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Herzl, Zionism, JNFהרצל, ציונות, קק"ל

1. תיאודור הרצל – כרטיס ביקור

המאה  סוף  ]צרפת,  ורעייתו.  הרצל  תיאודור  של  ביקור  כרטיס 
ה-19[.

 .Monsieur et Madame Theodore Herzl :כיתוב בצרפתית
10.5X6 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

1. Theodor Herzl – Calling Card

Calling card of Theodor Herzl and his wife [France, 
late 19th century].
Caption in French: "Monsieur et Madame Theodore 
Herzl".
10.5X6 cm. Good condition.

Opening price: $300

2. תיאודור הרצל – שתי אגרות מודפסות, 1902-1904

 Bertha( הרמן  ברתה  אל  נשלחו  מודפסות.  אגרות  שתי 
Hermann(. וינה, 1902, ]1904[.

1. מכתב תודה מאת תיאודור הרצל, על מכתב ניחומים שנשלח 
אליו לאחר מות אביו.

Zionistische Aktions-( הציוני  הפועל  הועד  מאת  הזמנה   .2
Komitee( לקונצרט לזכרו של תיאודור הרצל, שהתקיים שבוע 

לאחר פטירתו. 
היהודיות  הנשים  באגודת  חברה  היתה  הרמן,  ברתה  הנמענת, 
וינה.  בעיר   )Verein Judischer Mädchen 'Moria'( "מוריה" 
המכתבים במעטפות המקוריות )ללא הבולים(. 8 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $400

a week after Herzl’s demise.
The addressee, Bertha Hermann, was a member of 
“Moria” Jewish Women Union in Vienna. The letters 
are within the original envelopes (no stamps). 8 cm, 
good condition.

Opening price: $400

2. Theodor Herzl – Two Printed Letters, 1902-
1904

Two printed letters. Sent to Bertha Hermann. Vienna, 
1902, [1904].
1. Letter of gratitude by Theodor Herzl in response 
to a condolences letter sent to him when his father 
passed away.

 Invitation from the Zionistische Aktions-Komitee to .2
 a concert in memory of Theodor Herzl which was held

1

2

3
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3. תצלום של הרצל והמשלחת הציונית באתונה, 1898
תצלום של הרצל וידידיו חברי משלחתו בשרידי מקדש באתונה 
)כנראה, באקרופוליס(. התצלום צולם בין ה-21 ל-23 באוקטובר 

.1898
יושבים לרגלי עמודים: )מימין לשמאל( דוד וולפסון, משה שנירר, 

הרצל ומקס בודנהיימר.
לירושלים.  יצא תיאודור הרצל עם ארבעה מלווים   1898 בסתיו 
וולפסון  המסע עבר ביוון ותועד במצלמת "קודאק" שרכש דוד 
בין  כרתים  והאי  לאתונה  הגיעו  המסע  חברי  המסע.  בתחילת 
פני  "ושוב  ביומנו:  כך  על  כתב  הרצל   .21-23.10.1898 הימים 
אל  יווניים,  סיפורים  איים עתירי  פני  על  חולפים  הים החכלילי, 
מפרץ פיראוס המאכזב. מבוססים באבק אנו עולים לאקרופוליס, 
האומר לנו רבות כל-כך בזכות הספרות הקלסית רבת העוצמה. 
כוחה של הספרות! אחר-כך בסערה דרך אתונה, בדקות מעטות 
שדי היה בהן להכרת העיר החדשה". )מתוך: עם הרצל לירושלים, 

עורך: יורם מיורק, הוצאת כרטא, ירושלים, 1998, עמ' 16(.
12X10 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $700

3. Photograph of Herzl and the Zionist Delegation 
in Athens, 1898

Photo of Herzl and his friends, members of his 
delegation, in the ruins of a temple in Athens 
(probably Acropolis). The photo was taken between 
the 21st and 23rd of October 1898.
Sitting next to the columns: (From right to left): 
David Wolfson, Moshe Shnierer, Herzl and Max 
Bodenheimer. In the autumn of 1898 Theodor Herzl 
left for Jerusalem with four companions. The journey 
went through Greece and was documented by a 
"Kodak" camera which David Wolfson purchased 
before the journey. The members of the delegations 
arrived in Athens and Crete between 21-23.10.1898. 
Herzl mentioned it in his diary: "…We go by islands 
rich with Greek stories… and then to Athens…". 
(From: "With Herzl to Jerusalem, editor: Yoram 
Mayorek, Carta publishing, Jerusalem, 1998, p.16).
12X10 cm. Good condition.

Opening price: $700 

4. הרצל – מיקרוגרפיה מודפסת
Dr. Theodor Herzl, עבודת מיקרוגרפיה מודפסת, ]מעשה ידי 

Osias Wolinski[ ]לבוב, 1913 בקירוב[. 
הטקסט מתוך "אלטנוילנד". גרמנית. ראה גם פריט הבא.

כתמים. מעט  טוב.  ס"מ. מצב   54.5X68 ס"מ, במסגרת   40.5X54
קמטים. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $500

4. Herzl – Printed Micrography

Dr. Theodor Herzl, a printed micrography. [Created by 
Osias Wolinski], [Lvov, ca.1913].
Text from "Altneuland". German. See following item. 
40.5X54 cm, framed: 54.5X68 cm. Good condition. Spots. 
Minor creases. Not examined out of frame.

Opening price: $500

4a4b
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הקונגרס  מן  מזכרת   – מודפסת  מיקרוגרפיה   – הרצל   .5
הציוני ה-11 בוינה, 1913

דיוקן הרצל, מיקרוגרפיה מודפסת )ליטוגרפיה(, מעשה ידי האמן 
Osias Wolinski )חתום ומתוארך בפלטה(. לבוב, 1913. 

"אלטנוילנד".  הטקסט של המיקרוגרפיה מתוך ספרו של הרצל 
גרמנית. בתחתית הדף מופיעה חותמת דיו: "מזכרת מן הקונגרס 

הציוני ה-11 בוינה" )גרמנית(. ]ראה גם פריט קודם[. 
חתוכה  לקרטון.  המוצמד  נייר  על  מודפסת  ס"מ.   34.5X43
כתמים,  בינוני.  מצב  חוסרים(.  )עם  התחתון  ובחלק  בשוליים 

פגמים בשוליים.

פתיחה: $500

5. Herzl – Printed Micrography – Souvenir of the 
11th Zionist Congress in Vienna, 1913

Lithographed micrography showing Herzl’s portrait, 
created by the artist Osias Wolinski (signed and dated 
in the plate). Lvov, 1913. 
The text of the micrography is “Altneuland,” Herzl’s 
utopian novel. German. Stamped in ink above the 
lower edge “Souvenir of the 11th Zionist Congress in 
Vienna” (in German). [See previous item]. 
43X34.5 cm. Printed on paper mounted on cardboard. 
Cropped along the sides and lower edge (with some 
losses). Fair condition. Some stains, damage to edges.

Opening price: $500

6. הקונגרס הבזילאי – הוצאת "אחיאסף" – ורשה, 1897

ברשיון  הערצל. מתורגם  תיאודור  ד"ר  הבזילאי, מאת  הקונגרס 
"עם תמונת המחבר  מ. בערקאוויטש,  ע"י  מיוחד מאת המחבר 
"מזמן  מסדרת   1 מס'  חוברת  בעברית".  וחתימתו  כת"י  ועצם 

לזמן", הוצאת חברת "אחיאסף". ורשה תרנ"ח ]1897[. 
]2[, 16 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. מספר חותמות. 

פתיחה: $250

6. The Basel Congress – "Achiasaf" Publishing – 
Warsaw, 1897

HaKongress HaBasilai [The Basel Congress], by Dr. 
Theodor Herzl. Translated with the author's special 
permission by M. Berkowicz "with a picture of the 
author and his signature in Hebrew". Booklet no. 
1 of the series "MiZman LeZman", published by 
"Achiasaf". Warsaw, 1897. 
[2], 16 pp, 20 cm. Good condition. Several ink stamps.

Opening price: $250

7. תיאודור הרצל – מדינת היהודים – מהדורה הראשונה 

 Der Judenstaat, Versuch Einer Modernen Lösung Der
Judenfrage ]מדינת היהודים: ניסיון של פתרון מודרני לשאלת 
היהודים[, מאת תיאודור הרצל. הוצאת M. Breitenstein. וינה-

לייפציג, 1896. מהדורה ראשונה. גרמנית.
היהודים".  לשאלת  מודרני  פתרון  של  ניסיון  היהודים:  "מדינת 
ספרו המפורסם של הרצל, בו הוא מציג את בעיית היהודים ואת 

הצורך בפתרון מדיני-לאומי. 
86 עמ', 24 ס"מ. עותק חסר: חסר דף )שער פנימי - עמ' 81-82; 
הושלם בצילום(. עטיפה חסרה. מצב טוב. כתמים, קמטים ומספר 

קרעים. רישום בעט בדף השער. כריכה ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $1000

7

5
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7. Theodor Herzl – Der Judenstaat – First Edition

Der Judenstaat, Versuch Einer Modernen Lösung 
Der Judenfrage [The Jewish State: an Attempt at a 
Modern Solution of the Jewish Question], by Theodor 
Herzl. Vienna-Leipzig: M. Breitenstein, 1896. First 
Edition. German.
"The Jewish State: an experiment of a modern 
solution to the Jewish problem". Herzl's famous book 
in which he presents the Jewish problem and the 
need to find a political-national solution.
86 pp, 24 cm. Lacking copy: leaf missing (inner title page 
– pp.81-82; replaced by photocopy). Missing cover. Good 
condition. Spotting, creases and several tears. Inscription in 
pen on title page. New binding and flyleaves.

Opening price: $1000

8. "מדינת היהודים" – מהדורה אמריקנית ראשונה – ניו-
יורק, 1904

 A Jewish State, an Attempt at a Modern Solution
הקדמה  עם   .of the Jewish Question by Theodor Herzl
 The הוצאת   .)Jacob De Haas( האז  דה  יעקב  מאת  והערות 
מהדורה   .1904 ניו-יורק,   .Maccabaean Publishing Co.

אמריקנית ראשונה. אנגלית. 
ספרו  היהודים",  "מדינת  של  ראשונה  אמריקנית  מהדורה 
למדינת  הציוני  חזונו  את  משרטט  הוא  בו  הרצל,  של  המהפכני 
יהודים יצרנית בארץ ישראל ומתאר כיצד הוא רואה את מדינת 

היהודים העתידה לקום.
הרצל  של  המפורסם  הפורטרט  תצלום  מופיע  השער  דף  אחרי 

ע"י  שצולם  בבאזל,  המלכים"  "שלשת  במלון  חדרו  מרפסת  על 
א. מ. ליליאן. 

מקצועי  שיקום  משוקמים  קרעים  טוב.  מצב  עמ'.   102  ,XXII
קשיחה  כריכה  מוזהב.  דפים  חיתוך  השער.  ובדף  בעטיפה 
מקורית, נאה, מבד כחול, עם הטבעת שם הספר ומחברו בזהב. 

נתון בקופסה.

פתיחה: $1500

8. “A Jewish State” – First American Edition of 
“Der Judenstaat” – New-York, 1904

“A Jewish State, an Attempt at a Modern Solution of 
the Jewish Question.” By Theodor Herzl. Foreword 
and comments by Jacob De Haas. New York: The 
Maccabaean Publishing Co., 1904. First American 
edition. English.
The first American edition of “Der Judenstaat” [“The 
Jewish State”], Herzl’s revolutionary manifesto of 
Zionism, in which he outlined his vision of a Jewish 
State in Eretz Israel as a solution to anti-Semitism. First 
published in 1896 in Germany, “The Jewish State” is 
considered the most important Zionist publication 
ever. “It was Herzl’s book which really crystallized the 
idea of a national home for the Jews […] By his work 
he transformed the Jewish people from a passive 
community into a positive political force. That a 
Jewish State was created within 50 years of his death 
was due to the vision and the practical methods of 
Herzl, expressed in his manifesto of 1896.” (Printing 
and the Mind of Man).
Frontispiece photograph portrait of Herzl on the 
balcony of the Hotel Les Trois Rois in Basel, taken by 
E.M. Lilien.
XXII, 102 pp, good condition. Professionally restored minor 
tears to cover and title page. Gilt edges. Original blue cloth 
stiff cover, with gilt embossing of the book title and the 
author’s. In a custom clamshell case.

Opening price: $1500

8
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9. תיאודור הרצל – ארבעה מחזות – מהדורות ראשונות

וינה, דרזדן,  לייפציג,  הרצל.  תאודור  מאת  מחזות  ארבעה 
1889-1895. גרמנית. 

Der fluchtling, lustspiel in einem aufzung ]הפליטים,   .1
Universal- מסדרת  הרצל.  תיאודור  אחת[,  במערכה  קומדיה 

Bibliothek. לייפציג, ]1889?[. 30, ]2[ עמ', 15 ס"מ. 
Was wird man sagen? Lustspiel in vier Acten ]מה   .2-3
 .Gabor Steiner הוצאת  מערכות.  בארבע  קומדיה  יגידו?  הם 
וינה, 1890. מהדורה ראשונה. שני עותקים. ]1[, 88 עמ', 19.5 ס"מ. 
 A. הוצאת .Prinzen aus Genieland, Lustspiel in 4 Akten .4

Entsch. וינה, 1892. 83 עמ', 20 ס"מ. 
 .E. Pierson הוצאת .Die Glosse, Lustspiel in einem Akt .5
 18 עמ',   39  ,]1[ ראשונה.  מהדורה   .1895 ווינה,  לייפציג  דרזדן, 

ס"מ. עטיפה אחורית חסרה. 
מצב משתנה. 

פתיחה: $700

9. Theodor Herzl – Four Plays – First Editions

Four plays by Theodor Herzl. Leipzig, Dresden, Vienna, 
1889-1895. German.
1. Der fluchtling, lustspiel in einem aufzung [The 
Refugees, comedy in one act]. Theodor Herzl. From 
the Universal-Bibliotek series, Leipzig, [1889?]. 30,[2]
pp,15 cm.
2-3. Was wird man sagen? Lustspiel in vier Acten 
[what will they say? Comedy in four acts]. Vienna: 
Gabor Steiner, 1890. First edition. Two copies. [1], 88 
pp, 19.5 cm.
4. Prinzen aus Genieland, Lustspiel in 4 Akten. Vienna: 
A. Entsch, 1892. 83 pp, 20 cm.
5. Die Glosse, Lustspiel in einem Akt. Dresden, Leipzig 
and Vienna: E. Pierson, 1895. First edition. [1], 39 pp, 
18 cm. Back cover is missing.
Condition varies.

Opening price: $700

 – שלנו"  "קטי   / החדש"  "הגיתו   – הרצל  תיאודור   .10
מהדורות ראשונות

שני מחזות מאת תיאודור הרצל:
הרצל.  תיאודור  מאת   ,)Das Neue Ghetto( החדש  הגיתו   .1
חזיון בן ארבע מערכות, מתורגם מאשכנזית לעברית בידי ראובן 
בריינין. הוצאת "אחיאסף", ורשה, תרנ"ח 1898. מהדורה עברית 

ראשונה. כריכה נאה של "ביבליותיקה אחיאסף".
מקום   .Die Welt-ב בגרמנית  לראשונה  פורסם  המחזה 
משפט  בהשפעת  נכתב  המחזה   .1893 וינה,  ההתרחשות: 
פרקליט  עלילתו  במרכז  כעיתונאי.  הרצל  סיקר  אותו  דרייפוס, 
יהודי מתבולל המנסה לצאת מן הגטו החברתי שנכפה על יהודי 
כי  אזהרה  לשמש  נועד  המחזה  בסוף  מותו  נכשל.  אך  המערב, 

מצבם של יהודי המערב אינו נסבל עוד. 
63 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית. כתמים, מעט קרעים 

ומעט בלאי בשולי הכריכה. 

Unser Käthchen .2 ]קטי שלנו[, מחזה בארבע מערכות, מאת 
]וינה,   Buchdruckerei "Industrie"i הוצאת  הרצל.  תיאודור 

1898[. מהדורה ראשונה. גרמנית.
המפוחדים  לגברים  הנישואים,  לחיי  הלועג  הומוריסטי  מחזה 

מנשותיהם ולנשים המתעמרות בבעליהן. 
92 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים בשולי חלק 

מן הדפים. מספר דפים מנותקים. כריכת קרטון פשוטה. 

פתיחה: $500

10. Theodor Herzl – "The new Ghetto" / "Unser 
Käthchen" – First Editions

Two plays by Theodor Herzl:
1. Das Neue Ghetto (The new Ghetto), by Theodor 
Herzl. Hebrew.
Play in four acts, translated from German to Hebrew 
by Reuven Breinin. Warsaw: "Achiasaf", 1898. 
1st Hebrew edition. Fine binding by "Biblioteka 
Achiasaf".
First published in German in Die Welt. Location: 
Vienna, 1893. The play was written following the 
Dreyfus trial which Herzl surveyed as a journalist. The 
play focuses on an assimilated Jewish lawyer who 
tries to break through the social ghetto enforced on 
Western Jews, but he fails. The lawyer's death at the 
end of the play serves as a warning that the situation 
of Western Jews is unbearable. 
63 pp, 20 cm. Good condition. Original binding. Stains and 
some wear around binding's edges. 
2. Unser Käthchen [Our Katy], play in four acts, 
by Theodor Herzl, published by Buchdruckerei 
"Industrie" [Vienna, 1898]. 1st edition. German.
A humorous play mocking marital life, ridiculing men 
who are scared of their wives and women who abuse 
their husbands. 
92 pp, 19.5 cm. Fair-good condition. Spotting, tears 
around the edges of some leaves. Several detached leaves. 
Simple cardboard binding.

Opening price: $500
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11. שלשה ספרים מאת ואודות תיאודור הרצל

 Dr. Theodor Herzl’s "Judenstaat", besprochen in der .1
 Generalversammlung der "Chowewe Erez Israel" in
 Krakau am 10. Januar 1897, von Ahron Marcus. קרקוב, 
1897. גרמנית. ]1[, 15, ]2[ עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. עותק ספריה 

לשעבר. כריכת קרטון פשוטה. 
 Das Palais Bourbon,  Bilder aus dem französischen  .2
 .1895 לייפציג,   .Parlamentsleben, von Theodor Herzl
גרמנית. מהדורה יחידה. "היכל בורבון, תמונות מחיי הפרלמנט 
חותמות.  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   ]1[  ,251  ,]8[ הצרפתי". 

כתמים. שוליים קצוצים. כריכת קרטון פשוטה. 
 Das Neue Ghetto, Schauspiel in 4 Acten, Theodor  .3
 21.5 עמ',   100 שלישית.  מהדורה  גרמנית.   .1903 וינה,   .Herzl

ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה. קרעים קלים. 

פתיחה: $400

11. Three Books by and about Theodor Herzl

1. Dr. Theodor Herzl’s "Judenstaat", besprochen in 
der Generalversammlung der "Chowewe Erez Israel" 
in Krakau am 10. Januar 1897, von Ahron Marcus. 
Krakow, 1897. German. [1], 15, [2] pp, 23 cm. Fair 
condition. Ex-library copy. Simple cardboard binding.
2. Das Palais Bourbon,   Bilder aus dem französischen 
Parlamentsleben, von Theodor Herzl. Leipzig, 1895. 
German. Only edition. "Burbon Palace, Scenes from 
the French Parliament". [8], 251, [1] pp, 20.5 cm. Good 
condition. Ink stamps. Spotting. Chopped margins. Simple 
cardboard binding.
3. Das Neue Ghetto, Schauspiel in 4 Acten, Theodor 
Herzl. Vienna, 1903. German. Third edition. 100 pp, 
21.5 cm. Good condition. Spots on cover. Slight tears.

Opening price: $400

12. כרזת פרסום לסרט "תאודור הרצל" – לטביה, 1925

כרזת פרסום להקרנת הסרט "תאודור הרצל" בקולנוע "אסטרה" 
)"Kino "Astra( בלטביה. דפוס Verds. ]לטביה, 1925[. לטבית 

ויידיש. 
אילם  סרט   - הרצל"  "תאודור  לסרט  דו-לשונית  פרסום  כרזת 
 )Otto Kreisler( קרייזלר  אוטו  האוסטרי  הבמאי  של  בבימויו 
 Ernst( 'אשר יצא לאקרנים בשנת 1921, בכיכובם של ארנסט באת
שילדקראוט  רודולף  היהודי  והשחקן  הרצל(  בתפקיד   ,Bath

)Rudolph Schildkraut(. במרכז הכרזה דיוקן הרצל. 
קרעים  קיפול.  וסימני  קמטים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   60X91
כתמים.  בטקסט(.  קלה  פגיעה  )עם  הקפל  ובקוי  בשוליים 

ממוסגרת.

פתיחה: $500

12. Advertisement Poster for the Film "Theodor 
Herzl" – Latvia, 1925

Advertisement poster for the screening of the film 
"Theodor Herzl" in Kino "Astra", Latvia. Verds 
printing press. [Latvia, 1925]. Latvian and Yiddish.
A bi-lingual advertisement poster for the film 
"Theodor Herzl" – a silent movie directed by the 
Austrian director Otto Kreisler which was released in 
1921, with Ernst Bath as Herzl and the Jewish actor 
Rudolph Schildkraut. Portrait of Herzl appears in the 
center of the poster.
60X91 cm. Good-fair condition. Creases and folding marks. 
Tears around the edges and across the folding marks (with 
minor text omission). Spotting. Framed.

Opening price: $500
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ברלין,   – פינסקר  ליב  יהודה   - "אוטואמנציפציה!"   .13
1882 – מהדורה ראשונה

 Autoemancipation!" Mahnruf an seine Stammesgenossen"
יהודי  מאת  ]אוטואמנציפציה!,   von einem russischen Juden
מהדורה   .1882 ברלין,   .W. Issleib  )G. Schuhr( הוצאת  רוסי[. 

ראשונה. גרמנית.
רופא,   ,)1891-1921( פינסקר  י"ל  מאת  "אוטואמנציפציה!", 
הוגה דעות ופעיל ציוני, מראשי תנועת חיבת ציון. בשנת 1882 
כי  פינסקר,  מסביר  בספר  שם.  בעילום  זה  ספרו  את  פרסם 
לחלום האמנציפציה היהודית אין סיכוי, כיוון שהשנאה ליהודים 
הפכה למחלת נפש בקרב העמים, אותה כינה בשם "יודופוביה". 
בחיבורו זה מתפכח פינסקר מחלום ההשתלבות וקורא לפתרון 

הבעיה היהודית על-ידי הקמת מולדת לעם היהודי, רצוי בתחומי 
ארץ-ישראל. 

]2[, 36 עמ', 24 ס"מ. עטיפה קדמית חסרה. מצב טוב. כתמים. 
קונטרסים מעט רופפים. 

פתיחה: $300

13. "Autoemancipation!" – Yehudah Leib Pinsker 
– Berlin, 1882 – First Edition

Autoemancipation, mahnruf an seine 
Stammesgenossen, von einem Russischen Juden 
[Autoemancipation!, by a Russian Jew]. Berlin: W. 
Issleib (G. Schuhr), 1882. 1st Edition. German.
"Autoemancipation", by Y.L Pinsker (1821-1891), 
physician, philosopher and Zionist activist, one of the 
founders of Hibat Zion movement. Pinsker published 
this book anonymously in 1882. In the book he 
explains that the dream of Jewish emancipation does 
not stand a chance, because hatred towards Jews has 
become a mental illness among the nations, which he 
calls "Judophobia". In this essay Pinsker deserts the 
hope for integration and calls for the establishment of 
a Jewish National Homeland, preferably in Palestine 
as a solution for the Jewish problem. 
[2], 36 pp, 24 cm. Front cover is missing. Good condition. 
Spotting. Loose signatures.

Opening price: $300

 – הציונית  התנועה  בעד  רבניים  ספרים  ארבעה   .14
1900-1928

ארבעה ספרים רבניים בנושא ארץ ישראל ובעד התנועה הציונית. 
ז'יטומיר, וילנה, ורשה וירושלים, 1900-1928. 

1. מכתב לדוד, יכיל דברים אחדים לאחי החרדים, דברים חמים 
אשר  וכפירה,  מינות  פחד  הנאהבים  אחי  מלב  להסיר  ונלהבים, 
הציונות,  תנועת  על  והתורה,  הדת  חומת  משומרי  אחד  טפל 
הנאדרה והנהדרה..., מאת דוד שלמה סלאסטש ]סלושץ[. דפוס 

יוסף קעסעלמאן. ז'יטומיר, 1900. 
ורשה,  טורש.  דובערוש  דפוס  ליב רבקש.  חיים  מאת  אריאל,   .2

 . ]1901[
3. עד מתי תחרישו!? קול קורא לשלומי אמוני ישראל, מאת ד"ר 

פ. מ-ר ]מאיר פייבל גץ[. דפוס ש. פ. גארבער, וילנה 1907.
4. "קונטרס למען ירושלים... בו יבאר את גודל האסור של אותן 
לחרדים  ומעורר  הלאומי,  הועד  מן  ישראל  מכנסת  היוצאין 
הועד  תוך  אל  ויכנסו  אחת  לאגודה  יחד  ויארגנו  לתחי'  שיקומו 
נוכל לעשות  אופן  ויבאר את סבת המחלוקת ובאיזה  הלאומי... 
ואופן ביאת המשיח", מאת אליהו צבי קוטניק.  שלום בישראל, 

דפוס "מוריה", ירושלים תרפ"ח ]1928[. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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14. Four Rabbinic Books Supporting the Zionist 
Movement – 1900-1928

Four rabbinic books about Eretz Israel and in favor of 
the Zionist Movement. Zhitomir, Vilnius, Warsaw and 
Jerusalem. 1900-1928.
For a complete list of the books please see the Hebrew 
list above.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $300

15. ארבעה ספרי פולמוס רבניים נגד התנועה הציונית 

ורשה, הציונית.  התנועה  נגד  רבניים  פולמוס  ספרי  ארבעה 
1899-1902; ירושלים, 1927. 

1. ספר ציון במשפט או השקפה רבנית על הציונות, על האספה 
המוקדמת במזרח ועל הקונגרס השני בבזל, מאת אליהו עקיבא 
ושותפו.  יחיאל האלטער  ר' מאיר  דפוס  ]רבינוביץ'[.  ראבינאוויץ 
)1899(. חיבור כנגד הציונות אשר נכתב בעקבות  ורשה, תרנ"ט 
דחיית הצעתו של המחבר, הרב אליהו עקיבא רבינוביץ', להקים 
ההסתדרות  את  שיובילו  התרבות  ערכי  על  שיפקח  רבני  גוף 

הציונית. 
2. ספר וענתה בי צדקתי, חוברת ראשונה, לברר וללבן באותות, 
'ציון במשפט'  בספרי  נאמנים, שכל המסופר  במופתים ובעדים 
המה דברים כהויתם..., מאת אליהו עקיבא ראבינאוויץ ]רבינוביץ'[. 

דפוס ר' מאיר יחיאל האלטער ושותפו. ורשה, תר"ס )1899(. 
בדרך אמונה וברוח  ערוכים  לישרים... עם מאמרים  אור  3. ספר 
משפט נגד השטה הציונית. המו"לים: שלמה זלמן לאנדא, יוסף 
ראבינאוויץ. דפוס ר' מאיר יחיאל האלטער ושותפו. ורשה, תר"ס 

)1900(. אסופת מאמרי רבנים נגד "השיטה הציונית". 
4. אורה לציון, חלק א', שני מכתבים אשר ערכתי... והם הקדמה 
וינגוט.  זלמן  שלמה  אפרים  מאת  ח"ב...,  לציון  אורה  למחברתי 

דפוס ר' יעקב זאב אונטערהענדלער. ורשה, תרס"ב )1902(. 
5. קונטרס של עדת ישראל החרדית בארץ ישראל. דפוס "מוריה". 

ירושלים, אלול התרפ"ז ]1927[. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

15. Four Rabbinic Polemic Books against the 
Zionist Movement

Four rabbinic polemic books against the Zionist 
movement. Warsaw 1899-1902; Jerusalem, 1927.
For a complete list of the books please see the Hebrew 
list above.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $400

קאפיקע- "ציוניסטישע  מסדרת  חוברות  שבע   .16
ביבליאטעק" – אודסה, 1908-1910 – קק"ל

שבע חוברות שנדפסו במסגרת סדרת החוברות הציונית-עממית 
"ציוניסטישע קאפיקע-ביבליאטעק" )כל חוברת נמכרה במחיר 1 

קופייקה(. אודסה, 1908-1910. יידיש.
ו-24 ובהן חיבורים מאת זאב   22 ,16 ,13 ,12 ,9  ,4 חוברות מס' 
ספיר  יוסף  קלינמן,  משה  ברגנר,  י"ל  ורבורג,  אוטו  ז'בוטינסקי, 

ובוריס שץ.
קק"ל  בולי  של  איורים  וכוללת  לקק"ל  מוקדשת   12 חוברת 
עם  "בצלאל"(,  )על  שץ  בוריס  מאת   22 חוברת  וטלגרמות; 
ושמואל  יעקב שטארק  ואיורים של  תצלומים של צדוק באסאן 

בן-דוד. 
מספור עמודים משתנה, כרך 18 ס"מ. חוברות 13 ו-24 חסרות 

שער. שוליים קצוצים. מעט כתמים ודפים רופפים. 

פתיחה: $250

16. Seven Brochures from the Series "Zionistishe 
Kopeyka-Bibliotek" – Odessa, 1908-1910 – JNF

Seven brochures printed as part of the Zionist-popular 
series "Zionistishe Kopeyka-Bibliotek" (each brochure 
was sold for 1 Kopeyka). Odessa, 1908-1910. Yiddish. 
Brochures no. 4,9,12,13,16,22 and 24 with essays by 
Ze'ev Jabotinsky, Otto Warburg, Y.L. Bergner, Moshe 
Kleinman, Yosef Sapir and Boris Schatz. 
Brochure no. 12 is dedicated to JNF and includes 
illustrations of JNF stamps and telegrams; issue no. 
22 by Boris Schatz (about "Bezalel"), with photos by 
Zadok Bassan and illustrations by Ya'akov Stark and 
Shmuel Ben-David.
Variable pagination, volume 18 cm. Issues no. 14 and 24 
lack a title page. Chopped margins. Slight spotting and 
loose leaves.

