoe polish, 
printed on heavy paper. [Design: David Shneur?]. Tel-
Aviv: P. Naydt & Son press, [1940s-50s]. Hebrew.
"The Wanderer" figure of Charlie Chaplin wearing 
very large shoes was chosen for promoting this shoe 
polish. 
31X22 cm. Good condition. Minor spotting and damages 
at the edges. 
2. Advertisement for a sharpening device "Gentleman" 
printed on heavy cardboard. Design: Hirshkorn. 
"Omanut" press, Haifa, [1930s-40s]. Hebrew.
"Do not discard used blades! With this device you will 
be able to use them for an unlimited time and enjoy 
shaving". 
34.5X24.5 cm. Fair condition, tears and cracks, missing 
pieces. Fastened with adhesive tape on the reverse. Minor 
spotting.

Opening price: $300

365. כרזות פרסום לפטנט נגד התפוצצות פתיליה

שתי כרזות פרסום קטנות, "פטנט חדש נגד התפוצצות, שמתאים 
לכל תנור הפועל בכוח הלחץ". ]תל-אביב?, שנות ה-40[.

"בהתאם  תוכנן   ,)Safetekap( "סייפטיקפ"  המכונה  הפטנט, 
לדרישות מחלקת העבודה של ממשלת ארץ ישראל ומאושר על 

ידי מכון התקנים הארץ ישראלי". 
24.5X34 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

365. Advertisement Posters for a Patent against 
Explosion of Kerosene Pressure-Fed Burners

Two small advertisement posters, promoting a 
"new invention against explosions, fits all kerosene 
pressure-fed burners".[Tel-Aviv? 1940s].
The patent named "Safetekap" was planned 
according to "requirements of the Eretz Israel 
Government Labor Dept. and approved by the Eretz 
Israel Standards Inst.". 
24.5X34 cm. Good condition.

Opening price: $250
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366. אוסף ספרים של הוצאת "תרשיש"

משה  ד"ר  של  תרשיש"  "ספרי  בהוצאת  אור  שראו  ספרים   38
שפיצר, שנות ה-40 עד סוף שנות ה-60. 

מהדורה ראשונה וממוספרת של הספר "פסנתרי  כולל:  האוסף 
לסקר-שילר;  אלזה  מאת   )Mein blaues Klavier( הכחול" 
של  ומותו  אהבתו  "משא  של  וממוספרת  ראשונה  מהדורה 
ה"ביבליופילי" הראשון שראה  )הספר  רילקה  כריסטוף  הקורנט 
אור בהוצאת "תרשיש"( ומהדורה נוספת של ספר זה, מהדורה 
ראשונה של שירי אברהם בן יצחק )וכן מהדורה שניה(, מהדורה 
ממוספרת של "מסע צלב של ילדים" )ברכט / קניספל(, מהדורה 
ממוספרת של "תביעה" )ט. כרמי / תמרה ריקמן(, שני עותקים 
"הקומדיה  כרכי  שלשת  אריכא(,   / )עגנון  חוצות"  "כלב  של 
האלוהית" והחיבור "החיים החדשים" מאת דאנטה, קטלוג "ד"ר 

משה שפיצר – ספרים, אותיות, עיצוב", וספרים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

366. Collection of Books Published by "Tarshish"

38 books published by Dr. Moshe Spitzer "Tarshish" 
publishing house, 1940s till late 1960s.
Collection includes: first, numbered edition of "My 
Blue Piano" (Mein blaues Klavier) by Else Lasker-
Schüler; first, numbered, edition of " The Lay of 
the Love and Death of Cornet Christopher Rilke” 
(first "Bibliophilic" book published by "Tarshish") 
and an additional edition of this book; first edition 
of Avraham ben Yitzchak's poems (as well as the 
second edition), numbered edition of "A Children's 
Crusade" (Brecht/Knispel), numbered edition of 
"Tvi'a" (T. Carmi/Tamara Rikman), two copies of 
"Kelev Hutzot" (Agnon/Arikha), three volumes of the 
"Divine Comedy" and the essay "The New Life" by 
Dante, Catalogue "Dr. Moshe Spitzer – Books, Letters, 
Design" and some additional books. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $1000

367. חמישה הדפסים מתוך הפורטפוליו "שמונה הדפסי 
צבע מקוריים של ציירי ישראל" – הוצאת "תרשיש", 1962

ספרי  הוצאת  ישראל",  ציירי  צבע מקוריים של  הדפסי  "שמונה 
תרשיש, ירושלים 1962.

חסרים(  )שלושה  צבעוניים  הדפסים  חמשה  המכיל  פורטפוליו 
מאת אברהם אופק )מתוארך: 1959(, משה טמיר, יעקב וכסלר 
)מתוארך: 1959(, יגאל תומרקין , יוסף זריצקי )מתוארך: 1960(. 
כולם חתומים וממוספרים 100/125. דף השער ממוספר גם הוא. 

]6[ דף, 51X68 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $350

367. Five Prints from the Portfolio "Eight Original 
Color Prints by Israel's Painters" – "Tarshis" 
Publishing House,1962

"Eight Original Color Prints by Israel's Painters", 
Tarshish publishing house, Jerusalem 1962.
Portfolio containing five color prints (three missing) 
by Avraham Ofek (dated:1959), Moshe Tamir, Jacob 
Wexler (dated:1959), Yigal Tumarkin, Joseph Zaritsky 
(dated:1960). All signed and numbered 100/125. Title 
page numbered. 
[6] Leaves, 68X51 cm. Overall good condition. Minor spots.

Opening price: $350

368. כתבי חיים נחמן ביאליק בארבעה כרכים חתומים - 
כריכות קלף מפוארות

כתבי חיים נחמן ביאליק ומבחר תרגומיו. הוצאת חובבי השירה 
העברית, ברלין, תרפ"ג ]1923[.

קלף  כריכות  מפוארת,  במהדורה  ביאליק  נחמן  חיים  כתבי 
ספר  מוזהב.  עליון  חיתוך-דפים  עם  זהב,  מעוטרות  איכותיות 
ראשון – שירים; ספר שני – סיפורים ודברי ספרות; חלק שלישי - 

תרגום דון קישוט; חלק רביעי – תרגום וילהלם טל.
עטור  טפסים...  ומאתים  אלפים  שלשת  במספר  נדפס  "הספר 
מאתיים  בברלין...  בודקו  יוסף  בידי  עשויים  וציוריו...  הספר 
הטפסים הראשונים נדפסו על ניר כבד ביותר, ופתוחי העץ באו בו 
מתוך עצם האוריגינל של הציר, כלם מסומנים כסדרם באותיות 
והציר, מכורכים קלף  ביד המחבר  ר', חתומים  א' עד  מן  מספר 

ואינם עומדים למכירה בשוק...".
בודקו  ויוסף  ביאליק  נחמן  חיים  בידי  חתומים  הכרכים  ארבעת 

וממוספרים: 32. 
4 כרכים, 25 ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכות. 

פתיחה: $800

367
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368. Writings of Haim Nachman Bialik in Four 
Signed Volumes – Adorned Parchment Bindings

Writings of Haim Nachman Bialik and a selection of 
his translations. Berlin: Chovevei HaShira Ha'Ivrit, 
1923.
Writings of Haim Nachman Bialik in a remarkable 
edition, high-quality parchment bindings with gold 
decorations, with upper edge gilding. Volume 1 – 
poems; Volume 2 – Stories and literature; Volume 3 
– translation of Don Quixote; Volume 4 – translation 
of William Tell.
"3200 copies of this book were printed… the book's 
illuminations and illustrations… done by Yosef Budko 
in Berlin… the first 200 copies were printed on very 
heavy paper, and the wood-cuttings are from the 
artist's original cuttings, all marked according to 
order in letters from Aleph to Resh, signed by the 
author and the artist, bound in parchment and not 
for sale on the market…". The four volumes are 
signed by Haim Nachman Bialik and Joesph Budko 
and are numbered: 32. 
4 Volumes, 25 cm. Good condition. Damages to bindings.

Opening price: $800

369. טיול באיונה - מאיר ויזלטיר - הוצאת "אבן חשן"

אוהד  תחריטים:  ויזלטיר,  מאיר  מאת  פואמה  באיונה,  טיול 
שאלתיאל. הוצאת "אבן חשן", רעננה, 1996.

המחודשות  המהדורות  סדרת  "אחלמה",  בסדרת  ראשון  ספר 
והמתוקנות )היצירה "טיול באיונה" ראתה אור לראשונה בשנת 
מספר  עותק  המשורר(.  של  הראשון  כספרו  ונחשבת   1963
תחריטי  חמישה  מלווה  עותקים.   77 בת  מהדורה  מתוך   21
אקווטינטה מאת אוהד שאלתיאל )חתומים(, שאף עיטר ברישום 
דיו מקורי את נרתיק הקרטון. מהדורה ממוספרת וחתומה בידי 

ויזלטיר ושאלתיאל )בקולופון(. 
]38[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב מאד. נרתיק קרטון מקורי.

פתיחה: $250

369. Tiyul BeEyona – Meir Wieseltier – "Even 
Hoshen" Publishing

Tiyul BeEyona, poem by Meir Wieseltier, etchings: 
Ohad Shaltiel. Ra'anaana: "Even Hoshen", 1966. 
Hebrew.
First book of the series "Achlama", series of renewed 
and revised editions ("Tiyul BeEyona" was first 
published in 1963 and is considered the poet's first 
book). Copy no. 21 from an edition of 77 copies. 
Accompanied by five aquatint etchings by Ohad 
Shaltiel (signed). Shaltiel decorated the cardboard 
slipcase with an original ink drawing. A numbered 
edition signed by Wieseltier and Shaltiel. 
[38] pp, 22 cm. Very good condition. Original cardboard 
slipcase.

Opening price: $250

368
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370. אוסף פריטים של האמן "מיכאיל יֹו" – מאיר יאפה / מתוים מקוריים

אוסף פריטים מארכיונו של האמן מאיר יָאֶפה )מיכאיל יָא(. ]שנות ה-40 עד שנות ה-60[.
ותיאורטיקן, מהדמויות  צייר  גרפיקאי,   – יָא  )1895-1960(, פעל תחת שם העט מיכאיל  יָאֶפה  מאיר 
המרכזיות של חיי התרבות והאמנות בריגה. אייר את ספרי הוצאת Arbeter-heym, אשר היוותה את 
גרעין ה"קולטור-ליגע" בלטביה בשנות ה-20. היה חבר קבוצת "סמבטיון" שעל-יד "קולטור-ליגע" 

בריגה, עבד בתיאטרון היהודי בריגה ובתיאטרון היהודי הממלכתי במוסקבה. 
האוסף כולל: 

לשלוש  )מודפסות(  טיוטות  מופיעות  הסקיצות  בין  מצוירים.  עמודים  כ-14  ובה  סקיצות  מחברת   •
אותיות מן הא"ב הרוסי, עם עיטורי צמחים – בסגנון המזכיר את האותיות המעוטרות אשר צייר יאפה 
עבור הספר "אלעפבייס" מאת לייב קוויטקָא )הוצאת "דער עמעס"(. • 25 רישומים בעפרון, עפרונות 
צבעוניים ועט, רובם של דמויות ונופים. • שלושה הדפסים חתומים בידי יאפה )אחד מתוארך: 1945(. 
• מספר  יאפה.  יצירותיו של  בנושא   – ברוסית וביידיש  ותצלומים של כתבות מעתונים  גזרי עתון   •
מסמכים אישיים )מכתב, כרטיס ספריה, הזמנה מטעם התיאטרון היהודי בריגה, ועוד(. • 24 תצלומים 
מ.  מאת  יאפה,  של  מותו  לאחר  שנכתב  מאמר   • קבוצתיים.  תצלומים  ומספר  בריגה?[  אתרים  ]של 

רזומני )מודפס במכונת כתיבה ביידיש וברוסית(. 
סה"כ כ- 65 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000

370. Collection of Items from the Estate of the Artist "Mikhail Yo" – Meir 
Yoffe / Original Sketches

Collection of items from the estate of the artist Meir Yoffe (Mikhail Yo). [1940s – 
1960s].
Meir Yoffe (1895-1960) created under the pen name Mikhail Yo – graphic designer, 
painter and theorist, a central figure in Riga's cultural and artistic scene. Illustrated 
books for Arbeter Heym which later was the foundation for "Kultur Lige" in Lithuania 
in the 1920s. Was a member of "Sambatiyon" group – affiliated to "Kultur Lige" in 
Riga, worked in the Jewish theater in Riga and the Royal Jewish theater in Moscow.
Collection includes:
• Sketch book with about 14 illustrated pages. Among the sketches appear drafts 
(printed) of three characters of the Russian Alphabeth, with vegetal decorations – in 
a style resembling the "Alefbeis" book by Leib kvitko ("Der Emes" publishing). • 25 
drawings in pencil, crayons and pen, most of them figures and landscapes. • Three 
prints signed by Yoffe (one dated 1945). • Newspaper cuttings and photos of articles 
published in Russian and Yiddish newspapers – concerning Yoffe's ouevres. • several 
personal documents (a letter, a library card, invitation on behalf of the Jewish theater 
in Riga, and more). • 24 photos [sites in Riga?] and several group photos. •  An article 
composed after Yoffe's passing, by M. Rozumni (typewritten in Yiddish and Russian). 
Lot of about 65 items. Size and condition varies.

Opening price: $2000
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ביבליופילית עם חיתוכי-עץ  – מהדורה  איכה  371. ספר 
– ברלין, 1921

 Die Klagelieder Jeremias des Sohnes Hilkias aus
Anathoth ]איכה לירמיהו בן חלקיהו מענתות[. תרגום לגרמנית 
)Lazarus Goldschmidt(, חיתוכי עץ  גולדשמידט  לזרוס  מאת 
 ,Holten הוצאת   .)Wilhelm Schocken( שוקן  ווילהלם  מאת 

ברלין, 1921. גרמנית. 
מהדורה ביבליופילית איכותית. עותק מספר 90 מתוך מהדורה 
של 105 עותקים, עם ארבעה-עשר חיתוכי עץ )חלקם חתומים(. 
עור מקורית, מעט כתמים  כריכת  טוב,  34 ס"מ, מצב  ]24[ עמ' 

בכריכה הפנימית.

פתיחה: $200

371. Book of Lamentations – Bibliophilic Edition 
with Woodcuts – Berlin, 1921

Die Klagelieder Jeremias des Sohnes Hilkias aus 
Anathoth [Lamentations by Jeremiah son of Hilkiya 
of Anathoth]. Translation into German by Lazarus 
Goldschmidt, woodcuts by Wilhelm Schocken. Berlin: 
Holten, 1921. German.
Bibliophilic edition of exceptional quality. Copy no. 
90 from an edition of 105 copies, with fourteen 
woodcuts (some signed). 
[24] pp, 34 cm, good condition, original leather binding, 
minor spots on inner binding.

Opening price: $200

 – סירא  בן  לספר  חיתוכי-עץ   – שטיינהרט  יעקב   .372
סונצ'ינו

 Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem
חיתוכי-עץ  ]תשעה   .Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah
ארנולד  מאת  הקדמה  עם  סירא[,  בן  מספר...  נבחרים  לקטעים 

צוויג. פרסום תשיעי של הוצאת סונצ'ינו, ברלין, 1929.
תרגום  וסביבו  עברי  טקסט  הספר  בגוף  בגרמנית.  הקדמה 
לגרמנית. עותק מתוך מהדורה של 800 עותקים, חתום על-ידי 

שטיינהרט )בעיפרון, בקולופון(, מודפס על נייר איכותי. 
]12[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב, כתמים. שדרת קלף.

פתיחה: $250

372. Jacob Steinhardt – Woodcuts for Ben Sirah 
Book – Soncino

Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem 
Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah [nine woodcuts 
for selected passages of Ben-Sirah book], with 
introduction by Arnold Zweig. 9th publication by 
Soncino, Berlin, 1929.
Introduction in German. The Hebrew text within the 
book is surrounded by a translation into German. Copy 
from an edition of 800 copies, signed by Steinhardt 
(in pencil, in colophon),and printed on paper of good 
quality.
[12] leaves, 28 cm. Good condition. Spotting. Parchment 
spine.

Opening price: $250
371
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"מותו של האריה" – תחריטים מאת הוגו שטיינר,   .373
1922

 Auguste מאת  האריה[,  של  ]מותו   Der Tod des Löwen
 Hugo( שטיינר-פראג  הוגו  מאת  תחריטים  עם   ,Hauschner

Steiner-Prag(. הוצאת K. Andreì, לייפציג-פראג, 1922. 
מהדורה  מתוך   123 מספר  עותק  עבה,  נייר  מהודרת,  מהדורה 
של 400 עותקים, כולל עשרה תחריטים חתומים בעיפרון. הוגו 
למד  ילדים.  ספרי  ומעצב  מאייר   ,)1945-1880( שטיינר-פראג 
אמנות באקדמיה של פראג וב-1907 עבר ללייפציג, שם לבלבה 
הנאצים  עליית  בעקבות  ספרים.  ומאייר  כמורה  שלו  הקריירה 
לשלטון בגרמניה, עבודתו הופסקה והוא חזר לפראג ושם פרסם 
הדפסי אבן של הגטו. ב-1941 עבר שטיינר-פראג לארה"ב שם 

לימד ואייר ספרים עבור הוצאות מכובדות. 
174 עמ', 23.7 ס"מ. מצב טוב מאד, כריכת עור מפוארת, משובצת 

בה פיסה מכריכת העור המקורית.

פתיחה: $600 

373. "Death of the Lion" – Etchings by Hugo 
Steiner, 1922

Der Tod des Löwen [Death of the Lion]. By Auguste 
Hauschner, with etchings by Hugo Steiner-Prag. 
Leipzig-Prague: K. André, 1922.
A fine edition, heavy paper, copy no. 113 from an 
edition of 400 copies, including ten etchings signed in 
pencil. Hugo Steiner-Prag (1880-1945), illustrator and 
designer of children's books. Studied art in the Prague 
Academy and in 1907 moved to Leipzig where his 
career thrived as a teacher and  illustrator. Following 
the Nazi seizure of power his work was ceased and he 
returned to Prague where he published etchings of 
the Ghetto, In 1941 Steiner-Prag moved to the USA 
where he worked as a teacher and illustrated books 
for important publishing houses. 
174 pp, 23.7 cm. Very good condition, elegant leather 
binding with a piece of the original leather binding set into 
it.

Opening price: $600

תחריטים  שני   –  1918 "בבית",   – ליברמן  מקס   .374
מקוריים

 Max Liebermann zu Hause - mit 2 Originalradierungen u.
 ,68 Familienzeichnungen des Künstlers in Facsimiledruck
]מקס ליברמן, בבית, עם שני ציורים מקוריים ו-68 פקסימיליות 
 Paul הוצאת   .Julius Elias מאת:  טקסט  האמן[,  משפחת  של 

Cassirer, ברלין, 1918. גרמנית. 
 260 בת  מהדורה  מתוך  ממוספר  עותק  ביבליופילית,  מהדורה 
עותקים. נדפסה על נייר עבה, בכריכה מפוארת עם שדרת קלף, 

כוללת שני תחריטים מקוריים של ליברמן, חתומים בעפרון. 
האיורים בדרך כלל בשחור לבן, מעט בצבע, מתארים את משפחת 

האמן בעיסוקים יום יומיים ובשעת מנוחה.
59 עמ', 39 איורים, 47 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1000
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374. Max Liebermann – "At Home", 1918 – Two 
Original Etchings

Max Liebermann zu Hause - mit 2 Originalradierungen 
u. 68 Familienzeichnungen des Künstlers in 
Facsimiledruck, [Max Liebermann, At Home, two 
original paintings and 68 facsimiles of paintings of 
the artist's family], text by: Julius Elias. Berlin: Paul 
Cassirer, 1918. German.
Bibliophilic edition, numbered copy out of an edition 
of 260 copies. Printed on heavy paper, in an elaborate 
binding with parchment spine, including two original 
etchings by Liebermann, signed in pencil.
Most illustrations are in b/w, several in color, and 
portray the artist's family in daily tasks and during 
rest.
59 pp, 39 illustrations, 47 cm. Good condition.

Opening price: $1000

375. שלושים חיתוכי עץ מאת מקס ליברמן – ברלין, 1922

 Dreißig Holzschnitt-Zeichnungen von Max Liebermann
 ,Fritz Heyder שלושים חיתוכי עץ מאת מקס ליברמן[. הוצאת[

 .1922 ,)Berlin-Zehlendorf( ברלין-צלנדורף
 Willy שלושים הדפסים מאת מקס ליברמן, מלווים הקדמה מאת
Kurth. לפני דף השער דיוקן עצמי של ליברמן, חתום בעפרון. 
הספר יצא במהדורה בת 400 עותקים ממוספרים. לפנינו עותק 
מס' 153. 22 לוחות-הדפסים, ששה הדפסים בגוף הטקסט ואחד 

בדף השער. 
]30[ דף, 39 ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכה. תו-ספר. 

פתיחה: $500

375. Thirty Woodcuts by Max Liebermann – 
Berlin, 1922

Dreißig Holzschnitt-Zeichnungen von Max 
Liebermann [thirty woodcuts by Max Liebermann]. 
Berlin-Zehlendorf: Fritz Heyder, 1922.
Thirty prints by Max Liebermann, with an introduction 
by Willy Kurth. Preceding the title page appears an 
self-portrait of Liebermann, signed in pencil. The 
book was published in an addition of 400 numbered 
copies. Presented is copy no. 153. 22 plates, six prints 
within the text and one on the title page. 
[30] leaves, 39 cm. Good condition. Damages to binding. 
Ex-Libris label.

Opening price: $500

376. אמנות התחריט – הרמן שטרוק - ברלין, 1923

הרמן  מאת  התחריט[,  ]אמנות   Die Kunst des Radierens
גרמנית. מהדורה   .1923 ברלין,   ,Paul Cassirer שטרוק. הוצאת 

חמישית.
יצירת  תהליך  את  המתאר  התחריט,  אמנות  על  קלאסי  ספר 
מהדורה  כשבכל  מהדורות  בחמש  יצא  תחריטים,  והדפסת 
תחריטים מקוריים שונים. מהדורה זו כוללת איורים רבים, מהם 
ארבעה מקוריים מאת הרמן שטרוק )תחריט(, אוסקר קוקושקה 
)חיתוך  בארלאך  וארנסט  )תחריט(  ליברמן  מקס  )ליטוגרפיה(, 
עץ(. על הכריכה עיטורים מוזהבים. 25.5 ס"מ, 331 עמ', מצב טוב 

מאד, שדרה פגומה מעט.

פתיחה: $250 

376. The Art of Etching – Hermann Struck – 
Berlin, 1923

Die Kunst des Radierens [The Art of Etching], by 
Herman Struck. Berlin: Paul Cassirer, 1923. German. 
5th edition.
This classic book on the art of etching explains the 
process of printing an etching. It and was published in 
five editions, all richly illustrated and each containing 
different original etchings and prints. This edition 
includes original works by Hermann Struck (etching), 
Oskar Kokoschka (lithograph), Max Lieberman 
(etching) and Ernst Barlach (woodcut). Gilt embossed 
decorations to the covers and spine. 
25.5 cm, 331 pp. Very Good condition, with minor wear 
to the spine.

Opening price: $250
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377. מגלת אסתר – ארתור שיק – מהדורה ממוספרת – 
פריז, 1925

מגלת אסתר, עם ציורים מאת ארטור ]ארתור[ שיק. הוצאת ה' 
פיַאזזַא, פריז, תשרי תרפ"ו ]1925[.

"מן  שיק.  ארתור  מאת  צבעוניים  איורים   19 עם  אסתר,  מגילת 
הספר הזה נדפסו: מאה ספרים בנייר יאפון-קסרי וארבע מאות 
ועשרים בנייר וועלין". עותק זה מספרו 6 )ממוספר גם בעברית – 

ו'(. סד, ]2[ עמ' + 19 לוחות איורים. 
23 ס"מ. מצב טוב. נתון בנרתיק קרטון מקורי. 

פתיחה: $500

377. The Book of Esther - Arthur Szyk – Numbered 
Edition – Paris, 1925

The Book of Esther, illustrated by Arthur Szyk. Paris: 
H. Piazza, Tishrei 1925.
The Book of Esther, with 19 color illustrations by 
Arthur Szyk. "Printed from this book were: one 
hundred books on Yapon-Kesari paper and four 
hundred and twenty on Vellyn paper". The copy 
presented here is marked as no. 6 (marked also by the 
Hebrew alphabetic numbering system). 64, [2] pp + 19 
illustration plates. 
23 cm. Good condition. In the original cardboard slipcase.

Opening price: $500

378. ספר איוב - ארתור שיק, 1946

 ,Ltd. Editions Club ארתור שיק. הוצאת ,The Book of Job
ניו-יורק, 1946. עברית. 

ממוספר )218 מתוך 1950 עותקים( וחתום על ידי ארתור שיק. 
נתונה  מהודרת,  כריכה  לדפים.  מוצמדים  צבעוניים  איורים 

בנרתיק מחופה בקטיפה אדומה. 
148, ]1[ עמ', 31 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

378. The Book of Job – Arthur Szyk, 1946

The Book of Job, Arthur Szyk. New-York: Club 
editions, Ltd.,1946. Hebrew.
Numbered (218 out of 1950 copies) and signed by 
Arthur Szyk. Illustrations in color attached to leaves. 
Fine binding, contained in a red velvet covered case. 
148, [1] pp, 31 cm. Very good condition.

Opening price: $250

379. שני קטלוגים של מכירות פומביות - ארתור שיק 

 Original Book Illustrations and Cartoons - Arthur Szyk
 , Parke Bernet Galleries-inc הוצאת .- Public Auction Sale

ניו יורק, 1963 / 1959. אנגלית.
האמן  לעבודות  שהוקדשו  פומביות  מכירות  של  קטלוגים  שני 

ארתור שיק, עם מספר רפרודוקציות )שחור לבן(. 
]8[, 34, ]2[ עמ'; ]10[, 28, ]2[ עמ'. 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים בגב 

אחד הקטלוגים.

פתיחה: $200

379. Two Auction Catalogues – Arthur Szyk

Original Book Illustrations and cartoons – Arthur 
Szyk – Public Auction Sale. New York: Parke Bernet 
Galleries Inc, 1959 / 1963. English. Two auction 
catalogues devoted to works by the artist Arthur 
Szyk, with several reproductions (b/w). 
[8], 34, [2] pp; [10], 28, [2] pp, 27 cm. Good condition. 
Spotting on one of the catalogue's back cover.

Opening price: $200

377
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של  היהודיים  בשדותיה   – ריבאק  בער  יששכר   .380
אוקראינה – פריז, 1926

 .Sur Les Champs Juifs De L'Ukraine, Issachar Ryback
פריז, 1926. צרפתית.

צבעוניות(,  מהן  )חמש  איכותיות  רפרודוקציות   25 עם  אלבום 
באוקראינה.  יהודיים  יהודיות ובעלי-מלאכה  דמויות  המתארות 
עותק מס' 5 מתוך מהדורה של 50 עותקים )מודפסות על נייר 

הולנדי(, חתום בידי ריבאק. 
טוב.  מצב  ס"מ.   39 עמ'.   ]2[ ציורים,  לוחות   ]25[ עמ',   ]1[  ,15

פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $700

380. Issachar Ber Ryback – On the Jewish Fields 
of Ukraine – Paris, 1926

Sur Les Champs Juifs De L'Ukraine, Issachar Ryback. 
Paris, 1926. French. Album with 25 reproductions of 
good quality (five in color), portraying Jewish figures 
and Jewish craftsmen in Ukraine. Copy no. 5 from an 
edition of 50 copies (printed on Dutch paper), signed 
by Ryback. 
15, [1] pp, [25] plates, [2] pp. 39 cm. Good condition. 
Minor damages to binding.

Opening price: $700

מוריץ   - מסורתית  יהודית  משפחה  מחיי  תמונות   .381
אופנהיים – פרנקפורט , 1868

 Bilder aus dem Altjudischen Familienleben, nach
Originalgemalden von Prof. Moritz Oppenheim. הוצאת 
שניה.  מהדורה   .]1868[ דמיין,  פרנקפורט   ,Heinrich Keller

גרמנית.
"תמונות מחיי משפחה יהודית מסורתית", תריסר רפרודוקציות 
המשפחה  את  המתארים  אופנהיים,  מוריץ  מאת  ציורים  של 
מצווה,  בר  טקס  השבת,  )יום  מנהגיה  ואת  הגרמנית  היהודית 

חתונה, ועוד(. מתוארות בגרמנית בלוח. 
 29X40 קרטון  לוחות  על  מודבקות  ס"מ,   18X22 רפרודוקציות 
לוחות.  ארבעה  גב  על  בעט  רישומים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ. 
נתונות בתיקייה מקורית מפוארת, עם עיטורים. בצדה הפנימי 

מודבק דף עם הקדשה בכת"י משנת 1892. 

פתיחה: $400 

381. Pictures of a Traditional Jewish Family Life – 
Moritz Oppenheim – Frankfurt, 1868

Bilder aus dem Altjüdischen Familienleben, nach 
Originalgemalden von Prof. Moritz Oppenheim, 
Frankfurt am Main, [1868]. 2nd edition. German.
"Pictures of a Jewish Traditional Family", a dozen 
reproductions of paintings by Moritz Oppenheim, 
depicting a Jewish-German family and its customs 
(Shabbath, Bar Mitzvah, a Wedding, and more). 
Annotated in the plate, in German. 
Reproductions 18X22 cm, mounted on cardboard plates 
29X40 cm. Good condition. Spotting. Inscriptions in pen 
on the reverse of all four plates. Contained in the original 
richly ornamented dossier, with decorations. On the inner 
side appears a dedication written by hand, dated 1892.

Opening price: $400
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382. הנריק ברלוי – הדפס חתום – אוריאל אקוסטה

הנריק  האמן  ידי  מעשה  הדפס  ]אקוסטה[,  אקָאסטא  אוריאל 
ברלוי. חתום בלוח; חתום בעפרון ומתוארך 1920. 

פורטוגזי,  יהודי  פילוסוף   –  )1585-1640( ד'אקוסטה  אוריאל 
את  בעצמו  להגדיר  נסיונותיו  בעקבות  אנוסים.  למשפחת  בן 
יהדותו, גונה בחרמות ובעונשים קשים על-ידי הקהילה היהודית 
האומללה,  חייו  מסכת  בעקבות  דבר,  של  ובסופו  באמשטרדם 
שלח יד בנפשו. הדפס זה מופיע גם על עטיפת ספר שראה אור 
קרל  של  )עיבוד  ליגע"  "קולטור  בהוצאת   1921 בשנת  בורשה 

גוצקוב לסיפור חייו של אקוסטה(. 
17X13.5 ס"מ, מסגרת 47.5X39.5 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ 

למסגרת. 

פתיחה: $250

382. Henryk Berlewi – Signed Print – Uriel Acosta

Uriel Acosta, print created by the artist Henryk 
Berlewi. Signed in the plate; signed and dated in 
pencil 1920.
Uriel Acosta (1585-1640) - Jewish Portuguese 
philosopher, son of a family of Marranos. Following 
his attempts to re-define Judaism, he was punished 
and excommunicated by the Jewish congregation 
in Amsterdam and finally, after enduring years of 
ostracism and sufferance he committed suicide. This 
print also appears on a book cover, published in 
Warsaw in 1921 by "kultur lige" (adaptation by Karl 
Gutzkow to Acosta's life story). 
17X13.5 cm. Frame: 47.5X39.5 cm. Good condition. Not 
examined out of frame.

Opening price: $250

383. אלף בית – זאב רבן ולוין קיפניס – ברלין, 1923

קיפניס,  לוין  מאת  החרוזים  רבן,  זאב  מאת  הציורים  בית,  אלף 
בצלאל-ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, 1923.

עם  עזים,  וכחול  בורדו  בצבעי  זאב רבן,  מרשימים מאת  ציורים 
עיטורי-זהב. 

ושדרה  כריכה  קמטים.  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   25 עמ',   ]32[
הכריכה  של  הפנימיים  בשוליים  כהים  דבק  כתמי  משוקמות. 

והדפים.

פתיחה: $500

383. Aleph-Bet – Ze'ev Raban and Levine Kipnis 
– Berlin, 1923

Aleph-Bet, illustrations by Ze'ev Raban, verses by 
Levine Kipnis, Bezalel-Jerusalem. Berlin: "HaSefer", 
1923.
Impressive illustrations by Ze'ev Raban, in bright 
colors of Bordeaux and blue, with golden decorations. 
[32] pp, 25 cm. Fair condition. Spotting, creases. Restored 
binding and spine. Dark glue remnants on inner margins of 
binding and leaves.

Opening price: $500 
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384. חד גדיא – זאב רבן, 1926   

ירושלם,  חד גדיא, צייר: זאב רבן, בצלאל. הוצאת "בני בצלאל", 
תרפ"ו ]1926[.