Opening price: $250
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17. הקונגרס הציוני השלושה-עשר – שתי גלויות

שתי גלויות – הקונגרס הציוני ה-13, ]1923[.
1. גלויה רשמית, מאוירת בידי יוסף בודקו. רימר 44. מצב טוב-

בינוני. כתמים. היתה בשימוש. עם חותמת הקונגרס. 
2. גלויה מצולמת של הבניין בו נערך הקונגרס. מצב טוב. בצדה 

האחורי חתימות, בול וחותמת הקונגרס. לא מופיעה ברימר. 

פתיחה: $250

17. Thirteenth Zionist Congress – Two Postcards

Two postcards – 13th Zionist Congress, [1923].
1. Official postcard, illustrated by Joseph Budko. 
Riemer 44. Good-fair condition. Spotting. Was in use. 
With Congress ink stamp.
2. A real photo postcard portraying the building 
in which the congress was held. Good condition. 
Signatures, a postal stamp and the congress' ink stamp – 
on the reverse. Not recorded in Riemer.

Opening Price: $250

18. שני תצלומים – הקונגרס הציוני השביעי, באזל, 1905

שני תצלומים אשר צולמו במהלך הקונגרס הציוני השביעי. באזל, 
1905. צלם: רוברט סּפֶרנג )חתום בהטבעה(.

1. תצלום בו נראים משתתפי הקונגרס במהלך נאומו של מקס 
נורדאו. ברקע מופיע דגל "הנס הציוני" )מגן-דוד ובתוכו שבעה 
תצלום 36.5X28 ס"מ, מודבק  כוכבים וסמל "גור אריה יהודה"(. 

על גבי קרטון 48.5X35.5 ס"מ. 
הנוכחים  קהל  נראה  בו  האולם,  של  השני  צדו  של  תצלום   .2
ציון  "שיבת  של  שלט  תלוי  במרכז,  המרפסת,  מן  בקונגרס. 
קרטון  גבי  על  מודבק  ס"מ,   36.5X27 תצלום  ליווערפול". 

48.5X36.5 ס"מ. 
רוברט סּפֶרנג )Robert Spreng, 1890-1969(, צלם ואמן, מחלוצי 
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הצילום המודרני ומראשוני זרם "האובייקטיביות החדשה", בעל 
סטודיו לצילום בעיר באזל. 

פתיחה: $1200

18. Two Photographs – Seventh Zionist Congress, 
Basel, 1905

Two photos taken during the seventh Zionist 
Congress in Basel, 1905. Photographer: Robert Spreng 
(stamped).
1. Photo portraying the congress participants during 
Max Nordau's speech. In the background appears the 
"HaNess HaZioni" flag (a Star of David with seven 
starts and the emblem of "Gur Aryeh Yehuda"). Photo: 
36.5X28 cm, mounted on cardboard: 48.5X35.5 cm.
2. Photo of the other side of the hall portraying the 
public attending the congress. In the center, hanging 
from a balcony, is a sign "Shivat Zion Liverpool". 
Photo: 36.5X27 cm, mounted on cardboard: 48.5X36.5 
cm.
Robert Spreng (189-1969), photographer and artist, 
pioneer of modern photography and one of the first 
members of the "New Objectivity" movement, owner 
of a photography studio in the city of Basel.

Opening price: $1200

 – ה-14  הציוני  הקונגרס  משתתפי  דיוקנאות   .19
פראנטיסק רייכנטל – וינה, 1925

הדפסים   17 המכיל  פורטפוליו   ,XIV Zionist Kongress
האמן  מאת  ה-14,  הציוני  הקונגרס  משתתפי  דיוקנאות   –
František Reichentál, 1895-( רייכנטל  )פרנץ(  פראנטיסק 

1971(. ]הוצאה עצמית?[, וינה, 1925. 
זאב  מוצקין,  ליאו  אוסישקין,  מנחם  הרצל,  תיאודור  דיוקנאות 
נחום  ויצמן,  חיים  מוסינזון,  ציון  בן  הנטקה,  ארתור  ז'בוטינסקי, 
סוקולוב, ואחרים. ההדפסים חתומים כולם בידי רייכנטל )בדפוס 

ובכתב-יד(. 
]17[ לוחות 32X43 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בחלקם. 
הכיתוב  עם  )קרועה(,  ס"מ   34X44 מקורית,  בתיקייה  נתונים 
 "Zionist Kongress, Zionistenkongress XIVי,  הציוני  "הקונגרס 

ומגן-דוד. 

פתיחה: $400

19. Portraits of the 14th Zionist Congress 
Participants - František Reichentál – Vienna, 1925

XIV Zionist Kongress, portfolio with 17 prints – 
portraits of the 14th Zionist Congress participants, 
by the artist František Reichentál (1895-1941). [Self-
publication?], Vienna, 1925.
Portraits of Theodor Herzl, Menahem Ussishkin, 
Leo Motzkin, Ze'ev Jabotinsky, Arthur Hantke, Ben 
Zion Mosensohn, Haim Weizmann, Nahum Sokolov, 
and others. All of the prints are signed by František 
Reichentál (in print and by hand). 
[17] plates 32X43 cm. Good condition. Spotting. Minor 
tears on some plates. Original portfolio, 34X44 cm (torn), 
with the title "Zionistenkongress, Zionist Kongress XIV” 
and a Star of David.

Opening price: $400

20. סקיצות לטלגרמות - קק"ל

ארבע סקיצות לטלגרמות קק"ל, 1929 בקירוב.
עפרון ודיו על נייר. מעצב לא ידוע. 

גאולת  ל"טובת  כסף  תרומת  על  להודעה  לטלגרמה  סקיצה   .1
קרקע בארץ מולדתנו".

בעברית  לישראל"  קימת  "קרן  הכותרת  עם  מכתבים  נייר   .2
ובאנגלית ולמעלה מפת ישראל.

3. "תל אביב, קרן היסוד 1929" באנגלית, בתוך תיקיה חומה עם 
סמל העיר והכתובת "אבנך ונבנית".

4. סקיצה לטלגרמה, עם מפת ארץ ישראל ועמודי חשמל, 1930.
גודל ומצב משתנים, גודל ממוצע: 24.5X17.5 ס"מ, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

20. Sketches for Telegrams – JNF

Four sketches for JNF telegrams, ca. 1929.
Pencil and ink on paper. Unknown designer.
1. Sketch for telegram announcing a donation for 
"redemption of land in our homeland".
2. Stationery with letterhead "Keren Kayemet 
LeIsrael" in Hebrew and English and the map of Israel.
3. "Tel Aviv, Keren HaYesod 1929" in English, in a 
brown folder with the emblem of the city and the 
inscription "Evnech veNivnet".
4. Sketch for a telegram, with map of Eretz Israel and 
electric poles, 1930.
Sizes and conditions vary, average size: 24.5X17.5 cm, 
overall good condition.

Opening price: $300
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21. שלושה כרוזים - קק"ל

שלושה כרוזים העוסקים בפעילות הקרן הקיימת לישראל. שנות 
ה-20-30. 

בנושא  בירושלים  שונים  וועדים  ארגונים  לאסיפה של  הזמנה   ·
דפוס  הקק"ל".  של  הקרקעי  הרכוש  "הכפלת  מפעל  הגשמת 
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   29.5 דף,   ]1[  .]1924[ ירושלים,  "כהנא". 

סימני קיפול, קרעים. פיסה של כ-11X11 ס"מ קרועה. 
כרוז  לארץ-ישראל",  הראשיים  הרבנים  מאת  "קול-קורא   ·
לתרום  הקורא  ישראל,  לארץ  הראשית  הרבנות  מטעם  מודפס 
ס"מ.   46X63  .)1939( תרצ"ט  תל-אביב,  "הארץ".  דפוס  לקק"ל. 

מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים קלים 
לישראל":  הקימת  הקרן  של  המקומי  "הועד  מטעם  מודעה   ·
"ליום הסרט של הקהק"ל הקהל מתבקש לבלי לזרוק לקופסאות 
הקה"ק מטבעות של מילימים המכבידים על המאספים ומקטינים 
את ההכנסות". 29.5X42 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים 

וקרעים. 

פתיחה: $300

21. Three Proclamations – JNF

Three proclamations – JNF activities. 1920s-30s.

· Invitation to a convention of different organizations 
and committees in Jerusalem about the realization 
of the operation "Double JNF Lands". Jerusalem: 
"Kahana" printing press, 1924. [1] leaf, 29.5 cm. Good-
fair condition. Folding marks, tears. Torn piece of about 
11X11 cm.

· "Manifest issued by Eretz Israel's chief rabbis", 
a printed proclamation issued by Eretz Israel chief 
rabbinate, calling to donate to JNF. Tel-Aviv: "Haaretz" 
printing press, 1939. 46X63 cm. Good condition. Folding 
marks and creases. Minor tears.

· Notice issued by "the Local Committee of JNF": 
"The public is requested not to put into the JNF boxes 
coins of Mils which burden the collectors and diminish 
incomes". 29.5X42 cm. Good-fair condition. Spotting, 
creases and tears.

Opening price: $300

22. קק"ל - תריסר לוחות שנה, 1924-1947

תריסר לוחות שנה של קק"ל. אירופה וארץ ישראל, 1924-1947. 
ארבעה מהם בעברית ובגרמנית.

תרצ"ד,  תר"ץ,  תרפ"ט,  תרפ"ח,  תרפ"ז,  תרפ"ה,  לשנים:  לוחות 
כריכה מעוצבת  כל  תרצ"ז, תש"א, תש"ב, תש"ג, תש"ד, תש"ז. 
הלוחות  הארץ.  ונופי  חלוצים  ארץ-ישראל,  מפות  שונה;  באופן 
תוצאות מפקדי  קק"ל;  על מפעלי  ופירוט  שנה  לוחות  מכילים: 

אוכלוסין בארץ, מפות, שמות תורמים, ופרסומות. 
גובה ממוצע: 12 ס"מ, מצב טוב, בחלק מהלוחות ציונים בכתב 

יד.

פתיחה: $250

22. JNF – A Dozen Calendars, 1924-1947

A dozen JNF calendars. Europe and Eretz Israel, 1924-
1947. Four calendars in Hebrew and in German.
Calendars of the years: 1924-5,1926-7,1927-8,1928-
9,1930-1,1934-5,1937-8,1941-2,1942-3,1943-4,1944-
5,1947-8. Each cover is differently designed; maps of 
Eretz Israel, pioneers and views of Eretz Israel. The 
calendars contain: calendars and details about JNF 
operations; data about censuses in Eretz Israel, maps, 
names of donors, advertisements. 
Average height: 12 cm, good condition, handwritten notes 
on some calendars.

Opening price: $250
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23. גורל – שכונת "נחלת שבעה", 1869 בקירוב

נחלת שבעה".  לעיר במקום  "חלקת שדה מחוץ   ,274 גורל מס' 
המקום  "יושבי  בחותמת  חתום  יד,  בכתב  הערות  עם  מודפס 
נחלת שבעה". נדפס "בדפוס של יצחק ]גאשצינני[ ושותפו ]יעקב 

דוד סלוטקי[". ירושלים, 1869 בקירוב.
במסמך פירוט הגודל של חלקת שדה בנחלת שבעה עם הסברים 
לגבי חלוקת המגרשים. "שלושה יזכו בגורל... והחלק הרביעי יזכו 
בו כל לוקחי הגורלות ויהי' לצורך הקהל לבנין ביהמ"ד או מקוה 

וכדומה... שבע מאות גורלות יהיו...". 
ריבלין. תוספת  ויוסף  מווילנא  דוב  יד(: שמואל  )בכתב  חתומים 
בכתב ידו של יוסף ריבלין בשוליים התחתונים: "הגורל הזה הננו 
ויזכה  יתן ה'  נ"י  שולחים למנה לדודינו הרה"ג מ' חיים שווארץ 
חלק באה"ק ת"ו". והמשכה בשוליים השמאליים: "במקום ההוא 
שם בית מושב בת אחיו. האשה מ' שרה תחי' עמי בעלה יוסף 

ריבלין". 
ימיה הראשונים של שכונת נחלת שבעה לוטים בערפל, עם זאת 
ידוע שיוסף ריבלין זכה שביתו יהיה בין שני הבתים הראשונים 
להתגורר  עברו  ריבלין  ושרה  יוסף  החדשה.  בשכונה  שיבנו 
בנויים  היו  בתים  שני  שרק  שעה  בקירוב,   1869 בשנת  בשכונה 
שרה  הותקפה  בביתה  שהותה  בעת  לתושבים.  סכנה  ונודעה 

ריבלין על ידי ערבי וכתוצאה מכך נפטרה. 
צבע  חתוכה.  תחתונה  שמאלית  פינה  טוב,  מצב  ס"מ.   13X10.5

דהוי. 

פתיחה: $1000

23. "Goral" – "Nahalat Shiv'a" Neighborhood, ca. 
1869

“Goral” no. 274, "A plot outside the city in Nahalat 
Shiv'a". Printed with handwritten comments, ink 
stamped with the stamp "Yoshvei HaMakom Nahalat 
Shiv'a". Printed in "printing press of Yitzchak 
[Gashzinani] and his partner [Ya'akov David Slutky]". 
Jerusalem, ca. 1869. 
The document details the size of a plot in Nahalat 
Shiv'a with explanations about the distribution of 
plots. "Three will win…and the fourth part will be 
divided between all the others and will serve as a 
public place such as a Mikveh or Beit Midrash…there 
will be seven hundred lottery cards…" 
Signed (by hand): Shmuel David of Vilnius and Yossef 
Rivlin. Addition handwritten by Yossef Rivlin on the 
lower margins: "We send this 'Goral' to our uncle 
Haim Schwartz…" and it continues on the left margin: 
"In that place sits his niece. The woman M. Sarah and 
her husband Yossef Rivlin".
No all the details concerning the first days of Nahalat 
Shiv'a are clear, however it is known that Yossef Rivlin 
was lucky, and his home was one of the first two houses 
which were to be built in the new neighborhood. 
Yossef and Sarah Rivlin moved to the neighborhood 
in ca. 1868, when only two houses were built and 
inhabitants were still in danger. While at home, Sarah 
was attacked by an Arab and as a result – died. 
13X10.5 cm. Good condition, Lower left corner is cut. 
Faded.

Opening price: $1000
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של  והוצאה  הכנסה  חשבון   – מודפס  ממסמך  קטע   .24
המושבה פתח-תקוה, 1886

אד"ר  י"ב  עד  תרמ"ב  תמוז  כ"ב  מזמן  והוצאה  הכנסה  חשבון 
פתח  אמלעבבש  באדמת  קנו  אשר  האדונים...  בנחלת  תרמ"ו 
"שערי  מכ"ע  מו"ל  גאשצינני  ר"י  דפוס  תובב"א.  באה"ק  תקוה 

ציון", ירושלים, ]תרמ"ו 1886[. 
להדפיסו  ז"ל  גארדאן  הר"ד  המנוח  לידי  נשלח  הזה  "החשבון 
במכ"ע ]מכתב עתי[ 'המגיד' ובין כה וכה הלך למנוחות עולמו...".

ארבעה עמודים בלבד מתוך מסמך מודפס והוא דו"ח כספי של 
נזכרים  בשער  לקיומה.  הראשון  בעשור  פתח-תקוה  המושבה 
האדונים N. N. מהמבורג, ד"ר י' הילדעסהימער רב בברלין וד"ר 
מ לעהמאנן הרב ממאינץ וכן ר' ארי' ליב פרומקין. מעבר לעמוד 

השער רישומי הכנסה והוצאה בכתב-יד. 
חלקם  וקרעים,  רבים  כתמים  גרוע.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   ]4[

משוקמים. 
אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $250

24. Part of a Printed Document – Incomes and 
Expenses Account of Petach Tikva, 1886

Account of incomes and expenses from 1882…until 
1886…" Jerusalem, [1886].
Four leaves from a printed document – extracts from 
a financial report of the Moshava Petach Tikva on its 
tenth anniversary. The gentlemen N.N. of Hambrug, 
Dr. I. Hildesheimer (a rabbi in Berlin), Dr. M. Lehman 
(rabbi of Mainz) and Rabbi Ari Leib Fromkin are 
mentioned on the title page. Overleaf appear 
handwritten inscriptions of income sand expenses. 
[4] pp, 21.5 cm. Poor condition. Significantly spotted and 
torn, some restored tears.
Bibliographically unknown.

Opening price: $250

25. שטר מכירת אדמות במושבה מוצא, 1900

שטר מכירת אדמות )130 דונם( במושבה מוצא. י"א ניסן תר"ס, 
]10 באפריל 1900[. 

האדמה  שטח  פירוט  ובו  רש"י,  באותיות  כתוב  נאה,  מסמך 
של  ויזואלי  תיאור  עם  מוצא",  היא  קולוניה  ב"כפר  הנמכרת 
גבולות הנחלה והעצים והגנים אשר בה וגינות הירק השותות מן 
המעיינות "עין אל פוקא" ו"עין אל לימונה". וכן פירוט הכספים, 

מספרי הקושאנים של האדמות וכו'.
חתום בידי המוכרים ובידי הראשון לציון הרב יעקב שאול אלישר 
ציון  ן'  ושמעון  למסעאלי  יצחק  העדים  ובידי  חותמת-דיו(  )עם 

נאים.
הראשון(,  )החותם  יהודה  יחזקאל  שלמה  בן  בנימין  המוכרים: 
אחיו שמעון )החותם השני(, בן אחיהם אליהו צבי בן חיים פרג' 
שפירא  הר"י  בוליסא  האח(  בן  )של  ואמו  השלישי(  )החותם 

שמריהו  לקונים:  אדמותיהם  את  מוכרים  היא(,  אף  )החתומה 
האניג  אליהו  אליעזר,  מרדכי  ואחיו  מנקר  יצחק  אברהם  חוין, 
פנחס  מאת  האניג"  אליהו  הירושלמי  להעסקן  "חטיבה  ]ראה 
ממייסדי  ]נתנזון,  נתנזאהן  ונחום  תרצ"ה[  ירושלים,  גראייבסקי, 

"בית חינוך עוורים" ושכונת "זכרון משה" בירושלים[. 
גליון נייר 57X41 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים וקמטים, בעיקר 

בשוליים, עם פגיעות קלות בטקסט ובאזור החתימות. 

פתיחה: $300
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25. Lands in Motza – Bill of Sale, 1900

Bill of sale for lands (130 dunam) in Motza. [April 10, 
1900]. A fine document, written in Rashi script, with 
an account of the land sold in "the colony village 
Motza", with a visual depiction of the estate borders, 
the trees and gardens, the vegetable gardens getting 
water from "Ein el Fuqa" and "Ein el Limona" springs. 
The bill also records the funds, the deeds' numbers 
etc.
Signed by the sellers and by rabbi Ya'akov Shaul 
Elyashar (with ink stamp) and by the witnesses 
Yitzchak Lamsali and Shimon Zion Na'im.
The sellers: Binyamin Ben Shlomo Yehezkel Yehuda 
(first signatory), his brother Shimon (second 
signatory), their nephew Eliyahu Zvi Ben Haim Faraj 
(third signatory) and his mother (of the nephew) 
Bulisa Shapira (also a signatory), they all sell their 
lands to the buyers: Shmaryahu Chavin, Avraham 
Yitzchak Menker and his brother Mordechai Eliezer, 
Eliyahu Henig [see "the Jerusalemite activist Eliyahu 
Henig" by Pinchas Grayevsky, Jerusalem, 1935] and 
Nahum Nathansohn [one of the founders of the 
Jewish Institute for the Blind" and "Zichron Moshe" 
neighborhood in Jerusalem].
Sheet of paper: 57X41 cm. Fair-good condition. Tears and 
creases, mainly around the edges, with minor damages to 
text and to signatures. 

Opening price: $300

"תוכנית  נגד  קונטרס   – אוגנדה"  או  ישראל  "ארץ   .26
אוגנדה" מאת יעקב רבינוביץ' – וילנה, 1904

]יעקב רבינוביץ'[.  פשוט  ציוני  פון  אוגאנדא?  אדער  ישראל  ארץ 
דפוס פ. גארבער. וילנה, 1904. יידיש. 

"ארץ ישראל או אוגנדה", מאת יעקב רבינוביץ'. 
יעקב  עבד  ישראל,  לארץ  עלייתו  טרם  ה-20,  המאה  בראשית 
רבינוביץ' ב"וועד האודיסאי" והיה יד ימינו של אושיסקין. במהלך 
תקופה זו פרסם מספר קונטרסים חשובים ביידיש, ובהם "ארץ 
הציונות  בעד  ציונית  מתעמולה  כחלק  אוגנדה",  או  ישראל 
בשם-העט  חתם  חיבוריו  על  אוגנדה".  "תוכנית  ונגד  המעשית 

"ציוני פשוט". 
רופפת,  טוב. מעט כתמים. מעטפת  18 ס"מ. מצב  ]1[ עמ',   ,60
בזל"  החבר,  הסטודנטים  "אגודת  חותמת  בשדרה.  קרעים  עם 
על המעטפת הקדמית ובדף השער. פיסת נייר מודבקת בפינת 

המעטפת הקדמית. 

פתיחה: $250 

26. "Eretz Israel or Uganda" – Pamphlet against 
"Uganda Plan" by Ya'akov Rabinovitch – 
Vilnius,1904

Eretz Israel oder Uganda? Fun Zioni Pashut [Ya'akov 
Rabinovitch].Vilnius: P. Gerber press, 1904. Yiddish.
"Eretz Israel or Uganda", by Ya'akov Rabinovitch.
Early in the 20th century, before immigrating to Eretz 
Israel, Ya'akov Rabinovitch worked for the "Odessa 
Committee" and was Ussishkin's "right hand". During 
this period he published some significant pamphlets 
in Yiddish including "Eretz Israel or Uganda". He used 
the pseudonym "Zioni Pashut" to sign his books.
60, [1] pp, 18 cm. Good condition. Slight spotting. 
Loose cover with tears on spine. Ink stamp of "Agudat 
Hastudentim Hachaver, Basel" on the cover and on the 
title page. A piece of paper is glued to the corner of the 
front cover.

Opening price: $250
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פרשת   / ישראל  בארץ  השני  וילהלם  הקיסר  ביקור   –  Le Rire העתון  גליונות  כרך   .27
דרייפוס

כרך גליונות השבועון הצרפתי Le Rire ]הצחוק[. גליונות 209-260. נובמבר 1898 – אוקטובר 1899. 
צרפתית. בין הגליונות בכרך: 

· גליון מיוחד המוקדש למסעו של הקיסר וילהלם השני לארץ ישראל. גליון מס' 212, 26 בנובמבר, 
1898. מלווה שלושה איורים צבעוניים )ליטוגרפיות( ואיורים רבים בשחור-לבן: על העטיפה הקדמית 
דיוקן הקיסר עם הילה סביב ראשו. בהמשך איורים רבים, הממשיכים ובונים את דמות הקיסר כישו 
– ריפוי מצורע, טבילה בירדן )איור שכותרתו "מקלחת קרה בירדן"(, וכן איור צבעוני )מודפס על שני 
עמודים( המציג את כניסתו של הקיסר לירושלים, רכוב על חמור. איור נוסף )מודפס על שני עמודים(, 
מתאר את ביקור הקיסר בהרמון. על העטיפה האחורית איור אשר כותרתו "להקה של איש אחד 
בקונצרט אירופאי" ובו נראה הקיסר כדמות מרובת ידיים; המחזיקה בכל יד כלי שונה: חצוצרה, נבל, 

חרב, אקדח, ספר, צלב, ועוד. 
· מספר גליונות עם אזכורים למשפט דרייפוס ואיורים הקשורים לדרייפוס. ביניהם איורים המציגים 
את: אדגר דמאנז' - פרקליטו של דרייפוס; ז'וזף ריינאך – סופר ופוליטיקאי מתומכי דרייפוס; ארתור 

מאיר – עתונאי, ממקטרגיו של דרייפוס; ועוד. 
Le Rire - שבועון סאטירי מאויר אשר נוסד בפריז בשנת 1894 ופעל עד שנות ה-50 של המאה ה-20. 
השבועון זכה להצלחה רבה, ומעל דפיו הופיעו איורים וקריקטורות, בשחור-לבן ובצבע, מאת מיטב 

האמנים הצרפתים של התקופה. 
כרך 31 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $350

27. "Le Rire" - Bound Volume of Issues – Visit of Emperor Wilhelm II to Eretz 
Israel / the Dreyfus Affair

Bound Volume of Issues of the French Magazine "Le Rire" [The Laughter]. Issues 
209-260. November 1898-October 1899. French. Amongst the issues in this volume:

· A special issue dedicated to the voyage of Emperor Wilhelm II to Eretz Israel. 
Issue no. 212, November 26, 1898. With three illustrations in color (lithographs) and 
numerous b/w illustrations: on the front cover – a portrait of the Emperor with a 
halo surrounding his head. Within the issue numerous illustrations which continue 
to develop the Emperor's image as Jesus – healing a leper, baptism in the Jordan 
River (illustration titled "Cold shower in the Jordan"), as well as an illustration in 
color (printed on two pages) depicting the Emperor's entrance to Jerusalem, riding 
a donkey. An additional illustration (spread on two pages), depicts the Emperor's 
visit to a Harem. On the back cover appears an illustration titled "one-man band in a 
European concert" portraying the Emperor as a multi-hands figure; holding in each 
hand a different instrument: trumpet, harp, sword, gun, book, cross, and more.

· Several issues refer to the Dreyfus Affair with illustrations related to Dreyfus. 
Amongst them illustrations portraying Edgar Demange – Dreyfus's attorney; Joseph 
Reinach – author and politician, a supporter of Dreyfus; Arthur Meyer – journalist, 
an anti-Dreyfusard; and more.
Le Rire – a satiric illustrated weekly magazine founded in Paris in 1894 and published 
until the 1950s. The magazine was very successful, and published illustrations and 
caricatures, in b/w and in color, created by leading French artists.
Volume: 31 cm. Good condition.

Opening price: $350
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28. שנתון "ירושלים" מאת אברהם משה לונץ – סט שלם

מצבה,  ארה"ק,  בחקירת  מאמרים  קבוצת  יכלכל  ירושלים, 
לאור  יוצא  לה בשכבר הימים ובימינו אלה,  הנוגע  וכל  קורותיה 
מדי שנה בשנה בשפת עברית ואשכנזית ]גרמנית[, מאת אברהם 

משה לונץ. וינה-ירושלים, תרמ"ב-תרע"ט 1882-1919.
הכרך  כרכים.  בעשרה  שנתונים  שלושה-עשר  הכולל  שלם,  סט 
הראשון נדפס בוינה. הכרך האחרון נדפס לאחר מותו של לונץ, 

בידי בתו. בכרכים א'-ד' נוספו גם חלקים בגרמנית ובאנגלית. 
בשניים מהכרכים מופיעות הערות בכתב ידו של אליעזר ריבלין. 
עשרה כרכים 19 ס"מ. דפים חסרים בכרך הרביעי. כריכות קרועות 

ובלויות. בחלק מהכרכים חסרות עטיפות החוברות. 

פתיחה: $400

28. "Jerusalem" Annual by Avraham Moshe 
Luntz – Complete Set

Jerusalem, essays about studies of the Holy Land, its 
situation, its history and all that concerns its past and 
present, published yearly in Hebrew and Ashkenazi 
[German], by Avraham Moshe Luntz. Vienna-
Jerusalem, 1882-1919.
Complete set which consists of thirteen annuals in 
ten volumes. First volume was printed in Vienna. The 
last volume was printed after Luntz's death, by his 
daughter. Parts in German and in English were added 
to volumes 1-4.
Comments handwritten by Eliezer Rivlin appear in 
two of the volumes. 
Ten volumes: 19 cm. Missing leaves from Volume no. 4. 
Torn and worn bindings. Covers of booklets missing in 
some of the volumes.

Opening price: $400

29. גימנסיה עברית )הרצליה( - חוברת תקנות בית הספר

]גמנסיה עברית, תקנות בית הספר, מאת ד"ר י. מטמן. יפו, 1908 
בקירוב[.

הספר,  בית  תקנות  בה  מפורטים  שער.  או  עטיפה  ללא  חוברת 
תהליך קבלת תלמידים )"כל הרוצה להכנס אל אחת המחלקות 
צריך להגיש תעודת רופא ע"ד מצב בריאותו ושאינו חולה בשום 
מחלה מדבקת( ופרוגרמת הלימודים על פי המחלקות השונות. 
אשתו,  עם  יחד  ב-1905,  ייסד   )1939-1869( מטמן  לייב  יהודה 
בביתם, את הגימנסיה העברית ביפו, שנקראה בהמשך "גימנסיה 

הרצליה".
14, ]2[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב, מעטפת נייר )מאוחרת( עם כותר 
בכתב יד. כתמים, קרעים קלים ובלאי. חותמת "גמנסיה עברית, 

יפו, דר' י' מטמן".

פתיחה: $250

29. Hebrew Gymnasium (Herzliya) – Schools' 
Regulations Booklet

[Hebrew Gymnasium, schools regulations, by Dr. I. 
Matman. Jaffa, ca. 1908].
Booklet with no cover and no title page. Detailed in 
the booklet are the school's regulations, procedure 
of students' admittance ("whoever wants to be 
admitted to one of the departments has to present a 
doctor's certificate testifying that he is in good health 
and that he does not carry any contagious disease") 
and the curriculum of the different departments.
Yehudah Leib Matman (1869-1939) founded in 1905, 
together with his wife, in their home, the Hebrew 
Gymnasium, later "Gymnasia Herzliya".
14, [2] pp, 19 cm. Good condition, paper cover (late) 
with a handwritten title. Spotting, minor tears and wear. 
"Hebrew Gymnasium Jaffa Dr. I. Matman" ink stamp.

Opening price: $250
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30. תנ"ך עם הקדשה לבוגרת גימנסיה הרצליה, 1914

ורשה-פאריס,  "צנטרל",  הוצאת  וכתובים,  נביאים  תורה  ספר 
תרע"ג )1913(. עם הקדשה מודפסת לבוגרת מחזור ב' בגימנסיה 

הרצליה.
העברית  בגמנסיה  הלמודים  חק  גמר  "לזכרון  הראשון  בעמוד 
התנ"ך  את  תל-אביב  ועד  מגיש   – בתל-אביב  אשר  "הרצליה" 
הזה להתלמידה של המחזור השני מרת שמחון שרה" יב' מנחם 
1378 עמ', 12 ס"מ. מצב טוב-בינוני, עמוד תלוש  אב התרע"ד. 