איורים צבעוניים מאת זאב רבן ל"חד גדיא". 
מנותקת  עטיפה  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   16 עמ',   ]16[

חלקית. קרע קל בעטיפה האחורית. 

פתיחה: $700

384. Chad Gadya – Ze'ev Raban, 1926 

Chad Gadya, painter: Ze'ev Raban, Bezalel. "Bney 
Bezalel" publishing, Jerusalem, 1926.
Colorful illustrations by Ze'ev Raban for "Chad 
Gadya".
[16] pp, 16 cm. Good-fair condition. Spots. Cover partly 
detached. Minor tear to back cover.

Opening price: $700

ניו-יורק,   – קיפניס  ולוין  רבן  זאב   – חגינו   .385
 1928

חגינו –ספר תמונות. צייר זאב רבן, 'בצלאל' ירושלם, חרוזים מאת 
אבי-שי ]לוין קיפניס[. הוצאת מילר-לין, ניו יורק, 1928.

ישראל, לצד חרוזים מאת קיפניס.  ומועדי  ציורים של רבן לחגי 
הניירות  על  נדפס  לאנגלית  החרוזים  תרגום  עברית.  מהדורה 

הדקים המפרידים בין הלוחות. 
]16[ דף, 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב, קרעים בשדרה. כתמים.

פתיחה: $200

385. Chageinu – Ze'ev Raban and Levine Kipnis – 
New-York, 1928

Chageinu – picture book. Illustrations by Ze'ev Raban, 
"Bezalel" Yerushalem, verses by Avi-Shai [Levine 
Kipnis]. New-York: Miller-Lynn,1928. 
Paintings by Raban of Jewish holidays, with verses 
by Kipnis. Hebrew edition. Translation into English 
printed on the thin sheets dividing between the 
plates. 
[16] leaves, 20.5 cm. Fair-good condition, tears on spine. 
Spotting.

Opening price: $200
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386. שיר השירים – זאב רבן – מהדורה עברית-צרפתית 
– עותק ממוספר וחתום

 Le Cantique de Salomon,  enluminé par Ze'ev Raban
"שיר  הוצאת  ירושלים.  'בצלאל',  רבן,  זאב  ציר  השירים,  שיר   /

השירים", ירושלים, תר"ץ ]1930[. עברית וצרפתית.
ימין  לוחות-תמונות בצבעים, מודבקים על דפי הספר, בצד   26
הציורים הטקסט  בשולי  לימין(.  )נדפס משמאל  מיפתח  כל  של 
על  איכותית  הדפסה  לצרפתית.  תרגום  ומשמאל  המגילה  של 
בדפוס  בפאריס,  נדפסו  הציורים  רחבים.  שוליים  עם  עבה  נייר 
"Paris de Artistique Editions". עותק מספר 2 מתוך מהדורה 

מצומצמת, עם חתימת המאייר זאב רבן )בקולופון(. 
]31[ דף, 33 ס"מ. מצב טוב מאוד, מעט כתמים. כריכה מקורית.

פתיחה: $350

386. Song of Songs – Ze'ev Raban – Hebrew-
French Edition – Numbered and Signed Copy

Le Cantique de Salomon, ,  enluminé par Ze'ev Raban/ 
Song of Songs, illuminated by Ze'ev Raban, 'Bezalel', 
Jerusalem: "Shir HaShirim", 1930. Hebrew and French.
26 plates, in color, mounted on the book's leaves, on 
the right hand side (printed from left to right). Text of 
the Scroll appears on the margins of the illustrations 
and the translation into French on the left side. 
Printing of very good quality, on heavy paper, with 
wide margins. The illustrations  were printed in Paris 
by "Artistique Editions de Paris". Copy no. 2 from a 
very limited edition, signed by Ze'ev Raban (in the 
colophon). 
[31] leaves, 33 cm. Very good condition, minor spotting. 
Original binding.

Opening price: $350

עותק   –  1941 ירושלים,   – רבן  זאב   - רות  מגילת   .387
חתום

The Story of Ruth, סיפור גראפי על ידי זאב רבן, עם הקדמה 
 American-Palestine Art הוצאת  קפלן.  מ.  מ.  פרופ'.  מאת 

Publishing Co. ניו-יורק, 1930. אנגלית.
 ."31.8.41 ירושלים,  רבן  "זאב  רבן,  זאב  של  ידו  בחתימת  חתום 
גליונות לא חתוכים, הטקסט נתון במסגרת שחוזרת על עצמה 

ובעמוד ממול מודבק הציור המתאים. 
]23[ עמ', 31.4 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

387. The Story of Ruth – Ze'ev Raban – Jerusalem, 
1941 – Signed Copy

The Story of Ruth, a graphic story by Ze'ev Raban, 
with an introduction by Prof. M.M. Kaplan. New-York: 
American-Palestine Art Publishing Co. 1930. English.
Hand signed by Ze'ev Raban, "Ze'ev Raban Jerusalem, 
31.8.41". Sheets are uncut, text is framed and on the 
facing page appears the matching illustration.
[23] pp, 31.4 cm. Good condition.

Opening price: $250
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388. זאב רבן – שני איורים חתומים

נייר.  על  ודיו  מים  צבע  עיפרון,  צבעוניים.  איורים  שני  זאב רבן, 
חתומים.

1. באיור נראית ספינה נטרפת בלב ים, אנשים רבים על חפציהם 
נמצאים בתוך המים, מנסים להימלט, ואחרים עדיין על הספינה 

זועקים כלפי השמים. 
מחוץ  נבדק  לא  טוב,  מצב  ס"מ.   40.5X33 מסגרת  ס"מ,   25X19

למסגרת.

אדם  עומד  ירוק  מפרס  עם  אדומה  ספינה  קצה  על  באיור,   .2
כהה ומזוקן, לבוש פיסת בד למותניו. ידי הדמות פרוסות כלפי 
כעומדת  נראית  הדמות  לקרסוליו.  קשורים  ומטלטליו  השמים 
בצד  מזוקן.  גבר  הספינה משיט  את  הסוער.  הים  תוך  אל  לפול 
מקנה  הצהוב  השמים  צבע  ירוק.  נחש  ניצב  הסלעים,  בין  ימין, 

לאיור את האופי הדרמטי. 
כתמים  מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   52X42 במסגרת  ס"מ,   32.2X23.5

בפינה הימנית ובצד שמאל למטה. לא נבדק מחוץ למסגרת.
לא ברור לאיזו תכלית תכנן רבן את האיורים שלפנינו.

פתיחה: $500 

388. Ze'ev Raban – Two Signed Illustrations

Ze'ev Raban, two illustrations in color. Pencil, 
watercolor and ink on paper. Signed.
1. Illustration portraying a ship capsized at sea, many 
people with their belongings are seen in the water 
trying to escape, while others are still on board, 
shouting to heaven. 
25X19 cm, frame 40.5X33 cm. Good condition. Not 
examined out of frame.
2. Illustration portraying a dark, bearded, man 
standing at the bow of a red boat, wearing a cloth 
around his waist. His arms are stretched towards the 
sky and his belongings are tied to his ankles. It seems 
as if the figure is about to fall into the stormy sea. The 
boat is rowed by a bearded man. On the right side, 
between the rocks, is a green snake. The yellow color 
of the sky creates a dramatic atmosphere.
32.2X23.5 cm, frame 52X42 cm. Good condition, minor 
spots to right corner and to lower left side. Not examined 
out of frame.
It is not clear for what purpose Raban composed the 
illustrations presented here.

Opening price: $500 
388
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389. זאב רבן - מתווה ל"טווס זהב" 

זאב רבן, מתווה לציור "טווס זהב". חתום בחותמת הסטודיו "זאב 
רבן, בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית )מקודם גור-אריה את 

רבן(, בצלאל, ירושלם". 
בצבע  חלקית  צבוע  למשבצות,  בעיפרון  מחולק  המתווה  עמוד 
מים. במרכז האיור מתואר טווס זהוב, ניצב בראש עץ כנגד רקע 
מתווים  קיימים  לטווס.  אורבת  הקרקע  על  צייד  דמות  הררי. 
נוספים בסדרת "טווס הזהב" של רבן. לא ברור עבור איזה ספר 

תכנן רבן את האיור שלפנינו. 
44X34.5 ס"מ. מצב טוב, סימני קפלים  29.5X20 ס"מ, במסגרת 

וקמטים. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $300

389. Ze'ev Raban – Sketch for "The Golden 
Peacock"

Ze'ev Raban, sketch for the drawing "Golden 
Peacock". Marked with studio's stamp: "Ze'ev Raban, 
workshop for industrial art (former Gur-Aryeh and 
Raban), Bezalel, Yerushalem".
The sheet is divided in pencil into squares, partly 
colored with watercolor. A golden peacock is portrayed 
in the center, on top of a tree, with mountains in the 
background. A hunter on the ground ambushes the 
peacock. There are additional sketches for the series 
"Golden Peacock" by Raban. It is unclear for which 
book Raban planned the illustration presented here. 
29.5X20 cm, framed: 44X34.5 cm. Good condition, folding 
marks and creases. Not examined out of frame.

Opening price: $300

390. זאב רבן - מתווה - "שמעון"

מים  צבע  חתום(.  )אינו  רבן  זאב  ידי  מעשה  מתווה  "שמעון", 
ועפרון על נייר.

שכם  אנשי  את  ולוי  שמעון  בני  שהיכו  המכה  את  מתאר  רבן 
הכתוב  את  ממחיש  האיור  דינה.  אחותם,  אונס  על  כתגובה 
בבראשית פרק מט פסוקים ה-ו" ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי, ַאִחים--ְּכֵלי ָחָמס, 
ִּכי  ְּכבִֹדי.  ַאל-ֵּתַחד  ִּבְקָהָלם  ַנְפִׁשי,  ַאל-ָּתבֹא  ְּבסָֹדם  ְמֵכרֵֹתיֶהם. 
הקדמי  התחתון  ."בחלק  ִעְּקרּו-ׁשֹור  ּוִבְרצָֹנם  ִאיׁש,  ָהְרגּו  ְבַאָּפם 
שוכבות גופות ובמרכז, שני אנשים תוקפים שור. ברקע - דמות 
כלפי  ידה  מניפה  עיר  חומת  על  יושבת  ורודה,  בשמלה  נשית 

מעלה. בצד שמאל הכתובת: "שמעון". 
30X25.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים  15.5X11 ס"מ, במסגרת: 

בפינה השמאלית העליונה. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $200

390. Ze'ev Raban – Sketch – "Shimon"

"Shimon", sketch drawn by Ze'ev Raban (not signed). 
Watercolor and pencil on paper.
Raban depicts the blow inflicted by Shimon and Levy 
on the people of Nablus as a reaction to the rape of 
their sister, Dina. At the lower front of the painting 
lies a pile of bodies and at the center – two people are 
attacking a bull. At the background – a female figure 
wearing a pink dress, sitting on the city's wall raising 
her hand. On the left, the inscription:"Shimon". 
15.5X11 cm, framed: 30X25.5 cm. Good condition, minor 
spotting in upper left corner. Not examined out of frame.

Opening price: $200
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391. זאב רבן - מתווה למצבת הסופר א. א. קבק, 1945 

חתום  קבק.  א.א.  הסופר  של  למצבתו  עיפרון  מתווה  רבן,  זאב 
בעיפרון ומתוארך 9.8.1945.

הסופר  של  מותו  לאחר  חודשים  מספר  תוכנן  למצבה  המתווה 
אברהם אהרון קבק. העמוד מחולק לשניים: תרשים ממבט-על 
ותיאור תלת מימדי של המצבה הכפולה לקבק ולרעייתו. המצבה 

מעוצבת כמגילה עם הכיתוב: "א. א. קבק".
היה  ב-1881,  הלבנה  ברוסיה  נולד  קבק  אברהם  אהרון  הסופר 
מבין המשכילים ועלה לארץ ב-1911. זכה בפרס ביאליק ב-1943, 

נפטר ב-18.11.1944 ונקבר בהר הזיתים. 
קיפול,  סימני  טוב,  מצב  ס"מ.   53X40 במסגרת  ס"מ,   37.5X27

הדבקה, מעט קמטים. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $200

391. Ze'ev Raban – Sketch for the Author A.A. 
Kabak's Tombstone, 1945

Ze'ev Raban, sketch in pencil for the tombstone of the 
author Avraham Aharon Kabak. Signed in pencil and 
dated 9.8.1945.
The sketch was drawn several months after the 
passing of Kabak. The plate is divided into two: view 
of the grave from above and a three dimensional view 
of the double tombstone for Kabak and his wife. The 
tomb is designed as a scroll with the inscription:"A.A. 
Kabak".
The author Aharon Avraham Kabak was born in 
Belarus in 1881 and emigrated to Eretz Israel in 1911. 
Won the Bialik Prize in 1943, and died on 18.11.1944. 
Buried in the Mount of Olives.
37.5X27 cm, framed: 53X40 cm. Good condition, folding 
marks, pasting, minor creases. Not examined out of frame.

Opening price: $200

392. סימניה – "בצלאל"

סימניה צבעונית מעור, על פי זאב רבן.
ראה: "בצלאל של שץ", רשימה קטלוגית של חפצים בתערוכה, 

ירושלים, תשמ"ג. עמ' 37 פריט 359. 
19 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $250

392. Bookmark - "Bezalel"

Colorful leather bookmark, after Ze'ev Raban.
See: "Bezalel by Schatz, 1906-1929, exhibition 
catalogue (Jerusalem, 1982). Page 37, item no. 359. 
19 cm. Good condition, minor spots.

Opening price: $250
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393. שני שרטוטים אדריכליים – מגרש "בצלאל" ושכונת 
"נוה בצלאל"

"בצלאל",  במגרש  חנויות  לחמש-עשרה  אדריכלית  תכנית   .1
אדריכל: זלמן זליג אקסלרוד. ירושלים, תרפ"ג ]1923[. קנה מידה 
"בצלאל  הכיתוב  עם  בצלאל  בניין  חזית  נראה  בתוכנית   .1:400
מגרש  של  הצדדים  משני  חנויות   15 של  ושרטוט  ירושלים", 
שץ[.  בצלאל  מדרחוב  פינת  הנגיד  שמואל  ברחוב  ]כיום  בצלאל 
האדריכל  חותמת  שונים.  וחתכים  מחזיתות  מתוארות  החנויות 

"ז. אקסלרוד, אדריכל ירושלים כ"ז טמוז ]![ תרפ"ג". 
34.5X37 ס"מ, במסגרת 46.5X49.5 ס"מ. מצב בינוני, סימני קיפול 

וקמטים.
2. תכנית אדריכלית לשכונת "נוה בצלאל", ירושלים, 1926. טבלה 
השכונה  המגרשים.  של  מפה  וכן  וגודלם  המגרשים  מספרי  עם 
תוכננה על ידי בוריס שץ, מייסד בצלאל, במטרה להקים מושבת 
אמנים ופועלים. הוא רכש שטח מהכנסייה היוונית אורתודוקסית 
והשכונה קמה באזור של רחוב נרקיס בירושלים כיום. בין חברי 
אייזנברג,  יעקב  ארדון,  מרדכי  האמנים:  היו  המקורית  השכונה 
ימיני. במשך שנים ספורות השכונה התנהלה  ויחיא  מורו  משה 

כישות עצמאית. 
39X56.5 ס"מ, במסגרת 52.2X70.4 ס"מ. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

מצב בינוני, סימני קיפול, קמטים וחורים. 

פתיחה: $300

393. Two Architectural Drawings – "Bezalel" Plot 
of Land and "Neve Bezalel" 

1. Architectural plan for fifteen shops on "Bezalel" 
plot, architect: Zalman Zelig Axelrod. Jerusalem, 
1923. Scale: 1:400. The plan presents the front of 
the "Bezalel" building with the inscription "Bezalel 
Yerushalayim", and a drawing of 15 shops on both 
sides of the plot [present day Shmuel HaNagid street 
corner of Bezalel pedestrian street]. The shops are 
seen from the front and from different angles. 
Architect's signature "Z. Axelrod, Architect Jerusalem 
Tamuz 27, 1923". 
34.5X37 cm, framed 46.5X49.5 cm. Fair condition, folding 
marks and creases.
2. Architectural plan of "Neve Bezalel" neighborhood, 
Jerusalem, 1926. A table with numbers and sizes of 
plots and a map. The neighborhood was planned 
by Boris Schatz, founder of "Bezalel", who planned 
to build a neighborhood for artists and workers. He 
purchased land from the Greek Orthodox Church and 
this neighborhood was built in the area of present 
day Narkiss street. Among the original members of 
the neighborhood were the artists: Mordechai Ardon, 
Ya'akov Eisenberg, Moshe Muro and Yechye Yemini. 
For several years the neighborhood existed and 
functioned as an independent entity. 
39X56.5 cm, framed 52.5X70.4 cm. Not examined out of 
frame. Fair condition, folding marks, holes and creases.

Opening price: $300

ברלין-וינה,  ליליאן,  א"מ   – כרכים  בשלושה  תנ"ך   .394
1923

ידי  על  פורסם  התנ"ך[,  ]ספר   ,Die Bucher Der Bibel
 Ephraim Mose ו-  ראווס(  )פרדיננד   Ferdinand Rahlwes

Lilien )א"מ ליליאן(, הוצאת Benjamin Harz, 1923. גרמנית. 
באדום.  כותרות  ליליאן,  א"מ  של  איורים  עם  בגרמנית,  תנ"ך 
דמותו של הרצל שנפטר מספר שנים לפני הוצאת התנ"ך נוכחת 

באיורים.
1. חמישה חומשי תורה וספר יהושוע, 553 ע"מ, 26 ס"מ.

2. תהילים, איכה ושיר השירים, 328 ע"מ, 26 ס"מ.
3. ספרי משלי, איוב, רות, יונה, אסתר ודניאל, 304 ע"מ, 26 ס"מ.

כריכות  בשוליים,  כתמים  מהדפים  בחלק  טוב,  במצב  הספרים 
במצב בינוני. 

פתיחה: $250
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394. Bible in Three Parts – E.M. Lilien, Berlin-
Vienna, 1923

Die Bucher Der Bibel [Books of the Bible], published 
by Ferdinand Rahlwes and Ephraim Mose Lilien, 
Benjamin Harz publishing house, 1923. German.
Bible in German, illustrated by E.M. Lilien, titles in 
red. The figure of Herzl, who passed away several 
years prior to the publication of the bible,is present 
in the illustrations.
1. Pentateuch and Book of Joshua, 553 pp, 26 cm.
2. Psalms,book of Lamentations and Song of Songs, 
328 pp, 26 cm.
3. Book of Proverbs, Job, Ruth, Jonah, Esther and 
Daniel, 304 pp, 26 cm.
Books in good condition, spotting to borders of some of 
the leaves, binding in fair condition.

Opening price: $250

395. חמישה חומשי תורה – ליטוגרפיות מאת אבל פן

מקוריות  ליטוגרפיות  תמונות  מאה  תורה,  חומשי  חמישה 
להוצאות  א"י  חברת  הוצאת  האמן.  ידי  על  באבן  מצוירות 

אמנותיות בע"מ, ירושלים, ]1930[. עברית ואנגלית. 
47 ליטוגרפיות של איורים לתנ"ך מאת אבל פן. מלוות פסוקים 

בעברית ובאנגלית. חתומות בלוח ובעפרון. 
 31X43.5 הפספרטו:  )גודל  בפספרטו  נתונות  ליטוגרפיות   ]45[
ס"מ( + ]2[ ליטוגרפיות - גליון 39.5X58.5 ס"מ מקופל לשניים + 
]2[ דף )שער והקדמה(. נתונות בתיקייה, עליה מופיעה הכותרת 

"Le Bible". מצב טוב. פגמים בתיקייה. 

פתיחה: $500

395. The Five Books of Moses – Lithographs by 
Abel Pann

The Pentateuch, one hundred original lithographs, by 
the artist.
Published by Eretz Israel Association for Artistic 
Publications Ltd., Jerusalem, [1930]. Hebrew and 
English.
47 lithographs of illustrations for the Bible by Abel 
Pann. Accompanied by verses in Hebrew and in 
English. Signed in the plate and in pencil.
[45] lithographs in a Passe-Partout (size of Passe-Partout: 
31X43.5 cm) + [2] lithographs – sheet 39.5X58.5 cm 
folded into two + [2] leaves (title page and foreword). 
In a folder bearing the title "Le Bible". Good condition. 
Damages to folder.

Opening price: $500

396. אבל פאן – ספר התנ"ך בתמונות - מהדורה גרמנית

 The ,התנ"ך בתמונות[, אבל פן, הוצאת[ Die Bibel in Bildern
Palestine Art Pub. Co, פלשתינה-וינה, 1924. ספר בראשית. 

מהדורה ראשונה.
]43[ עמ', 36 ס"מ, מצב טוב, כריכה מעט בלויה.

פתיחה: $250

396. Abel Pann – Bible in Pictures – German 
Edition

Die Bibel in Bildern [Bible in pictures], Abel Pann, 
Palestine-Vienna: The Palestine Art Pub.Co., 1924. 
Genesis. 1st ed.
[43] pp, 36 cm, good condition, binding somewhat worn.

Openin g price: $250
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וצמחי  ירקות  פירות,   – לוטו  לוחות  להכנת  גיליון   .397
ארץ-ישראל, 1915 

גילון להכנת לוחות לוטו צמחי ארץ ישראל, מאוירים בידי נחמיה 
בדרשי. דפוס "ליטוגרפיה בצלאל", ירושלים, 1915 בקירוב. הדפס 

אבן.
על לוחות הלוטו מתוארים פרחי ארץ ישראל, פירותיה ופרחיה. 
יתכן כי המעצב, נחמיה בדרשי, הושפע מלוטו פרחי ארץ ישראל 
וכן  ב"בצלאל",  ומורה  הפרחים"  "אמן  חרובי,  שמואל  שהוציא 
שדגלו  הציונות,  וראשית  "בצלאל"  של  הכללית  הגישה  מן 
הוצאת  בדרשי",  "נ.  בהדפסה:  חתום  הארץ.  אל  הישיר  בקשר 
"ליטוגרפיה בצלאל ירושלם", בשוליים חותמות מודפסות של ז. 
 Kunstschule 'Bezalel'" רבן, ז. רביצקי, מרים רביצקי ומ. אלוני

Jerusalem" ושמואל בן-דוד. 
33.7X49 ס"מ, במסגרת 38.9X54.5 ס"מ. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

מצב טוב, קרע קטן בפינה השמאלית העליונה.
שילה-כהן,  נורית  )עורכת:   1929-1906 שץ  של  "בצלאל"  ראה: 

ירושלים, תשמ"ג(, עמ' 209. 

פתיחה: $250

397. Sheet for Preparing Lotto Boards – Fruit, 
Vegetables and Plants of Eretz Israel, 1915

Sheet for preparing a lotto board which features the 
plants of Eretz Israel, illustrated by Nehemia Bedrechi. 
Jerusalem: "Bezalel Lithography" press. Ca.1915. 
Stone engraving.
Eretz-Israeli plants, flowers and fruit are illustrated on 
the boards. It is possible that the designer, Nehemia 
Bedrechi, was inspired by the Eretz Israel flowers 
lotto produced by Shmuel Charuvi, the "flowers 
artist" and a "Bezalel" teacher, and by the general 
attitude in "Bezalel" and of early Zionism which 
focused on establishing a direct connection to the 
land. Signed on the plate: "N. Bedrechi", produced by 
"Lithography Bezalel Yerushalem", printed stamps on 
the margins by Z. Raban, Z. Ravitsky, Miriam Ravitzky 
and M. Aloni "Kunstschule 'Bezalel' Jerusalem" and 
Shmuel Ben-David. 
33.7X49 cm, framed 38.9X54.5 cm. Not examined out of 
frame. Good condition, small tear in upper left corner.
See: Bezalel by Schatz, 1906-1929, exhibition 
catalogue (Jerusalem, 1982), p.209.

Opening price: $250

398. כרזה - הודעה על פתיחת התערוכה של הפרופסור 
בוריס שץ, 1929

כרזת הזמנה לתערוכת תמונות של הפרופסור בוריס שץ. דפוס 
"ארץ ישראל", ירושלים, 1929.

ב.  הפרופ.  "תערוכת  ובאנגלית:  בעברית  מודפס  הכרזה  תוכן 
מיום הרביעי  בצלאל.  בגלריה שץ בבתי  31 תמונות שמן   - שץ 
י"ד בניסן תרפ"ט. הכניסה 50 מיל לפועלים ולתלמידים 20 מיל'. 
ומועדים".  משבתות  חוץ  בערב   9 עד  בבקר   10 משעה  פתוחה 

במרכז, תמונה של בוריס שץ עומד ליד ציור. 
27X64 ס"מ, במסגרת 41.4X76 ס"מ. מצב טוב סימני קיפול מעט 

כתמים וקמטים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $200

398. Poster – Opening of Professor Boris Schatz's 
Exhibition ,1929

Invitation poster to an exhibition of paintings by 
Professor Boris Schatz. "Eretz Israel" press, Jerusalem, 
1929. Hebrew and English.
" Prof. B. Schatz's exhibition – 31 oil paintings at the 
Schatz Gallery, Bezalel Buildings. From Wednesday 
24.4.1929. Entrance fee 50 Mils, laborers and pupils 
20 Mils. Open daily between 10 AM and 9 PM, except 
Saturdays and Holidays". A photo of Boris Schatz next 
to a painting is situated at the center. 
27X64 cm, framed 41.4X76 cm. Good condition, folding 
marks, minor spotting and creases. Not examined out of 
frame.

Opening price: $200

399. ברוך שץ – מונוגרפיה - ירושלים, 1925

)לא  א'  חלק  מונוגרפיה.  ויצירותיו,  חייו  שץ,  ברוך 
ירושלים,  בצלאל",  "בני  הוצאת  נוספים(.  חלקים  הופיעו 
עברית  וינה.  "אוניאון",  בדפוס  נדפס   .1925 תרפ"ה 
.)300 מתוך   77 )מספר  וממוספר  חתום  עותק   ואנגלית. 

הוצאה מהודרת על נייר אמנותי עבה, הדפסים איכותיים. בספר 
פתגמים, ביוגרפיה וזכרונות מאת בוריס שץ. גוף הספר בעברית, 
ותרגום:  )עריכה  ובאנגלית  יידיש  בעברית,  היצירות  כותרות 
מרדכי נרקיס(. בכריכה משוקע לוח מתכת ובו תבליט שיצר שץ 

של יהודים בשעת תפילה ופסוק אודות ירושלים. 
קטנים  קרעים  טוב,  מצב  ס"מ.   40 הדפסים,   40 כולל  עמ',   28
בשולי העמודים. כריכה במצב בינוני, מנותקת. שדרה מתפוררת, 

חלקה התחתון מנותק )נמצא(.

פתיחה: $300
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399. Baruch Schatz - Monograph – Jerusalem, 
1925

Baruch Schatz, his life and creations, monograph. Part 
1 (no other parts were published). Jerusalem: "Bnei 
Bezalel", 1925. Printed in "Oneon" printing press, 
Vienna. Hebrew and English. Signed and numbered 
copy (copy no. out of 300 copies).
An adorned edition on heavy, artistic, paper, prints of 
good quality.The book contains proverbs, biography 
and memoires by Boris Schatz. The text is in Hebrew, 
captions of works in Hebrew, Yiddish and English 
(edited and translated by Mordechai Narkiss). A 
metal plaque is embossed in the binding with a 
relief created by Schatz of Jews during prayer and an 
inscription about Jerusalem. 
28 pp, 40 prints, 40 cm. Good condition, minor tears to 
borders of leaves. Binding in fair condition, detached. 
Spine falling apart, lower part – detached (exists).

Opening price: $300

400. חמישה פריטים - תערוכות בצלאל

 Bericht des "Bezalel," Verein zur Verbreitung von 1.ו 
 Kunstgwerbe und Hausindustrie in Palästina und den
Nachbarländern ]דו"חות על פעילות "בצלאל", עם תצלומים, 
פרטים שונים על פעילות בית הספר ורשימות חברים ותורמים[, 

ברלין, 1912. גרמנית. 
]2[ 72 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב, כריכה מחודשת.

Bezalel Exhibition, Palestine Arts & Crafts 1926 .2. ניו-
יורק, 1926. אנגלית ויידיש. קטלוג תערוכה של חפצי "בצלאל", 
בקטלוג  שץ.  בוריס  שם  שהה  בה  בתקופה  בניו-יורק  שהוצגה 

תצלומים רבים של חפצי "בצלאל". 
]2[, 54, ]12[ עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. כריכה מנותקת.

3. קבוצת "שראר", בתי-מלאכה לעבודות פיליגרן, פתוח, מקשה 
ירושלים.  בצלאל,  רחוב  ונחושת.  זהב  בכסף,  דמשק  ועבודות 

ירושלים, ]ראשית שנות ה-30[. עברית, יידיש ואנגלית. 
20 עמ', 12X16 ס"מ. מצב טוב, מעט קרעים.

 Bezalel exposition of Jewish arts and crafts from.4
Jerusalem. הוצאת The Samuels Print. Co, סינסינטי אוהיו, 
חיצונית  כריכה  ללא  אחד  עותקים,  שני  אנגלית.   .1914 מארס 

ובשני הכריכה מנותקת. 
21X26 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמי מים וקרעים קטנים. 

5. התערוכה האמנותית של חפצי "בצלאל", הפדרציה הציונית 
בארגנטינה המחלקה לתרבות וחנוך, ]1926[. עברית וספרדית. 

]36[ עמ', 22 ס"מ. 

פתיחה: $600

400. Five Items – Bezalel Exhibitions

1. Bericht des "Bezalel," Verein zur Verbreitung von 
Kunstgwerbe und Hausindustrie in Palästina und 
den Nachbarländern [reports about "Bezalel", with 
photos, information about the school's activities and 
lists of members and donors], Berlin, 1912. German. 
[2] 72 pp, 23 cm. Good condition. Re-bound.
2. Bezalel Exhibition, Palestine Arts & Crafts 1926. 
New-York, 1926. English and Yiddish. Catalogue 
of "Bezalel" artifacts exhibited in New-York when 
Boris Schatz stayed in the city. Numerous photos of 
"Bezalel" objects. 
[2],54,[12]pp, 29 cm. Good condition. Detached binding.
3. "Shrar Group", workshops for filigree works, 
beaten works and Damascus work in silver, gold and 
copper. Bezalel Street, Jerusalem. Jerusalem, [early 
1930s]. Hebrew, Yiddish and English. 
20 pp, 12X16 cm. Good condition, minor tears.
4. Bezalel exposition of Jewish arts and crafts from 
Jerusalem. Cincinati, Ohio: The Samuels Print Co. 
March 1914. English. Two copies, one copy with 
no outer cover and the other copy with detached 
binding. 
21X26 cm. Good condition, minor moisture marks and 
minor tears.
5. Artistic exhibition of "Bezalel" artifacts, Zionist 
Federation of Argentina, culture and education 
department, [1926]. Hebrew and Spanish. 
[36] pp, 22 cm.

Opening price: $600
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401. אוסף חוברות ודו"חות – "בצלאל" ופרופ' שץ

הוצאת  שץ.  ב.  פרופ.  ועתידו,  מהותו  תולדותיו,  בצלאל.   .1-2
"סנונית", ירושלים, תר"ע ]1910[. שני עותקים. 

 Verein zur Verbreitung  - ו-7 של "בצלאל"   5 דו"חות   .3-6
 von Kunstgwerbe und Hausindustrie in Palästina und
גלויה  מצורפים  ו-1913.   1911 ברלין,   .den Nachbarländern

ועלון להזמנת הדו"חות.
7. תקנות 'בצלאל', חברה רשומה להפצת אמנות ומלאכת אמנות 

בארץ-ישראל. ירושלים, 1926. עברית ואנגלית. 
8-10. ילקוט בצלאל, רבעון לאמנות בצלאל בהווה, בעבר ובעתיד. 
בעריכת בוריס שץ. הוצאת בני בצלאל, ירושלים, תרפ"ח -1927
1928. עברית ואנגלית. גליון א', שנה א', ערב ראש השנה תרפ"ח. 
 ]2[  ,37-72  ,]2[ ניסן תרפ"ח.  א',  ב', שנה  גליון  ]5[ עמ';   ,33  ,]2[
עמ'; גליון ג'-ד', שנה א', תמוז תרפ"ח. ]2[, 73-143, ]3[ עמ'. לא 

נדפסו גליונות נוספים. האיור סביב הכותרת בעטיפות החוברות 
– בעצוב זאב רבן. בשלשת החוברות מופיעים תצלומים רבים של 

פריטים תוצרת "בצלאל". מצב משתנה, בינוני עד טוב. 
עברית   .1929 ירושלים,  שמן.  בצבעי  תמונות   31 שץ,  ברוך   .11

ואנגלית. 
 The Palestine Weekly, to "Bezalel" on the occasion .12
גיליון  אנגלית.   .1930 ירושלים,   .of the 25th anniversary

מוקדש ל"בצלאל", עם תצלומים. 
סה"כ תריסר פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

401. Collection of Booklets and Reports – 
"Bezalel" and Prof. Schatz

For complete list of books see Hebrew text.
Lot of a dozen items. Sizes and conditions vary.