ומספר עמודים מנותקים.

פתיחה: $200 

30. Bible with a Dedication to a Graduate of 
Gymnasia Herzliya, 1914

A bible book, published by "Central", Warsaw-Paris, 
1913, with a printed dedication to a graduate of the 
second year of Gymnasia Herzliya.
On the first page "In remembrance of the graduation 
of Gymnasia Herzliya in Tel-Aviv, the Committee 
of Tel-Aviv presents this Bible to the student of the 
second year Mrs. Sarah Simchon", 1914.
1378 pp, 12 cm. Good-fair condition, torn leaf and several 
detached leaves.

Opening price: $200

 The Palestine – 31. עתון ארץ-ישראלי "חדשות מהארץ
Newsי", 1918-1919

"חדשות מהארץ - התוצאה העברית של שבועון המשלח הצבאי 
המצרי אשר למחנה הבריטי בארץ האויב הנכבשה. יוצא לאור בכל 
אחד".  מצרי  גרוש  הגיליון:  מחיר   .G.H.O. Palestine שישי  יום 
לפנינו גיליונות מה-16 ליולי 1918, 15 בנובמבר 1918, 6 בדצמבר 

1918, 20 במרץ 1919 ו-10 באפריל 1919. 
"חדשות מהארץ", המהדורה העברית של שבועון הצבאי הבריטי 
שיצא  בעברית  הראשון  העיתון  היה   ,"The Palestine News"
לאור בארץ ישראל אחרי הכיבוש בידי הבריטים, לאחר שבאביב 
1917 נסגרו כל העיתונים המקומיים בפקודת השלטון העותומאני. 
העיתון הודפס בירושלים וראה אור לראשונה ב-4 באפריל 1918. 
מערכת העיתון אולצה על ידי הבריטים לפעול בקהיר. לעיתון היו 
עד אז 13 מנויים בכל רחבי הארץ, ומספר קוראיו לא רב יותר מזה. 
העיתון נקט בעמדה ציונית זהירה והתפרסם באופן שבועי, בכל 
יום שישי. סה"כ יצאו 53 גיליונות, בין אפריל 1918 לאפריל 1919, 
אז נסגר בהוראת הבריטים. לאחר חודשיים, ביוני 1919, ראה אור 
הארץ",  "חדשות  היומי  העיתון  של  הראשון  הגיליון  בירושלים 
ממשיכו האזרחי של "חדשות מהארץ". בדצמבר 1919 הושמטה 

המילה "חדשות" ושמו של העיתון הפך ל"הארץ". 
קרעים  מנותקים,  דפים  בינוני,  מצב  ס"מ.   40 בגיליון,  עמ'   ]14[

וכתמים.

פתיחה: $300

31. Eretz Israel Newspaper “Hadashot 
MeHa’aretz – The Palestine News”, 1918-1919

Five issues of “Hadashot MeHa’aretz [News From The 
Land] – The Palestine News,” 1918-1919.
“Hadashot MeHa’aretz - Hebrew edition of the 
weekly newspaper of the Egyptian Expeditionary 
Force of the British Army in occupied enemy territory. 
Published every Friday, G.H.O. Palestine. Price per 
issue: One Egyptian Piastre”. Included are the issues 
dated July 16, 1918, November 15, 1918, December 6, 
1918, March 20, 1919 and April 10, 1919. 
“Hadashot MeHa’aretz”, the Hebrew edition of the 
regional British Army newspaper “The Palestine 
News”, was the first Hebrew newspaper published in 
Eretz Israel after it was conquered by the British in 
WWI (this after all the local Hebrew newspapers were 
forced to close in 1917 by the Ottoman authorities). 
The newspaper was printed in Jerusalem and was first 
published on April 4, 1918. The editorial staff, however, 
was ordered by the British to operate from Cairo. At 
the time, the newspaper’s subscribers numbered 13 
and the number of readers was not much more. The 
newspaper, which editorially maintained a mild Zionist 
attitude, was published weekly, every Friday. A total 
of 53 issues were published, between April 1918 and 
April 1919, when the newspaper was closed by order 
of the British authorities. Two months later, in June 
1919, the first issue of the daily “Hadashot Ha’aretz” 
– the civilian offshoot of “Hadashot MeHa’aretz” – 
was published in Jerusalem. In December 1919 the 
word “Hadashot” was omitted and the title became 
“Ha’aretz”, which continues to be published to this 
day. 
[14] pp per issue, 40 cm. Fair condition, detached leaves, 
tears and spots.

Opening price: $300
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ומסמכים  דו"חות   – טיש  נחום  המהנדס  ארכיון   .32
הבריטי  המנדט  מראשית  ותעשייה,  התיישבות  בנושאי 

בארץ ישראל / מסמכים, מכתבים ותצלומים מעזבונו

אוסף גדול של דו"חות, תזכירים ומסמכים מעזבונו של המהנדס 
נחום טיש )תשבי(, העוסקים בהתיישבות ותעשייה בארץ ישראל. 
דו"חות ומסמכים רבים משנות העשרה, העשרים והשלושים של 
המנדט  ממשלת  עבור  שנעשו  דו"חות  וביניהם  ה-20,  המאה 

 .)Palestine Zionist Executive( ועבור הסוכנות היהודית
דו"חות מודפסים ומסמכים בכתב-יד. רובם באנגלית או גרמנית. 
בנושא  טיש  נחום  מאת  תזכירים   · היתר:  בין  כולל,  האוסף 
תעשיית  עבור  השקיה  מערכת  של  חדש  סוג  לבניית  תכניתו 
וכינה  בעצמו,  פיתח  אשר  )מערכת  ישראל  בארץ  החקלאות 
מצוירים  תרשימים  מלווים   .)"Overhead watering system"
ביד; דו"חות נוספים בנושא מים בארץ ישראל )גרמנית ואנגלית(. 
· The Prospects of El Akaba, תזכיר מודפס וטיוטא בכתב-

ארוך  דו"ח   · עקבה.  נמל  פיתוח  בנושא  ואיורים,  מפות  עם  יד, 
 ,)Braude( בראודה  ]יעקב?[  י'  מאת  הציוני  הפועל  הועד  אל 
המסכם את ההתרחשויות בכותל המערבי ביולי-אוגוסט 1929,  
עד לפרוץ מאורעות תרפ"ט. · תיקיית מכתבים וצילומי מכתבים 

הסוכנות  בידי  טיש  נחום  של  להעסקתו  הנוגעים  ומסמכים 
ונציגה – ארתור רופין, כולל מכתב בכתב- היהודית בירושלים, 
ידו של רופין, ומסמכים חתומים על-ידו. · מאמר מאת ד"ר זליג 
של  דו"חות   · ישראל.  בארץ  ההתיישבות  בנושא  סוסקין  אויגן 
 palestine office of the zionist( בלונדון  הציונית  התנועה 
ישראל,  בארץ  להתיישבות  בנוגע   )organization in london

1919. · דו"חות וסקרים נוספים, מלווים מפות ותרשימים. 
בגרמניה,  למד  יאנוב.  יליד  מהנדס   ,)1885-1952( טיש  נחום 
התקבל   1916 בשנת  בלונדון.  כמהנדס  והוסמך  ובלגיה  שוויץ 
לשרות במיניסטריון-המלחמה בלונדון, וב-1920, הוזמן להצטרף 
גרמניה- גבולות  ולקביעת  למשאל-עם  בינלאומית  למשלחת 
דניה בשלזוויג-הולשטיין מטעם בריטניה, בשל בקיאותו בעניין 
מנהל  תפקיד  לטובת  התפקיד  על  ויתר  אך  בשפות,  ושליטתו 
הציוניות  בהנהלה  אז  שנוסדה  ותעשיה,  למסחר  המחלקה 
למסחר  המחלקה  למנהל  נתמנה  ב-1922  בלונדון.  המרכזית 
ותעשיה בהנהלה הציונית בירושלים, ועלה לארץ ישראל. בבואו 
לארץ שינה את שמו לתשבי. מתוקף תפקידו, שקד על ארגונם 
של בעלי התעשיה בגוף מלוכד, היה ממייסדי התאחדות בעלי 
התעשיה, ונבחר לחבר-כבוד בועד הפועל ובנשיאות שלה. פעל 

של  דרכה  סולל  והיה  בארץ,  היהודית  התעשייה  למען  רבות 
תנועת התעמולה למען תוצרת הארץ. 

טיש,  של  מעזבונו  ותצלומים  מסמכים  מכתבים,  אוסף  מצורף: 
ומכתבים,    מסמכים  מאות   · ה-50[:  שנות  עד  ה-20  ]שנות 
ומאת  אל  מכתבים  אישיים.  וחלקם  תעשייה  בנושאי  חלקם 
נחום תשבי וכן אל ומאת בנו, שאול תשבי )יצרן חוטי צמר(, ובני 
משפחה אחרים. · דרכונים. · עשרות תצלומים. · כרטיסי ביקור 
וכרטיסי "שנה טובה". · חוברת: "לנחום תשבי, קובץ זכרון ליובלו 
החמשים" ומכתבי ברכה לכבוד יום הולדתו. · מכתבי תנחומים 

אל משפחת תשבי לאחר מותו של נחום. · ועוד.
מאות פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500
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Nahum Tisch (1885-1952), engineer, born in Yanov. 
Studied in Germany, Switzerland and Belgium and 
got his diploma as an engineer in London. In 1916 
was employed by the War Ministry in London. 
Due to his professional expertise and knowledge 
of languages, he was invited in 1920 to join an 
international delegation, representing Britain, for a 
referendum and for the setting of borders between 
Germany and Denmark in Schleswig-Holstein. He 
turned down this offer in favor of the role of director 
of the department of commerce and trade in the 
the Zionist executive office in Jerusalem. After he 
came to Eretz Israel he changed his name to Tishbi. 
In this capacity he organized the industrialists in a 
united association, was one of the founders of the 
Industrialists Association and was elected as an honor-
member in the executive board and the presidency. 
Acted for Jewish industry in the country and paved 
the way to propaganda promoting local industry.
Attached: A collection of letters, documents and 
photos from the estate of Tisch, [1920s until the 1950s]; 

· hundreds of documents and letters, some concern 
matters of industry and others are personal. Letters 
to and from Nahum Tishbi and letters to and from his 
son, Shaul Tishbi (manufacturer of wool threads) and 
other family members. · Passports. · Tens of photos. 

· Business cards and “Shana Tovah” cards. · Booklet: 
“To Nahum Tishbi, for his 50th birthday” and letters 
of greetings for his birthday. · Letters of condolences 
to the Tishbi family after Nahum’s death. · and more.
The collection contains hundreds of items. Sizes and 
condition vary.

Opening price: $500

32. Archive of Engineer Nahum Tisch – Reports 
and Documents concerning Settlement and 
Industry from the Early Days of the British 
Mandate in Eretz Israel / Documents, Letters and 
Photographs from his Estate

An extensive collection of reports, memorandums 
and documents from the estate of Engineer Nahum 
Tisch (Tishbi), dealing with settlement and industry 
in Eretz Israel. Numerous reports and documents 
from the 1910s, 1920s and 1930s, including reports 
prepared for the Mandate Government and for the 
the Palestine Zionists Executive. Printed reports and 
handwritten documents. Mostly in English or in 
German.
Collection includes: · Memorandums by Nahum Tisch 
regarding his plan to build a new irrigation system for 
agricultural industry in Eretz Israel (a system which he 
developed and named "Overhead watering system"). 
Accompanied by sketches drawn by hand; additional 
reports on the water situation in Eretz Israel (German 
and English). · "The Prospects of El Akaba", a 
typewritten report and a handwritten draft with maps 
and illustrations, regarding the development of Akaba 
Port. · Long report to the Palestine Zionist Executive 
from Y.[Ya'akov?] Braude, summing up the events in 
the Western Wall in July-August 1929, until the 1929 
riots broke out. · Folder with letters and copies of 
documents regarding the employment of Nahum 
Tisch by the Palestine Zionists Executive in Jerusalem, 
and its representative – Arthur Rupin, including a 
letter handwritten by Rupin and documents signed 
by him. · Essay by Dr. Zelig Eugen Soskin regarding 
settlement in Eretz Israel. · Reports of the Palestine 
Office of the Zionist Organization in London about 
settlement in Eretz Israel, 1919. · Additional reports 
and surveys, with maps and sketches.

33. "חשבון אדמת חטין" – הוצאות והכנסות ההתיישבות 
בכפר חיטים – כתב-יד

והוצאות  הכנסות  רישומי  עם  מחברת  חטין",  אדמת  "חשבון 
ההתיישבות בחיטין )כפר חיטים( בשנים 1922-1925. 

הכרוכות  השונות  ההוצאות  של  בכתב-יד  מפורט  רישום 
על-פי  מסודר  חיטין;  בשטח  והתיישבות  קרקעות  ברכישת 
]יהושע  ויוכבדזון  חנקין  של  נסיעה  הוצאות  פירוט  קטגוריות: 
חנקין ואברהם יוכבדזון )פזנר([; רישום כספים שהועברו למוכרי 
תשלומי  המכר[;  ]שטרי  הקושנים"  "סדור  הוצאות  הקרקעות; 
פיצויים למוכתרים; תשלומים עבור שרטוט מפות האזור, רכישת 
גם  מופיע  ההוצאות  רישומי  לצד  ועוד.  הגבול;  לסימון  חומרים 
לצורך  לישראל  הקיימת  הקרן  מידי  שנתקבלו  הכספים  רישום 

ההתיישבות. 
מאדמות  חלקות  לישראל  הקיימת  הקרן  רכשה   1905 בשנת 
האדמות  אלה  היו  הכנרת(;  )בקרבת  חיטין  הערבי  הכפר 
הראשונות שנקנו על-ידי הקק"ל. נסיון התיישבות ראשון בכפר 
נעשה ב-1913 על ידי מתיישבים שהגיעו מדגניה א', אך ניסיון זה 
ב-1923  האוכלוסייה הערבית השכנה.  עם  חיכוכים  בגלל  נכשל 
נעשה ניסיון שני ליישב את המקום, על ידי מתיישבים מתנועת 

"המזרחי" אשר הקימו שם את מושב העובדים חיטין. 
מחברת 21 ס"מ. 38 עמ' כתובים. מצב טוב. קמטים קלים בפינות 

הדפים. פגמים קלים בכריכת המחברת. 

פתיחה: $300
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33. "Account of Hittin Land" – Expenses and 
Incomes of Kfar Hittim Settlement – Handwritten 
Notebook

"Hittin Land Account", notebook with notes of 
income and expenses of the settlement in Hittin (Kfar 
Hittim) during the years 1922-1925.
A detailed record, written by hand, of the various 
expenses involved in purchasing lands and settling 
in Hittin; arranged according to categories: travel 
expenses of Hankin and Yochevedsohn [Yehoshua 
Hankin and Avraham Ychevedsohn (Posner)]; 
inscription of funds transferred to sellers of lands; 
expenses involved with "arranging the Bills of 
Sale"; compensation payment to the Arab heads of 
villages; payments for drawing maps of the area, 
acquiring materials for marking the border; and 
more. Alongside the expenses inscriptions appears 
the inscription of money received from JNF for the 
purpose of settlement.
In 1905 JNF purchased lands of the Arab village Hittin 
(near the Sea of Galilee); the lands were the first ones 
purchased by JNF. The first attempt to settle in the 
village was in 1913 by settlers from Degania Aleph, 
but this attempt failed due to conflicts with the Arab 
neighbors. In 1923 a second attempt was done by 
settlers of "HaMizrahi" movement who established 
the Hittin Workers Moshav.
Notebook: 21 cm. 38 written pages. Good condition. Minor 
creases on corners of pages. Minor damages to cover.

Opening price: $300

תל-אביב,   - לעברית  אופרות  תרגומי   - כרכים  שני   .34
1924

 .)Rossini( רוסיני  ג'ואקינו  מאת   ,Il Barbiere Di Siviglia  .1
.G. Ricordi & C, פריז, ]ראשית שנות ה-20[. בעמוד 1  הוצאת 
מתחיל תרגום בכתב-יד, בגוף הספר )עברית(, שממשיך לאורך 
האופרה כולה. "הספר מסביליה, תרגום עברי – מאיר פריידמן, 
תל-אביב, 1924, תיקונים הוכנסו באפריל 1959 להצגת "האופרה 
הישראלית" ולאחר מכן". 327 עמ', 27.5 ס"מ. מצב בינוני, כריכה 

רופפת, כתמים.
 Henry הוצאת   ,)Halevy( הלוי  ז'אק  מאת   ,La Juive  .2
.Lemoine & Co, פריז, ]סוף המאה ה-19[. האופרה מתורגמת 
תל- נעשה  "התרגום   :2 בעמ'  הערה  עם  הספר,  בגוף  לעברית 
שדרה  בינוני.  מצב  ס"מ.   30 עמ'.   403  .)1924( תרפ"ד"  אביב 

קרועה ומודבקת בנייר דבק.
מצורפים: מסמכי רישום של התרגומים באקו"ם, ומסמכי משפט 

בו תבעו אלמנתו ובנו של המתרגם את אקו"ם )שנות ה-40(. 

פתיחה: $300

34. Two Volumes – Translation of Operas into 
Hebrew – Tel-Aviv, 1924

1. Il Barbiere Di Siviglia, by Gioachino Rossini. Paris: 
G. Ricordi & C, [early 20th century]. On page 1 starts a 
handwritten translation, within the book (in Hebrew) 
and continues throughout the opera. "The Barber of 
Seville, Hebrew translation – Meir Friedman, Tel-Aviv, 
1924, corrections added on April 1959 for the "Israeli 
Opera" and later on". 327 pp, 27.5 cm. Fair condition, 
loose binding, spotting.
2. La Juive, by Jacque Halevy, Paris: Henry Lemoine & 
Co., [late 19th century]. The opera is translated into 
Hebrew within the book, with a comment on p. 2: 
"translation was done in Tel-Aviv, 1924". 403 pp, 30 
cm. Fair condition. Torn spine, with adhesive tape.
Attached: documents of registration of the 
translations in ACUM organization, and legal 
documents from a lawsuit brought by the widow and 
son of the translator against ACUM (1940s).

Opening price: $300

רפואה  בנושא  וחוברות  - מאמרים  אריה בעהם  ד"ר   .35
/ תצלום

לקט חוברות בנושא רפואה ותצלום - ד"ר אריה בעהם )בהם(. 
עברית  ה-20.  המאה  של  הראשונה  המחצית  וחרקוב,  ירושלים 

ורוסית. 
הבריאות  לעניני  פסטיר  מכון  של  "גליון   - חוברות  שתי   .1-2
הרפואה והביולוגיה בא"י", בעריכת ד"ר בעהם. ירושלים. חוברת 

א' )תשרי תרפ"ט( וחוברת ב-ג )ניסן תרפ"ט(. 
3-4. שתי חוברות )תדפיסים מתוך הירחון הרפואי של חרקוב( 

עם מאמרים מאת ד"ר בעהם. חרקוב, 1913-1914. רוסית. 
5. מאמר בנושא מחלת הרינוסקלרומה, מאת ד"ר בעהם. חרקוב, 

1907. רוסית.
6. תצלום מעבדה. 17X11.5 ס"מ, מודבק על קרטון 23.5X16.5 ס"מ. 
קובנה  פלך  סולוקי,  יליד  רופא,   ,)1877-1941( בעהם  אריה 
)ליטא(. מחלוצי תחום הרפואה בארץ, מייסד ומנהל מכון פסטר. 

ראה אודותיו חומר מצורף.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

35. Dr. Aryeh Behm – Articles and Booklets on 
Medical Issues / Photograph

Collection of booklets on medical issues and a 
photograph – Dr. Aryeh Behm. Jerusalem and Kharkiv, 
first half of 20th cent. Hebrew and Russian.
1-2. Two booklets – "Issue of Pasteur Institute for 
Matters of Health, Medicine and Biology in Eretz 
Israel", edited by Dr. Behm. Jerusalem. Booklet no. 1 
(Tishrei 1928) and booklet 2-3 (Nissan 1928).
3-4. Two booklets (printouts of the Kharkiv monthly 
medical magazine) with essays by Dr. Behm. Kharkiv, 
1913-1914. Russian. 
5. Essay about Rhinoscleroma by Dr. Behm. Kharkiv, 
1907. Russian.
6. Laboratory photograph. 11.5X17 cm, mounted on 
cardboard: 16.5X23.5 cm.
Aryeh Behm (1877-1941), physician, native of Salok, 
province of Kaunas (Lithuania). A pioneer of medicine 
in Eretz Israel, founder and director of the Pasteur 
Institute. See attached material.
Sizes and conditions vary. Overall good condition.

Opening price: $200
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36. "ארץ ישראל והמזרח הקרוב" – 26 גליונות 

 Palestine & Near East – Economic Magazine. A
]ארץ-  .Fortnightly for Trade, Industry & Agriculture

למסחר,  דו-שבועון  כלכלי.  מגזין   – הקרוב  והמזרח  ישראל 
תעשייה וחקלאות[. 1927-1930. שני כרכי גליונות. 

)גליון   5-6  ,1-4 גליונות  שניה:  השנה  מן  גליונות   13  - א'  כרך 
כפול(, 7-9, ,12-13, 14-15 )גליונות כפולים(, 16-18. כרך ב' - 13 
גליונות מן השנה שניה: גליונות 1-4, 5-6 )גליון כפול(, 7-9, -12

13 )גליון כפול(, 14-15 )גליון כפול(, 16-18. 
לתיירות,  המוקדשים  נושאיים  גליונות  הנם  מהגליונות  חלק 
תכניות-התיישבות,  עבודות-ציבוריות,  בפלשתינה,  רכבות 
פירות-הדר, הקונגרס הציוני, "יריד ארץ ישראל והמזרח הקרוב", 
)באחד  איורים  מפות,  רבות,  פרסומות  כוללים  הגליונות  ועוד. 
הגליונות איורים מאת א"מ ליליאן( ותצלומים רבים מהתקופה. 
באחד הגליונות ליטוגרפיה צבעונית - מודעת פרסומת לתפוזים 
)תפוחי זהב מובחרים "לורד"( בעיצוב זאב רבן. עיצוב הלוגו של 

כתב-העת נעשה בידי פסח עיר-שי. 
26 גליונות. שני כרכים, 32 ס"מ. מצב כללי טוב. שער חסר באחד 

הגליונות. פגמים בכריכות.

פתיחה: $250

36. "Palestine and the Near East" – 26 Issues

Palestine & Near East – Economic Magazine. A 
Fortnightly for Trade, Industry & Agriculture. 1927-
1930. Two volumes.
Volume 1 – 13 issues of the second year: issues 1-4, 5-6 
(double issue), 7-9, 12-13, 14-15 (double issues), 16-
18. Volume 2 – 13 issues of the second year: volumes 
1-4, 5-6 (double issue), 7-9, 12-13 (double issue), 14-15 
(double issue), 16-18.
Some of the issues are "Theme Issues" focusing on 
tourism, trains in Palestine, public works, settlement 
plans, citrus fruits, Zionist Congress, "Eretz Israel 
and Near East Fair", and more. The issues include 
numerous advertisements, maps, illustrations (in one 
issue illustrations by E.M. Lilien) and photos of the 
period. In one of the issues - a lithograph in color – 
advertisement for oranges (“Lord” Jaffa Oranges) 
designed by Ze'ev Raban. Design of the periodical's 
logo by Pesach Ir-Shai.
26 issues. Two volumes. 32 cm. Overall good condition. 
Missing title page in one of the issues. Damaged bindings.

Opening price: $250

בידי  חתום   – אדריכלי  שרטוט   – דיזנגוף  מאיר  בית   .37
דיזנגוף 

"חזית של בית מ. דיזנגוף 1:50, תכנית להוספה של שני חדרים 
נייר פרגמנט. תל-אביב,  בקומה ב". שרטוט אדריכלי; עפרון על 
ד.  והאדריכל  דיזנגוף  בידי  חתום  המאוחרות[.  ה-20  ]שנות 

הרשקוביץ. 
הרשקוביץ היה האדריכל הממונה על הוספת קומה שניה לבית 
דיזנגוף, אשר תוכננה בסגנון אקלקטי-מזרחי. מאוחר יותר, היה 
אמון הרשקוביץ גם על הסבת בית דיזנגוף למוזיאון עירוני )אולם 

לבסוף חזיתות המבנה שונו על-פי הצעת האדריכל קרל רובין(.
בפינות  קלים  קרעים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   42X29 דף 

ובקו הקפל המרכזי. 

פתיחה: $800

37. Meir Dizengoff House – Architectural 
Drawing – Signed by Dizengoff

"Front of M. Dizengoff House 1:50, plan for adding 
two rooms on the second floor". Architectural 
drawing; pencil on tracing paper. Tel-Aviv, [late 1920s]. 
Signed by Dizengoff and architect D. Hershkovitz. 
Hershkovitz was the architect in charge of planning 
the addition of a second floor to Dizengoff's house, 
designed in an eclectic-oriental style. Later on, 
Hershkovitz was in charge of transforming the 
building into a municipal museum (the front of the 
building was altered according to Architect Karl 
Rubin's suggestion). 
Leaf, 42x29cm, good condition, folding marks. Slight tears 
at the corners and within central folding mark.

Opening price: $800
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38. מכתב מועד הצירים אל הרבנות הראשית - חזקה על 
קבר דוד המלך – ירושלים, 1921

הרבנות  אל  לארץ-ישראל"  הצירים  "ועד  מטעם  רשמי  מכתב 
ציון.  בהר  המלך  דוד  קבר  על  חזקה  בעניין  לא"י,  הראשית 

ירושלים, אוגוסט 1921. 
במכתב  לא"י.  הצירים  ועד  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  מודפס 
מתוארת המחלוקת סביב החזקה על קבר דוד המלך בהר ציון, 

וההנהגה היהודית נדרשת להביע את עמדתה בנושא. 
" כידוע תובע המלך האיטלקי את המקום הזה בטענה שהשלטון 
התורכי נתן לו את המקום הזה... הוא מנהל מו"מ עם הממשלה 
הבריטית בנוגע למסירת המקום הזה לרשותו ואז כמובן יהפוך 
המושלמים  דורשים  גיסא  מאידך  קתולי.  תפלה  לבית  המקום 
שהמקום ישאר במצבו הנכחי... הממשלה רוצה לדעת באיזה מן 
הדרכים יבחרו היהודים אם ישאלו את דעתם בנדון זה... חושבני 
שיש פה מקום להצעה שהמקום יהפך למקום קדוש לכל העמים 
היות  עליו,  ישגיח  ונוצרים  מושלמים  מיהודים,  משותף  ושוקף 
והוא קדוש לכל הדתות". על המכתב חתום )בעט( ממלא מקום 

יו"ר ועד הצירים לא"י. 
דף 27.5 ס"מ. מצב טוב. מעט תיקונים בכתב-יד. חותמת הרבנות 

הראשית. נקבי תיוק. קרעים קלים בשוליים. שוליים כהים. 
· מצורף מכתב אל הרבנות הראשית מטעם "הועדה המקומית 
מכתבים  נייר  על  )מודפס  לישראל"  הקיימת  הקרן  לתרומות 
את  ליישם  הועדה  מבקשת  בו  בכתב-יד(  הוספה  עם  רשמי, 
התקנה החלה על כל המוסדות הלאומיים הרשמיים בירושלים 
המכתבים  על  קק"ל  בולי  להדביק  המוסדות  על  כי  הקובעת 
ושום בקשה  קובלנא  לקבל שום  "לא  וכן  היוצאים ממשרדיהם, 
בלי בולי הקרן הקימת לישראל שתפקידה לגאול את אדמתם". 

חתום בעט בידי יו"ר הועדה. 
דף 27 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. עם בול של הקק"ל. 

פתיחה: $300

38. Letter from the Zionist Commission to the 
Chief Rabbinate – Possession of King David's 
Tomb – Jerusalem, 1921

An official letter from "The Zionist Commission for 
Palestine" to the Chief Rabbinate in Eretz Israel, 
concerning the possession of King David's Tomb on 
Mount Zion. Jerusalem, august 1921.
Printed on the Zionist Commission official stationery. 
The letter describes the dispute concerning the 
possession of King David's Tomb on Mount Zion, and 
the Jewish leadership is summoned to express its 
attitude concerning this topic. The letter in signed 
(in pen) by the deputy chairman of the Zionist 
Commission to Palestine. 
Leaf, 27.5 cm. Good condition. Several hand written 
corrections. Chief Rabbinate ink stamp. Filing holes. Slight 
tears around the edges. Dark edges.

· Attached is a letter to the Chief Rabbinate from 
"The Local committee for JNF donations" (printed 
on official stationery, with a handwritten addition) 
in which the committee asks to apply the regulation 
which applies to all of the official national institutes in 
Jerusalem and which states that all institutes have to 
attach JNF stamps to their outgoing letters and "not 
to receive any complaint or request which does not 
bear these stamps". Signed in pen by the chairman of 
the committee. 
Leaf, 27 cm. Good condition. Filing holes. With a JNF 
stamp.

Opening price: $300
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39. "אספת הנבחרים הראשונה" – כרטיסי-ציר וסרטי בד

שני כרטיסי-ציר לכינוסי "אספת הנבחרים הראשונה" אשר ניתנו 
לנציגת "אחדות העבודה" שרה גליקליך-סלושץ, ושני סרטי בד. 