Opening price: $400

402. אוסף ספרי מחקר אודות "בצלאל" וספרים של אמני 
"בצלאל"

אוסף ספרי מחקר אודות "בצלאל" וספרים של אמני "בצלאל": • 
בצלאל. תולדותיו, מהותו ועתידו, פרופ. ב. שץ. הוצאת "סנונית", 
פרופ'  ומבקריהם,  אמנים  אמנות,  על   •  .]1910[ ירושלים, תר"ע 
בוריס שץ, 1924. עותק ממוספר וחתום בידי שץ. • "החלוצים", 
לקט  "דודאים",   •  .1925 אריה,  גור  מאיר  מאת  צלליות  לקט 
חלום  הבנויה,  ירושלים   •  .1947 אריה,  גור  מאיר  מאת  צלליות 
בהקיץ, מאת פרופ' בוריס שץ. ירושלים, 1924. הקדשה "למזכירי 
אויפ'ן  חלום  א  ירושלם,  געבויטע  די   • נרקיס...".  יצחק  הנאמן 
שץ.  בוריס  פרופ'  מאת  בהקיץ[,  חלום  הבנויה,  ]ירושלים  ווָאהר 
יידיש.   .1918 ניו-יורק,  קאמפאני,  פאבלישינג  היברו  הוצאת 
הקדשת המחבר פרופ' בוריס שץ בעמוד השער. כריכה חדשה. 
• קטלוג תערוכת מנורות-חנוכה, 1930. • שתי חוברות מסדרת 
נרקיס.  מרדכי  בעריכת  בצלאל",  הלאומי  הנכות  בית  "מחקרי 
הנכות  בית  לידיעות  רבעון  "אמנות,  חוברות  אחת-עשרה   •
הלאומי בצלאל", 1940-1942. עברית ואנגלית. • וכן ספרי מחקר 
כרכי  שלשת  שץ";  של  "בצלאל  קטלוג  האחרונים:  מהעשורים 
טרטקובר;  ודוד  עפרת  גדעון  בעריכת   "100 "בצלאל  הקטלוג 
של  המונוגרפיה  זאב רבן;  של  יצירתו  על  שונים  ספרים  שלשה 
בוריס שץ, שחיבר יגאל צלמונה; קטלוג "בצלאל החדש", וספרים 

נוספים. 
סה"כ 32 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600

402. "Bezalel" - Collection of Books about 
"Bezalel" and by "Bezalel" Artists

Collection of books of studies and surveys about 
"Bezalel" and books by "Bezalel" artists.
For complete list of books see Hebrew text.
Lot of 32 books and booklets. Sizes and conditions vary.

Opening price: $600
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403. שני משחקי קלפים – מאיר גור-אריה / זאב רבן

גור- מאיר  מאת  לבלוי-זמן,  למשחק,  למלאכת-יד,  תשקיף,   .1
אריה. הוצאת "גרפיקה-בצלאל" בע"מ, תל-אביב, ]שנות ה-40[.

יהודיות  דמויות  דיוקנאות  עם  רב-תכליתיים  קלפי-משחק 
אור.  והקרנות  אופטיקה  במשחקי  שונים  לניסויים  מפורסמות, 

מצורף עלון עם הוראות המשחק. 
]13[ קלפי-קרטון מודפסים )במקור 14, קלף אחד חסר(, נתונים 

בקופסה מקורית 10X16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 
דפוס   .Young Lion הוצאת   .)Bible Game( תנ"כי  משחק   .2

ענבי, תל-אביב. 
משחק "שלשות" בקלפים. קלפי משחק עם איורים של דמויות 

תנכיות, מאת זאב רבן. מצורף עלון עם הוראות המשחק. 
 7X11 מקורית,  בקופסה  נתונים  מודפסים.  משחק  קלפי   ]24[

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

403. Two Card Games – Meir Gur-Aryeh / Ze'ev 
Raban

1. Tashkif, for hand-work, for playing, for 
entertainment, by Meir Gur-Aryeh. Produced by 
"Grafika bezalel" Ltd, Tel-Aviv, [1940s].
Multi-purpose playing cards with portraits of famous 
Jewish figures, for various optical and light-projection 
experiments. Attached is an instructions leaflet. 
[13] printed cardboard cards (originally 14, one missing), 
in the original box 10x16 cm. Good condition. Spotting.
2. Bible Game. Produced by Young Lion. Anavi 
printing press, Tel-Aviv. A cards game with illustrations 
of biblical figures by Ze'ev Raban. Attached is an 
instructions leaflet. 
[24] printed cards. Contained in the original box, 7X11 cm. 
Good condition.

Opening price: $400

404. יעקב איזנברג – שלושה תחריטים

שלושה תחריטים מאת יעקב איזנברג.
1. טבריה והכנרת. חתום ומתואר בלוח )באנגלית(. חתום בעפרון: 

"י. איזנברג, ירושלים" )בעברית ואנגלית(. 20X14 ס"מ. 
 ."J. Eisenberg" :2. רחוב בעיר העתיקה בירושלים. חתום בלוח
 16X21 .)חתום בעפרון: "י. איזנברג, ירושלים" )בעברית ואנגלית

ס"מ. 
3. רועה צאן. תחריט צבוע. חתום בעפרון: "י. איזנברג, ירושלים" 

)בעברית ואנגלית(. 17X13 ס"מ. 

פתיחה: $250
הערכה: $250-300

404. Jacob Eisenberg – Three Etchings

Three etchings by Jacob Eisenberg.
1. Tiberias and the Kineret. Signed and dated in the 
plate (in English). Signed in pencil: "J. Eisenberg, 
Jerusalem" (in Hebrew and in English). 20X14 cm.
2. Street in the Old City of Jerusalem. Signed in the 
plate: "J. Eisenberg". Signed in pencil: "J. Eisenberg, 
Jerusalem (in Hebrew and in English). 16X21 cm.
3. Shepherd. Colored etching. Signed in pencil: "J. 
Eisenberg, Jerusalem" (in Hebrew and in English). 
17X13 cm.

Opening price: $250
Estimate: $250-300
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406. מאיר גור אריה - שני תחריטים

1. נערה ערביה ממלאת כלים במים. תחריט מאת מאיר גור אריה. 
חתום בלוח. 

13.5X10 ס"מ, מסגרת 30.8X25.7 ס"מ. מצב טוב מאד, לא נבדק 
מחוץ למסגרת.

2. זוג נשים ערביות מקבצות נדבות. תחריט מאת מאיר גור אריה. 
חתום בעיפרון. 

12.2X13.2 ס"מ, מסגרת 36.5X37.2 ס"מ. מצב טוב מאד. לא נבדק 
מחוץ למסגרת.

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

406. Meir Gur-Aryeh – Two Etchings

1. Arab girl fills vessels with water. Etching by Meir 
Gur-Aryeh. Signed on the plate. 
13.5X10 cm, framed 30.8X25.7 cm. Very good condition, 
not examined out of frame.
2. Two Arab beggar-women. Etching by Meir Gur-
Aryeh. Signed in pencil. 
12.2X13.2 cm, framed 36.5X37.2 cm. Very good condition. 
Not examined out of frame.

Opening price: $250
Estimate: $300-400

405. יעקב איזנברג – חמישה תחריטים

יהודים.  דמויות   – איזנברג  יעקב  מאת  תחריטים  חמישה 
חתומים בעפרון: "י. איזנברג, ירושלים" )בעברית ואנגלית(. אחד 

התחריטים צבוע. 
גודל ממוצע: 9X11 ס"מ – 11X17 ס"מ. 

פתיחה: $250
הערכה: $250-300

405. Jacob Eisenberg – Five Etchings

Five etchings by Jacob Eisenberg – Jewish figures. 
Signed in pencil: "J. Eisenberg, Jerusalem" (in Hebrew 
and in English). One etching is colored. 
Average size: 9X11 cm – 11X17 cm.

Opening price: $250
Estimate: $250-300

 

405

406



כרזות, ביבליופיליה, בצלאל, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  227

408. תחריט - יוסף בודקו - דמות יהודי

בעיפרון  חתום  בודקו.  יוסף  ידי  מעשה  תחריט   - יהודי  דמות 
.III וממוספר

במרכז, בגוונים שחורים, יהודי קשיש נשען על מקלו, מביט כלפי 
ישו.  של  התחתון  גופו  פלג  מתואר  הצלב,  על  מאחוריו,  מטה. 
חלקי גדר ניצבים בין הדמות לצלב. "הגדר מסמלת, כמובן, את 
החיץ המבודד את היהודי העיירתי מהעולם. זוהי גדר עץ ישנה 
ורעועה, קלה מאד לפריצה, אך בודקו מראה כיצד היא ממשיכה 
לכלוא את היהודי" )מתוך: המחסן של גדעון עפרת, יוסף בודקו 

- מונוגרפיה 2005(. 
על  קטן  כתם  טוב,  מצב  ס"מ.   28X25 במסגרת  ס"מ,   12X17

החתימה. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

408. Engraving – Joseph Budko – Figure of a Jew

Figure of a Jew – engraving by Joseph Budko. Signed 
in pencil and numbered III.
At the center, painted with dark shades, an old figure 
of a Jew is leaning on a stick, looking downwards. 
Behind the Jew, on the cross, the lower body part of 
Jesus. Parts of a fence separate between the figure 
and the cross. "The fence symbolizes, of course, the 
barrier isolating the Jew from the world. This is an 
old, unstable, fence, easy to break through, but 
Budko shows how it continues to imprison the Jew".
(See: HaMachsan shel Gideon Ofrat, Joseph Budko – 
Monograph, 2005). 
12X17 cm, framed: 28X25 cm. Good condition, minor 
spotting on signature. Not examined out of frame.

Opening price: $250
Estimate: $300-400

407. Joseph Budko – Sheet with a Dozen Small 
Prints

Joseph Budko, a sheet with a dozen small prints, 
[1930s].
Among the prints: a scene depicting the giving of 
the Torah, taken from "Yamim MiKedem" which was 
illustrated by Budko, The Temple Menorah, Scroll of 
Esther, interiors of synagogues. This may have been a 
printing-experiment. 
26.5X19.5 cm, framed: 38.8X32.2 cm. Good condition, 
minor creases at the borders. Not examined out of frame.

Opening price: $250
Estimate: $250-300

407. יוסף בודקו - גיליון עם תריסר הדפסים קטנים 

יוסף בודקו, גיליון עם תריסר הדפסים קטנים, ]שנות ה-30[.
בודקו,  שאייר  מקדם"  "ימים  מתוך  תורה  מתן  סצנת  ביניהם: 
מנורת המקדש, מגילת אסתר, ותפנימי בתי כנסת. כפי הנראה, 

נסיון-הדפסה. 
מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   38.8X32.2 במסגרת:  ס"מ,   26.5X19.5

קמטים בשוליים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $250
הערכה: $250-300
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411. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

 / / תחריט  דמות בשעת תפילה עם ספר תורה שומרוני פתוח 
28X29.5 ס"מ / חתום בלוח ובעפרון, מתואר / קרע באחת הפינות

פתיחה: $700
הערכה: $800-1000

411. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

A Samaritan man, with an open Torah Scroll / Etching 
/ 28X29.5 cm / Signed in the plate and in pencil, titled 
/ Tear at one corner

Opening price: $700
Estimate: $800-1000

410. הרמן שטרוק )1876-1944(

דיוקן רב / תחריט / 39X48 ס"מ / חתום בלוח ובעפרון

פתיחה: $300
הערכה: $300-400

410. Hermann Struck (1876-1944)

Portrait of a Rabbi / Etching / 39X48 cm / Signed in the 
plate and in pencil

Opening price: $300
Estimate: $300-400

409. הרמן שטרוק )1876-1944(

שלושה הדפסים: 
1. ירושלים / 15X23 ס"מ / חתום וממוספר 6/30

2. כפת הסלע / 19X26 ס"מ / חתום וממוספר 26/30
3. כפר ערבי בהר הכרמל / 13X18 ס"מ / חתום וממוספר 3/50

פתיחה: $200
הערכה: $250-300 

409. Hermann Struck (1876-1944)

Three prints:
1. Jerusalem / 15X23 cm / Signed and numbered 6/30
2. Dome of the Rock / 19X26 cm / Signed and 
numbered 26/30
3. Arab Village on Mount Carmel / 13X18 cm / Signed 
and numbered 3/50

Opening price: $200
Estimate: $250-300
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414. מארק שאגאל )1887-1985(

חמור ומשפחה / הדפס / 40X30 ס"מ / חתום וממוספר 7/30

פתיחה: $1000
הערכה: $1500-2000

414. Marc Chagall (1887-1985)

Family with Mule / Print / 40X30 cm / Signed and 
numbered 7/30

Opening price: $1000
Estimate: $1500-2000

413. מירון סימה )1902-1999(

מקבץ נדבות ערבי / 1926 / ליטוגרפיה / 43X32.5 ס"מ / חתום, 
מתוארך ומתואר

פתיחה: $350
הערכה: $400-500

413. Miron Sima (1902-1999)

Arabischer Bettler / 1926 / Lithograph / 43X32.5 cm / 
Signed, dated and titled

Opening price: $350
Estimate: $400-500

412. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

יפו / תחריט / 31.5X37 ס"מ / חתום בלוח ובעפרון

פתיחה: $1000
הערכה: $1200-1500

412. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Jaffa / Etching / 31.5X37 cm / Signed in the plate and 
in pencil

Opening price: $1000 
Estimate: $1200-1500

412

413414
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415. זיגמונד פורסט )נ. 1904(

שבעה חיתוכי עץ: 
רב וספר תורה; יונה במעי הדג; חנוכה; שולחן הרב; רב וחסידיו; 
עד  ס"מ   31X21  / קדושים  מות  בשמחה;  מרבים  אדר  משנכנס 

78X54 ס"מ / חתומים וממוספרים / רובם מתוארים

פתיחה: $500
הערכה: $600-800 

 

415. Siegmund Forst (b. 1904)

Seven woodcuts:
Rabbi with a Torah Scroll; Jonah inside the Fish, 
Hanukkah; the Rabbi's Table; the Rabbi and his 
followers; Mishenichnas Adar Marbim Besimcha; 
Death of Martyrs / 31X21 cm to 78X54 cm / Signed 
and numbered / Most are titled

Opening price: $500
Estimate: $600-800

 –  Kunstakademie-ב למד   .1904 וינה,  יליד  פורסט, 
להמבורג  עזב   1939 בשנת  וינה.  של  לאמנות  האקדמיה 
וקליגרפיה.  אותיות  בעיצוב  עסק  בארה"ב  לארה"ב.  ומשם 
הוציא לאור הגדה מאוירת לפסח, אייר ספר לילדים )תחת 
רבות  ועסק  תחריטים  יצר  פורסט(,  אשר  העברי  השם 
נערכה   1997 בשנת  ומועדים.  ובחגים  היהודיים  במקורות 

תערוכה רטרוספקטיבית ליצירתו ב"ישיבה יוניברסיטי".

Forst was born in Vienna in 1904. Studied in the 
Kunstakademie – Vienna's Art Academy. In 1939 left for 
Hamburg and from there to the USA where he worked 
as a letter-designer and calligrapher. Published an 
illustrated Passover Haggadah, illustrated a children's 
book (under the Hebrew name Asher Forst), created 
etchings and was involved with Jewish traditions, 
holidays and festivals. A retrospective exhibition of his 
works was held in 1997 in "Yeshiva University".