 .1920-1922
יהודי  של  הזמני  "הועד  מטעם  תעודת-ציר  מודפס,  כרטיס   .1
ארץ-ישראל". על התעודה נוספו בכתב-יד חתימותיהם של יו"ר 
הועד הזמני של יהודי ארץ ישראל ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית 
התעודה.  מקבלת  וחתימת  תרפ"א(  תשרי  )כ"ה  התאריך  וכן 
בתחתית חותמת "הועד הזמני של יהודי ארץ ישראל" ובול של 

הקק"ל. 9.5X13 ס"מ. כתמים.
"ציר  מודפס:  האחד  בצדם  היד(.  כף  )לפרק  סרטי-בד  שני   .2
השני:  ובצדם  ישראל"  ארץ  יהודי  הראשונה  הנבחרים  אספת 
"ירושלם, כ"ה תשרי תרפ"א". 17X2 ס"מ בממוצע. מחוברים יחד 

בסיכה. 
3. כרטיס מודפס, תעודת ציר למושב השני של אספת הנבחרים 
ספח  התעודה,  צדי  משני  תרפ"ב.  שבט  כ"ב-כ"ה  הראשונה, 
הניתן לתלישה המקנה הנחה ממחיר הנסיעה ברכבת. שמה של 
מקבלת התעודה נוסף בכתב-יד על גבי שני הספחים. כן נוספו 
 23.5X14 הלאומי".  הועד  של  "הנשיאות  חברי  של  חתימותיהם 

ס"מ. חותמות "הועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל". 
מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

2. Two cloth badges (for the wrist). Printed on one 
side: “Delegate to the first assembly of representative 
of Jews in Eretz Israel” (Hebrew) and on the reverse: 
“Yerushalem, Tishrei 1921”. Average size 17X2 cm. 
Attached with a pin.
3. Printed card, delegate card to the second session 
of the First Assembly of Representatives, 22-25 Shvat 
1921. On both sides of the certificate a detachable 
form granting a discount off a railway ticket. Name 
of the certificate receiver was added by hand on both 
forms. Signatures of the “Presidency of the National 
Committee” were added. 23.5X14 cm. Ink stamps of 
the “National Committee for the Jews of Eretz Israel”.
Overall good condition.

Opening price: $300

39. "First Assembly of Representatives" – 
Delegate Card and Cloth Badges

Two delegate cards for the sessions of "The First 
Assembly of Representatives" presented to the 
representative of "Ahdut Ha'Avoda" Sarah Glicklich-
Sloschatz, and two cloth badges.
1. Printed card, delegate-card on behalf of the 
"Provisional Committee of Jews in Eretz Israel". 
Handwritten signatures of the chairman of the 
provisional committee and the chairman of the 
central elections committee were added to the 
card, together with the date (Tishre 25 1921), and 
the signature of the card holder. On the lower part 
appear an ink stamp of the "provisional committee 
of Jews in Eretz Israel" and a JNF stamp. 9.5X13 cm. 
Spots.

40. לקט פריטים - מאורעות תרפ"ט 

ברזין,  צ.  א.  מאת  תרפ"ט,  אב  קדושי  את  ישראל  עם  יזכר   ·
ירושלים, מנחם-אב תר"ץ )1929(. כולל תצלומים של הנספים. · 
ירושלים - שבועון לעם, בלתי תלוי, שמושי, על מפלגתי, העורך: 
י"ב,  חוברת  א',  שנה  תרפ"ט.  אב  ירושלים,  בלנק.  אליהו  ד"ר 
המוקדשת למאורעות. · משפטים - משפטי מאורעות אבגוסט 
1929 )אב תרפ"ט(, דין וחשבון מישיבות בתי הדין בארץ ישראל, 
ספרים א' וב' כרוכים יחד. תל אביב, 1929. · תצלום של בנימין 
הלוי הורביץ שנרצח בחברון ב-1929. · תצלומים של בני משפחת 

גרודיזנסקי שחלקם נרצחו במאורעות תרפ"ט. 
סה"כ שישה פריטים. גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $350
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40. Collection of Items – 1929 Palestine Riots

"Yizkor Am Israel et Kedoshei Av", 1929, by A.Z. 
Berezin, Jerusalem, (1929). With photos of the victims. 

· Jerusalem – Shavu'on La'Am, editor: Dr. Eliyahu 
Blank, Jerusalem, Av, 1929. First year, brochure no. 
12, dedicated to the riots. · Mishpatim – (Av, 1929), 
report of Beit Din meeting in Eretz Israel, books A and 
B bound together. Tel-Aviv, 1929. · Photo of Binyamin 
Halevi Horowitz who was murdered in Hebron in 
1929. · Photos of Grodginsky family, members of 
which were murdered in the 1929 riots. 
Lot of 6 items, size and condition vary, overall good 
condition.

Opening price: $350

41. גלויות מצולמות – מאורעות תרפ"ט

קשות  תמונות  ובהן   )Real Photo( מצולמות  גלויות  ארבע 
ממאורעות תרפ"ט: בני משפחת מקלף ההרוגים במוצא, חורבן 

בית הכנסת בחברון, ועוד.
9X14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $250

41. Real Photo Postcards – 1929 Palestine Riots 

Four Real-Photo postcards with disturbing photos of 
the 1929 Palestine Riots: The murdered Makleff family 
members in Motza, demolition of Hebron synagogue, 
and more. 

9X14 cm. Good condition. Spotting.

Opening price: $250

42. "כרמל מזרחי" - מחירון

וזכרון- לציון  ראשון  יקבי  מזרחי",  "כרמל  של  מודפס  מחירון 
יעקב. דפוס א. סטרוד ובניו, תל-אביב ]שנות ה-30?[. 

מחירון נאה, מודפס בדיו כחולה ואדומה. 
קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   36X63 במסגרת  ס"מ,   23X49

כתמים, קרע קל באחד מקווי-הקפל. 

פתיחה: $200

42. Carmel Mizrahi – Price List

Printed price list of "Carmel Mizrahi", Rishon LeZion 
and Zichron Ya'akov Wineries. A. Strod printing press, 
Tel-Aviv [1930s?].
Price list, finely printed in blue and red ink.
23X49 cm, framed: 36X63 m. Good condition. Folding 
marks, stains, slight tear within one of the folding marks.

Opening price: $200
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43. כרוז הקורא להקמת משכן קבוע לתיאטרון "הבימה", 
1932

"אל הישוב!", כרוז מודפס הקורא להקמת משכן קבוע לתיאטרון 
"הבימה". דפוס קואופ' "הפועל הצעיר", ]1932[. 

ישראל:  בארץ  "הבימה"  תיאטרון  של  מצבו  את  מתאר  הכרוז 
היודעים  מעטים  אך  'הבימה',  של  ומעריציה  ידידיה  הם  "רבים 
בצער קיומה. בתנאים של מחסור מתמיד ללא כל תמיכה כספית 
על  בגבורה  'הבימה'  נלחמת  בארץ,  הלאומיים  מוסדותינו  מצד 
לה  יהיה  אשר  בית  ל'הבימה'  להקים  בארץ  הישוב  על  קיומה... 
למשכן קבוע, בו תעבוד ותיצור... עלינו להקים את בית 'הבימה' 
אשר יהיה לתפארת לישוב ול'הבימה' גם יחד". על הכרוז חתומים 
)בדפוס( ח. נ. ביאליק, מאיר דיזנגוף, ברל כצנלסון, ישראל שוחט, 

הנרייטה סאלד, יוסף שפרינצק, ואחרים. 
קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   41X72 במסגרת  ס"מ.   28X58

וקמטים. חותמת. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $300

43. Proclamation Calling for the Establishment of 
a Permanent Venue for "Habima" Theater, 1932

"El HaYishuv!", printed proclamation calling for the 
establishing of a permanent venue for "Habima" 
Theater. "HaPoel HaTza'ir" cooperative press, [1932].
The proclamation describes the state of "Habima" in 
Eretz Israel:
"'Habima' has friends and admirers but few of 
them are aware of its distress. Under conditions of 
continuous shortage of means and with no support 
whatsoever on the part of the National Institutes 
'Habima' struggles for its existence…the public has 
to establish a home for 'Habima' where it can work 
and create…" Signed (in print): H.N. Bialik, Meir 
Dizengoff, Berl Katzenelson, Israel Shochat, Henrieta 
Szold, Joseph Sprinzak, and others.
28X58 cm. Framed: 41X72 cm. Good condition. Folding 
marks and creases. Ink stamp. Not examined out of frame.

Opening price: $300

44. יומני רפטור-פרומקין בנושא "כיבוש העבודה", 1932

"כיבוש  בנושא  ְפרּוְמִקין,  )שלמה(  וֶהֶשל  טּור  ֶרֶפּ ברל  של  יומנים 
העבודה" העברית בארץ ישראל, ינואר עד אפריל 1932.

 )carbon copy )העתקים,  במכונת-כתיבה  מודפסים  דפים 
ו"יומן  רפטור"  ב.  "יומן  הכותרות  עם  בכתב-יד,  וצרורות-דפים 

ה. פרומקין".
למען  הנ"ל  פעילות  על  יום-יומיים  דיווחים  מכילים  היומנים 
שילוב פועלים עבריים במפעלי בנייה ותעשיה מגוונים בכל רחבי 
ארץ ישראל, על טהרת האידיאולוגיה המעודדת "עבודה עברית". 
נכללים בהם סיכומי פגישות, נתונים סטטיסטיים, מעקב מדויק 
אחר מספרם של עובדים עבריים מול עובדים ערבים, התקדמות 
דוד  ארלוזורוב,  של  פעילותם  בהם  מתוארת  ועוד;  פרוייקטים, 
אבא  מרגולין,  כצנלסון,  ברל  רוקח,  ]שרתוק[,  משה  ]בן-גוריון[, 
חושי, אוסישקין, ארתור רופין, ואחרים. היומנים מהווים תעודה 
מקומות-עבודה  סידור  למען  היישוב  מנהיגי  למאבק  מעניינת 

לעולים, תוך עידוד ייצור ורכישת "תוצרת עברית". 
ומאנשי  ה"הסתדרות"  ממייסדי   –  )1896-1974( פרומקין  השל 
הכלכלה שלה; ברל רפטור )1902-1989( – מראשי ה"הסתדרות" 
ביישוב ובמדינת ישראל. כפי הנראה מהיומנים שלפנינו, השניים 
עבדו יחד ב"המשרד הקבלני לעבודות חקלאיות" )מייסודה של 
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בארץ  ששרר  האבטלה  למשבר  כתגובה  שהוקם  ההסתדרות(, 
בתקופת קליטתה של העלייה הרביעית. 

סה"כ מאות דפים, לא ממוספרים, כ-30 ס"מ. מסודרים בארבע 
תיקיות. מצב כללי טוב. קמטים וקרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400

44. Repetur-Frumkin Diaries concerning the 
"Conquest of Work", 1932

Diaries of Berl Repetur and Heschel (Shlomo) Frumkin, 
concerning the "Conquest of Work" by Jews in Eretz 
Israel, January through April 1932.
Typewritten leaves (carbon copies) and bundles 
of leaves, handwritten, with the titles "Diary of B. 
Repetur” and "Diary of H. Frumkin".
The diaries contain daily reports about the activities 
of Repetur and Frumkin aimed at integrating 
Jewish workers in various construction and industry 
enterprises all around Eretz Israel, based on the 
ideology encouraging "Jewish Work". In the diaries 
appear summaries of meetings, statistical data, 
detailed numbers of Jewish workers versus Arab 
workers, progress of projects, and more; outlined are 
the activities of Arlozorov, David [Ben-Gurion], Moshe 
[Shertok], Rokach, Berl Katzenelson, Margolin, Abba 
Hushi, Ussishkin, Arthur Ruppin and others. The diaries 
are an interesting testimony about the struggle of the 
Yishuv leaders to arrange work for Olim, encouraging 
at the same time the production and acquisition of 
local products.
Heschel Frumkin (1896-1974) – one of the "Histadrut" 
founders and one of its economists; Berl Repetur 
(1902-1989) – one of the "Histadrut" leaders in 
the Yishuv and in the Israeli State. It seems, from 
the diaries that the two worked together in the 
"Contractual Office for Agricultural Works" (founded 
by the Histadrut), which was founded in response to 
the unemployment crisis in the country during the 
absorption of the Fourth Aliya. 
Total of hundreds of pages, not numbered, about 30 cm. 
Arranged in four folders. Overall good condition. Minor 
creases and tears on the edges.

Opening price: $400

45. סקר הכפרים – פברואר, 1938

Village Statistics ]סקר הכפרים[. פברואר, 1938. אנגלית. 
נתוני מפקד  על סמך  נערך  - סקר אשר  אלבומי  בפורמט  ספר 
מחלקת  על-ידי  סופק  אשר  ומידע   1931 משנת  אוכלוסין 
 Government( הבריטי  המנדט  ממשלת  של  הסטטיסטיקות 
הסוכנות  של  לסטטיסטיקה  והמחלקה   )Office of Statistics

היהודית. 
ארץ ישראל חולקה למחוזות )הגליל, חיפה והשומרון, ירושלים, 
הנתונים  נרשמו  תת-מחוז  כל  לגבי  ולתת-מחוזות.  הדרום( 
הלא- האוכלוסיה  וגודל  היהודית  האוכלוסיה  גודל  הבאים: 
יהודית, ונתוני שימושי הקרקע )מטע הדרים, מטע בננות, אזור 

בנוי, מטעים, ועוד(. 
]1[, 65 עמ', 50X36.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים. כריכה 

פגומה, רופפת )קרעים בשדרה ובשולי הכריכה(. 

פתיחה: $250

45. Village Statistics – February, 1938

Village Statistics. February, 1938. English.
A book in the format of an album – a survey based 
on the 1931 census and on data supplied by the 
Government Office of Statistics and the Statistical 
Department of the Jewish Agency.
Eretz Israel was divided into districts (Galilee, Haifa 
and Shomron, Jerusalem, South) and into sub-districts. 
The following information about each sub-district 
was recorded: Jewish population and non-Jewish 
population, uses of land (citrus orchards, banana 
plantations, built-on area, plantations, and more).
[1], 65 pp, 50X36.5 cm. Good condition. Minor spotting 
and tears. Damaged binding, loose (tears on the spine and 
margins of binding).

Opening price: $250

ותעשיה  למסחר  הרשימות  ספר   / הכתובות  ספר   .46
בארץ ישראל – 1937, 1940

הכת]ו[ ספר   – ישראל  בארץ  ותעשיה  למסחר  הרשימות  ספר 
בות. תל-אביב, תרצ"ז 1937 / ספר הכת]ו[בות – ספר הרשימות 

למסחר ותעשיה בארץ ישראל, ת"ש 1940. עברית ואנגלית.
שני מדריכי כתובות וטלפונים לשנים 1937 ו-1940, בחלוקה לפי 
ומושבות.  צפת  טבריה,  חיפה,  יפו,  תל-אביב,  ירושלים,  ערים: 

בשער כל עיר רשימת הקונסוליות. מלווים פרסומות רבות. 
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 פרק,  בכל  חדש  עמודים  מספור 
)בספר  מנותקת  אחת  קרעים.  בחלקן  מקוריות;  סימניות  עם 

הכתובות מ-1940(. כריכות משופצות. עותקי ספריה. 

פתיחה: $300

46. Address Book / Lists for Trade and Industry in 
Eretz Israel – 1937, 1940

Book of lists of trade and industry in Eretz Israel – 
address book. Tel-Aviv, 1937 / Address book – list of 
trade and industry in Eretz Israel, 1940. Hebrew and 
English.
Two address and telephone guides for the years 
1937 and 1940, sorted by cities: Jerusalem, Tel-Aviv, 
Jaffa, Haifa, Tiberius, Safed and the colonies. For 
each city appears at the title page a list of consulates. 
Numerous advertisements.
New pagination for each chapter, 24.5 cm. Good condition. 
Spotting, Original bookmarks; tears on some of them. 
One bookmark is detached (in the book printed in 1940). 
Restored bindings. Ex-library copies.

Opening price: $300
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47. מדריך טלפון – פלשתינה, 1941

מדריך   - )א"י(  פלשתינה  של  והטלפון  הטלגרף  הדואר,  הנהלת 
הטלפון תמוז תש"א )1941(.

האויר,  וחיל  הצבא  הממשלה,  משרדי  למבוא,  מחולק  המדריך 
)הפרקים  אחרים  ומרכזים  חיפה  תל-אביב,  יפו,  ירושלים, 

מופרדים באמצעות חוצצים(. 
וניתוק  קרעים  בינוני,  מצב  ס"מ.   29 משתנה,  עמודים  ספירת 

במעטפת. רישומים בכתב יד, קמטים ובלאי. 

פתיחה: $500

47. Telephone Directory – Palestine, 1941

Management of Palestine Postal, Telegraph and 
Telephone Service – Telephone Directory, 1941.
The directory is divided into different parts: 
Introduction, government ministries, army and air 
force, Jerusalem, Jaffa, Tel-Aviv, Haifa and other 
centers (chapters are separated by paper dividers).
Alternating pagination, 29 cm. Fair condition, tears and 
detachment caused to the cover. Handwritten inscriptions, 
creases and wear.

Opening price: $500

ליפתא,  בכפר  אדמות  רכישת   - מסמכים  תיקיית   .48
שנות ה-30-40

הנוגעים  יד,  ובכתב  בדפוס  ופתקים,  רשמיים  מסמכים  כ-100 
ה-1930-40.  שנות  ירושלים,  ליפתא.  בכפר  אדמות  לרכישת 

עברית, ערבית, אנגלית.
חוזים, שטרי חוב, משכנתאות, פתקאות, רישומי קרקע רשמיים, 

פירוט שמות הקונים והתשלומים. 
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

48. Documents – Acquisition of Land in the 
Village of Lifta – 1930s-40s

About 100 official documents and notes, printed and 
handwritten, concerning the acquisition of lands in 
the village of Lifta. Jerusalem, 1930s-40s. Hebrew, 
Arabic, English.
Contracts, bills, mortgages, notes, official land 
registrations, details about buyers names and 
installments. 
Sizes and conditions vary, overall good condition.

Opening price: $250
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שנות  תל-אביב,   – וכרזות  חוברות  של  מגוון  אוסף   .49
ה-20-40

תל- שונים.  בעניינים  ועלונים  חוברות  כרזות,  כ-65  ובו  אוסף 
אביב, שנות ה-20 עד שנות ה-40.

האוסף כולל: תשע כרזות קטנות, בעניינים שונים, שנות ה-20; 
אירועי  תכניות  שונים;  ארגונים  של  וחוזרים  עלונים  כרוזים, 
מוסיקה; תעודות-סיום של בתי-ספר; שמונה מפות של העיר 

תל-אביב ופריטים נוספים. 

פתיחה: $400

49. Varied Collection of Booklets and Posters – 
Tel-Aviv, 1920s-1940s

Collection of about 65 posters, booklets and leaflets 
concerning various topics. Tel-Aviv, 1920s-1940s.
Collection includes: nine small posters, on various 
matters, 1920s; proclamations, leaflets and circular 
letters of various organizations; programs of musical 
events; graduation certificates of different schools; 
eight maps of Tel-Aviv and other items.

Opening price: $400

50. אוסף מסמכים ופריטי "אפמרה" – תקופת הישוב עד 
הקמת המדינה

מתקופת  "אפמרה"  ופריטי  חוברות  כרוזים,  מסמכים,  כ-105 
היישוב ועד הקמת מדינת ישראל. 

בין הפריטים: כרטיס חבר "מכבי" ברלין עם בולים נאים; תעודה 
וכרטיסים  פתקים  תויות,   ;1935 בשנת  השניה  ריקה מהמכביה 
התערוכה  "ידיעות   / המזרח"  יריד  "ידיעות  עלוני  לאירועים; 
והיריד של א"י והמזרח הקרוב"; תפריט "קפה ומסעדה של עולי 
פולניה"; כרוז נגד הצלם ארושקעס, שפותח חנותו בשבת; קבלה 
עבור תרומת "נדבך לבית המכבי תל-אביב", 1933; נוסח מגילת 
חניכי  ידי  )מעשה  ירושלים  לימודי;  דפוס  בהוצאת  העצמאות 
הכרזת  טקס  הקלטת  עם  סל"ד(   45( מנגנת"  "גלויה  הדפוס(; 

העצמאות ו"התקוה"; ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

50. Collection of Documents and "Ephemera" 
Artifacts – "Yishuv" Period, Before 1948

About 105 documents, proclamations, brochures and 
ephemera items from the Yishuv period until the 
establishment of the State of Israel.
Items include: "Maccabi" Berlin member cards with 
fine stamps; blank certificate of the second Maccabiah 
in 1935; labels, notes and tickets for various events; 
"Levant Fair" leaflets / "Newsletter of the Eretz Israel 
and Middle East Fair"; menu of "Coffee shop and 
restaurant of newcomers from Poland"; proclamation 
against the photographer Aroshkes regarding his 
habit to open his shop on Shabbat; receipt for a 
donation to "Beit HaMaccabi Tel-Aviv", 1933; The 
text of the Independence Scroll published by Defus 
Limudi; Jerusalem (produced by the apprentices in 
the printing press); "musical postcard" (45 rpm) with 
recording of the Declaration of Independence and 
"HaTikvah"; and additional items. 
Sizes and condition vary.

Opening price: $400
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51. לקט כרוזים - ארץ-ישראל, שנות ה-30-40 – העפלה 
/ שואה

בשנות  ישראל  בארץ  בנעשה  העוסקים  ומסמכים  כרוזים   15
השלושים והארבעים. 

קריאות  הבריטי,  לשלטון  ליחס  הנוגעים  מסמכים  ביניהם: 
על  הודעות  מאירופה;  פליטים  עבור  תרומות  וגיוס  כללי  לגיוס 
שביתות כלליות לאחר אבדן האוניה "סטרומה" ועל מנת לדרוש 

מהשלטונות להעלות את המעפילים, ועוד. 
חורי  מהמסמכים  בחלק  טוב,  כללי  מצב  משתנים,  ומצב  גודל 

תיוק וכתמים.

פתיחה: $250

51. Collection of Proclamations – Eretz Israel, 
1930s-40s – Ha'apala / Holocaust

15 proclamations and documents concerning actual 
matters in Eretz Israel in the 1930s-40s. Among 
them: documents concerning the attitude towards 
the British regime, call for a general draft and fund 
raising for refugees from Europe; notices about 
general strikes following the disappearance of the 
ship "Struma" and about a request to let refugees 
come to Eretz Israel, and more. 
Sizes and conditions vary, overall good condition, filing 
holes and spotting on some documents.

Opening price: $250 חתימת  / חיפה   – המנדט  תקופת   – הזמנות  ארבע   .52
הרברט סמואל

מינויו  מזמן  רוביז,  פ'דול  לשופט  הקשורים  מסמכים  ארבעה 
לשופט בבית המשפט בחיפה, שנות ה-20. אנגלית וערבית.

1. תעודה מודפסת )ערבית(, לכבוד מינויו של פ'דול רוביז לשופט 
העליון  הנציב  של  ידו  בחתימת  חתומה  בחיפה,  המשפט  בבית 

הרברט סמואל, 1921.
2. מכתב מודפס במכונת כתיבה )ערבית, על נייר מכתבים רשמי 
של מזכירּות ארמון הנציב( ובו ברכה לכבוד מינויו של פ'דול רוביז 

הנ"ל לשופט )חתום בידי היועץ המלכותי, אכית' רוש(, 1921. 
)בנוכחות  בחיפה  החדש  הדואר  סניף  פתיחת  לטקס  הזמנה   .3

הנציב העליון(, יוני 1926.
4. הזמנה לאירוע לציון יום הולדתו של המלך ג'ורג' החמישי. 

גודל משתנה. מצב כללי טוב. נתונים במעטפה מקורית. 

פתיחה: $300

52. Four Invitations – British Mandate Period – 
Haifa / Herbert Samuel's Signature

Four documents related to Judge Fadul Rebeiz, from 
the time he was appointed as Judge in the Haifa 
Court, 1920s. English and Arabic.
1. Printed certificate (Arabic) in honor of the 
appointment of Fadul Rebeiz as judge in the Haifa 
Court, hand-signed by the High Commissioner Herbert 
Samuel, 1921. 
2. A typewritten letter (Arabic, on official stationery of 
the Commissioners Palace secretariat) with a greeting 
on the occasion of Fadul Rebeiz appointment as judge 
(signed by the Royal Advisor, Akhit Rosh), 1921.
3. Invitation to the opening ceremony of a new 
post office, in Haifa (in the presence of the High 
Commissioner), June 1926. 
4. Invitation to an event marking the birthday of King 
George V.
Size varies. Overall good condition. In an original envelope.

Opening price: $300
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53. לקט פריטים ייחודי ממחנות המעצר של גולי האצ"ל 
והלח"י באפריקה – הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

לקט פריטים ממחנות המעצר של גולי האצ"ל והלח"י באפריקה 
"בגלות  גליון  ישראל,  לארץ  הראשית  הרבנות  אל  מכתבים   –
אסמרה", תרשים מחנה העצורים סמבל; מברק אל הרב הראשי 
לארץ ישראל, יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בעניין העצורים בקניה. 

אסמרה, גילגיל וחיפה, 1946-1948. 
1. מכתב בכתב-יד מנציג עצורי מחנה סמבל, דב הלוי מילמן, אל 
הרבנות הראשית לארץ ישראל. אסמרה, כ"א אדר א' תש"ו )22 

בפברואר, 1946(. 
המכתב עוסק בתקרית אשר אירעה ב-17 בינואר 1946, כאשר 

שני עצירים ממחנה סמבל נהרגו מאש חיילי המשמר הסודנים. 
מאת  נתקבל  אשר  תנחומים  מכתב  על  מילמן  מודה  בתחילה 
הרב הראשי, יצחק אייזיק הלוי הרצוג; בהמשך מפרט את מצב 
משנוכחו  הפראיים,  "הזקיפים  התקרית:  מאז  במחנה  העניינים 
זו בלבד שהרוצחים לא באו על עונשם אלא מעשיהם אף  שלא 
הוצדקו, חוזרים ומתעללים בנו, מכוונים את רוביהם הטעונים אל 
מול אנשי המחנה ומאיימים ביריות על המסתובבים לתומם או 
את  לכן  מבקשים  הננו  הגדרות..  מן  הרחק  במלאכתם  עוסקים 
מתינו".  את  תחיינה  לא  בלבד  המידית...מחאות  התערבותכם 
דף 25.5 ס"מ. סימני קיפול וקמטים. כתמים כהים. קרוע בחלקו 

העליון )ללא פגיעה בטקסט(. 
תקרית הירי במחנה סמבל פרצה לאחר עימות בין אחד העצירים, 
במהלכו  אשר  עימות  הסודנים,  החיילים  לאחד  עזרא,  אליהו 
את  לפתוח  המשמר  אנשי  משסירבו  ופצעו.  בעזרא  החייל  ירה 
הראשונה,  העזרה  תחנת  אל  עזרא  אל  ולהעביר  המחנה  שערי 
החלו העצירים בנסיון לפרוץ את הגדר, והשומרים פתחו באש. 
התקרית הסתיימה במותם של שני אסירים )אליהו עזרא ושאול 
בארץ  היהודי  היישוב  נוספים.  עצירים  של  ובפציעתם  גלילי( 
ישראל הגיב בזעם לתקרית, ועצירי המחנה דרשו הקמת ועדת 
במטרה  מכן,  לאחר  כחודש  קרה.  אשר  את  שתבדוק  חקירה 
הראשי  לרב  הבריטיים  השלטונות  התירו  הרוחות,  את  להרגיע 

לארץ ישראל, יצחק אייזיק הלוי הרצוג, לבקר במחנה. 
2. דף בודד – תרשים, מצויר ביד, של מחנה סמבל: חדר האוכל, 
הכושים".  ו"מעון  הזקיפים  "עמדות  צריפים,  שני  המטבח, 
ונהרגו  נפצעו  בהם  במחנה  המקומות  מסומנים  בתרשים 
מפתח  כולל   .1946 ינואר  של  הירי  תקרית  במהלך  העצורים 
בכתב-יד לסימונים השונים. התרשים צויר על צדו האחורי של 
 38 דף  האיטלקי.  המלכותי  הצבא  מטעם  צלף"  "תעודת  טופס 

ס"מ. סימני קיפול וקמטים. 
3. בגלות אסמרה, מחנה הסגר, אסמרה, אריתריאה. כ"ה אדר א' 

תש"ו, 26 לפברואר 1946. גליון מספר 102. 
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דף בודד בכתב-יד, בפורמט של עתון – סיקור הגעת רבה הראשי 
של  קבלת-הפנים"  "סדר  כולל  לאסמרה;  הרצוג,  הרב  א"י,  של 
הרב. נכתב על צדו האחורי של טופס "תעודת צלף" מטעם הצבא 
המלכותי האיטלקי. דף 38 ס"מ. סימני קיפול. קרע באחד מקוי 

הקפל. 
4. מכתב מודפס במכונת כתיבה וחתום ביד, מאת חיים דוד כהנא 
)רב העצורים במחנה גילגיל בקניה( אל הרבנות הראשית לארץ 

ישראל. 11 בפברואר 1948. 
במכתב מתאר כהנא את המתרחש במחנה המעצר בגילגיל ואת 
ברבנים  ומפציר  המחנה,  ונציגי  קניה  שלטונות  בין  המתיחות 
דף  הראשיים לפעול למען החזרת עצירי המחנה לארץ ישראל. 

32 ס"מ. סימני קיפול וקמטים. נקבי תיוק וקרעים קלים. 

5. מברק אשר נשלח לרב הראשי הרצוג מצבי הולינסקי בחיפה 
ילדינו  לחיי  החמורה  הסכנה  "לרגל   .]1948[ בכתב-יד(,  )כתוב 
בקניה בין המונים מוסתים וחסרי אחריות אנא להפעיל את כל 
 18X14 ."..כח השפעתו כלפי כל הגורמים למען העברתם ארצה

ס"מ. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $3000

permitted the Chief Rabbi of Eretz Israel, Yitzhak 
Isaac HaLevi Herzog to visit the camp.
2. Single leaf – drawing, drawn by hand, of the Sembel 
camp: dining room, kitchen, two barracks, "guard 
posts" and the "Negroes Residence". The locations in 
the camp where the detainees were injured and killed 
during the incident of January 1946, are marked. 
Includes a handwritten index for the various sites. 
The drawing was drawn on the reverse of a "Sniper 
Certificate" form, on behalf of the Royal Italian army. 
Leaf, 38 cm. Folding marks and creases. 
3. "BeGalut Asmara" ["In Asmara Exile"], internment 
camp, Asmara, Eritrea. February 26, 1946. Issue no. 
102.
Single leaf, handwritten, in a newspaper format 
– coverage of the arrival of the Chief Rabbi of 
Eretz Israel, rabbi Herzog, to Asmara; includes the 
"Reception Order". Written on the reverse of a 
"Sniper Certificate" on behalf of the Royal Italian 
Army. Leaf, 38 cm. Folding marks. Tear within one of the 
folding marks.
4. Typewritten letter, signed by hand, from Haim 
David Kahana (detainees' rabbi in Gilgil camp, Kenya) 
to the Chief Rabbinate in Eretz Israel. February 11, 
1948.
Kahana describes in his letter the happenings in Gilgil 
and the tension between Kenya Authorities and the 
camp's representatives, and pleads the chief rabbis 
to act towards the return of the camp's prisoners to 
Eretz Israel. Leaf, 32 cm. Folding marks and creases. Filing 
holes and minor tears.
5. Telegram sent to chief rabbi Herzog by Zvi Holinski 
from Haifa (handwritten), [1948]. "In view of the 
great danger to the lives of our children in Kenya…
please use all of your influence amongst all the 
relevant authorities to return them to the country…" 
18X14 cm. tears to margins.

Opening price: $3000
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53. Unique Collection of Items – Internment 
Camps of Etzel and Lehi Exiles in Africa – Rabbi 
Yitzhak HaLevi Herzog

Collection of items from Internment camps of Etzel 
and Lehi Exiles in Africa – letters to chief Rabbinate 
in Eretz Israel, an issue of "BeGalut Asmara" ["In 
Asmara Exile"], drawing of Sembel internment camp; 
telegram to the chief rabbi of Eretz Israel, Yitzhak 
HaLevi Herzog, concerning detainees in Kenya. 
Asmara, Gilgil and Haifa, 1946-1948. 
1. Handwritten letter from the representative of 
Sembel camp detainees, Dov HaLevi Milman, to the 
Chief Rabbinate in Eretz Israel. Asmara, (February 22, 
1946).
The letter deals with an incident that took place on 
January 17, 1946, when two detainees in the Sembel 
camp were killed by fire shot by soldiers of the 
Sudanese Guard.
At first, Milman thanks for the letter of condolences 
that was received from Chief Rabbi, Yitzhak Isaac 
HaLevi Herzog; he continues with a detailed 
description of the situation in the camp since the 
incident: "the wild guards, when they realized that 
the murderers were not punished but their deeds 
were justified… now they continue and abuse us…
we request your immediate intervention…protests 
will not revive the dead". Leaf, 25.5 cm. Folding marks 
and creases. Dark spots. Torn in its upper part (no text 
omission).
The shooting incident in Sembel happened after a 
conflict between one of the detainees, Eliyahu Ezra, 
and one of the Sudanese soldiers, a conflict during 
which the soldier shot Ezra and injured him. When 
the guards refused to open the camp's gates and 
transfer Ezra to the first aid station, the detainees 
tried to break through the fence and the guards 
started shooting. The incident ended with the death 
of two detainees (Eliyahu Ezra and Shaul Galili) and 
with other detainees being injured. The Jewish Yishuv 
in Eretz Israel responded furiously to this incident, 
and the camp's detainees requested the appointment 
of an investigation committee. About one month 
later, in order to calm matters, the British authorities 

54. אוסף מכתבים שנשלחו אל איש אצ"ל במחנות מעצר 
בקניה

עצור  בהיותו  לב,  חגי  האצ"ל  איש  אל  שנשלחו  מכתבים  כ-80 
אריתריאה(  )בירת  אסמרה  על-יד  בסמבל,  המעצר  במחנות 

ובגילגיל, קניה, 1946 עד 1948.
מכתבים אישיים, בעיקר מאביו ומבני משפחה אחרים. במכתבים 
מספרים בני המשפחה על הנעשה בארץ ומבקשים לשמוע על 
הנעשה במחנה המעצר. ביניהם גם גלויה מטעם "ועד הסתדרות 
"שנה טובה  נכתב  הסטודנטים של האוניברסיטה העברית", בה 

לכלכם, שנה בה תשובו ללמודים עמנו ולבנות המולדת". 
הראשון  במשלוח  המעצר  למחנה  הגיע  אצ"ל,  איש   – לב  חגי 
מסמבל  הראשון  הבריחה  בנסיון  השתתף   ;1944 באוקטובר 
השתתף   .1946 ביוני  השישי  הבריחה  בנסיון  וכן   1945 בינואר 
האצ"ל  מאנשי  שישה  בריחת  לטובת  מזוייפים  דרכונים  בהכנת 
)הבריחה   1948 במארס  בגילגיל  המעצר  ממחנה  והלח"י 

התשיעית(. 
מרבית המכתבים ללא המעטפות; המעטפות הנמצאות בדרך-

כלל ללא הבולים. גודל ומצב משתנים.
ראה: "גולי אצ"ל ולח"י במחנות המעצר באפריקה 1944-1948", 
 ,178  ,125 עמ'   ,)1996 בר-אילן,  )אוניברסיטת  אליאש  שולמית 

.272-273

פתיחה: $300

participated in the first fleeing attempt from Sembel 
in January 1945 and the sixth attempt to escape in 
June 1946. Took part in preparing fake passports for 
the six Etzel and Lehi members who attempted to 
escape from Gilgil in March of 1948 (ninth fleeing). 
Most of the letters – with no envelopes; the existing 
envelopes bear no stamps. Sizes and conditions vary.
See: “Etzel and Lehi Exiles - British Detention Camps in 
Africa 1944-1948”, Shulamit Eliash (Bar Ilan University, 
1996), p. 125,178,272-273.

Opening price: $300 

54. Collection of Letters sent to an Etzel Member 
in Internment Camps in Kenya

About 80 letters sent to Hagai Lev, Etzel member, who 
was imprisoned in Internment Camps in Sembel, next 
to Asmara (capital city of Eritrea), and in Gilgil, Kenya, 
1946-1948. 
Personal letters, mainly from his father and other 
family members. The family members tell about what 
happens in Eretz Israel and ask to learn more about 
the internment camp. Amongst the letters – postcard 
from the "Committee of Students Association of the 
Hebrew University" wherein it is written "Shana 
Tovah to all of you, a year during which you will 
return to the university and to your homeland".
Hagai Lev – Etzel member, reached the internment 
camp with the first transport in October 1944; 
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55. ספר המעצר והגלות – קניה, 1947

העצורים  מחנה  לגלותנו(.  שנים  )שלש  והגלות  המעצר  ספר 
 .]1947 ]אוקטובר  תש"ח  חשון  ב'  קניה,  גילגיל,  בגולה,  העברים 
בראש עמוד השער: "'בדד' – כתב עת לדברי מחשבה וספרות". 

ספר עבה, שכפול סטנסיל של דפים מודפסים במכונת-כתיבה, 
ומפות.  נספחים  תוי-נגינה,  טבלאות,  דיאגרמות,  איורים,  עם 
האצ"ל  גולי  של  שהותם  שנות  שלש  על  ביותר  מקיף  מחקר 

והלח"י במחנות באפריקה.
)"מזכרת מימי הגלות"(, חתומה  בדף השער הקדשה בכתב-יד 
בגילגיל,  המחתרות  עצורי  במחנה  העצורים  מן  ששה  בידי 

ומתוארכת: "גילגיל, אדר א' תש"ח". 
321, ]4[ דף, ]3[ לוחות + ]12[ דף "נספח ל'ספר המעצר והגלות'". 
גרוע(.  במצב  הראשונים  והדפים  )הכריכה  בינוני  מצב  ס"מ.   33
פגמים  וקרוע.  מנותק  הלוחות  אחד  קרעים.  חלודה.  כתמי 

בכריכה. 

פתיחה: $400

55. The Book of Detention and Exile – Kenya, 
1947

Sefer HaMa'atzar VeHagalut (Shalosh Shanim 
LeGalutenu) [The Book of Detention and Exile (three 
years to our exile)]. Detention camp of Jews in exile, 
Gilgil, Kenya, [October 1947]. On title page: "'Badad', 
periodical for thought and literature".
Heavy book, stenciled typewritten leaves, with 
illustrations, diagrams, tables, sheet music, appendices 
and maps. Comprehensive study of the three years 
spent by Etzel and Lehi exiles in African camps.
On the title page - a handwritten dedication ("souvenir 
of our days in exile"), signed by six detainees in Gilgil 
and dated:"Gilgil, Adar Aleph 1948". 
321,[4] leaves,[3] plates + [12] leaves "appendix to 'the 
Book of Detention and Exile'". 33 cm. Fair condition 
(binding and first leaves in poor condition). Foxing. Tears. 
One plate detached and torn. Damages caused to the 
binding.

Opening price: $400

56. לקט כרוזים ועלונים – צבא עברי / הבריגדה היהודית

]שנות  היהודית.  והבריגדה  עברי"  "צבא   – ועלונים  כרוזים  לקט 
ה-40[. עברית ואנגלית .

כרוזים ועלונים מודפסים בנושא הקמת צבא עברי, גיוס לבריגדה 
היהודית, ועוד. ביניהם: 

 Why is there no Jewish Army yet?... The Allies need" ·
!a Jewish Army. See that they get it" ]למה לא קם צבא 

עברי? בעלות הברית זקוקות לצבא עברי...[. 
של  המקומית  המועצה  מטעם  כרוז  עפולה!",  תושבי  "לכל   ·
השומר  דפוס  מגיוס.  המשתמטים  נגד  שונים,  וארגונים  עפולה 
הצעיר מרחביה. · "אל שורות הלוחמים", עלון נגד המשתמטים 
אל  עברי  מחייל  "מכתב   · הגיוס".  "נאמני  מטעם  מגיוס, 
הסטודנטים", מכתב גלוי אל הסטודנטים באוניברסיטה העברית, 

נגד שליחתן של  הקורא לגיוסם לצבא. · "אחים חיילים!", עלון 
פלוגות מן הגדודים העבריים לתפקידי שמירה. · "אגרת מהגדוד 
העברי השני", עלון העוסק במחלוקת סביב הנפת דגל עברי. · 
"הבו ספר עברי לחייל היהודי!", כרוז מטעם הועד הארצי למען 
החייל היהודי, הועד המקומי בתל-אביב. דפוס שלומי, תל-אביב. 

סה"כ 10 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350
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56. Collection of Proclamations and Leaflets – 
Jewish Army / Jewish Brigade

Collection of proclamations and leaflets – "Jewish 
army” and the Jewish Brigade. [1940s]. Hebrew and 
English.
Printed proclamations and leaflets on the subject of 
establishing a Jewish Army, recruitment to the Jewish 
Brigade, and more. Amongst them: · "Why is there no 
Jewish Army yet?... The Allies need a Jewish Army. See 
that they get it!". (English) · "All Citizens of Afula!" a 
proclamation on behalf of the Local Council of Afula 
and some other organizations against those who 
evade enlistment, on behalf of "Ne'emanei HaGiyus". 

· "A letter from a Jewish Soldier to the Students", 
open letter to Hebrew University students, calling to 
recruit them. · "Brothers soldiers!", leaflet against 
sending companies of the Jewish Legion to guarding 
duties. · "Missive from the Second Jewish Legion", 
concerning flying the Jewish flag. · "Give a Hebrew 
book to the Jewish Soldier"!" proclamation on behalf 
of the national committee for the Jewish soldier, Tel-
Aviv local committee. Shlomi printing press, Tel-Aviv.
Lot of 10 items. Sizes and conditions vary.

Opening price: $350

57. אוסף כרוזים ומסמכים רוויזיוניסטיים, 
שנות ה-30-40

חלקם  רוויזיוניסטים,  ומסמכים  כרוזים  אוסף 
חריפים במיוחד. תל-אביב וחיפה, שנות ה-30 

וה-40. 
צה"לי  מודיעיני  מדו"ח  קטע  הפריטים:  בין 
כוחות  של  ופריסתם  תנועותיהם  לגבי  פנימי 
האצ"ל בדרום תל-אביב, המתוארך ל-22 ביוני 
"אלטלנה"  הספינה  הופגזה  בו  היום   ,1948
פוליטי",  "פנקס  חוברת  תל-אביב;  חופי  מול 
 ;1948 תש"ח  ישראל,  חרות  לוחמי  הוצאת 
במכונת  מודפס  הבריונים",  "ברית  של  חוזר 
הצה"ר  "תנועת  של  חוזר   ;]1933[ כתיבה, 
מודפס  האצ"ל,  מטעם  דף  המקסימליסטי"; 
שיף  "הקצינים  כי  המודיע  כתיבה,  במכונת 
הבריטית  במשטרה  יהודים  ]קצינים  וגולדמן 
 1942 בינואר  נהרגו  ה"הגנה";  חברי  גם  שהיו 
מפיצוץ מטען שהניחו אנשי לח"י[ נדונו למות 
כרוזים  הארגון";  של  העליון  הדין  בית  ע"י 
בגנות  יאסין,  דיר  הכפר  בנושא  וחוזרים 
עיתון  גיליונות  אחרים;  ובעניינים  ה"הגנה" 
"חרות" )חלקם במצב בינוני-גרוע(. על כרוזים 
עריכה  ותיקוני  לדפוס  הנחיות  מופיעים  רבים 

קלים בעט.
רלוונטיים.  גזרי-עיתונים  מספר  מצורפים  פריטים.  כ-30  סה"כ 

מסודרים בתיקייה. גודל משתנה. מצב משתנה, בינוני עד טוב. 

פתיחה: $600

also members of the “Haganah”; killed in January 
1942 in an explosion caused by Lehi members] were 
sentenced to death by the Supreme Court of the Irgun“; 
proclamations and circulars concerning the village of 
Dir Yassin, against the Haganah and other matters; 
issues of the “Herut” newspaper (some in fair-poor 
condition). Printing instructions and editing notes in 
pen appear on a number of the proclamations.
Lot of circa 30 items. Attached are several relevant 
newspaper cuttings from later dates. Arranged in a filing 
folder. Size varies. Condition varies, fair-good.

Opening price: $600

57. Collection of Revisionist Proclamations and 
Documents, 1930s-1940s

Collection of Revisionist underground proclamations 
and documents, some with particularly extreme 
contents. Tel-Aviv and Haifa, 1930s and 1940s.
Amongst the items: portion of an internal IDF 
intelligence report concerning the movement and 
deployment of the Etzel [Irgun] underground forces in 
south Tel-Aviv, dated June 22, 1948, the day on which 
the Etzel ship “Altalena” was bombarded off the 
Tel-Aviv shore; “Pinkas Politi” [“Political Notebook”] 
booklet issued by the Lehi underground movement, 
1948; “Brit HaBiryonim” typewritten circular, [1933]; 
“Maximalist HZHR [HaZionim HaRevizionistim] 
Movement” circular; typewritten leaflet issued by the 
Etzel announcing that, “Officers Schiff and Goldman 
[Jewish officers in the Palestine Police who were 
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58. כרוזי תעמולה - לח"י ואצ"ל - 1940-1948 

והלח"י,  האצ"ל  מחתרות  של  תעמולה  ומסמכי  כרוזים   18  .1
בבתי  והלח"י  האצ"ל  חברי  של  משפטים  תיאורי   .1948-1940
על  והודעות  אנטי-בריטיות  רחוב  כרזות  בריטיים,  משפט 
מרטין...  "ת.ג'.  בנוסח:  הארגונים,  שני  מטעם  יזומות  התקפות 
הומת  שבויים..  לוחמים  נגד  פשעים  של  ארוכה  לשורה  אחראי 
מנשר  אצ"ל,  וחברי  לח"י  חברי  של  מותם  על  הודעות  ביריות". 
מצב  משתנים,  ומצב  גודל  ועוד.  האצ"ל  ארגון  של  פי"  על  "אף 

כללי טוב.
2. 38 גליונות עיתון "המעש" של מחתרת ה"לח"י", תש"ו, תש"ז 

ותש"ח )1948-1946(.
של  ה"חזית"  עיתון  את  החליף  לוחם",  עיתון   - "המעש  עיתון 
תנועת הלח"י, ויצא ברציפות עד תש"ח. מצב טוב, מספר גליונות 

כפולים. 
סה"כ 56 פריטים. 

פתיחה: $500

58. Propaganda Proclamations – Lehi and Etzel 
– 1940-1948

1. 18 proclamations and propaganda documents 
issued by Etzel and Lehi organizations, 1940-1948. 
Reviews of Etzel and Lehi members' trials in British 
courts, anti-Britain street notices and notices about 
attacks initiated by both organizations, for example: 
"T.G. Martin…responsible for crimes against 
prisoners…shot to death". Announcements of the 
death of Lehi and Etzel membes, a manifest titled 
"Af al pi" issued by Etzel, etc. size and condition varies, 
overall good condition.
2. 38 issues of "HaMa'as", paper issued by the Lehi, 
1946-1948. "HaMa'as – Iton Lohem" substituted the 
"Hazit" paper of Lehi and was published continuously 
until 1948. Good condition, some double issues.
Lot of 56 items.

Opening price: $500

59. ארבעה כרוזים של האצ"ל

1. קול ציון הלוחמת, תחנת השדור של הארגון הצבאי הלאומי 
בארץ-ישראל. נוסח שני שידורים, מיום 28.7.46 ומיום 4.8.46. 

2. אל העם ואל הנוער, שבט תש"ז )1947(. "אנו עומדים מול פני 
איום ישיר במלחמת-אחים. את זאת חייב לדעת כל עברי נאמן". 

3. "עכו" – כרוז בנושא פריצת כלא עכו. אייר תש"ז.
4. פקודת יום לרגל כניסת גדודי האצ"ל לצבא העברי, סיון תש"ח 

 .)1948(
טוב.  כללי  מצב  ס"מ,   50X35 ממוצע  גודל  משתנים,  ומצב  גודל 

מודבקים על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $300

59. Four Etzel Proclamations

1. Kol Zion HaLochemet, Etzel broadcasting station in 
Eretz Israel. Two broadcasts of 28.7.46 and of 4.8.46.
2. El HaAm veEl Ha-No'ar, Shevat, 1947. "We face a 
direct threat…".
3. "Akko" – proclamation concerning the Acre Prison 
Break. Iyar, 1947.
4. Day Order – Etzel battalions join the Jewish army, 
1948.
Size and condition vary, average size 50X35 cm, overall 
good condition. Cloth backed for display and preservation.

Opening price: $300
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ומחתרות  "ההגנה"  של  כרוזים  "החומה",  גליונות   .60
אחרות 

1. 38 גליונות "החומה" – כרוזים מחתרתיים של ההגנה, תש"ו, 
תש"ז )1947-1946(.

הארגון  של  השידור  תחנת   – הלוחמת  ציון  "קול  של  גיליון   .2
הצבאי הלאומי בארץ-ישראל", 7.7.46

ומגמות – במאבק",  ידיעות, תגובות   – "עוז  3. ארבעה גיליונות 
תש"ו )1946(.

הוצאת  בלקובסקי",  ומשה  סנד  אליהו  של  "הצהרותיהם   .4
הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל, 1946.

5. הודעה בדבר "התקפה על בתי המלאכה של הרכבת" מטעם 
לוחמי חירות ישראל, תש"ו )1946(.
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

60. "Hachomah" Issues, "Haganah" Proclamations 
and some Proclamations by Other Underground 
Movements 

1. 38 "Hachomah" issues – underground proclamations 
issued by the Haganah, 1946-1947.
2. Issue of "Kol Zion Halochemet – broadcasting 
station of Etzel in Eretz Israel", 7.7.46.
3. Four issues of "Oz – Yediot, Teguvot U'Megamot – 
BaMa'avak", 1946.
4. "Declarations by Eliyahu Sand and Moshe 
Belkovsky" issued by Etezel, 1946.
5. Notice concerning "Attack on the Railroad 
Workshops" issued by Lehi, 1946.
Sizes and conditions vary, overall good condition.

Opening price: $250

 / גל  חמי  מאת  ציורים   – בעתלית  המעצר  מחנה   .61
תצלומים

איורים ותצלומים המתעדים את סיפור ההעפלה של האמן חמי 
 1942[ בעתלית.  המעצר  במחנה  מעצרו  ואת  ישראל  לארץ  גל 

בקירוב[. 
)צבעי עפרון  גל  איורי קומיקס מאת חמי  וששה  1-26. עשרים 
ועט על נייר( המתעדים את מסעם של עולי ספינת המעפילים 
"דריאן ב'". האיורים מתארים את החיים על ספינת המעפילים 
)תחילת המסע, שינה על הדרגשים בים סוער ובים רגוע, ביקור 
וכן את המעצר בעתלית )משחק  ועוד(  אצל רופא על הספינה, 
כדורגל ביום ובדיקת נוכחות בלילה, המקלחות, ליל הסדר, ועוד(. 
קרטון  לוחות  על  מודבקים  רובם  בקירוב.  ס"מ   23X16.5

)31.5X21.5 ס"מ(. חלקם מתוארים בעפרון בגב לוח הקרטון. 
המעצר  מחנה  של  נייר(  על  מים  )צבע  איורים  ששה   .27-32
בעתלית, אשר צוירו בידי חמי גל במהלך שהותו במחנה. חתומים 
לוחות  על  מודבקים  בקירוב.  ס"מ   12X16  .1942 ומתוארכים, 

קרטון )32X22 ס"מ(. 
33-38. דף מתוך אלבום, עליו מודבקים איור של ספינה וחמישה 
 20X13 :תצלומי שחור-לבן קטנים ממחנה המעצר בעתלית. איור

ס"מ. תצלומים: 4X5.5 ס"מ – 6X8 ס"מ. 
חמי גל )1913-2005(, צייר יליד רומניה. בשנת 1941 הגיע לארץ 
נעצרה  הספינה  ב'.  דריאן  המעפילים  ספינת  סיפון  על  ישראל 
בידי הבריטים עם הגיעה לנמל חיפה. נוסעיה, וגל ביניהם, נעצרו 
במחנה המעצר מזרעה )ליד עכו( ובהמשך נשלחו למחנה המעצר 
בעתלית. גל שוחרר ב-1942, וב-1943 השתקע בנהריה. מצורף 

קטלוג עבודות של חמי גל )הוצאה עצמית(.
סה"כ 33 איורים + 5 תצלומים. מצב משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1200

60
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61. Atlit Detainee Camp – Paintings by Hamy Gal 
/ Photographs

Illustrations and photos documenting the illegal 
immigration story of the artist Hamy Gal to Eretz 
Israel and his detention in the Atlit detainee camp 
[ca.1942].
1-26. Twenty six illustrations by Hamy Gal (colored 
pencils and pen on paper) portraying the voyage 
of the Jewish illegal immigrants on the immigrants 
ship "Darien II". The illustrations depict life on the 
immigrants' ship (beginning of the voyage, sleeping 
on bunk beds when sea was rough and when it was 
calm, visit to the ship's doctor, and more) and the 
Atlit detainee camp (soccer game during the day and 
presence check at night, showers, Passover Seder, and 
more). 23X16.5 cm. Most illustrations are mounted on 
cardboard plates (31.5X21.5 cm). Some of the illustrations 
are titled in pencil on the reverse of the cardboard. 
27-32. Six illustrations (watercolor on paper) of Atlit 
detainee camp, painted by Hamy Gal during his stay 
in the camp. Signed and dated. 1942. Ca.12X16 cm. 
Mounted on cardboard plates (32X22 cm).
33-38. A leaf from an album, on which are mounted 
an illustration of the ship and five small b/w photos 
portraying the Atlit detainee camp. Illustration: 20X13 
cm. Photos: 4X5.5 cm – 6X8 cm.
Hamy Gal (1913-2005), painter, born in Romania. 
Arrived in 1941 on board of the ship "Darien II". The 
ship was detained by the British upon arrival in Haifa 
Port. The refugees, Gal being one of them, were 
detained in Mazra'a detention camp (next to Acre) 
and were later sent to the Atlit detainee camp. Gal 
was released in 1942, and in 1943 settled in Nahariya. 
Attached is a catalogue of Hamy Gal's Works (self-
publication).
Total of 33 illustrations + 5 photos. Condition varies. 
Overall good condition. 

Opening price: $1200

שירותו  מזמן  לג-בורק  הארי  מאת  זכרונות  ספר   .62
 – במשמר הפרשים הבריטי בארץ ישראל – קהיר, 1941 

עם הקדשה מהמחבר 

 .Harry (Henry) Legge-Bourke מאת ,Some Things Badly
הוצאה עצמית. דפוס Societe Orientale De Publicite, קהיר 

]1941 בקירוב[. אנגלית. 
"Some Things Badly", ספר זכרונות מאת הארי לג-בורק, חייל 
 .)Royal Horse Guards( הבריטי  המלכותי  הפרשים  במשמר 
לג-בורק מתאר את שירותו בארץ ישראל במהלך מלחמת העולם 
השניה, ומוסיף שירים הומוריסטיים אשר כתב במהלך השירות. 
הפרשים  משמר  חיילי  של  שחור-לבן  תצלומי  מלווה  הספר 

המלכותי בארץ ישראל )מודבקים בדפי הספר(. בעמוד הראשון 
לג- )הנרי(  הארי   .1941 משנת  המחבר  של  בכתב-ידו  הקדשה 
ב-1934.  המלכותי  הפרשים  למשמר  גויס   )1914-1973( בורק 
והגיע  התיכון  במזרח  שירת  השניה  העולם  מלחמת  במהלך 
פרלמנט  לחבר  ונבחר  מהצבא  שוחרר  ב-1945  מייג'ור.  לדרגת 
מותו  עד  החזיק  בו  תפקיד  הקונסרבטיבית,  המפלגה  מטעם 

ב-1973. ראה חומר מצורף. 
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 תצלומים.  לוחות   ]14[  + עמ'   38

קרעים בשולי העטיפה. שדרה קרועה משוקמת בנייר דבק. 

פתיחה: $250

62. Memoir by Harry Legge-Bourke – Service in 
the British Royal Horse Guards in Eretz srael –
Cairo, 1941 – Author's Dedication

Some Things Badly, by Harry (Henry) Legge-Bourke. 
Self-publication. Printed by the Societe Orientale de 
Publicite, Cairo [ca. 1941]. English.
"Some Things Badly", a memoir by Harry Legge-
Bourke, a major in the Royal Horse Guards. Legge-
Bourke describes his service in Eretz Israel during WW 
II, and adds humoristic poems which he composed 
during his service. The book is accompanied by b/w 
photos of the Royal Horse Guards soldiers in Eretz 
Israel (mounted on the book's leaves). A dedication 
dated 1941, handwritten by the author, appears on 
the first page. 
Harry (Henry) Legge-Bourke (1914-1973) was drafted 
to the Royal Horse Guards in 1934. During WW II he 
served in the Middle East and rose to the rank of 
major. He was released in 1945 and was elected a 
Member of Parliament on behalf of the Conservative 
Party, a post which he held until his death in 1973. See 
attached material. 
38 pp + [14] photo plates. 20.5 cm. Good condition. 
Spotting. Tears around cover's edges. Torn spine, restored 
with adhesive tape.

Opening price: $250
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המזרח  קומנדו   – וסמלים  דרגות  תצלומים,  אלבום   .63
התיכון 51

בקומנדו  לחייל  שייכים  שהיו  וסמלים  דרגות  תצלומים,  אלבום 
.M.E. Commando 51 – 51 המזרח התיכון

היחידה.  שם  עם  תצלום  הראשון  בעמוד  תצלומים,  אלבום   ·
תצלומים ממקומות שונים בעולם בהם שרתה היחידה )במדבר 
גודל ממוצע  )רובם במדים(,  30 תצלומים  המערבי ובאפריקה(. 

6X8 ס"מ. אלבום 19X12 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
· תגי-בד, דרגות לוטננט מסוגים שונים, סמלי החי"ל, כפתורים 
מצב  פריטים.  כ-28  מלחמה.  ואותות  ה"הגנה"  סמלי  צבאיים, 

כללי טוב. 

פתיחה: $250 

63. Photo Album, Ranks and Badges – Middle 
East Commando 51

Photo album, ranks and badges which belonged to a 
soldier in M.E. Commando 51.

· Photo album, a photo with the unit's name appears 
on the first page. Photos of various locations in the 
world where the unit served (Western Desert and 
Africa). 30 photos (most of them in uniform), average size: 
6X8 cm. Album: 19X12 cm. Fair-good condition.

· Cloth badges, lieutenant ranks of different kinds, 
HIL emblems, military buttons, "Haganah" badges 
and war decorations. About 28 items. Overall good 
condition. 

Opening price: $250

64. מפת ארץ ישראל בריטית – פרו-ערבית - עם פתק 
מהאצ"ל

מפה מודפסת של ארץ-ישראל, ]1946-7[. 
דמויות  בערבית,  כותרת  מסגדים,  ציוני  עם  ארץ-ישראל  מפת 
פתק  מודבק  המפה  על  לוח-שנה.  לשילוב  ומקום  ערביות 
על  חולקה  זו  מפה  כי  המסביר  הלאומי,  הצבאי  הארגון  מטעם 
ידי הבריטים לערבים עם הברכה: "בריטניה שולחת את איחוליה 
לעם הערבי החדש והמשוחרר", האצ"ל משיב לבריטים "בריטניה 

משחקת באש!!" "זכרו את המזימה!!".
31X44.5 ס"מ, מצב טוב. ממוסגר.

פתיחה: $250

64. British Map of Eretz Israel – Pro-Arab – with 
an Etzel Note

Printed map of Eretz Israel, [1946-7].
Map of Eretz Israel with sites of mosques, a title in 
Arabic, Arab figures and space for integrating a 
calendar. A note on behalf of the Etzel is pasted to 
the map, explaining that the map was distributed by 
the British to the Arabs with a greeting: "Britain sends 
greeting to the new and liberated Arab nation", Etzel 
repleies: " Britain plays with Fire!!", "Remember the 
Conspiracy!!". 
31X44.5 cm, good condition. Framed.

Opening price: $250 
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65. לקט מכתבים מתקופת מלחמת העצמאות

לבלהה  צדיקוב  בצלאל  החייל  מאת  מכתבים  שמונה-עשר 
ליפשיץ, התכתובת מתחילה ביוני 1947 ומסתיימת ביוני 1948. 