416. ארתור קולניק )1890-1972(

 /  1933 פריז,   / רעציטאציע-געשטאלטן  גרָאסבארטס  הערץ 
 19X16.5 / פורטפוליו ובו תריסר הדפסים, כולל חיתוך-עץ מקורי

ס"מ בממוצע / חתום וממספר 31/100 )בעמוד השער(

פתיחה: $300
הערכה: $400-600 

416. Arthur Kolnik (1890-1972)

Herz Grossbarts Recitations-Gestalten / Paris, 1933 / 
Portfolio with a dozen prints, including an original 
woodcut / 19X16.5 cm in average / Signed and 
numbered 31/100 (on the title page)

Opening price: $300
Estimate: $400-600

416

415
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418. Nachum Gutman (1898-1980)

Ten Etchings:
1-4. Figures / Four etchings / Average size:19X23 cm / 
Signed and numbered 15/50
5. Still Life / Etching / 21X16.5 cm / Signed and 
numbered 15/50
6-7. Boats in Harbor / Two etchings / 18X23 cm,20.5X28 
cm / Signed in the plate and in pencil / one numbered 
19/50, the other AP
8-9. Figures / Two etchings / 19.5X25 cm, 15X19 cm / 
Signed and numbered 19/50
10. Western Wall / Etching / 24.5X18 cm / Signed and 
numbered 60/100

Opening price: $500
Estimate: $1000-1500

417. Arthur Kolnik (1890-1972)

Thirteen woodcuts:
1-6. Six greeting cards / 1960s / Woodcuts / Average 
size: 10X13 cm / Signed and numbered
7-13. Seven woodcuts, Mounted on a passe-partout / 
Average size: 23X29 cm (incl. passe-partout) / Signed / 
Six cards are numbered, from an edition of ten copies

Opening price: $250
Estimate: $300-400

418. נחום גוטמן )1898-1980(

עשרה תחריטים:
 / ס"מ   19X23 ממוצע:  גודל   / תחריטים  ארבעה   / דמויות   .1-4

חתומים וממוספרים 15/50
5. טבע דומם / תחריט / 21X16.5 ס"מ / חתום וממוספר 15/50

6-7. ספינות בנמל / שני תחריטים / 18X23 ס"מ, 20.5X28 ס"מ / 
AP :חתומים בלוח ובעפרון / אחד ממוספר 19/50, השני

 / ס"מ   15X19 ס"מ,   19.5X25  / תחריטים  שני   / דמויות   .8-9
חתומים וממוספרים 19/50

10. הכותל המערבי / תחריט / 24.5X18 ס"מ / חתום וממוספר 
60/100

פתיחה: $500
הערכה: $1000-1500 

417. ארתור קולניק )1890-1972(

שלשה-עשר חיתוכי עץ:
גודל   / חיתוכי-עץ   / ה-60  שנות   / ברכה  כרטיסי  שישה   .1-6

ממוצע: 10X13 ס"מ / חתומים וממוספרים
7-13. שבעה חיתוכי-עץ, מודבקים על פספרטו / גודל ממוצע: 
ממוספרים,  ששה   / חתומים   / הפספרטו(  )כולל  ס"מ   23X29

מתוך מהדורה בת עשרה עותקים

פתיחה: $250
הערכה: $300-400 

417

418
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420. יעקב פינס )1917-2005(

תשעה הדפסים ממוסגרים יחד / 5.6X7 / 1942 ס"מ כל הדפס / 
חתומים, מתוארכים וממוספרים )מתוך 40(

פתיחה: $300
הערכה: $400-600 

420. Jacob Pins (1917-2005)

Nine prints framed together / 1942 / 5.6X7 cm each / 
Signed, dated and numbered (from an edition of 40)

Opening price: $300
Estimate: $400-600

419. אנה טיכו )1894-1980(

1. דמות / רישום / 27X20 ס"מ / חתום
2. עצים / רישום / 34.5X49 ס"מ

/ חתומים  / 15X18 ס"מ, 10X13 ס"מ  / שני תחריטים  נוף   .3-4
AP ומסומנים

5. עץ / הדפס / 55X45.5 ס"מ / חתום וממוספר 10/150

פתיחה: $400
הערכה: $400-600 

419. Anna Ticho (1894-1980)

1. Figure / Drawing / 27X20 cm / Signed
2. Trees / Drawing / 34.5X49 cm
3-4. Landscape / Two etchings / 15X18 cm, 10X13 cm / 
Signed and marked AP
5. Tree / Print / 55X45.5 cm / Signed and numbered 
10/150

Opening price: $400
Estimate: $400-600

419

420

421
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422. יעקב פינס )1917-2005(

שלושה חיתוכי עץ:
1. הכובע הצהוב / 1984 / חיתוך עץ צבעוני / 60X45 ס"מ / חתום, 

מתוארך וממוספר 12/40
 / 30X11 ס"מ   / חיתוך עץ צבעוני   /  1965  / וירח  2. סוס, הרים 

חתום ומתוארך
3. תרנגול הזהב / 1965 / חיתוך עץ צבעוני / 16.5X10.5 ס"מ / 

חתום ומתוארך
פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
 188  ,279 מס'  פריטים   .1985 ירושלים,  ישראל,  מוזיאון  הוצאת 

ו-189. 

פתיחה: $400
הערכה: $500-700 

422. Jacob Pins (1917-2005)

Three woodcuts:
1. Yellow Hat / 1984 / colored woodcut / 60X45 cm / 
Signed, dated and numbered 12/40
2. Horse, Mountains and Moon / 1965 / Colored 
woodcut / 30X11 cm / Signed and dated
3. Golden Rooster / 1965 / Colored woodcut / 16.5X10.5 
cm / Signed and dated
Literature: "Pins: woodcuts, 1942-1985", Meira Perry-
Lehmann. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Items 
no. 279,188 and 189.

Opening price: $400
Estimate: $500-700

421. יעקב פינס )1917-2005(

ארבעה חיתוכי עץ:
1. נוף )איור ל"מיכאל קולהאס" מאת היינריך פון קלייסט( / 1952 

/ חיתוך עץ / 13X5 ס"מ / חתום ומתוארך
2. כפר בהרים / 1954 / חיתוך עץ / 30X28 ס"מ / חתום, מתוארך 

וממוספר 13/53
3. תרנגול הזהב / 1965 / חיתוך עץ צבעוני / 11.5X16.5 ס"מ / 

חתום ומתוארך
/ 1995 / חיתוך עץ צבעוני / 23.5X40 ס"מ / חתום  4. ירושלים 

ומתוארך
פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
 104  ,73.3 1985. פריטים מס'  ירושלים,  ישראל,  מוזיאון  הוצאת 

ו-189 

פתיחה: $400
הערכה: $500-700 

421. Jacob Pins (1917-2005)

Four woodcuts:
1. Landscape (illustration for "Michael Kohlhass" 
by Heinrich von Kleist) / 1952 / Woodcut / 13X5 cm /
Signed and dated
2. Village in the Mountains / 1954 / Woodcut / 30X28 
cm / Signed, dated and numbered 13/53
3. Golden Rooster / 1965 / Colored woodcut / 11.5X16.5 
cm / Signed and dated
4. Jerusalem / 1995 / Colored woodcut / 23.5X40 cm /
Signed and dated
Literature: "Pins: woodcuts, 1942-1985", Meira Perry-
Lehmann. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Items 
no. 73.3,104, and 189.

Opening price: $400
Estimate: $500-700

422
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423. משה הופמן )1938-1983(

נוף / 1983 / צבע מים על נייר / 25X32 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

423. Moshe Hoffman (1938-1983)

Landscape / 1983 / Watercolor on paper / 25X32 cm / Signed and dated

Opening price: $250
Estimate: $300-400

424. משה הופמן )1938-1983(

AP 69.5 ס"מ / חתום ומצויןX100 / נוף מהמרפסת / הדפס

פתיחה: $200
הערכה: $200-300

424. Moshe Hoffman (1938-1983)

Landscape from a balcony / Print / 69.5X100 cm / Signed and marked AP

Opening price: $200
Estimate: $200-300

425. משה הופמן )1938-1983(

AP 79 ס"מ / חתום ומצויןX53 / נוף עירוני )מלחה( / הדפס

פתיחה: $200
הערכה: $200-300

425. Moshe Hoffman (1938-1983)

Urban Landscape (Malha) / Print / 79X53 cm / Signed and marked AP

Opening price: $200
Estimate: $200-300

423

424
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משה הופמן )1938-1983(, אמן, יליד בודפשט. איבד את אביו בשואה. בשנת 
1949 עלה לישראל וב-1955 החל את לימודיו ב"בצלאל". היה תלמידם של 
יעקב פינס, יעקב שטיינהרדט, מיכאל גרוס ורודי להמן. להשלמת לימודיו נדד 

אחרי מוריו לכפר האמנים עין הוד. 
בשנות  בחיתוכי-עץ.  התמחה  ובהמשך  מידות,  גדולי  עץ  פסלי  יצר  תחילה 
חיתוכי  בחיתוך-עץ.  הבודדים שעסקו  האמנים  מן  הופמן  היה  וה-70  ה-60 
העץ שיצר מאופיינים בניגודיות גבוהה ועוסקים במגוון נושאים, בהם תיאורים 
משפחתיים, נופים ופנטזיות מיניות )במיוחד מזוהה הופמן עם דמויות הנשים 
המלאות, אשר קוויהן מזכירים את תיאורי הנוף שלו, ולהיפך(. בין היתר יצר 
העץ  חיתוכי  סידרת  היא  שבהן  הבולטת  השואה.  אל  המתייחסות  עבודות 

"ששה מיליון ואחד". פסלו "אוד מוצל" מוצב דרך קבע באתר "יד ושם".
עסק  ישראל.  במוזיאון  כרסטורטור  עבד  המוקדם  מותו  עד   1964 משנת 

בשיקום ורסטורציה גם במוזיאון רוקפלר. נפטר בשנת 1983.
ירושלים  ובפרס   )1959  ,1957( לפיסול  צבי  בן  בפרס  פעמיים  זכה  הופמן 
לציור ופיסול )1972(. עבודותיו הוצגו, בין היתר, בגלריה דבל, בסדנת ההדפס 

בירושלים, בבית האמנים בירושלים ובמוזיאון יד ושם. 

Moshe Hoffman (1938-1983), artist, native of Budapest. Lost his father 
in the Holocaust. Immigrated to Israel in 1949 and in 1955 started his 
studies in "Bezalel". Was a student of Jacob Pins, Jacob Steinhardt, 
Michael Gross and Rudi Lehman. To complete his studies he followed 
his teachers to the artists' village Ein Hod.
At first Hoffman created large scale wood sculptures, and later 
specialized in woodcuts, During the 1960s-70s Hoffman was one 
of the very few artists who created woodcuts. These woodcuts are 
characterized by significant contrasts and depict various themes, 
among which are family, landscape and sexual fantasies (Hoffman 
is best known for his depiction of full-figured women, whose lines 
resemble his landscapes, and vice versa). Some of his works refer to 
the Holocaust. The most notable of these is the series of woodcuts "Six 
million and one". His sculpture "Ud Mutzal" is permanently exhibited 
at the Yad Vashem art museum.
From 1964 until his untimely death Hoffman worked as a restorer in the 
Israel Museum. Also worked as a restorer in the Rockefeller Museum. 
Died of a heart attack in 1983. 
Hoffman won twice the Ben Zvi Prize for sculpting (1957,1959) and 
the Jerusalem Prize for painting and sculpting (1972). His works were 
exhibited in Debel gallery, the Print Workshop in Jerusalem, in the 
Artists' House in Jerusalem and in the Yad Vashem Museum.

425
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428. ז'ול פאסקין )1885-1930(

שתי עבודות נייר:
1. סוסים רתומים / עיפרון על נייר / 20X27 ס"מ 

חתום   / ס"מ   10X15  / נייר  על  מים  וצבעי  עיפרון   / מרכבה   .2
פעמיים, עם חותמת הסטודיו

פתיחה: $300
הערכה: $400-600

428. Jules Pascin (1885-1930)

Two works on paper:
1. Harnessed Horses / Pencil on paper / 20X27 cm
2. Carriage / Pencil and watercolor on paper / 10X15cm 
/ Signed twice, with the atelier stamp 

Opening price: $300
Estimate: $400-600 427. מקס ליברמן )1935 - 1847(

בשדרה / עיפרון על נייר / 15X10 ס"מ / חתום 

פתיחה: $500
הערכה: $700-1000

427. Max Liebermann (1847-1935)

In the Boulevard / Pencil on paper / 15X10 cm / Signed

Opening price: $500
Estimate: $700-1000

426. שמואל חרובי )1897-1965(

פרג / צבע מים על נייר / 22X10 ס"מ / חתום ומוקדש

פתיחה: $300
הערכה: $600-800

426. Shmuel Haruvi (1897-1965)

Poppy / Watercolor on paper / 22X10 cm / Signed and 
dedicated

Opening price: $300
Estimate: $600-800

426

427

428
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431. לאה גולדברג )1911-1970(

רישום / 1966 / דיו על נייר / 34.5X49 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $200
הערכה: $200-300

431. Leah Goldberg (1911-1970) 

Drawing / 1966 / Ink on paper / 34.5X49 cm / Signed 
and dated

Opening price: $200
Estimate: $200-300

430. אביגדור אריכא )1929-2010(

דיוקן אשה / 1956 / רישום עפרון / 49X32 ס"מ / חתום, מתוארך 
ומוקדש / מצב גרוע

פתיחה: $250
הערכה: $300-500

430. Avigdor Arikha (1929-2010)

Portrait of a Woman / 1956 / Pencil drawing / 49X32 
cm / Signed, dated and dedicated / Poor condition

Opening price: $250
Estimate: $300-500

429. מרדכי לבנון )1901-1968(

דיוקן אשה / רישום / 46X32 ס"מ / חתום

פתיחה: $350
הערכה: $400-500

429. Mordechai Levanon (1901-1968)

Portrait of a Woman / Drawing / 46X32 cm / Signed

Opening price: $350
Estimate: $400-500

429

430

431
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433. אנה נוימן )1906-1955(

פועל / רישום עיפרון על נייר / 17X23 ס"מ / חתום

פתיחה: $200
הערכה: $200-300

433. Anna Neuman (1906-1955)

Worker / Pencil drawing on paper / 17X23 cm / Signed

Opening price: $200
Estimate: $200-300

432. יעקב נוסבאום )1873-1936(

אקליפטוסים / 1934 / צבע מים על נייר / 36X48 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $300
הערכה: $400-600

432. Jakob Nussbaum (1873-1936)

Eucalyptuses / 1934 / Watercolor on paper / 36X48 cm / Signed and dated

Opening price: $300
Estimate: $400-600

432433
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434. חנה אורלוף )1888-1968(

דיוקן אשה / 1952 / רישום עט על נייר / 51X36.5 ס"מ / חתום 
ומתוארך

פתיחה: $250
הערכה: $400-600

434. Chana Orloff (1888-1968)

Portrait of a Woman / 1952 / Pen on paper  / 51X36.5 
cm / Signed and dated

Opening price: $250
Estimate: $400-600

436. ליליאן קלאפיש )נ. 1933( 

מרפסת לנוף / רישום / 61X48 ס"מ / חתום

פתיחה: $450
הערכה: $500-700

436. Liliane Klapisch (b. 1933)

A Balcony to a Landscape / Drawing / 61X48 cm / 
Signed

Opening price: $450
Estimate: $500-700

435. לאון אנגלסברג )1919-1998( 

נוף / רישום עפרון על נייר / 32X34 ס"מ / חתום

פתיחה: $400
הערכה: $500-700

435. Leon Engelsberg (1919-1998)

Landscape / Pencil drawing on paper / 32X34 cm / 
Signed

Opening price: $400
Estimate: $500-700

436

435

434
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439. אריה לובין )1897-1980(

אחד  בעט,  )שלושה  נייר  על  רישומים  ארבעה   / דמויות   .1-4
בעפרון( / 21X28 ס"מ – 35X25 ס"מ / חתומים

5-6. דמויות / צבע מים על נייר / 12X15 ס"מ, 17X12.5 ס"מ 

פתיחה: $300
הערכה: $400-600

439. Arieh Lubin (1897-1980)

1-4. Figures / Four drawing on paper (three in pen, 
one in pencil) / 21X28 cm - 25X35 cm / Signed
5-6. Figures / Watercolor on paper / 12X15 cm, 12.5X17 
cm

Opening price: $300
Estimate: $400-600 

438. חיים גליקסברג )1904-1970(

שני רישומים:
1. ביאליק ורבניצקי בחדר העבודה בבית רבניצקי / 1933 / רישום 

עט על נייר / 18.5X24.5 ס"מ / חתום ומתוארך
2. ביאליק וטשרניחובסקי / רישום עט על נייר / 19X14 ס"מ

פתיחה: $200
הערכה: $300-400

438. Chaim Gliksberg (1904-1970)

Two drawings:
1. Bialik and Ravnitzky in the study, in Ravnitzky's 
home / 1933 / Pen on paper / 18.5X24.5 cm / Signed 
and dated
2. Bialik and Tchernichovsky / Pen on paper / 19X14 cm

Opening price: $200
Estimate: $300-400

437. מיכאל קובנר )נ. 1948(

חתום   / ס"מ   55.5X56.5  / נייר  על  עפרון  רישום   /  1978  / נוף 
ומתוארך

פתיחה: $350
הערכה: $400-600

437. Michael Kovner (b. 1948)

Landscape / 1978 / Pencil drawing on paper / 55.5X56.5 
cm / Signed and dated

Opening price: $350
Estimate: $400-600

439

438

437
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441. אוזיאש הופשטטר / משה קופפרמן – ברכות "שנה 
טובה"

1. ברכת שנה טובה מאת אוזיאש הופשטטר )דיוקן אביבה דלסקי 
)אנגלית(.  בכתב-יד  הקדשה  עם  בעפרון,  חתום  הדפס,  גרוס(. 