בצלאל היה בתקופה זו בגדוד התשיעי בחטיבת הנגב, הוא מציין 
צאלים,  נגב,  עם,  ניר  יוחנן,  רמת  מיקומו:  את  מכתב  כל  בראש 
ברכבת בין עזה והגבול המצרי, רוחמה, חלוצה ובשדה. הקריאה 
היסטוריים  במהלכים  קריאה  אחד  מצד  מזמנת  במכתבים 
הפלמ"ח  בשורות  הלחימה  בין  המעבר  בתקופת  ראשונה,  מיד 
לכינון צה"ל. "אנחנו נמצאים בלב האזור הערבי, זאת היא אחת 
מנקודות הספקת המים שלנו הבודדות ואי אפשר לותר עליה... 
מסביב גבעות וואדיות ופרדסים וחוות ערביות, בסביבה יש גם 
רכוזי אימונים של כנופיות וכל הזמן אנחנו שומעים אותם יורים 

ומתאמנים, לעת עתה עוד לא פגעו בבאר שלנו".
בתל- לאהובתו  הקרב  בשדה  חייל  בין  מכתבים  אלה  שני  מצד 
ולמרות שהקשר אתנו  יום אני מחכה למכתב ממך,  "יום  אביב. 
יותר  ועוד  מתגעגע  אני  פשוט,  לחכות,  ממשיך  אני  כעת  קשה 

פשוט, אני אוהב אותך, כן, סתם כך, בלי סיבות והנמקות". 
ועלה  במצרים  נולד   ,)1989-1925( אמיר  לימים  צדיקוב  בצלאל 
עם תחילת מלחמת  וגויס  לפלמ"ח  1930. התגייס  בשנת  לארץ 
העצמאות לגדוד התשיעי בחטיבת הנגב. מאוחר יותר עבר למטה 
ומונה לראש ענף תורת הלחימה  החטיבה, עשה הסבה לשריון 

במטכ"ל, בתפקידו האחרון בצה"ל כיהן כקצין חינוך ראשי. 
ממקומות  וחבריה,  ליפשיץ  בלהה  של  תצלומים   44 מצורפים 
שונים בארץ )שדה נחום, שדות יעקב, ובנימינה(. גודל משתנה, 

מצב טוב.

פתיחה: $300

65. Collection of Letters from the time of the 
Israeli War of Independence

Eighteen letters from the soldier Bezalel Zadikov to 
Bilha Lifshitz, correspondence starting in June 1947 
and ending in June 1948.
Bezalel served at the time in the 9th regiment of the 
Negev Division and notes in each letter his position: 
Ramat Yochanan, Nir Am, Negev, Tze'elim, on the train 
between Gaza and the Egyptian border, Ruchama, 
Halutza and in the field. Reading the letters allows 
a first-hand view of historic developments during the 
transition period between fighting with the Palmach 
forces to the establishment of IDF: "We are in the 
midst of the Arab region which is one of the few 
water supply sources…we hear non-stop shooting 
but so far our well has not been hit.." On the other 
hand, this is also an exchange of letters between a 
soldier in the battlefield and his loved one in Tel-Aviv. 
"I am waiting every day for your letter…I miss you 
and I love you…"
Bezalel Zadikov, later – Amir (1925-1989), was born 
in Egypt and came to Eretz Israel in 1930. Joined the 
Palmach and was recruited when the Independence 
War started to the 9th regiment of the Negev Division. 
Later on he was moved to the division headquarters, 
switched to the armored corpses and was appointed 
as chief of Combat Doctrine Branch, General Staff. 
In his last position in the IDF he served as the Chief 
Education Officer.
Attached are 44 photos of Bilha Lifshitz and her friends 
in various sites in Israel (Sde Nahum, Sdot Ya'akov and 
Binyamina). Size varies, good condition.

Opening price: $300

66. מסמכים ומכתבים של חייל – מחנה רפיח, 
1943-1948 – כרטיסי "שנה טובה"

אגסי.  אליס  ושל  עזרא חאדר  ומסמכים של החייל  24 מכתבים 
נשלחו למחנה רפיח בין השנים 1943-1948.

המציאות  את  משפחותיהם  ובני  הצעירים  מתארים  בתכתובת 
וכיו"ב.  שנהרגים  חברים  מזון,  תלושי  המלחמה,  של  היומיומית 
האוסף כולל גם שני כרטיסי "שנה טובה" שנשלחו ממחנה רפיח 

)ערה"ש תש"ז(, ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200
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66. A Soldier's Documents and Letters – Rafiah 
Camp, 1943-1948 – "Shana Tovah" Cards

24 letters and documents which belonged to the 
soldier Ezra Hader and to Alice Agassi. Sent to Rafiah 
camp during the years 1943-1948.
The young people and their families describe in their 
letters the days of war, food stamps, dead friends, 
etc. The collection also includes two "Shana Tova" 
greeting-cards sent from Rafiah camp (1947), and 
other items. 
Size and condition vary.

Opening price: $200

העצמאות  מלחמת   - לחייל  ותעודות  אישורים   .67
בירושלים

לחייל  שניתנו  ובדפוס,  בכתב-יד  ואישורי-מעבר  אישורים   15
בתקופת מלחמת העצמאות. ירושלים, 1948.

בין האישורים: שני פתקי רשיונות מעבר בכתב-יד, "רשאי לצאת 
"ד"  "גדוד  חותמת  )עם  שמריהו"  בשם  קטמון,  לאיזור  ולהכנס 
פלוגה ב' מנזר סן-סימון, המפקדה"(, תעודת שרות זמנית, רשיון 

שהיה מחוץ למחנה, ועוד. 
גודל ממוצע: 10X10 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

67. Soldier's Certificates and Permits – 
Independence War in Jerusalem

15 certificates and Laissez Passer notes, handwritten 
and printed, granted to a soldier during the 
Independence War. Jerusalem, 1948.
Among the certificates: two handwritten Laissez 
Passer notes: "Allowed to go in and out of Katamon 
area, by the name of Shmaryahu" (with ink stamp of 
"regiment D" "Company B" Saint Simon Monastery, 
Headquarters), temporary service certificate, permit 
to stay out of camp, etc. 
Average size: 10X10 cm. Good condition.

Opening price: $250 

68. לקט מסמכים מעניין – מלחמת העצמאות בירושלים, 
1948

ששלח  ותזכירים  מכתבים  כ-38  הכולל  מעניין,  מסמכים  לקט 
מוסדות  אל   ,164 בגדוד  מתנדב  טוראי  דיסקין,  ישראל  עו"ד 
בטחוניים ולאומיים במהלך מלחמת העצמאות, דצמבר 1947 עד 

אוקטובר 1948.
בירושלים בשנת 1901. בשנת 1931 שימש  נולד  ישראל דיסקין 
באופן זמני כמזכירו של הקולונל קיש; עבד כעו"ד ואף תרגם את 
אגרות פונטיוס פילטוס והוציאן לאור בעברית; במהלך מלחמת 
העצמאות, בגיל 47, התנדב לצבא ושירת בימין משה ובהר-ציון. 
הגיש תזכירים לוועדות שונות, בעניין בעיות ארץ ישראל ופתרונן. 
ארץ-ישראל  כל  לכיבוש  תכנית   · שלפנינו:  המסמכים  בין 
שעות,   24 של  ובמקסימום  שעה  עשרה  שתים  תוך  המערבית 
הסוכנות  של  הבטחון  מחלקת  אל  )נשלחה   1947 בדצמבר   31
והמרכז  הערבי  הלאומי  הבנק  לפיצוץ  תכנית   · היהודית(. 
המסחרי שליד שער יפו, מארס 1948. · תכנית לחפירת מנהרה 
שתעבור מתחת לחומה אל תוך העיר העתיקה, לכיבוש נוח של 
ועליה  גוש  אבו  קרקעות  לכבוש  תכנית   ·  .1948 ביולי   1 העיר, 
לקרקעותיו של מר מנשה אלישר הנמצאות בסביבה, 4 באפריל 
הסוכנות  של  הלאומי  הועד  אל  וסודי"  "דחוף  מכתב   ·  .1948
למכונה  נוסעים  אוטובוס  להתאמת  "הצעה  בדבר  היהודית, 
יותר  טובה  הגנה  בדבר  הצעה  וכן   1947 בדצמבר   8 משורינת", 
נפילת  )לאחר  הנוטרים  את  המשמשות  ה"טנדר"  מכוניות  על 
 ,67 גדוד  מפקד  אל  ודחוף"  "סודי  מכתב   · הנוטרים(.  שבעת 
דרכי  שכלול  או  להר-ציון  ישר  לכביש  מתחת  "מנהרה  בעניין 
כביש  את  להפוך  תכנית   ·  .1948 ספטמבר  הנוכחית",  העליה 
בורמה לכביש סדיר ונוח לנסיעה בכל מיני מכונות קלות וכבדות; 

ומסמכים נוספים. 
סה"כ כ-38 מסמכים, חלקם בני מספר דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000
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68. Interesting Collection of Letters – 
Independence War in Jerusalem, 1948

Interesting collection of letters which includes 38 
letters and memorandums sent by Attorney Israel 
Diskin, a volunteer private in regiment 164, to 
security and national institutes during the War of 
Independence, December 1947 – October 1948.
Israel Diskin was born in Jerusalem in 1901. In 
1931 served, temporarily, as secretary of Colonel 
Kisch; practiced law and even translated the 
"Letters of Pontius Pilate" into Hebrew; during the 
Independence War, at the age of 47, joined the 
army as a volunteer and served in Yemin Moshe and 
Mount Zion. Submitted memorandums to various 
committees concerning problems in Eretz Israel and 
their solutions.
Amongst the documents: · A plan to occupy all of 
West Eretz Israel in twelve to maximum 24 hours, 
December 31, 1947 (sent to the Security Dept. of 
the Jewish Agency). · A plan to bomb the Arab 
National Bank and the Commercial Center near Jaffa 

Gate, March 1948. · A plan to dig a tunnel under 
the walls of the Old City of Jerusalem to enable 
easy occupation of the city, July 1, 1948. · A plan 
to occupy Abu Gosh lands and retrieve the land of 
Menashe Eliashar in the neighborhood, April 4, 1948. 

· "Urgent and Confidential" letter to the Jewish 
National Council, regarding "proposal to transform a 
passengers' bus into an armored vehicle", December 
8, 1947, and a proposal concerning better protection 
of trucks which serve the guards (after the killing of 
seven guards). · "Confidential and Urgent" letter to 
the commander of Regiment 67, about "tunnel under 
a straight road to Mount Zion or improvement of the 
present road", September 1948. · A plan to transform 
the "Burma Road" into a paved roadway, convenient 
for circulation of all kinds of light and heavy vehicles; 
and more documents. 
Lot of about 38 documents, some consist of several leaves. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $1000

69. חמישה עלונים - קיבוצים ומחתרות, 1948

משוכפל  עמ',   ]8[ תש"ח.  השיטה",  בית  הכשרת   – "עלוננו   .1
בסטנסיל. 

2. "הדי רוחמה" עלון לאינפורמציה ביקורית והערכה, ראש השנה 
תש"ט )1948(. 8 עמ'.

3. "למען החיים", מס' 2, תש"ח. עלון של חברי מחתרת אצ"ל או 
לח"י. 27 עמ'. 

4. מ.צ. עלון מחלקת התרבות של המשטרה הצבאית הארצית, 
מס' 1, תל אביב תש"ח )1948(. 16 עמ'. 

של  הכללית  ההסתדרות  "ארז",  גרעין  עלון  "חרב-לאת"   .5
העובדים העברים בארץ-ישראל- הסתדרות הנער העובד, 1949. 
16 עמ'. עם הקדשה בכתב יד על הכריכה: "לאמא וזאבה! מיכין. 

רמת יוחנן 12.8.49".
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $250
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69. Five Leaflets – Kibbutzim and Underground 
Organizations, 1948

1. "Aloneinu – Hachsharat Beit Hashita", 1948. [8] 
pages, stenciled.
2. "Hedey Ruchama" an evaluation and information 
leaflet, Rosh HaShana 1948. 8 pages.
3. "Lema'an HaChayim", no. 2, 1948. Leaflet of Etzel 
or Lehi members. 27 pages.
4. Leaflet of the Culture Department of the National 
Military Police, no. 1, Tel-Aviv, 1948. 16 pages.
5. "Herev LaEt" leaflet of "Erez" group, Histadrut 
HaNo'ar HaOved, 1949. 16 pages. With handwritten 
dedication on the cover: "For mother and Zeeva! 
From Yachin. Ramat Yochanan 12.8.49".
Size and condition varies, overall good condition.

Opening price: $250

"3 חודשי מאסר לחיילים בעד סרוב לבשל   - 70. מסמך 
בשבת" - חטיבת אלכסנדרוני - 1948

מסמך מודפס במכונת כתיבה על נייר דק, ]1948[. 
חטיבת  של  צבאי  דין  בבית  שהתקיים  משפט  מתאר  המסמך 
אלכסנדרוני ב-6 בספטמבר 1948. במשפט עמדו לדין שני טבחים 
דתיים על כך שסרבו לבשל בשבת. במשפט זה העידו הרב הצבאי 
הראשי ש. גורנציק )שלמה גורן(, וראש השרות הדתי נתן גרדי. 
שזהו  וקבע  מאסר  חודשי  שלושה  הטבחים  על  גזר  הדין  פסק 

עונש קל בגלל שישנן נסיבות מקילות. 
צילומי- תיוק, חתוך. מצורפים  חורי  טוב-בינוני,  ס"מ, מצב   11

מסמכים רבים, בעניין כשרות בצה"ל וחטיבת אלכסנדרוני.

פתיחה: $250

70. Document – "3 Months in Prison for Refusal 
to Cook on Shabbat" – Alexandroni Division – 
1948

Document typewritten on thin paper, [1948].
The document outlines a trial held in a military court 
of Alexandroni Division, on September 6, 1948. 
Two religious cooks were charged for refusing to 
cook on Shabbat. Chief Military Rabbi S. Gorenchik 
(Shlomo Goren) and head of the Military Religious 
Service Nathan Gerdi testified in this trial. The court 
sentenced the cooks to three months in prison 
claiming that this punishment was mild only due to 
attenuating circumstances. 
11 cm, good-fair condition, filing holes, cut. Attached are 
photo copies of numerous documents concerning keeping 
Kosher in IDF and Alexandroni Division.

Opening price: $250 

לארץ  הפלישה  לקראת  המצרי  הצבא  שהפיץ  כרוז   .71
ישראל – 15 במאי 1948

"בשם אלהים המרחם עלינו", כרוז עברי מטעם המטה הכללי של 
הצבא המצרי, 1948. 

כרוז מודפס אשר הכין המטה הכללי של הצבא המצרי לקראת 
הפלישה לארץ ישראל, ופוזר מעל ישובי הנגב ב-15 במאי 1948. 
"'אמר אלהים אים האויבים שרק רוצים בשלום – תעשה כרצונם, 
אלהים הוא השומע ויודע'. במילים הקדושים מהקורן אני פונה 
לתושבי הישובים ומקבל עלי להתנהג לפי מילים הקדושים הללו. 
תתנהגו  אתם  שגם  בתנאי  ביניכם  שקט  להביא  היא  מטרתנו 
בשלום... ובכן אנו עונים לכל התושבים להניח את הנשק בשקט, 
ציוד  וכל  מוקשים  התחמושת,  כל  את  למסור  לבן,  דגל  להניף 
מלחמה, לאסף את הכל במקום אחד בלי להשמיד אותו... אחרי 
ויוכיח  כמתנפל  יחשב  הללו  לפקודות  ישמע  שלא  מי  כל  שעה 

שברצונו להלחם..."
קיפול  סימני  כתמים,  ס"מ.   26.5X35 במסגרת  ס"מ.   15X21

וקמטים. חלק מהאותיות דהויות.

פתיחה: $250

71. Proclamation Distributed by the Egyptian 
Army Prior to Invading Eretz Israel – May 15,1948

"In the name of G-d", a proclamation in Hebrew issued 
by the General Staff of the Egyptian Army, 1948. A 
printed proclamation prepared by the Egyptian Army 
General Staff towards the invasion into Eretz Israel 
which was distributed above the Negev settlements 
on May 15, 1948.
"…we ask all the inhabitants to put aside their 
weapons, fly a white flag, hand in all their 
ammunition, mines and other weapons…whoever 
will not do so will be considered ready to fight…"
15X21 cm. Framed: 26.5X35 cm. Spots, folding marks and 
creases. Some faded letters.

Opening price: $250
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72. פקודת יום - מסמך מיום הכרזת העצמאות

)מפקדי  מאז"ים  קורס  מפקד  מאת  )א(.   5 מספר  יום  פקודת 
איזורים(. 14 למאי 1948.

במלים! שומה  למצותו  מכדי  גדול  הזה  היום  "חברים מפקדים! 
עלינו ללמוד וללמד ביום זה! נחושה החלטתנו – ללמוד ולהלחם! 

להלחם ולנצח!". 
33 ס"מ, מצב בינוני, כתמים, חורים וקפלים.

פתיחה: $250

72. Day Order – Document from the Declaration 
of Independence Day

Day Order No. 5 (A). Issued by the commander of 
a"Regional Commanders" Course. May 14, 1948. 
"Commanders! This day is too great to be summarized 
by words!...We will fight and win!" 
33 cm, fair condition, spots, holes and creases.

Opening price: $250

73. 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 

הזמנית. בראש הדף: "ישראל, הממשלה הזמנית". 
4 עמ'. 31.5 ס"מ. מצב טוב, נקבי תיוק, סימני קיפול וכתמים.

פתיחה: $600

73. “Iton Rishmi” No. 1 – Declaration of Independence

"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, 31.5 cm. Good condition, filing holes, folding marks 
and spotting.

Opening price: $600 

74. עתון רשמי – כרך גליונות 1-50

"עתון רשמי". גליון מס' 1 )14.5.48( עד גליון מס' 50 )11.2.49(, 
בתוספת מפתח. דפוס "הפועל הצעיר".

העתונים מכילים שפע של מידע על מצב החרום בארץ וראשית 
התארגנות מוסדותיה השונים של מדינת ישראל הצעירה. 

בלבד.  קלים  נזקים  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   32 כרך  גליונות,   50
קרעים בנספח ג' לעתון 38 )כרוך בסוף(. 

פתיחה: $600 

74. "Iton Rishmi" – Volume Containing Issues 
1-50

Iton Rishmi. Issue no. 1 (14.5.48) to issue no. 50 
(11.2.49), with index. "HaPo'el Hatza'ir" printing 
press.
The papers contain an abundance of information 
about the emergency state in the country and the 
establishment of its institutes. 
50 issues. Volume: 32 cm. Overall good condition. Minor 
damages. Tears on supplement 3 of issue no. 38 (bound 
at the end).

Opening price: $600

75. עתוני יום המדינה

במאי   16-17 פאריס,  ]"דברנו"[,  ווָארט"  "אונזער  עתון  גליון   .1
.1948

2. גליון עתון "הארץ" מיום א' ז' אייר תש"ח )16 במאי 1948(. 
בהוצאת  סיומו"  ועד  והתחלתו  המנדט  "פני  גליונות  שני   .3-4
"ידיעות מעריב", מוסף מצויר ל-15 במאי 1948. שונים מעט זה 

מזה.
מצב משתנה, טוב-בינוני, מעט קרעים וקמטים.

פתיחה: $300

75. "Yom HaMedinah" Newspapers

1. Issue of "unzer vort" [our saying - Yiddish] 
newspaper, Paris, 16-17 May, 1948.
2. Issue of "HaAretz" newspaper. Sunday, Iyar 7, 1948 
(May 16, 1948).
3-4. Two issues of "Pnei HaMandat VeHatchalato VeAd 
Siyumo" published by "Yediot Ma'ariv", illustrated 
supplement to the May 15,1948 paper. Issues slightly 
differ from each other.
Condition varies; good-fair, minor tears and creases.

Opening price: $300
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חיילי  של  וההשבעה  המפקד  ליום  מטכ"ל  הוראות   .76
צה"ל

מסמך הוראות מטכ"ל/אכ"א - "הוראות ליום המפקד וההשבעה 
של חיילי צבא-הגנה לישראל", 22 ביוני 1948.

וטקס  המפקד  ומסגרת  מטרת  מועד,  לגבי  פירוט  בהוראות 
אישיים  פרטים  להשגת  גם  נועד  וההשבעה. המפקד  ההחתמה 
של החיילים ולשם כך צורפו דפי מפקד לריכוז נתוני הנשבעים. 

בנוסף, שני נספחי הוראות עם נוסח השבועה. 
]6[ עמ', 33 ס"מ, מצב טוב, כתמים, סמני קיפול וקרעים בשולים.

פתיחה: $500

76. General Staff Instructions for IDF Soldiers 
taking an Enlistment Oath 

General Staff document – "Instructions for day of IDF 
soldiers taking enlistment oath ", June 22, 1948.
Instructions specify the date, goal and framework of 
the ceremony. It was also aimed at updating personal 
details about the soldiers and for that purpose, census 
leaves were attached to be filled in and collected. Two 
attachments specify the version of the oath text. 
[6] pp, 33 cm, good condition, spotting, folding marks and 
tears at the edges.

Opening price: $500

77. מסמך "שבועה לצבא-הגנה לישראל", 28 ביוני 1948

שבועה לצבא-הגנה לישראל. טופס צבאי )א.כ.א./500(, עם שמו 
של החייל עזרא כדיר והתאריך 28.6.48.

בטופס נדפס נוסח השבועה לצה"ל. 
ביום 28 ביוני 1948 )זמן ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות( 
ליום   –  1 מס'  יום  "פקודת  את  דורי  יעקב  הרמטכ"ל  פרסם 
ההשבעה של צבא הגנה לישראל", בה נכתב בין היתר "במורא 
אחריות וברטט קדושה, נעמוד ביום זה להישבע שבועת אמונים 
ביום  נכריז  למדינתנו,  הנאמנה  שבועתנו  עם  ישראל...  למדינת 
לא  לנשקנו,  להניח  לא  נשבענו  כי   – ומלואו  עולם  עם,  קבל  זה 
לחסוך מעצמנו כל עמל ותלאה, לא להירתע מכל קרבן שיידרש, 
עד ימוגר האויב הזדוני ויושכן שלום עדי עד בארצנו-מולדתנו...". 
מצורפת חוברת "צבא-ההגנה )דברים לדמותו של צבא ישראל(, 

ליום השבעת הצבא, יום ב', כ"א סיון תש"ח )28.6.48(". 
]1[ דף 24.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. חוברת 16 עמ', 12 ס"מ. 

מצב טוב. רישומים בעט. 

פתיחה: $250

77. Document – "IDF Oath", June 28, 1948

IDF Oath. Military document, in the name of the 
soldier Ezra Kadir, June 28, 1948.
A printed version of the IDF oath.
On June 28, 1948 (during the first Independence War 
cease fire) the Chief of Staff Ya'akov Dori published 
"Day Order no. 1 – IDF Oath Day". Text says: "…
we will swear today and express our loyalty to our 
state…we are ready for any sacrifice…until peace 
will prevail in our state-homeland…". Attached is a 
booklet: "Zvah HaHaganah for the Army's Oath Day, 
(28.6.48)". 
[1] leaf 24.5 cm. Good condition. Folding marks. Booklet: 
16 pp, 12 cm. Good condition. Inscriptions in pen.

Opening price: $250
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78. שני תצלומים מיום השבעת הפיקוד הגבוה של צה"ל, 
1948

שני תצלומים מיום השבעת הפיקוד הגבוה של צה"ל, 26.6.1948. 
ה"הגנה".  ראשי  עם  בן-גוריון  של  קבוצתיים  תצלומים  שני 
שדה,  יצחק  ובהם:  בכירים,  תפקידים  בעלי  המצולמים  בין 
אחרים  ורבים  אשכול,  לוי  ידין,  יגאל  גלילי,  ישראל  אלון,  יגאל 
יפה"  "פוטו  חותמת  בגב התצלומים  וצה"ל.  המדינה  מקברניטי 
השבעת  "יום  בגב:  מתואר  התצלומים  אחד  רמת-גן.   ,)Joffe(
הפיקוד הגבוה של צה"ל". שמות המצולמים מופיעים בגב שני 

התצלומים.
23.5X16.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

78. Two Photos - Day of the IDF Chief Command 
Swearing-in Ceremony, 1948

Two photos from the day of the IDF chief command 
swearing-in ceremony. 2.6.1948.
Two group photos of Ben-Gurion with "Haganah" 
high rank officers. Amongst the photographed are: 
Yitzhak Sadeh, Yigal Alon, Israel Galili, Yigael Yadin, 
Levi Eshkol, and many others of the State's and IDF 
leaders. "Photo Joffe Ramat Gan", ink stamp on the 
reverse. One photo titled: “Day of IDF Chief Command 
Swearing-in". Names of photographed appear on the 
reverse of both photos. 
23.5X16.5 cm. Good condition.

Opening price: $200

 – צה"ל  חיילי  אל  מודפסים  עלונים  שני   – גורן  הרב   .79
מלחמת ששת הימים

הרב  גורן,  שלמה  מהרב  צה"ל  חיילי  אל  מודפסים  עלונים  שני 
הראשי לצה"ל. יוני 1967.

קרב  אלי  הצועדים  צה"ל  לחיילי  לצה"ל  הראשי  הרב  "דבר   .1
הנצחון", כ"ו באייר, תשכ"ז )5 ביוני 1967(. 

"הנה בא היום הגדול  עלון מיום תחילת מלחמת ששת הימים. 
לעם ישראל בצעדכם היום לקראת המערכה הגדולה והמכרעת 
לישועת ישראל מאויביו שקמו עליו להכחידו ולהשמידו... חזקו 
ישראל  מערכות  אלהי  ובעזרת  אלהינו  וערי  עמנו  למען  ואמצו 
]1[ דף,  תזכו להנחיל את הנצחון הגדול על כל אויבי ישראל...". 

17 ס"מ. 
2. "דבר הרב הראשי לצה"ל אלוף הרב שלמה גורן לגאולת העיר 
כ"ח  לגיונות האויב".  והר הבית מידי  העתיקה, הכותל המערבי 

באייר תשכ"ז )7 ביוני 1967(. 
עלון מיום כיבוש העיר העתיקה בידי הצנחנים. "מדבר אנכי לכם 
מרחבת הכותל המערבי שריד בית מקדשנו... קיימתם היום הזה 
את שבועת הדורות 'אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני' ואכן, לא 
שכחנו אותך ירושלים עיר קדשנו ובית תפארתנו. וימינכם ימין ה' 

עשתה את הגאולה ההיסטורית הזאת". ]1[ דף, 24 ס"מ.
מצב טוב. 

פתיחה: $300

79. Rabbi Goren – Two Printed Leaflets for IDF 
Soldiers – Six Day War

Two printed leaflets for IDF soldiers by Rabbi Shlomo 
Goren, IDF Chief Rabbi, June 1967.
1. "IDF Chief Rabbi's address to IDF soldiers marching 
towards victory", (June 5, 1967). 
Leaflet from the first day of the Six Day War."…you 
march today towards the battle…G-d be with you 
and may you win…" [1] leaf, 17 cm.
2. "IDF Chief Rabbi Shlomo Goren address for the 
redemption of the Old City, the Western Wall and the 
Temple Mount…" (June 7 1967).
Leaflet from the day when the Old City of Jerusalem 
was conquered by the paratroopers. "I call you from 
the Western Wall…". [1] leaf, 24 cm.
Good condition.

Opening price: $300

80. אוסף גדול של כרוזים ופשקווילים

שנות  עד  ה-40  שנות  ישראל,  ארץ  ופשקווילים.  כרוזים  כ-260 
ה-60-70.

כרזות-ענק, עלונים וכרוזים בנושאים שונים ומטעם גופים חרדיים 
שונים. כרוזים בנושאי צניעות, שמירת שבת, בגנות השתתפות 
חבישת  הטלביזיה,  בגנות  אתרוגים,  מכירת  כשרות,  בבחירות, 
התימנית,  העדה  של  כרוזים  לצה"ל,  נשים  גיוס  נכרית,  פאה 
הועד  קרתא,  נטורי  המזרחי,  הפועל  מרוקו,  ילדי  להצלת  הועד 
להגנת הדת בארץ ישראל, כרוזי ועלוני בחירות, גליונות "העדה" 
ו"החומה", ועוד נושאים רבים, שעמדו על הפרק, בעיקר בשנים 

שלאחר קום המדינה. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400
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80. Extensive Collection of Proclamations and 
Posters

About 260 proclamations and posters. Eretz Israel, 
1940s until 1960s-70s.
Very large posters, leaflets and proclamations 
concerning various topics and by different orthodox 
entities. Proclamations about chastity, Shabbat 
observance, against participation in the elections, 
Kashrut, sale of Etrog, against television, wearing a 
wig, drafting of women to IDF, proclamations of the 
Yemenite congregation, committee for the rescue 
of Moroccan children, HaPo'el HaMizrahi, Neturei 
Karta, committee for protection of religion in Eretz 
Israel, elections proclamations and leaflets, issues of 
"HaEda" and HaChomah", and many other current 
matters, mainly of the years post 1948. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $400

81. "תפריט - הירחון לכל" - שלושה כרכים

והמנהלה:  מערכת  ברנדויין,  דוד  מו"ל:  לכל".  הירחון  "תפריט, 
ת"א, רחוב נחלת בנימין 7. שלושה כרכים, יולי 1949 עד נובמבר 

.1951
"תפריט, הירחון לכל" יצא בישראל בין השנים 1949-1953. בירחון 
הופיעו סיפורים, סקירות מתחום הבידור וקריקטורות. על צוות 
הכותבים והמאיירים בעיתון נמנו שטרן, זבדי, גרשון אפפל, דוש, 

אורי אבנרי, מידד שיף, אביגדור המאירי, פרי רוזנפלד ואחרים. 
בעט  רישומים  מנותקים.  דפים  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ,   16

וקיפולים בפינות הדפים.

פתיחה: $250

81. "Tafrit- HaYarchon Lakol" – Three Volumes

"Tafrit – HaYarchon Lakol". Publisher: David 
Brandwein. Editorial and management: Tel-Aviv, 
Nachlat Binyamin 7. Three volumes, July 1949 until 
November 1951.
"Tafrit, HaYarchon Lakol" was published in Israel 
between the years 1949-1953.The monthly magazine 
published stories, surveys of entertainment events 
and caricatures. Among the writers and illustrators 
were Stern, Zavdi, Gershon Apfel, Dosh, Uri Avneri, 
Meidad Shif, Avigdor Hameiri, Peri Rosenfeld and 
others.
16 cm, good-fair condition, detached leaves, Inscriptions in 
pen and folded corners.

Opening price: $250
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82. יפה ירקוני – שירים בכתב יד וחוברות אודותיה

ירקוני. ביניהם: "אחותי  ידה של יפה  1-8. שמונה שירים בכתב 
הקטנה – לבי", "ריח דבש וריח מנטה", "אין דן דינו", "אבא שלי", 

"אוהב לשרוק", ועוד.
9-10. שתי חוברות מודפסות הכוללות תמונות וקורות חיים של 

יפה ירקוני, שנות ה-70.
11-12. שני תצלומי פורטרט, צלם: סמי בן-גד.