22X28 ס"מ.
טובה"  "שנה  ברכת  עם  קופפרמן,  משה  בידי  מאויר  כרטיס   .2

בכתב-ידו. 6X13 ס"מ

פתיחה: $250
הערכה: $250-300

441. Osias Hofstatter / Moshe Kupferman – 
"Shana Tovah" Greeting Cards

1. Shana Tovah greeting card by Osias Hofstatter 
(portrait of Aviva Daleski Gross). Print, signed in 
pencil, with a handwritten dedication (English). 
22X28 cm.
2. Card illustrated by Moshe Kupferman, with a 
"Shana Tovah" greeting in his handwriting. 6X13 cm

Opening price: $250
Estimate: $250-300

440. אורי ליפשיץ )1936-2011(

מראה / רישום טוש על נייר / 41X33 ס"מ / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $300-500

440. Uri Lifschitz (1936-2011)

Mirror / India ink on paper / 41X33 cm / Signed

Opening price: $250
Estimate: $300-500

440

441



242  |  מאי 2014  

443. אברהם אופק )1935-1990(

המצב החדש / רישום עפרון וצבע מים / 20X25 ס"מ / מתואר ומוקדש "למלכה באהבה, אברהם ותלמה, 1988"

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

443. Avraham Ofek (1935-1990)

The New Situation / Pencil and watercolor on paper / 20X25 cm / Titled and dedicated "To Malka with 
love, Avraham and Talma, 1988"

Opening price: $250
Estimate: $300-400

442. שלום סבא )1897-1975(

ג'מוסים / קולאז' וצבע מים על נייר / 30X23 ס"מ / חתום

פתיחה: $500
הערכה: $700-1000

442. Shalom Sebba (1897-1975)

Buffalos / Collage and watercolor on paper / 30X23 cm / Signed

Opening price: $500
Estimate: $700-1000

442443
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445. אברהם אופק )1935-1990(

כנסיית מריה מגדלנה / שנות ה-60 / גואש על נייר / 33.5X43 ס"מ / חתום

פתיחה: $300
הערכה: $400-600

445. Avraham Ofek (1935-1990)

Church of Mary Magdalene / 1960s / Gouache on paper / 33.5X43 cm / Signed

Opening price: $300
Estimate: $400-600

444. אברהם אופק )1935-1990(

דמות / שנות ה-60 / גואש על נייר / 17X23.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

444. Avraham Ofek (1935-1990)

Figure / 1960s / Gouache on paper / 17X23.5 cm / Signed

Opening price: $250
Estimate: $300-400

444445
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447. משה רוזנטליס )1922-2008(

אשה / שמן על מזוניט / 24X16 ס"מ / חתום
פתיחה: $200

הערכה: $300-400

447. Moshe Rosenthalis (1922-2008)

Woman / Oil on Masonite / 24X16 cm / Signed

Opening price: $200
Estimate: $300-400

446. גרטה וולף קרקואר )1890-1970(

עמק קרן היסוד / 1927 / 6 ליטוגרפיות בנושא עמק 
יזרעאל / 33.5X41 ס"מ כל אחת / חתומות ומתוארכות

פתיחה: $300
הערכה: $400-500

446. Grete Wolf–Krakauer (1890-1970)

Emek Keren HaYessod / 1927 / Six lithographs 
of Emek Yizrael views / 33.5x41 cm / Signed 
and dated 

Opening price: $300
Estimate: $400-500

446

447
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448. יוסף קוסונוגי )1908-1981(

/ 27X21 ס"מ / חתום  / 1931 / שמן על דיקט  חיפה 
ומתואר / חתום, מתואר ומתוארך בגב

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

448. Joseph Kossonogi (1908-1981)

Haifa / 1931 / Oil on plywood / 27X21 cm / 
Signed and titled / Signed, titled and dated 
on the reverse

Opening price: $250
Estimate: $300-400

449. יעקב איזנשר )1896-1980(

 24.5X34.5  / / שמן על בד מודבק על עץ  נוף אורבני 
ס"מ / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $400-600

449. Jacob Eisenscher (1896-1980)

Urban Landscape / Oil on canvas mounted on 
wood / 24.5X34.5 cm / Signed

Opening price: $250
Estimate: $400-600

448

449
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451. שמשון הולצמן )1907-1986(

בית כנסת בצפת / גואש על מזוניט / 48X34 ס"מ / חתום

פתיחה: $700
הערכה: $700-900

451. Shimshon Holzman (1907-1986)

Synagogue in Safed / Gouache on Masonite / 48X34 
cm / Signed

Opening price: $700
Estimate: $700-900

450. Arieh Allweil (1901-1967)

Figures in Landscape / Oil on paper mounted on 
Masonite / 40X75 cm / Signed

Opening price: $800
Estimate: $1200-1500 

450. אריה אלואיל )1901-1967(

דמויות בנוף / שמן על נייר מוצמד למזוניט / 40X75 ס"מ / חתום

פתיחה: $800
הערכה: $1200-1500

451

450
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452. Ludwig Schwerin (1897-1983)

Double-sided.
Side A: Portrait of Uri Zvi Grinberg / 1942 / Oil on 
canvas / 61X45 cm / Signed and dated
Side B: Oranges / Oil on canvas

Opening price: $1500
Estimate: $2500-3000

452. לודוויג שוורין )1897-1983(

דו-צדדי.
צד א': דיוקן אורי צבי גרינברג / 1942 / שמן על בד / 61X45 ס"מ 

/ חתום ומתוארך
צד ב: תפוזים / שמן על בד

פתיחה: $1500
הערכה: $2500-3000

452
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454. Yosl Bergner (b. 1920)

Untitled / Watercolor on paper / 32X43 cm / Signed

Opening price: $950
Estimate: $1000-1500

454. יוסל ברגנר )נ. 1920(

ללא כותרת / צבע מים על נייר / 32X43 ס"מ / חתום

פתיחה: $950
הערכה: $1000-1500

453. יוסל ברגנר )נ. 1920(

דמות / 1978 / שמן על בד / 30X24 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $700
הערכה: $800-1200

453. Yosl Bergner (b. 1920)

Figure / 1978 / Oil on canvas / 30X24 cm / Signed and dated

Opening price: $700
Estimate: $800-1200

453454
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455. יוסל ברגנר )נ. 1920(

כלים / צבע מים על נייר / 28X20 ס"מ / חתום

פתיחה: $850
הערכה: $850-1200

455. Yosl Bergner (b. 1920)

Utensils / Watercolor on paper / 28X20 cm / Signed

Opening price: $850
Estimate: $850-1200

456. יוסל ברגנר )נ. 1920(

כלים / רישום עפרון על נייר / 50X66 ס"מ / חתום

פתיחה: $750
הערכה: $800-1200

456. Yosl Bergner (b. 1920)

Utensils / Pencil drawing on paper / 50X66 cm / Signed

Opening price: $750
Estimate: $800-1200

455

456
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457. רות שלוס )1922-2013(

דמות / טכניקה מעורבת על נייר / 34.5X24 ס"מ / חתום

פתיחה: $350
הערכה: $400-600

457. Ruth Schloss (1922-2013)

Figure / Mixed media on paper / 34.5X24 cm / Signed

Opening price: $350
Estimate: $400-600

458. רות שלוס )1922-2013(

דמות / טכניקה מעורבת על נייר / 34.5X24 ס"מ / חתום

פתיחה: $350
הערכה: $400-600

458. Ruth Schloss (1922-2013)

Figure / Mixed media on paper / 34.5X24 cm / Signed

Opening price: $350
Estimate: $400-600

459. רות שלוס )1922-2013(

דמות / טכניקה מעורבת על נייר / 34.5X24 ס"מ / חתום

פתיחה: $350
הערכה: $400-600

459. Ruth Schloss (1922-2013)

Figure / mixed media on paper / 34.5X24 cm / Signed

Opening price: $350
Estimate: $400-600

457
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460. אוזיאש הופשטטר )1904-1995(

דמות / טכניקה מעורבת על נייר / 49.5X35 ס"מ / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $300-500

460. Osias Hofstatter (1904-1995)

Figure / Mixed media on paper / 49.5X35 cm / Signed

Opening price: $250
Estimate: $300-500

461. אלימה )1932-2013(

ללא כותרת / 1958 / שמן על בד / 81X100 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $1800
הערכה: $2000-2500

461. Alima (1932-2013)

Untitled / 1958 / Oil on canvas / 81X100 cm / Signed and dated

Opening price: $1800
Estimate: $2000-2500

460
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463. מרסל ינקו )1895-1984(

ללא כותרת / שמן על בד / 34X49 ס"מ / חתום

פתיחה: $2300
הערכה: $2500-3500

463. Marcel Janco (1895-1984)

Untitled / Oil on canvas / 34X49 cm / 
Signed

Opening price: $2300
Estimate: $2500-3500

462. אודרי ברגנר )נ. 1927( 

טבע דומם / שמן על בד /
46X61 ס"מ / חתום

פתיחה: $500
הערכה: $600-800

462. Audrey Bergner (b. 1927)

Still Life / Oil on canvas / 
46X61 cm / Signed

Opening price: $500
Estimate: $600-800

462463
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465. דוד בן-שאול )נ. 1932(

ללא כותרת / 1965 / פסטל על נייר / 55.5X66 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $250
הערכה: $300-500

465. David Ben-Shaul (b. 1932)

Untitled / 1965 / Pastel on paper / 55.5X66 cm / Signed and dated

Opening price: $250
Estimate: $300-500

464. פימה - אפרים רויטנברג )1916-2005(

ללא כותרת / שמן על נייר מוצמד לבד / 50X50 ס"מ / חתום

פתיחה: $500
הערכה: $600-800

464. Fima - Ephraim Roytenberg (1916-2005)

Untitled / Oil on paper mounted on canvas / 50X50 cm / Signed

Opening price: $500
Estimate: $600-800

464465
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468. יגאל תומרקין )נ. 1933(

ללא כותרת / טכניקה מעורבת על נייר / 31X25 ס"מ / חתום

פתיחה: $200
הערכה: $300-500

468. Igael Tumarkin (b.1933)

Untitled / Mixed media on paper / 31X25 cm / Signed

Opening price: $200 
 Estimate: $300-500

467. מיכאל קובנר )נ. 1948( 

ללא כותרת / גואש על נייר / 49X34 ס"מ / חתום

פתיחה: $350
הערכה: $400-600

467. Michael Kovner (b.1948)

Untitled / Gouache on paper / 49X34 cm / Signed

Opening price: $350
Estimate: $400-600

466. דוד בן-שאול )נ. 1932(

ללא כותרת / פסטל על נייר / 66X51 ס"מ / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $300-500

466. David Ben-Shaul (b. 1932)

Untitled / Pastel on paper / 66X51cm / Signed 

Opening price: $250
Estimate: $300-500

466

467

468
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470. אלכס קרמר )נ. 1966(

ללא כותרת / 1998 / פסטל ופחם על נייר / 29X33 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $250 
הערכה: $300-500

470. Alex Kremer (b.1966)

Untitled / 1998 / Pastel and charcoal on paper / 29X33 cm / Signed and dated

Opening price: $250
Estimate: $300-500

469. אלכס קרמר )נ. 1966(

Studio / פסטל ופחם על נייר / 32X28 ס"מ / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $300-500

469. Alex Kremer (b.1966)

Studio / Pastel and charcoal on paper / 32X28 cm / Signed

Opening price: $250
Estimate: $300-500

469470
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472. אבנר כץ )נ. 1939(

דמויות / 2004 / שמן על עץ / 52X52 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $500
הערכה: $600-800

 

472. Avner Katz (b. 1939)

Figures / 2004 / Oil on board / 52X52 cm / Signed and dated

Opening price: $500
Estimate: $600-800

471. אלכס קרמר )נ. 1966(

ללא כותרת / פסטל ופחם על נייר / 28X33 ס"מ / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $300-500

471. Alex Kremer (b.1966)

Untitled / Pastel and charcoal on paper / 28X33 cm / Signed

Opening price: $250
Estimate: $300-500

472 471
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473. יעקב גבאי )נ. 1937( 

ירושלים / שמן על בד / 52X75 ס"מ / חתום ומתואר / חתום בגב

פתיחה: $1000
הערכה: $1500-2000

473. Yacov Gabay (b. 1937)

Jerusalem / Oil on canvas / 52X75 cm / Signed and titled / Signed on the reverse

Opening price: $1000
Estimate: $1500-2000

474. יעקב אגם )נ. 1928(

58 הדפסי-משי  / אלבום עם   1985 בפריז,  דפוס אטלייה ארקאי   / הגדה של פסח 
מקוריים, מודפסים ביד על נייר ריבס 270 גרם )34X34 / )Arjomarie-Prioux ס"מ 
/ דף המבוא חתום בידי אגם וממוספר 170/180 / כריכת קטיפה מפוארת, בקופסה 

מקורית תואמת

פתיחה: $2000
הערכה: $2500-3500

474. Yaacov Agam (b. 1928)

The Agam Passover Haggadah / Atelier Arkai in Paris, 1985 / 58 original 
silk-prints, hand printed on 270 gram Ribs paper (Arjomarie-Prioux) / 
34X34 cm / Introduction page signed and numbered 170/180 / Elegant 
velvet binding, in a matching original case

Opening price: $2000
Estimate: $2500-3500

473474
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475. Ernst Albert Fischer-Coerlin (1853-1932)

Biblical Scenes / Ten paintings / Watercolor and gouache on cardboard 
/ 41X30 cm / Some titled (Dutch) / Nine are signed, one is dated (1922)

Opening price: $2500
Estimate: $3000-5000

475. ארנסט אלברט פישר-קרלין )1853-1932( 

סצנות תנ"כיות / עשרה ציורים / צבע מים וגואש על קרטון / 41X30 ס"מ / חלקם 
מתוארים )הולנדית( / תשעה חתומים, אחד חתום ומתוארך )1922(

פתיחה: $2500
הערכה: $3000-5000

475
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476. אנטולי קפלן )1902-1980(

דער פארקישעפטער שניידער ]החייט המכושף[, שלום עליכם / 
פורטפוליו   /  )1959 )בקולופון:   1957 פטרסבורג(,  )סט.  לנינגרד 
א. קפלן  בעיפרון:  / חתומות  59X44 ס"מ   / ליטוגרפיות   27 עם 

54-57 )רוסית(, למעט שתיים 

פתיחה: $1000
הערכה: $1500-2000

476. Anatoli Kaplan (1902-1980)

Der farkishefter shnayder [the bewitched tailor], 
Sholem Aleichem / Leningrad (St. Petersburg), 1957 
(on the colophon: 1959) / Portfolio of 27 Lithogrphs 
/ 59X44 cm / 25 are signed in pencil: A. Kaplan 54-57 
(Russian)

Opening price: $1000
Estimate: $1500-2000

רבות  הושפע  קפלן  אנטולי  הרוסי-יהודי  האמן  של  סגנונו 
איורים  יצר  הוא  הרוסי.  והפולקלור  היהודית  המסורת  מן 
עבריים, ובהם  סופרים  מאת  לטקסטים  וליטוגרפיות רבות 
שלום  מאת  השירים"  ו"שיר  החולב"  ל"טוביה  ליטוגרפיות 

עליכם.
הפורטפוליו שלפנינו מכיל ליטוגרפיות צבעוניות מרשימות 
הטקסט  מן  ציטוטים  ובשילוב  וזהב  כסף  צבעי  )בשילוב 
ביידיש(, המתארות דמויות וסצנות מתוך "החייט המכושף" 
עניינים  תוכן  הקדמה,  שער,  דף  כולל  עליכם.  שלום  מאת 

וקולופון.