גודל ומצב משתנים, השירים 15 ס"מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

82. Yafa Yarkoni – Handwritten Songs and 
Brochures Describing Her Life and Work

1-8. Eight songs handwritten by Yafa Yarkoni. 
Including: "Achoti HaKetana – Libi", "Rei'ach Devash 
ve Rei'ach Mentha,"En Den Dino", "Aba Sheli", 
"Ohev Lishrok", and more.
9-10. Two printed brochures with photos and text 
describing Yafa Yarkoni's life and work, 1970s.
11-12. Two portrait photos. Photographer: Sami Ben-
Gad.
Sizes and conditions vary, songs 15 cm. Overall good 
condition.

Opening price: $250

83. "הוא הלך בשדות" – חוברת הסרט, 1968

חוברת הסרט "הוא הלך בשדות", נדפסה לכבוד הקרנת הסרט 
אנגלית   .]1968[ ישראל.  למדינת  ה-20  העצמאות  יום  בחגיגות 

וצרפתית.
ומזכים  העלילה  תקציר  הסרט,  מתוך  תצלומים  בחוברת 

"הוא  הסרט  )קרדיטים(. 
הלך בשדות" בכיכובו של 
לאקרנים  יצא  דיין  אסי 
בשנת 1967 וקצר הצלחה 

גדולה. 
ס"מ,   34X22.5 עמ',   ]8[

מצב טוב.

פתיחה: $200

83. "He Walked Through the Fields" – Movie 
Brochure, 1968

A Brochure printed for the screening of the movie "He 
Walked Through the Fields" during "the festivities of 
the 20th anniversary of the State of Israel". [1968]. 
English and French.
The brochure includes photographs from the movie, a 
summary of the plot and credits.
The movie "He Walked Through the Fields", starring 
Assi Dayan, was released in 1967, with great success. 
[8] pages, 22.5X34 cm. Good condition.

Opening price: $200
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84. "בוא אתי אל הגליל" – תקליט חתום 

בוא אתי אל הגליל, Come to the Galilee, 1983. שירים בביצוע 
חביבי,  עובר  הכל  חזה,  עפרה  עופרים,  אסתר  ארצי,  שלמה 
ניסים  גל,  ריקי  קראוס,  שמוליק  כהן,  נתן  יובל,  חנן  הדודאים, 

גרמה, מילי מירן ושרון ליפשיץ . 
לעופרה  בצדה האחורי של עטיפת התקליט הקדשה בכתב-יד 
חזה, וחתימותיהם של נתן כהן, אסתר עופרים, חנן יובל, שלמה 

ארצי, מילי מירן, עפרה חזה, ניסים גרמה ובני אמדורסקי.
31X31 ס"מ. מצב טוב. כתמים בעטיפת התקליט. 

פתיחה: $200

84. "Come to the Galilee" – Signed Record

Come to the Galilee, 1983. Songs sung by Shlomo 
Artzi, Esther Ofarim, Ofra Haza, Hakol Over Habibi, 
Haduda'im, Hanan Yovel, Nathan Cohen, Shmulik 
Kraus, Riki Gal, Nisim Garama, Mili Miran and Sharon 
Lifshitz.
On the reverse of the record's cover appears a 
handwritten dedication to Ofra Haza, and signatures 
of Nathan Cohen, Esther Ofarim, Hanan Yovel, 
Shlomo Artzi, Mili Miran, Ofra Haza, Nisim Garama 
and Benny Amdursky. 
31X31 cm. Good condition. Spots on the cover.

Opening price: $200

85. "הנשמה לך" - תקליט חתום של הרב שלמה קרליבך

 Hansomoh Loch (Songs of My Soul), Rabbi הנשמה לך; 
 Shlomo Carlebach sings 12 Original Hebrew Songs
 .with Choir and Orchestra conducted by Milton Okun

בצדה האחורי של עטיפת התקליט הקדשה חתומה בכתב-ידו 
של רבי שלמה קרליבך. 

בעטיפת  קלים  וקרעים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   31.5X31.5
התקליט. 

פתיחה: $200

85. "Hansomoh Loch" – Signed Record by Rabbi 
Shlomo Carlebach

Hansomoh Loch (Songs of My Soul), Rabbi Shlomo 
Carlebach sings 12 Original Hebrew Songs with 
Choir and Orchestra conducted by Milton Okun. On 
the reverse of the record cover appears a dedication 
signed by rabbi Shlomo Carlebach.
31.5X31.5 cm. Good condition. Minor spots and slight 
tears across the record's cover.

Opening price: $200 
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מסעות בארץ ישראל, מפות, צילום, גלויות, גרפיקה 
ואמצעי תשלום

Travels in Palestine, Maps, Photography, Postcards, 
Graphics and Methods of Payment

86. מסעו של אנטוניו דה קסטילו לארץ הקודש – מדריד, 
1654

El devoto peregrino viage de Tierra Santa ]מסע הצליין 
מדריד,   .Antonio del Castillo מאת  הקודש[,  לארץ  האדוק 

1654. מהדורה ראשונה. ספרדית.
תיאור  עם  ישראל,  לארץ  קסטילו  דה  אנטוניו  של  מסעו  תיאור 
מפורט של המקומות הקדושים. מלווה ארבעה לוחות מקופלים 
)תחריטים(, וביניהם: שתי מפות מפורטות של ירושלים )עם ציון 
אתרים רבים(, תרשים של פנים כנסיית הקבר ותרשים של פנים 
כנסיית המולד. בגוף הטקסט משולבים תחריטים רבים של נופים 
ואתרים בארץ ישראל: יפו, רמלה, ירושלים, עמק יהושפט, קבר 
אבשלום, קבר זכריה, הר הזיתים, כנסיית הקבר, קבר רחל, ועוד. 
]24[, 436, ]4[ עמ' + ]4[ לוחות מקופלים )חסר לוח אחד לאחר 
השער  בדף  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 השער?(.  דף 
ובמספר דפים נוספים, משוקמים בהדבקת נייר. מעט נקבי עש. 
קרעים משוקמים שיקום מקצועי באחת המפות. פגמים בכריכה. 

נדיר.
מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $1000

Ramla, Jerusalem, Valley of Jehoshaphat, Tomb of 
Absalom, Tomb of Zechariah, Mount of Olives, Holy 
Sepulcher church, Rachel’s Tomb and more. 
[24], 436, [4] pp + [4] folded plates (one missing plate 
following title page?). 19.5 cm. Good condition. Spotting. 
Tears on the title page and on some additional leaves, 
restored with paper. Some moth holes. Professionally 
restored tears on one of the maps. Damages caused to the 
binding.
Rare.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $1000

86. Pilgrimage of Antonio del Castillo to the Holy 
Land – Madrid, 1654

El devoto peregrino viage de Tierra Santa [pilgrimage 
of the devoted pilgrim to the Holy Land], by Antonio 
del Castillo. Madrid, 1654. First edition. Spanish.
Outline of Antonio del Castillo's voyage to Eretz 
Israel, with a detailed description of the Holy Places. 
Accompanied by four folded plates (etchings), 
including: two details maps of Jerusalem (with 
indications of numerous sites), drawing of the Church 
of the Holy Sepulcher interior and the interior of the 
Church of Nativity. Within the text appear numerous 
etchings of views and sites in Eretz Israel: Jaffa, 

87. ספר מסע בארץ ישראל וסביבותיה – איטליה, המאה 
ה-17

 ]Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro et al Monte Sinai[i

]"מסע מונציה לכנסיית הקבר והר סיני"[, Noe Bianco. מהדורה 
לא מזוהה, ]איטליה, סוף המאה ה-17?[. איטלקית. 

ישראל  ארץ  באיטליה,   Noe Bianco של  מסעותיו  תיאור 
איורים  ממאה  למעלה  מופיעים  הטקסט  בגוף  וסביבותיה. 
צליינות  אתרי  וכן  ונמלים  ערים  מתארים  רובם  )חיתוכי-עץ(, 
שונים בארץ ישראל. ביניהם איורים של ונציה, קורפו, יפו, רמלה, 
בית  )בריכות  הצאן  בריכות  רחל,  קבר  שלמה,  מקדש  ירושלים, 

חסדא(, וכן איורים של תיבת נח, מגדל בבל, קין והבל, ועוד. 
Noe Bianco החל את מסעו בונציה בשנת  הנזיר הפרנציסקני 
לארץ  הגיע  האגאיים,  והאיים  היוניים  האיים  דרך  עבר   ,1527
בדרכו  בקרבתה.  הקדושים  ובאתרים  בירושלים  וביקר  ישראל 
חזרה לאיטליה עבר בקפריסין, כרתים וקורפו. חיבור זה, המתעד 
במספר  אור  וראה   ,1566 בשנת  לראשונה  את מסעו, התפרסם 

מהדורות נוספות במהלך המאות ה-16-18. 
192 עמ'. דף השער חסר. 15.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מספר דפים 

קרועים ומשוקמים בהדבקת נייר. כריכת עור נאה, פגומה מעט. 
מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $700

Noah’s Ark, Tower of Babel, Cain and Abel, etc.
The Franciscan monk Noe Bianco started his journey 
in Venice in 1527, went through the Greek Islands and 
the Aegean Islands, and arrived in Eretz Israel and 
visited Jerusalem and the holy sites in the vicinity. This 
book, documenting the journey, was first published in 
1566, and additional editions were published during 
the 16th-18th centuries.
192 pages, title page is missing. 15.5 cm. Good condition. 
Spotting. Several torn leaves, restored. Fine leather binding, 
somewhat damaged.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $700
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87. Journey in Eretz Israel and the Vicinity – Italy, 
17th Century

Viaggio da Venetia al Santo Sepolcro et al Monte 
Sinai ["Journey from Venice to the Holy Sepulcher 
and Mount Sinai"]. Noe Bianco, unidentified edition, 
[Italy, late 17th cent.?]. Italian.
Journey of Noe Bianco through Italy, Eretz Israel and 
the vicinity. Within the text appear more than one 
hundred illustrations (woodcuts), most of which depict 
towns and ports as well as various pilgrimage sites 
in Eretz Israel. Illustrations include views of Venice, 
Corfu, Jaffa, Ramla, Jerusalem, Solomon's Temple, 
Rachel's Tomb, Bethesda Pool, and illustrations of 

לונדון,   – ישראל  בארץ  הצלב  מסעות  בנושא  חיבור   .88
1685

 The History of the Crusade; or, the Expeditions of the
 Christian Princes for the Conquest of the Holy Land
הנוצרים  הנסיכים  של  מסעותיהם  או  הצלב,  מסע  ]היסטוריית 
 .Printed by R.H. for Thomas Dring לכיבוש ארץ הקודש[. 
תרגום מצרפתית: John Nalson. לונדון, 1685. מהדורה אנגלית 

ראשונה. 
 Louis מאת  הצלב",  מסע  "היסטוריית  של  אנגלי  תרגום 
אשר  ישראל  בארץ  הצלב  מסעות  בנושא  חיבור   ,Maimbourg

התפרסם לראשונה בצרפתית בשנת 1676.

בדף  קלים  קרעים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   33 עמ',   410  ,]20[
השער. כריכת עור, פגמים קלים בשדרה.

מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $250

88
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88. Book Concerning the Crusades in Eretz Israel 
– London, 1685

The History of the Crusade; or, the Expeditions of the 
Christian Princes for the Conquest of the Holy Land. 
Printed by R.H. for Thomas Dring. Translation from 
French: John Nalson. London, 1685. First edition in 
English.
Translation into English of "The History of the 
Crusade" by Louis Maimbourg. Book about the 
crusades to Eretz Israel which was first published in 
French in 1676.
[20], 410 pp, 33 cm. Good condition. Spotting, slight tears 
on title page. Leather binding, slight damages caused to 
spine.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $250

89. ארבעה ספרי מסעות ומחקר – לונדון, המאה ה-19

ארבעה ספרי מסעות ומחקר. לונדון, 1849-1878. אנגלית. 
 The Narrative of the United States Expedition of the .1
River Jordan and the Dead Sea. מאת W. F. Lynch. הוצאת 

Richard Bentley. לונדון, 1849. 
תיאור מסע המחקר של ויליאם פרנסיס לינץ' לירדן ולים המלח. 
מלווה 28 לוחות – איורי נופים, אתרים ודמויות מקומיות – וכן 
שתי מפות מקופלות: מפת נהר הירדן )קרועה( ומפת ים המלח. 
ויליאם פרנסיס לינץ', קצין בצי האמריקני, ב-1847 יצא למשלחת 
המחקר  משלחת  הייתה  משלחתו  המלח.  ולים  לירדן  מחקר 
ולינץ' היה  ים המלח  הראשונה שחקרה את האזור הדרומי של 

הראשון ששרטט מפה מדויקת ומפורטת של ים המלח והירדן. 
XX, 13-508 עמ' + ]28[ לוחות + ]2[ מפות. 23 ס"מ. 

 Arthur הוצאת .Jerusalem Revisited by W. H. Bartlett .2
.Hall, Virtue & Co. לונדון, 1855. 

מחקר בנושא ירושלים. מלווה 20 לוחות איורים ופנורמה מקופלת 
של ירושלים. VIII, ]2[, 202, ]18[ עמ', + ]21[ לוחות. 26 ס"מ. 

 Underground Jerusalem, an account of some of the .3
 principal difficulties encountered in its exploration
 and the results obtained. With a narrative of an
 expedition through the Jordan Valley and a visit to
 Richard הוצאת   .Charles Warren מאת   ,the Samaritans

Bentley and Son. לונדון, 1876. 

ההנדסה  בחיל  קצין  וורן,  צ'ארלס  מאת  מטה",  של  "ירושלים 
הבריטי. וורן נשלח ב-1867 לארץ ישראל על ידי הקרן הבריטית 
וחקר  בארץ,  הארכאולוגיה  מחלוצי  והיה  ישראל,  ארץ  לחקר 
 – )לוח אחד חסר(  לוחות  מלווה תשעה  בפרט. הספר  ירושלים 
יהודים  של  קבוצתי  )תצלום  תצלומים  ושני  איורים,  תרשימים, 
אחד  לוח  גריזים(.  בהר  מתפללים  שומרונים  ותצלום  אשכנזים 
מקופל – תכנית הר הבית. XX, 559 עמ' + ]9[ לוחות )לוח אחד 

חסר(, 22 ס"מ. 
 The Late Dr. Charles Beke's Discoveries of Sinai in  .4
Arabia and of Midian. הוצאת .Trubner & Co. לונדון, 1878. 
תיאור מסע המחקר של צ'רלס בק - מסע שמטרתו לגלות את 
מיקומו האמיתי של הר סיני. מלווה 15 לוחות איורים, לוח עם 
דיוקנו של בק ומפה מקופלת )קרועה( של מצרים וחצי האי סיני. 

XVIII, י]1[, י606 עמ' + ]16[ לוחות + מפה. 25 ס"מ. 
מצב משתנה. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $400

Expedition of Charles Beke – an expedition trying to 
discover the exact location of Mount Sinai. With 15 
illustration plates, a plate with Beke’s portrait and a 
folded map (torn) of Egypt and Sinai. XVIII, [1], 606 pp 
+ [16] plates + map. 25 cm.
Condition varies.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $400
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89. Four Exploration Books – London, 19th 
Century

Four exploration and research books. London, 1849-
1878. English.
1. The Narrative of the United States Expedition of 
the River Jordan and the Dead Sea. By W.F. Lynch. 
London: Richard Bentley, 1849. Study expedition of 
William Francis Lynch to Jordan and the Dead Sea. 
Accompanied by 28 plates – illustrations of views, 
sites and local figures – as well as two folded maps: 
map of the Jordan River (torn) and map of the Dead 
Sea.
William Francis Lynch, an American Navy officer, went 
in 1847 with a study expedition to Jordan and the 
Dead Sea. This was the first expedition that studied 
the southern part of the Dead Sea and Lynch was the 
first who drew an accurate and detailed map of the 
Dead Sea and Jordan. XX, 13-508 pp + [28] plates + [2] 
maps. 23 cm.
2. Jerusalem Revisited by W. H. Bartlett. London: 
Arthur Hall, Virtue & Co., 1855.
Study of Jerusalem. Accompanied by 20 illustrations 
and a folded panorama of Jerusalem. VIII, [2], 202,[18] 
pp + [21] plates. 26 cm. 
3."Underground Jerusalem, an account of some of the 
principal difficulties encountered in its exploration 
and the results obtained. With a narrative of an 
expedition through the Jordan Valley and a visit to 
the Samaritans, "by Charles Warren. London: Richard 
Bentley and Son, 1876. 
"Underground Jerusalem" by Charles Warren, British 
officer of the Combat Engineering Forces. Warren 
was sent in 1867 to Eretz Israel by the British Fund 
for the Exploration of Eretz Israel and was one of the 
first archaeologists to study the country and mainly 
Jerusalem. The book is accompanied by nine plates 
(one plate is missing) – drawings, sketches and two 
photos (group photo of Ashkenazi Jews and a photo 
of Samaritans praying on Mount Gerizim). One folded 
plate – plan of the Temple Mount. XX, 559 pp + [9] 
plates (one missing plate), 22 cm.
4. The Late Dr. Charles Beke's Discoveries of Sinai in 
Arabia and of Midian. London: Trubner & Co, 1878.

90. "פלשתינה בתמונות ובמילים" – מחקר מקיף בנושא 
ארץ ישראל - תחריטים

 Palästina in Bild und Wort, Nebst der Sinaihalbinsel
כולל  ומילים,  בתמונות  ]פלשתינה   und dem Lande Gosen
 Georg )מצרים([. על-פי המקור האנגלי, מאת  גושן  וארץ  סיני 
Deutsche Verlags- הוצאת   .Hermann Guthe-ו  Ebers

anstalt, שטוטגרט ולייפציג, 1883-1884. שני כרכים. גרמנית. 
 ,Picturesque Palestine המחקר  ספר  של  גרמנית  מהדורה 
אשר ראה אור לראשונה באנגלית בשנת 1880 בעריכת צ'ארלס 
מספר  בידי  נכתב  ישראל,  לארץ  ומקיף  מפורט  מדריך  וילסון. 
חוקרים מומחים. מלווה איורים רבים בגוף הטקסט המציגים את 
נופי ארץ ישראל, לבוש התושבים, מנהגיהם ועוד, וכן 40 לוחות 
תחריטים, ובהם שלוש מפות גדולות, צבעוניות )מפות ירושלים, 

ארץ ישראל, וסיני ומצרים(.
כרך ראשון: VIII, 520 עמ' + ]22[ לוחות. כרך שני: VI, 474 עמ' 
עיטורים  עם  נאות,  כריכות מקוריות,  ס"מ.   38.5 לוחות.   ]18[  +
דפים  מספר  כתמים.  טוב.  מצב  מוזהב.  דפים  חיתוך  מוטבעים. 

מנותקים. פגמים בכריכות )בעיקר בשדרה(. 

פתיחה: $400 

90. "Palästina in Bild und Wort" – Comprehensive 
Study of Eretz Israel – Engravings

Palästina in Bild und Wort, Nebst der Sinaihalbinsel 
und dem Lande Gosen [Palestine in Pictures and 
Words, including Sinai and the Land of Goshen 
(Egypt)]. From the English original by Georg Ebers 
and Hermann Guthe. Stuttgart and Leipzig: Deutsche 
Verlags anshalt, 1883-1884. Two volumes. German.
A German edition of the book "Picturesque 
Palestine", first published in English in 1880, edited 
by Charles Wilson. A detailed guide to Eretz Israel, 
composed by several experts. Accompanied by 
numerous illustrations within the text portraying the 
views of Eretz Israel, inhabitants' garments, customs 
and more, as well as 50 plates of engravings, with 
three large maps, in color (maps of Jerusalem, Eretz 
Israel and Sinai and Egypt).
First volume: VIII, 520 pp +[22] plates. Second volume: 
VI, 474 pp +[18] plates. 38.5 cm. Original bindings with 
embossed decorations. Gilded leaf edges. Good condition. 
Spotting. Several detached leaves. Damages to bindings 
(mainly to spine).

Opening price: $400 90
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91. מחקרים בנושא גיאוגרפיה ובעלי חיים במזרח התיכון 
– ליידן, 1692 – מפות ותחריטים

 Samuelis Bocharti Opera Omnia, Hoc Est Phaleg,
הוצאת   .Samuel Bochart כתבי   .Canaan, Et Hierozoicon
 Cornelium Boutesteyn & Jordanum Luchtmans.
Lugduni Batavorum )ליידן(, 1692. לטינית עם מעט עברית, 

ערבית ויוונית. 
כרך עבה במיוחד, המאגד שניים ממחקריו החשובים ביותר של 

 :Samuel Bochart התיאולוג הצרפתי
אגן  ומדינות  התיכון  המזרח  של  בגיאוגרפיה  העוסק  מחקר   ·
כיתוב  עם  )תחריטים(  מפות  שלוש-עשרה  מלווה  התיכון,  הים 
מפות  ביניהן  עמודים(.  שני  על  )מודפסות  כפולות  חלקן  עברי, 
של: גן-עדן, המזרח התיכון, סוריה ומצרים, מסופוטמיה, ארצות 

הים התיכון, יוון, האיים כיוס וקוס, איטליה ואפריקה, סיציליה, 
ספרד, ועוד; ותחריט נוסף – דיוקן המחבר. 

 Hierozoicon, sive bipertitum opus de animalibus  ·
מחקר  חלק(.  לכל  נפרד  )שער  חלקים  שני   .S. Scripturae
על  מבוסס  התיכון,  במזרח  החיים  בעלי  על  מקיף  אנציקלופדי 

התנ"ך וכתבי הקודש. עם מספר איורים בגוף הטקסט.
בתחילת הכרך דף שער )תחריט( – איור אדם הראשון בגן העדן, 
מעניק שמות לבעלי החיים )ומעל – דמות תנ"כית על רקע מגדל 

בבל(. 
]14[ עמ', 1312 עמודות, ]60[; ]6[ עמ', 1094 עמודות, 91 עמ', 
]2[ עמ', 888 עמודות, 79 עמ'. 38 ס"מ. כריכת קלף מקורית. מצב 

טוב. פגמים בכריכה. כתמים. 

פתיחה: $2000

91. Studies of the Middle Eastern Geography and 
Zoology – Leiden, 1692 – Maps and Engravings

Samuelis Bocharti Opera Omnia, Hoc Est Phaleg, 
Canaan, Et Hierozoicon. Works of Samuel Bochart. 
Leiden: Cornelium Boutesteyn & Jordanum 
Luchtmans. Lugduni Batavorum, 1692. Latin, some 
Hebrew, Arabic and Greek.
Particularly thick volume, consisting of two of the 
most important studies by the French theologist 
Samuel Bochart:

· A study of the geography of the Middle East and the 
Mediterranean basin, accompanied by thirteen maps 
(engravings) with Hebrew inscriptions, some maps are 
double-spread, including maps of: Paradise, Middle 
East, Syria and Egypt, Mesopotamia, Mediterranean 
basin lands, Greece, islands of Kos and Chios, Italy 
and Africa, Sicily, Spain, and more; an additional 
engraving – author's portrait.

· Hierozoicon, sive bipertitum opus de animalibus 
S. Scripturae. Two volumes (separate title pages). A 
comprehensive encyclopedic study of the animals 
in the Middle East, based on the bible and the holy 
scriptures. Several illustrations within the text.
A title page (engraving) opens the volume – 
illustration of Adam in Paradise, naming the animals 
(above them – a biblical figure on the background of 
the Tower of Babel).
[14] pp, 1312 columns, [60]; [6] pp, 1094 columns, 91 pp, 
[2] pp, 888 columns, 79 pp. 38 cm. Original parchment 
binding. Good condition. Damages to binding. Spotting.

Opening price: $2000
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הרטמן  של  ספרו  מתוך  דף   – עץ  חיתוך   – ירושלים   .92
ֶׁשֶדל – נירנברג, 1493

 Hartmann( דף בודד מתוך ספרו של הרטמן ֶׁשֶדל ,Herosolima
 Liber Chronicarum, Nuremberg( כרוניקת נירנברג ,)Schedel

Chronicle(. נירנברג, 1493.
איור )דמיוני( של ירושלים, במרכזו מופיע מקדש שלמה. חיתוך 
עץ מעשה ידי Michael Wohlgemut, צבוע ביד. בצדו האחורי 

של הדף איור מגדל בבל. 
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   28X42 דף:  ס"מ,   22.5X19 עץ:  חיתוך 
בצדו  דבק  ונייר  בעט  רישום  )משמאל(.  בשוליים  קלים  קרעים 

השני של הדף. שוליים עליונים חתוכים מעט.
מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $400

Etching: 22.5X19 cm, leaf: 28x42 cm. Good condition. 
Spots. Slight tears around the edges (on the left side). 
Inscription in pen and adhesive tape on the reverse. Upper 
edges slightly chopped.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $400

92. Jerusalem – Woodcut – Leaf from Hartmann 
Schedel's Book – Nuremberg, 1493

Herosolima, single leaf from Hartmann Schedel's 
book, Nuremberg Chronicle (Liber Chronicarum). 
Nuremberg, 1493.
An (imaginary) illustration of Jerusalem, with 
Solomon's Temple in the center. Woodcut by Michael 
Wohlgemut, painted by hand. On the reverse of the 
leaf appears an illustration of the Tower of Babel.

91c92
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סוף  ביד,  צבועים  תחריטים  שני   - ירושלים  מפת   .93
המאה ה-16

 Iervsalem, et Suburbia Eius שני עותקים של מפת ירושלים
תחריט   ,Christian Van Adrichom מאת  ופרבריה[,  ]ירושלים 
 1590[ קלן,  המפות(.  בין  בצביעה  )שינויים  ביד  צבוע  ותצריב 

בקירוב[. 
איורים  פזורים  המפה  פני  על  יריעות.  משתי  מורכבת  מפה  כל 
של אתרים ואירועים מהמקרא והברית החדשה בשילוב דמויות 

זעירות המצוירות בקפידה. 
73X48 ס"מ. מצב טוב. ממוסגרים. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $1500

93. Map of Jerusalem – Two Hand Colored 
Etchings, Late 16th Century

Two copies of a map of Jerusalem - Iervsalem, et 
Suburbia Eius [Jerusalem and its suburbs] by Christian 
Van Adrichom, hand colored etching and engraving 
(differences in coloring between the maps). Cologne, 
[ca.1590].
Drawn by Dutch cartographer Christian Van Adrichom 
(1533-1585). Each map consists of two sheets. 
Illustrations of various sites as well as events depicted 
in the Bible and the New Testament are scattered on 
the map, drawn meticulously. 
73X48 cm. Good condition. Framed.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $1500

94. פנורמה של ירושלים – הולנד, סוף המאה ה-17

Ierusalem - מבט פנורמי על ירושלים מכיוון מהר הזיתים, מאת 
 האמן ההולנדי Cornelis de Bruyn . דלפט )Delft(, הולנד, ]1698[.

תחריט על-גבי שלשה גליונות. 
34X128 ס"מ, מצב טוב. נייר כהה. ממוסגר.

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $400

94. Panorama of Jerusalem – Holland, Late 17th 
Century

Ierusalem – Panoramic view of Jerusalem from the 
Mount of Olives, by the Dutch artist Cornelis de 
Bruyn, Delft, Holland, 1698. 
Etching spread on three sheets. 34X128 cm, good 
condition. Dark paper, framed.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $400

95. פנורמה של ירושלים – אאוגסבורג, המאה ה-18

 Georg Balthasar ידי  על  מצוירת   ,Ierusalem Hodierna
Probst. ]אאוגסבורג, 1750 בקירוב[. 

מפה פנורמית מורכבת משתי יריעות נייר, מתארת את ירושלים 
של ראשית המאה ה-18, עם 80 נקודות ציון )בגרמנית(.

38X110 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מספר חורים )משוקמים(, כתמים. 
ממוסגר.

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $400
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95. Panorama of Jerusalem – Augsburg, 18th 
Century

Ierusalem Hodierna, drawn by Georg Balthasar Probst. 
[Augsburg, ca. 1750]. 
Panoramic map which consists of two sheets of paper, 
portraying Jerusalem at the beginning of the 18th 
century, with 80 waypoints (in German). 
38X110 cm. Fair-good condition. Several (restored) holes, 
spots. Framed.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $400

96. מפת ירושלים -  אאוגסבורג, המאה ה-18

 Prospectus sanctae olim et celeberrimae urbis
והמפורסמת[,  העתיקה  ירושלים  של  ]נופה   Hierosolymae
 1734[ אאוגסבורג,   ,)Matthaei Seuttrs( סוטור  מתיאס  מאת 

בקירוב[. )לטינית, גרמנית(.
וכן כעיר  ירושלים במבט אוירי  נראית  תחריט צבוע ביד. במפה 

מוקפת חומה. למעלה כותרת בקרטוש וצלב ירושלים. 
57X48.5 ס"מ. ממוסגר. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $1000

96. Map of Jerusalem – Augsburg, 18th Century

Prospectus sanctae olim et celeberrimae urbis 
Hierosolymae [view of ancient and famous Jerusalem], 
by Matthaei Seuttrs, Augsburg, [ca. 1734]. (Latin, 
German).
Hand colored Etching. An aerial view of Jerusalem 
and a view of Jerusalem enclosed by a wall. On the 
upper part appears a title within a cartouche and a 
Jerusalem cross. 
57X48.5 cm. Framed.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $1000
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97. מפת ארץ ישראל – מתוך הגדת אמשטרדם, 1712

"זאת לדעת לכל בר דעת דרך המסעות ארבעים שנה במדבר והרוחב והאורך של ארץ הקדושה מנהר 
מצרים עד עיר דמשק ומנחל ארנן עד הים הגדול ובתוכו כל שבט ושבט חלק נחלתו..", מאת אברהם 

בן יעקב הגר. תחריט נחושת. ]אמשטרדם[, 1712. 
ארץ ישראל מתוארת משני עברי הירדן, על פי החלוקה לשבטים. בתחתית איורים תנ"כיים ו"לוח 
אדריכם  ואן  כריסטיאן  על-פי  צוירה  במדבר(.  ישראל  עם  תחנות   41 )רשימת  במדבר"  המסעות 

והופיעה בהגדת אמשטרדם )דפוס פרופס, 1712(.
48X26.5 ס"מ. מצב טוב. עברה שטיפה ושיקום מקצועי. 