The Russian-Jewish artist, Anatoli Kaplan, was inspired 
by Jewish tradition and Russian folklore. He created 
illustrations and lithographs for texts by Jewish authors 
including lithographs for “Tuvia the Milkman” and for 
“the Song of Songs” by Sholem Aleichem. The portfolio 
presented here includes impressive lithographs in color 
(with silver and gold accents and with integrated 
citations of the Yiddish text), portraying figures 
and scenes from “The Bewitched Tailor” by Sholem 
Aleichem. Includes a title page, foreword, table of 
contents and a colophon. 
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477. נחום גוטמן )1898-1980(

ארץ קדם, י"ב פרקים לנחום / דפוס Mourlot, פריז / תריסר ליטוגרפיות ודף שער עם הדפס משי 
/ 65X48 ס"מ / חתומות / עשר ממוספרות 35/200, אחת AE ואחת AP / ההדפס בדף השער חתום 

וממוספר גם הוא 35/200

פתיחה: $800
הערכה: $1000-1500

477. Nachum Gutman (1898-1980)

The Land that was – Faces and traces / Mourlot, Paris / A dozen lithographs and 
a title page with a silk screen / 65X48 cm / Signed / Ten numbered 35/200, one 
marked AE and one AP / The print on the title page is signed and numbered 35/200

Opening price: $800
Estimate: $1000-1500

478. משה קסטל )1909-1991( 

ירושלים / תבליט קרמיקה / 31X26 ס"מ / נושא אישור מקוריות מאת בלהה קסטל 
)1997(

פתיחה: $1200
הערכה: $1500-2000

478. Moshe Castel (1909-1991)

Jerusalem / Ceramic relief / 31X26 cm / Authenticated on the reverse 
by Bilha Castel (1997)

Opening price: $1200
Estimate: $1500-2000

477478
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479. דוד פלומבו )1920-1966(

מודל של שערי הכנסת / פסל נחושת על בסיס עץ / גובה: 6 ס"מ, רוחב: 44 ס"מ / בתחתית 
אישור חתום מאת הרברט גולדמן

תערוכה: תערוכת אמני הכנסת בגלריה גולדמן. חיפה, 1966. 

פתיחה: $2500 
הערכה: $2500-3500

479. David Palombo (1920-1966)

Model of the Knesset Gates / Copper sculpture on a wood base / Height: 6 cm, 
width: 44 cm / signed by Herbert Goldman on the bottom
Exhibition: Exhibition of the Knesset Artists in Goldman Gallery. Haifa,1966.

Opening price: $2500
Estimate: $2500-3500

480. מנשה קדישמן )נ. 1932(

בעקבות "התרוממות" / פסל אלומיניום / בסיס: 12X30 ס"מ, גובה: 37 ס"מ / חתום

פתיחה: $1200
הערכה: $1500-1800

480. Menashe Kadishman (b. 1932)

A homage to "Rising" / Aluminum sculpture / Base: 12X30 cm, height: 37 cm / 
Signed

Opening price: $1200
Estimate: $1500-1800

479
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481. יעקב דורצ'ין )נ. 1946(

חתום   / ס"מ   24 רוחב:  ס"מ,   72 גובה:   / ברונזה  פסל   / ליצן 
וממוספר 3/4

פתיחה: $4000
הערכה: $5000-6000

481. Ya'acov Dorchin (b. 1946)

Clown / Bronze sculpture / Height: 72 cm, width: 24 
cm / Signed and numbered 3/4

Opening price: $4000
Estimate: $5000-6000

482. מיכאל גרוס )1920-2004(

מחווה לאלברטו ג'קומטי / פסל ברונזה / גובה: 59 ס"מ, רוחב: 10 
ס"מ / חתום וממוספר 5/5

פתיחה: $5000
הערכה: $5000-6000

482. Michael Gross (1920-2004)

Homage to Alberto Giacometti / Bronze sculpture / 
Height: 59 cm, width: 10 cm / Signed and numbered 
5/5

Opening price: $5000
Estimate: $5000-6000

481482
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484. יוסף קונסטנט )1892-1969(

חתול וארנב / שני פסלי עץ / גובה: 18 ס"מ, 12 ס"מ / חתומים

פתיחה: $500
הערכה: $500-700

484. Joseph Constant (1892-1969)

A cat and a rabbit / Two wood sculptures / Height: 18 
cm, 12 cm / Signed

Opening price: $500
Estimate: $500-700

483. Joseph Constant (1892-1969)

Goat / Bronze sculpture / Height: 18 cm, width: 22 cm 
/ Signed

Opening price: $300
Estimate: $500-700

483. יוסף קונסטנט )1892-1969(

עז / פסל ברונזה / גובה: 18 ס"מ, רוחב: 22 ס"מ / חתום

פתיחה: $300
הערכה: $500-700

483
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Drawing in fast strokes of a decorated front of a 
building with two columns and many windows. A 
woman with a baby in her arms stands at the door. 
Menachem Shemi (Mendel Shmidt 1897-1951), studies 
art in Russia immigrated to Eretz Israel as a “Bezalel” 
student in 1913. Shemi settled in Haifa, taught art, 
drew caricatures for newspapers and worked as an 
artist. In 1942 he joined the British Army and reached 
Benghazi, Lybia. In Benghazi, Shemi assisted the 
teachers of the local Jewish school through teaching 
painting and at the same time started to draw Jewish 
subjects. Through the years Shemi used different 
signatures, among them “M. Shmidt”, as appears on 
this drawing. See similar drawing in Haifa Museum 
of Art: Menachem Shemi (Shmidt) “Benghazi” 1943, 
(4117-78).

485. בתיה לישנסקי )1900-1992( 

 / ס"מ   24 רוחב:  ס"מ,   54 גובה:   / ברונזה  פסל   /  1946  / דמות 
חתום ומתוארך

פתיחה: $600
הערכה: $1000-1500

485. Batya Lishanski (1900-1992)

Figure / 1946 / Bronze sculpture / Height: 54 cm, width: 
24 cm / Signed and dated

Opening price: $600
Estimate: $1000-1500

486. מנחם שמי )1897-1951(

"מ.  / חתום:  21X16.5 ס"מ   / נייר  דיו על  רישום   /  1943 / בנגזי 
שמיט" ומתוארך / מצב בינוני, קרעים

פתיחה: $200
הערכה: $250-350

486. Menachem Shemi (1897-1951)

Benghazi / 1943 / Ink on paper / 21X16.5 cm / Signed 
"M. Shmidt" and dated / Fair condition, tears

Opening price: $200
Estimate: $250-350

עמודים  שני  עם  מפוארת  חזית  של  מהירים  בקוים  רישום 
בתינוק.  אוחזת  אשה  ניצבת  הכניסה  בדלת  וחלונות רבים. 
אמנות  למד   ,)1951-1897 שמידט  )מנדל  שמי  מנחם 
שמי  ב-1913.  ב"בצלאל"  כתלמיד  לארץ  ועלה  ברוסיה 
וצייר קריקטורות בעיתונות  השתקע בחיפה, לימד אמנות 
לבנגזי,  והגיע  הבריטי  לצבא  התגייס  ב-1942  כאמן.  ועבד 
המקומי  היהודי  הספר  בית  למורי  סייע  שמי  בבנגזי,  לוב. 
לאורך  יהודיים.  נושאים  לראשונה  וצייר  הציור  בהוראת 
השנים השתמש בחתימות שונות, ביניהן גם "מ. שמיט", כפי 
שמופיע ברישום זה. ראה איור דומה במוזיאון חיפה: מנחם 

שמי )שמידט( "בנגזי" 1943, )4117-78(.

485
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488. Magda Frank (1914-2010)

Two works:
Auschwitz / Watercolor and charcoal on paper / 40X50 
cm each / Signed

Opening price: $1000
Estimate: $1200-1500

487. הנרי פיק )1895-1972(

בוכנוולד / ]הולנד[, 1945 / שבע ליטוגרפיות המתארות את מחנה 
ומתוארכות  חתומות   / בקירוב  ס"מ   26X36  / בוכנוולד  הריכוז 

בדפוס / מתוארות בדפוס בהולנדית

פתיחה: $500
הערכה: $700-1000

487. Henri Pieck (1895-1972)

Buchenwald / [Holland], 1945 / Seven lithographs 
depicting lives of prisoners in Buchenwald 
concentration camp / ca. 26X36 cm / Signed and dated 
in the plate (in print) / Titled in Dutch (in print)

Opening price: $500
Estimate: $700-1000

"יהודים  התיל",  חוט  "מאחורי   - שלפנינו  הליטוגרפיות 
האדמה",  תפוחי  קליפות  "ביזת  עבודה",  כסוסי  משמשים 
 7 Origineele בפורטפוליו  נדפסו   - ועוד  ארוכים",  "ימים 
 Kleurenlitho's van Beelden Uit Het Concentratiekamp
תמונות  של  מקוריות  ליטוגרפיות  Buchenwald ]שבע 

ממחנה הריכוז בוכנוולד[, אשר ראה אור בהאג, ב-1945.

The lithographs presented here - Behind barbed 
wires”, “Jews used as labor horses”, “Looting potato 
peels”, “Long days”, and more - were printed in the 
portfolio “7 Origineele Kleurenlitho’s van Beelden Uit 
Het Concentratiekamp Buchenwald” [seven original 
lithographs of paintings of Buchenwald concentration 
camp], which was published in the Hague in 1945.

488. מגדה פראנק )1914-2010( 

שתי עבודות: 
אושוויץ / צבע מים ופחם על נייר / 40X50 ס"מ כל אחת / חתום

פתיחה: $1000
הערכה: $1200-1500

487

מהונגריה  נמלטה  הונגריה.  ילידת  פסלת  פראנק,  מגדה 
בשואה(.  נספו  משפחתה  בני  כל  )כמעט  השואה  בתקופת 

חיה ועבדה בפריז ובבואנוס איירס.

Magda Frank, sculptor, born in Hungary. Fled Hungary 
during the Holocaust (almost all of her family perished 
in the holocaust). Lived and worked in Paris and 
Buenos Aires.

488



268  |  מאי 2014  

490. Julie Wolfthorn (1864-1944)

Portrait of a man in Theresienstadt / 1943 / Watercolor 
on paper / 36.5X27.5 cm / Signed, dated and titled.

Opening price: $500
Estimate: $700-1000

ויצרה  נולדה  דיוקנאות.  ציירת  אמנית,  וולפת'ורן,  ז'ולי 
ה"ססיון"  האמנות  תנועת  מייסדות  בין  היתה  בגרמניה, 
בברלין יחד עם מקס ליברמן ואחרים. וולפת'ורן ציירה בעיקר 
והיתה פעילה בסצנת האמנות בעיר. בשנת 1941,  דיוקנאות 
המשיכה  היא  שם  לטרזינשטט,  אחותה  עם  נשלחה   ,78 בגיל 
לצייר עד כמה שניתן לה. היא נרצחה במחנה ב-26 בדצמבר 

.1944

Julie Wolfthorn, artist, portrait painter, born in 
Germany, was co-founder of the Berlin Secession, 
with Max Liebermann and others. Wolfthorn mainly 
painted portraits and was active in the Berlin art scene. 
In 1941, at the age of 78, she was deported with her 
sister to Theresienstadt where she continued to paint 
as much as she could. She was murdered in the camp 
on December 26,1944.

אריכא,  אביגדור  מאת  ציורים  של  רפרודוקציות  שבע 
1942-( בטרנסניסטריה  ריכוז  במחנה  שהותו  מתקופת 

1943(. מתוארות ומלוות הקדמה )אנגלית(. 

הציורים, אשר צוירו בהיות אריכא נער בן 13-14, מתעדים את 
זוועות התקופה: פליטים יהודים מורעבים מבקשים מקלט 
בביתו של אוקראיני, חיילים מכים אסירים במחנות העבודה, 
יהודי מובל אל מחנה השמדה, גופות מושלכות לבור, ועוד. 
בשנת 1941 גורש אביגדור אריכא, יחד עם משפחתו לחבל 
אריכא  נתפס  נסיון המשפחה לברוח,  לאחר  טרנסניסטריה. 
ניצל על  יציקה. בדצמבר 1943  ונלקח לעבודות פרך בבית 
ידי אנשי "הצלב האדום", תוך שימוש בתעודות של נער אחר 
בשנת  ברשימות(.  הופיע  לא  אריכא  של  )שמו  נפטר  שכבר 

1944 עלה לארץ ישראל בעזרת "עליית הנוער".

Seven reproductions of drawings by Avigdor Arikha, 
while being in a concentration camp in Transnistriya 
(1942-1943). Titled and accompanied by a foreword 
(English). In a cloth-covered portfolio and a matching 
slip case.

The drawings, created by Arikha when he was 13-
14 years of age, document the period’s atrocities: 
starved Jewish refugees seek refuge in a home of an 
Ukrainian, soldiers beating prisoners in labor camps, 
a Jew deported to an extermination camp, bodies 
cast into a pit hole, and more. In 1941 Avigdor Arikha 
was deported with his family to Transnistriya. Arikha 
was captured when trying to escape and taken to a 
forced labor camp, to work in a foundry. In December 
1943 Arikha was rescued by the “Red Cross” using 
certificates of a deceased boy (Arikha’s name did not 
appear on the lists). Emmigrated to Eretz Israel in 1944 
through “Aliyat HaNo’ar”.

490. ז'ולי וולפט'ורן )1864-1944( 

 36.5X27.5 / דיוקן גבר בטרזינשטט / 1943 / צבעי מים על נייר
ס"מ / חתום, מתוארך ומתואר

פתיחה: $500
הערכה: $700-1000

489. אביגדור אריכא )1929-2010(

 Les Amis de L'aliya הוצאת  / בגירוש"  שנעשו  ילדות  "ציורי 
des Jeunes ]"ידידי עליית הנוער"[ /פריז, 1971 / פורטפוליו עם 
שבע רפרודוקציות של ציורים / 9 גליונות 65X24 ס"מ מקופלים 
 200 בת  אנגלית  מהדורה  מתוך   42 מספר  עותק    / לשניים 

עותקים, אשר ראתה אור "לטובת עליית הנוער" / חתום

פתיחה: $250
הערכה: $400-600

489. Avigdor Arikha (1929-2010)

Boyhood Drawings Made in Deportation / Paris: Les 
Amis de L'aliya des Jeunes , 1971 / A portfolio with 
Seven reproductions of drawings / 9 sheets: 65X24 cm, 
folded into two / Copy no. 42 from an English edition 
of 200 copies, published "for the Benefit of Aliyat 
HaNo'ar" / Signed

Opening price: $250
Estimate: $400-600

489
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491. מיוחס ליוהאן גיאורג טראוטמן )1713-1769(

דמות עם ספר / שמן על עץ / 28.5X21.5 ס"מ 

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

491. Attributed to Johann Georg Trautmann 
(1713-1769)

Figure with a book / Oil on wood / 28.5X21.5 cm

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

491
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 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 fordamages 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 exchangeas 
 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

"קדם"( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי  הפריטים  )להלן  בית מכירות פומביות"   - "קדם   .1
המוצעים למכירה פומבית.  

"קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים   .2
למכירה, מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם. למען הסר ספק, הנתונים המופיעים בקטלוג   
נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים,   

תקופה, מקור או כל נתון אחר.  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

לעריכת  היתר,  בין  מטעמה,  אחראי  שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  "קדם"   .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.  
השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה,   .6

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   
ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו   
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 או   .9

העברה בנקאית.  
לקונה אשר ישלם תוך 7 ימים מיום המכירה במזומן )שקלים או דולרים(, בהמחאה שקלית או   .10

בהעברה בנקאית, תינתן הנחה בסך 3%.  
באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "קדם", או באמצעות   .11
אחריות  ללא  תוכל,  "קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים  חברת  או  שליח   
אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז  מצידה,   
ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
שער  לפי  יחושב  ארה"ב,  בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים  תשלום   .12
המכירה. ביום  ישראל  בנק  ע"י  המפורסם  ארה"ב  דולר  של  יציג(  )שער  החליפין   

כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש   .13
בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  

עבור  לשלם  אחר,מתחייב  אדם  עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  הרוכש   .14
שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.  הפריטים   
הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד  שהרוכש  מנת  על  לו   
והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב  לאחר,   
להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי   .15
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 בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע   
למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ -30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה   
טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת   
דרישות  ו/או  כל תביעות  לקונה  יהיו  לא  כאמור,  הלכה  "קדם"  ביצעה  לחזקתה.  הפריט   

נוספות כלפיה.  
התחייבויותיו  את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  הקונה   .16
החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד  משבוע  יאוחר  לא  לתשלום   
לתשלום. התחייבויותיו  מלוא  את  הקונה  שהשלים  לאחר  רק  תעשה  בפריט   
להשתתף  מעוניינים  אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  "קדם"   .17
מחיר"  הצעת  "טופס  את  המכירה  יום  עד  למלא  יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.   
כל  ספק,  הסר  למען  "קדם".  של  האינטרנט  באתר  או  המכירה  בקטלוג  המופיע   
מעשה ו/או מחדל בקשר 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.  
מתבקשים  הטלפון,  באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .18
המכירה. שעת  לפני  שעות  משלוש  יאוחר  ולא  תיאום  לצורך  ובהקדם  מראש  לפנות   

לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל    .19
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם"   

לבין הקונה.  
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.  .20

Terms of Saleתנאי מכירה