לאור מס' 876. 

פתיחה: $1500

97. Map of Eretz Israel – From the Amsterdam Haggadah, 1712

"…Fourty years in the desert through the Holy Land…", by Avraham Ben Ya'akov 
Hagar. Copper engraving. [Amsterdam], 1712. 
Eretz Israel, divided among the tribes, on both sides of the Jordan River. Biblical 
illustrations and a list of the 41 stations of the Israelites in the desert. Based upon a 
map by Christian van Adrichom and appeared in the Amsterdam Haggadah (Props 
printing press, 1712).
48X26.5 cm. Good condition. Was professionally washed and restored.
Laor no. 876. 

Opening price: $1500 

98. מפה עברית של ארץ ישראל / ספר "באר הלוחות" – אופן, 1817

· "מפה של ארץ הקדושה כמו שהיא בתנ"ך... נעתקת מלשון לטיין ללה"ק ע"י יעקב אוישפיץ מאובן 
]1816/7[. לוח ד' מתוך ספר "באר הלוחות" מאת  ", תקע"ו או תקע"ז  ישן. בהסכמת... משה מינץ 

יעקב אוישפיץ. 
העליונה  השמאלית  בפינה  ביד.  צבועה  השבטים,  נחלות  סימון  עם  ישראל  ארץ  של  עברית  מפה 
ואלעזר  יהושע אוחז בדגל עם שמות השבטים  ואיורים של  בו מופיעים פרטי הדפוס  נאה  קרטוש 

הכהן. 47X36 ס"מ. סימני קיפול. קרעים משוקמים שיקום מקצועי. לאור מס' 884. 
· באר הלוחות, הוא באור רחב על חמשה לוחות הנמצאות באחרית הספר אשר העתקתי ללה"ק 
אונגארישען  קעניגליך  דפוס  אוישפיץ.  יעקב  מאת  רב...,  בשינוי  רומי  בלשון  מצאתי  אשר  מאת 

אוניווערזיטעטס. אפען ]אופן[, 1817. 
עותק חסר ובו לוח אחד בלבד – "מפתח בו חשפתי את כל הפסוקים בתנ"ך ודרשת רז"ל, הנבארים 
מלוחות אלה...". יב' עמ', ]1[ לוח מקופל. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. כתם כהה בחלק העליון 

של כל הדפים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $2000 

98 97
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אוסף גדול של מפות ארץ   .99
ישראל 

אוסף גדול ומרשים של מפות ארץ 
איורים  ולוחות  וסביבתה  ישראל 
 – ומחקר  מסעות  ספרי  מתוך 
חיתוכי-עץ  ליטוגרפיות,  כ-100 

ותחריטים, חלקם צבועים ביד. 
מן  והלוחות  המפות  מרבית 
מוקדמים  כמה  המאות ה-17-18; 

או מאוחרים יותר.
האוסף כולל, בין היתר: 

 Beschreibung des heiligen  ·
ארץ  מפת   .Landes Canaan
הירדן,  נהר  עברי  משני  ישראל 
נחש.  בדמות  מצויר  כשהנהר 
של  מספרו  דף  עץ.  חיתוך 
ספרי  דרך  "מסע  בונטינג,  היינריך 
 Itinerarium Sacrae( הקודש" 
המאה  ]מגדבורג,   .)Scripturae

ה-16[. 
אסיה  מפת   ,]Asia Minor[  ·
סבסטיאן  של  מספרו  דף  הקטנה. 
]באזל,  "קוסמוגרפיה".  מינסטר, 

המאה ה-16[. חיתוך עץ.
 Das Heilig Judischland mit
 ausztheilung der Zwolff
Geschlechter. מפת ארץ ישראל. 
מתוך ספרו של סבסטיאן מינסטר, 

"קוסמוגרפיה". ]באזל, המאה ה-16[. חיתוך עץ צבוע ביד. 
 Situs Terrae Promissionis. S.S. Bibliorum intelligentiam exacte aperiens per Chr.  ·
Adrichom. מפת ארץ ישראל מאת Henricus Hondius. ]אמשטרדם, המאה ה-17[. נעשתה על-פי 

מפת ארץ ישראל של כריסטיאן ואן אדריכום.
]אמשטרדם,   .Frederick de Wit מאת   ,Terra Sancta, sive Promissionis, olim Palestina  ·

במאה ה-17[. תחריט נחושת צבוע ביד. 
 Regio Canaan Seu Terra Promissionis Postea Iudea Vel Palestina Nominata Hodie  ·
 .Matthäus Seutter Terra Sancta Vocata. מפת ארץ ישראל, עם סימון נחלות השבטים, מאת 

]אאוגסבורג, 1725[. תחריט נחושת צבוע ביד. 
סה"כ כמאה פריטים. גודל ומצב משתנים. 

רשימת המפות המלאה תישלח לכל דורש. 

פתיחה: $3000

98. Hebrew Map of Eretz Israel / Sefer "Be'er HaLuchot" – Ofen, 1817

·"Map of the Holy Land as it is in the Bible…copied from the Latin language by 
Jacob Auspitz of Ofen. Approbation…Moshe Mintz", [1816-7]. Plate 4 of Sefer 
"Be'er HaLuchot" by Jacob Auspitz.
Hebrew map of Eretz Israel with the territories of the Tribes, colored by hand. On 
the upper left corner - a fine cartouche with printing details and an illustration of 
Joshua holding a flag with the names of the Tribes and Elazar HaCohen. 47X36 cm. 
Professionally restored tears. Laor no. 884.

· Be'er HaLuchot… an extensive interpretation of five plates appearing at the 
end of the book which I copied in Hebrew…by Jacob Auspitz. Keniglikh ungarishn 
univerzitets. Ofen, 1817.
Incomplete copy with one plate only. 12 pp, [1] folded plate. 22 cm. Fair-good condition. 
Spotting. Dark spot on upper part throughout the leaves. Damages caused to the binding.

Opening price: $2000
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99. Extensive Collection of Eretz Israel Maps

An extensive and impressive collection of maps of 
Eretz Israel and the vicinity and illustration plates 
from voyage and exploration books – about 100 
lithographs, wood-cuts and engravings, some colored 
by hand.
Most of the maps and plates are from the 17th – 18th 
centuries; some are earlier while others are later.
The collection includes, amongst others:

· Beschreibung des heiligen Landes Canaan. Map 
of Eretz Israel on both sides of the Jordan River; the 
river drawn as a snake. Woodcut. A leaf from Heinrich 
Bunting's book "Itinerarium Sacrae Scripturae" 
(voyage through the Holy Scriptures). [Magdeburg, 
16th century].

· Asia Minor, map of Minor Asia. A leaf from 
Sebastian Münster's book "Cosmographia". [Basel, 
16th century]. Woodcut.

· Das Heilig Judischland mit ausztheilung der Zwolff 

Geschlechter. Map of Eretz Israel. From Sebastian 
Münster's book "Cosmographia". [Basel, 16th 
century]. Woodcut, colored by hand.

· Situs Terrae Promissionis. S.S. Bibliorum 
intelligentiam exacte aperiens per Chr. Adrichom. 
Map of Eretz Israel by Henricus Hondius [Amsterdam, 
17th century]. Drawn after a map of Eretz Israel by 
Christian van Adrichom.

· Terra Sancta, sive Promissionis, olim Palestina, by 
Frederick de Wit. [Amsterdam, 17th century]. Copper 
etching, colored by hand.

· Regio Canaan Seu Terra Promissionis Postea Iudea 
Vel Palestina Nominata Hodie Terra Sancta Vocata. 
Map of Eretz Israel, with the Tribes' terristories, by 
Matthäus Seutter. [Augsburg, 1725]. Copper etching 
colored by hand.
Lot of approx.100 items. Sizes and conditions vary.
Complete list of maps will be sent upon request.

Opening price: $3000

100. דיויד רוברטס – ליטוגרפיה - "בריכת בית חסדא", 
1841

 The Pool( בריכת בית חסדא ,)David Roberts( דיויד רוברטס
of Beit Hesda(. ליטוגרפיה, 1841. 

דיויד רוברטס )1796-1864(, פעל בלונדון. היה מחלוצי האמנים 
במאה ה-19 שהגיעו לצייר במזרח הקרוב ולהפיץ את נופיו בקרב 
סיטו"  "אין  מהירים  רישומים  רשם  רוברטס  האירופאי.  הציבור 

בצבעי מים ואחר כך הפכם לליטוגרפיות זמינות לציבור הרחב. 
38X52 ס"מ, ממוסגר, מצב טוב, כתמים בשוליים.

פתיחה: $250

100. David Roberts – Lithograph – "Pool of 
Bethesda", 1841

David Roberts, the Pool of Bethesda. Lithograph, 
1841. 
David Roberts (1769-1864), active in London. Roberts 
was one of the first painters who came to the Middle 
East and published and shared its views with the 
European audience. Roberts prepared quick skethes 
"In Situ" using watercolors, and later produced 
lithographs available to the public.
38X52 cm, framed, good condition, spotting at the edges.

Opening price: $250
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101. ספרי יהוסף שוורץ בנושא ארץ ישראל - מהדורות 
ראשונות

שנדפסו  הראשונות  מהמהדורות  שוורץ,  יהוסף  רבי  ספרי 
בירושלים:

1-4. ספר דברי יוסף, לרבי יהוסף שוורץ "מילדי האשכנזים יצ"ו", 
 .)1843( תר"ג  ירושלים,  ישראל.  ארץ  של  ואסטרונומיה  הלכה 
)ארבעה  ו'  עותק חסר: ללא קונטרס  הדפס עץ בשער הראשון. 
דפים(. כרוך עם הספר תבואות הארץ )והוא חלק ב' מספר דברי 
מחקר  הארץ".  ו"מעשה  הארץ"  "תוצאות  הספרים  ועם  יוסף(. 
מדעי והלכתי על ארץ ישראל. ירושלים, תר"ה 1845. ]8[, ע, ]6[ 
דף )חסר 4 דף(; ]2[ קנו, ]3[ דף; נב דף. )חמשה שערים(. 15 ס"מ. 
מצב טוב. כריכת קרטון עם שדרת עור. אקס-ליבריס של דוד ילין. 

חתימות בעלים עתיקות בכת"י ספרדי ואשכנזי. 
תרכ"א  ירושלים,  והרביעי(,  השלישי  )חלקו  יוסף  דברי  ספר   .5

.)1861(
בדברי  שונים  וענינים  ביאורים  תשובות,  פרדס,  תבואה,  פרי 
החכמה השוים לכל נפש. תיקונים והוספות לספר תבואות הארץ 
אשר יצא בשנת תר"ה. ]7[, רמז, ]1[ דף. 15 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

בפינות חלק מהדפים.
6. ספר דברי יוסף )חלקו השלישי והרביעי - ראש השני(. תשובות. 
ירושלים, תרכ"ב 1862. ]4[, קע, ]1[ דף. 15 ס"מ. מצב טוב. כריכת 

קרטון עם שדרת עור.
הרב המקובל והחוקר, הגאון רבי יהוסף שוורץ, מראשוני חוקרי 
עלה   ,1804 בשנת  בגרמניה  נולד  החדשה;  בעת  ישראל  ארץ 
לירושלים ב-1833, נפטר ב-1865. ספריו משמשים עד היום אבן 
יסוד לדיונים רבים בעניני הארץ, הן בתחום התורני-הלכתי והן 

בתחום המחקר המדעי-היסטורי של ארץ-ישראל.
ש' הלוי: 17, 31, 58, 62.

פתיחה: $600

101. Books by Joseph Schwarz about Eretz Israel 
– First Editions

Books by Joseph Schwarz, some of the first editions 
printed in Jerusalem:
1-4. Sefer Divrei Yossef, by Joseph (Yehossef) Schwarz. 
Halacha and Astronomy of Eretz Israel. Jerusalem, 
(1843). Woodcut on the first title page. Incomplete 
copy: pamphlet no. 6 (four leaves) is missing. Bound 
with "Tevu'ot HaAretz" (part two of Sefer Divrei 
Yossef) and with the books "Tozaot HaAretz" and 
"Ma'ase HaAretz". Sceintific and Halachic study of 
Eretz Israel. Jerusalem, 1845. [8], 70, [6] leaves (leaf no. 4 
missing); [2], 156, [3] leaves; 54 leaves. (Five title pages). 15 
cm. Good condition. Cardboard binding with leather spine. 
Ex-Libris of David Yellin. Ancient ownership inscriptions in 
Sephardic and Ashkenazic handwriting.
5. Sefer Divrei Yossef (third and fourth part), 
Jerusalem, (1861).
Pri Tevu'a, Pardess, Teshuvot, Beurim Veinyanim… 
Corrections and additions to Sefer Tevu'ot HaAretz 
published in 1845. [7], 247, [1] leaves. 15 cm. Good 
condition. Tears at the corners of some leaves.
6. Sefer Divrei Yosef (third and fourth part – Rosh 
Hasheni). Teshuvot. Jerusalem, 1862. [4], 170, [1] 
leaves. 15 cm. Good condition. Cardboard binding with 
leather spine.
The Kabbalist researcher, Gaon Rabbi Yehossef 
Schwarz, of the first researchers of Eretz Israel in 
modern times; was born in Germany in 1804, arrived 
in Jerusalem in 1833 and died in 1865. His books are 
still a foundation stone for discussions regarding the 
country's matters, in the biblical-halachic fields of 
study as well as in the scientific-historical research of 
Eretz Israel.
S. Halevi: 17,31,58,62.

Opening price: $600
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 –  1864-1865 ווילסון,  צ'ארלס   - ירושלים  מפת   .102
המפה המודרנית הראשונה של ירושלים

Ordnance Survey of Jerusalem ]מפה צבאית של ירושלים[, 
 ,)Captain Charles W. Wilson( וילסון  צ'ארלס  ידי קפטן  על 

י1864-5.

בשנת 1865 בשל תנאי תברואה חמורים בירושלים, פנה הממשל 
זו  בריטניה. בעקבות בקשה  העות'מני בבקשת סיוע לממשלת 
נשלח לארץ-ישראל על מנת לבדוק את השטח  וילסון  צ'ארלס 
ולשפר את מערכת הביוב. ב-1865, לסיכום מחקרו, פרסם וילסון 
של  הראשונה  המודרנית  המפה  למעשה  שהיתה  ומפה  ספר 

ירושלים. 
הימנית  הפינה  באזור  פיסה  חסרה  טוב,  מצב  ס"מ,   120X75

העליונה, סימני קיפול ומעט קרעים בשוליים.

פתיחה: $400

102. Map of Jerusalem – Charles Wilson, 1864-
1865 – First Modern Map of Jerusalem

Ordnance Survey of Jerusalem by Captain Charles W. 
Wilson, 1864-5.
In 1865, due to poor sanitary conditions in Jerusalem, 
the Ottoman governor turned to the British 
government for assistance. Following this request 
Charles Wilson was sent to Eretz Israel to survey the 
situation and to improve the sewage system. In 1865, 
to summarize his survey, Wilson published a book and 
a map which, in fact, was the first modern map of 
Jerusalem.
120X70 cm, good condition, missing piece at upper right 
corner, folding marks and minor tears around the edges.

Opening price: $400

וילנה,   – הקדושה  הארץ  מפת  עם  ציון  גבולי  ספר   .103
1899

ספר גבולי ציון, והוא השקפה כללית על גבולי ארץ ישראל כאשר 
יבואר בשער השני ונלוה לו מפה של ארץ הקדושה תוב"ב. מאת 

שבתי יעקב מאצקעוויטש. ווילנא, תרנ"ט 1899. 
בין השער הראשון לשער השני מופיעה "מפה של ארץ הקדושה 

עם כל המקומות אשר סביבותיה", בעברית וברוסית. 
]1[, כד' עמ' כולל מפה צבעונית. 24 ס"מ, מצב טוב-בינוני, כריכה 

רופפת, דפים דהויים, חורים אחדים.

פתיחה: $200

103. The Borders of the Holy Land – Vilnius, 1899

Sefer G'vulei Yisrael (The Borders of Israel), as 
explained on the second title page with a map of the 
Holy Land. By Shabtai Ya'akov of Etzkowitz. Vilnius, 
1899.
Between the first and second title page appears a 
"map of the Holy Land with all of the sites surrounding 
it", in Hebrew and Russian. [1], 24 pp including a map 
in color. 24 cm, good-fair condition, loose binding, faded 
leaves, several holes.

Opening price: $200
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תצלומים  לוחות   28  – המכפלה"  מערת   – "חברון   .104
ושרטוטים – פריז, 1928

 Hébron - Le Haram El-Khalil, Sépulture des Patriarches
]חברון – מערת המכפלה[, מאת L.H. Vincent, F. M. Abel ו- 
תיקיית   .1923 פריז,   .Ernest Leroux הוצאת   .E.J.H Mackay

הלוחות. 
מערת  בנושא  לחיבור  במקור,  נלווית,  אשר  זו,  לוחות  תיקיית 
המכפלה – הינה פרי מחקר אשר נעשה בידי צמד חוקרים מבית 
עם  בשיתוף  ולארכאולוגיה,  למקרא  בירושלים  הצרפתי  הספר 

המפקח מטעם מחלקת העתיקות של שלטון המנדט הבריטי. 
התיקיה כוללת 28 לוחות ובהם איורים, תצלומים ושרטוטים של 
מערת המכפלה. ביניהם: מבט כללי על חברון ומערת המכפלה; 
חמישה  לה;  ובסמוך  המכפלה  במערת  צולמו  אשר  תצלומים 
של  ותרשימים  המבנה  פנים  תכנית  מקופלים:  גדולים,  לוחות 

המבנה מבחוץ, ועוד. 
מקופל  חתוך,  לא  )גליון  עניינים  ותוכן  שער  דף   + לוחות   28
ס"מ,   58X39 לוחות  חמשה  ס"מ;   29X39 לוחות   23 לארבע(. 
מקופלים לשניים. מצב טוב. מעט קמטים. קרעים קלים וכתמים 

בשולי כמה מן הלוחות. פגמים קלים בתיקייה.
מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $250

104. "Hebron – Cave of Machpela" – 28 Plates - 
Photographs and Drawings – Paris, 1928

Hébron - Le Haram El-Khalil, Sépulture des Patriarches 
[Hebron – Cave of Machpela] by L.H. Vincent, F.M. 
Abel and E.J.H. Mackay. Paris: Ernest Leroux, 1923. 
Portfolio of plates.
The plates' portfolio, accompanying originally, a 
book about the Cave of Machpela (Cave of the 
Patriarchs), presents the research of two researchers 
from the French Biblical and Archaeological School 
in Jerusalem, in collaboration with the Inspector of 
Antiquities for the British Administration in Palestine.
The portfolio contains 28 plates with illustrations, 
photographs and drawings of the Cave of Machpela. 
Among the plates: View of Hebron and the Cave; 
photos taken in the Cave and next to it; five large 
plates, folded: plan of the interior and drawings of 
the exterior, and more.
28 plates + Title page and Table of Contents (uncut sheet, 
folded into four). 23 plates: 29X39 cm; five plates: 58X39 
cm, folded in two. Good condition. Slight creases. Slight 
tears and spotting around the edges of some of the plates. 
Minor damages to portfolio.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $250

105. מפת ירושלים משורטטת ביד, שנות ה-40

בד.  דמוי  נייר  על  בדיו  בכתב-יד,  ירושלים משורטטת  של  מפה 
אמצע שנות ה-40 בקירוב.

תשכח  ירושלים  אשכחך  "אם  ו–  "ירושלים"  למעלה  ימין  בצד 
במפה  ונהיר.  מדויק  בכתב  ביד,  משורטטת  המפה  ימיני". 
מופיעים ציוני מקומות רבים כמו: העופל, החומה שלפני החורבן, 
תחנת הרכבת במושבה הגרמנית, צריפי צבא בפאתי בקעה, בנין 
שמאל  בצד  פלאס.  ומלון  ג'ורג'  המלך  רחוב  בקרבת  הסוכנות 
ציונים  סימני  עם  ירושלים  סביבת  של  מוקטנת  מפה  למעלה 

שונים לישוב עברי וישוב ערבי. 
51X41 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $300

105. Hand-Drawn Map of Jerusalem, 1940s

Hand-drawn map of Jerusalem, ink on cloth-like 
paper, ca. mid 1940s.
On upper right side: "Jerusalem" and the verse -"If I 
forget thee Jerusalem…" The map is drawn by hand, 
in clear and precise handwriting. Numerous sites are 
marked on the map: the Ophel, the Wall prior to the 
destruction, railway station in the German Colony, 
Army barracks in Bak'a, The Jewish Agency building 
next to King George Street and Palace Hotel. On the 
upper left a small scale map of the Jerusalem vicinity 
with different marks for Jewish and Arab settlements. 
51X41 cm, good condition.

Opening price: $300
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106. שלוש מפות של ארץ ישראל

והמקורות  קפרט  עפ"י  נערכה  הזה,  בזמן  ישראל  ארץ  מפת   .1
היותר נאמנים והמארעות היותר חדשים. הוצאת "התחיה" של 
מאנזאהן  ל.  א.  ליטוגרפי  דפוס  יפו,  אלמאליח,  א.  את  פרץ  מ. 

]מונזון[, ירושלים, תרע"ט )1918-19(.
התש"י  ישראל,  למדינת  שתים  שנת  ישראל,  מדינת  מפת   .2
חלוקה  במפה  אביב.  תל  שפירא,  י.  ד"ר  הוצאת   .)1950(  5710
לפי גבולות בינלאומיים, גבולות "החלוקה" וקוי שביתת-הנשק. 
מסביב איורים: חייל וחיילת עם סמל ודגל ישראל, עולים, בנאים, 

נושאת אלומות ובעל תוקע.
והוצאה- עריכה   .)1951( ישראל,  למדינת  שלש  שנת  מפה,   .3
 Myer( איזקמן  מאיר  מעצב:  תל-אביב.  שפירא,  י.  ד"ר  לאור: 
Isaacman(. סביב איורים רבים ביניהם, חלוצים, חיילים, מכונות, 

מטוסים ועוד. 
גודל ממוצע: 65X35 ס"מ. מצב כללי טוב,  גודל ומצב משתנים, 

סימני קיפול.

פתיחה: $300

106. Three Maps of Eretz Israel

1. "Present-day Map of Eretz Israel", prepared 
according to Kiepert and other modern sources. 
"Hatechiya" publishing – M. Peretz and A. Almaliach, 
Jaffa, lithographic printing A.L. Monsohn, Jerusalem, 
1918-19.
2. "Map of Israel, State of Israel second year" (1950). 
Published by Dr. I. Shapira , Tel-Aviv. Map is divided 
according to International Borders, the "Division" 
Borders and the "Truce Lines". Surrounded by 
illustrations: soldiers with the state's emblem and 
flag, Olim, builders, a woman carrying a sheaf of 
wheat and a person blowing a Shofar.
3. "State of Israel, third year", (1951). Edited and 
produced by: Dr. I Shapira, Tel-Aviv. Designer: Myer 
Isaacman. Surrounding the map are illustrations of 
pioneers, soldiers, machines, airplanes and more.
Size and condition vary, average size: 65X35 cm. Overall 
good condition, folding marks.

Opening price: $300

פרנסיס  מאת  תצלומים  עם  ספר   – הקודש  ארץ   .107
בדפורד – לונדון, 1866

 The Holy Land, Egypt, Constantinople, Athens, Etc. Etc.
 – A Series of Forty-Eight Photographs, Taken by Francis
 Bedford… With Descriptive Text and Introduction by

W. M. Thompson. הוצאת Day & Son, לונדון, ]1866[. 
בדפורד  פרנסיס  הצלם  מאת  חלבון  הדפסי   48 הכולל  ספר 
)1816-1894(. בדפורד החל לעסוק בצילום בראשית שנות ה-50 
של המאה ה-19. בשנת 1862 התמנה על-ידי המלכה ויקטוריה 
למסע שערך  רשמי  כמלווה  וסביבותיה,  ישראל  ארץ  לצלם את 
יורש העצר אדוארד השביעי בארץ הקודש. התצלומים שלפנינו 

צולמו במהלך מסע זה. 
כל תצלום 9.5X12 ס"מ, מודבק ללוח ומתואר בדפוס. VII, 99 עמ', 
48 לוחות עם תצלומים מודבקים, כרך 25 ס"מ. מצב טוב, כריכה 
מלוכלך  הלוחות  אחד  כתמים.  מעט  מנותקים.  דפים  ומספר 
כריכה  טוב.  במצב  התצלומים  הדפים.  בצורת  עיוות  במיוחד. 
חותמות  המקורית.  הכריכה  חזית  מודבקת  חזיתה  על  חדשה, 

בעלים. 

פתיחה: $800

107. The Holy Land – Book with Photographs by 
Francis Bedford – London, 1866

The Holy Land, Egypt, Constantinople, Athens, Etc. Etc. 
– A Series of Forty-Eight Photographs, Taken by Francis 
Bedford… With Descriptive Text and Introduction by 
W. M. Thompson. London: Day & Son, [1866].
Book with 48 albumen prints by the photographer 
Francis Bedford (1816-1894). Bedford started to be 
involved with photography in the 1850s. In 1862, he 
received a royal appointment from Queen Victoria to 
accompany Edward, His Royal Highness the Prince of 
Wales, on his journey to the Holy Land, and in the 
capacity of royal photographer to photograph the 
region during their travels. The photos present in this 
book were taken during their journey. 
Each photo 9.5X12cm, mounted on a board and titled in 
the plate. VII, 99 pp, 48 photo plates, volume 25cm. Good 
condition, binding and several leaves detached, rebound 
with original front cover pasted down. Slight spotting. One 
plate quite dirty. Some leaves distorted. Photos in good 
condition. Restored binding. Ink stamps of previous owners.

Opening price: $800
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108. אלבום צילומי פליקס בונפיס - כריכת עץ זית

 Album Photograph. De Terre Sainte Photograph's
 .of the Holy Land Phtographien aus Dem Hl. Landes

ירושלים, ]סוף המאה ה-19[.
בעיקר  ישראל,  ארץ  של  תצלומים   35 מודבקים  האלבום  בדפי 
פליקס  הצרפתי  הצלם  מאת  תצלומים  ויפו.  ירושלים  מהערים 
בלוחות,  מתוארים   )Félix Bonfils, 1831-1885( בונפיס 
כנסיית  הכותל,  המצולמים:  האתרים  בין  ואנגלית.  בצרפתית 
הקבר, המגדל ברמלה, מסגד עומר ועוד. האלבום שלפנינו כרוך 
בכריכת עץ זית מהודרת, עם הטבעה של צלב ירושלים והכיתוב 

"Jerusalem" ו"ירושלם". 
תצלומים 22X28 ס"מ, אלבום 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים 

משוקמים שיקום מקצועי. כריכה מנותקת.

פתיחה: $1500

108. Félix Bonfils – Photo-Album - Olive Wood 
Binding

Album Photograph. De Terre Sainte. Photographs 
of the Holy Land. Phtographien aus Dem Hl. Landes. 
Jerusalem, [late 19th century].
35 photos of Eretz Israel are mounted on the album 
leaves, mainly of Jerusalem and Jaffa. Photos by the 
French photographer Félix Bonfils (1831-1885), titled 
in the plates in French and in English. Among the 
photographed sites: Western Wall, Church of the 
Sepulcher, Tower in Ramla, Omar Mosque and more. 
The album is bound in a fine olive wood binding, 
with an embossed Jerusalem Cross and the inscription 
"Jerusalem" and "Yerushalem" (in Hebrew). 
Photos 22X28 cm, album 25 cm. Good-fair condition. 
Professionally restored tears. Detached binding.

Opening price: $1500

109. אמריקן קולוני - אלבום תצלומים בכריכת עץ זית

הקודש[,  מארץ  ]תצלומים   Photographs of the holy Land
ירושלים,  קולוני,  אמריקן  הוצאת   ,)F. Vester( וסטר  פ'  הצלם 

]סוף המאה ה-19[.
וסטר,  פ'  קולוני  האמריקן  צלם  של  תצלומים   36 ובו  אלבום 
מודבקים על דפי קרטון עבים. התצלומים הם בעיקר של ירושלים 
 ."American Colony Jerusalem" בלוח  חתומים  וסביבותיה. 
כריכת עץ זית, על חזיתה נדפס הכיתוב "Jerusalem" ו"ירושלם". 
תצלומים 11X14.5 ס"מ. כריכה 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, שולי 

העמודים בלויים. כתמים, קרעים ושברים.

פתיחה: $400
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109. American Colony – Photo Album in an Olive 
Wood Binding

Photographs of the holy Land, photographer: F. 
Vester, produced by American Colony, Jerusalem, [late 
19th century].
Album with 36 photos by the American photographer 
F. Vester, mounted on heavy cardboard leaves. Photos 
are mainly of Jerusalem and the vicinity. Signed in 
the plate "American Colony Jerusalem". Olive wood 
binding; on the front appears a printed inscription: 
"Jerusalem" and "Yerushalem" (in Hebrew). 
Photos 11X14.5 cm. Binding 15.5 cm. Good-fair condition, 
worn edges of leaves. Spotting, tears and cracks.

Opening price: $400

110. אלבום תצלומים ופרחים מיובשים – הוצאת אברהים 
דבדוב 

הקודש[,  ארץ  ]תצלומי   Photographies de Terre-Sainte
הוצאת אברהים דבדוב )Abrahim Jousseph Dabdoub(. בית-

לחם-ירושלים, ]סוף המאה ה-19[. 
של  )צבעוניים(  פוטוכרום  תצלומי  שלושה-עשר  ובו  אלבום 
ועוד  יריחו,  בית-לחם,  יפו,  ירושלים,   - ישראל  בארץ  אתרים 
ורוסית(. מול כל תצלום  )מתוארים באנגלית, גרמנית, צרפתית 

מודבקים פרחים מיובשים, האופיניים לאזור. 
הכריכה  על  צדף.  שיבוץ  עם  מהודרת,  זית  עץ  בכריכת  כרוך 

הקדמית משובץ מגן-דוד )שיבוץ פיסות צדף ופיסות עץ בצבע 
ולצדו  ירושלים"  "צלב  משובץ  האחורית  הכריכה  על  שונה(. 

."Betlehem" מודפס
קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   30.5X23.5 אלבום  לוחות,   ]14[

בכריכה. כתמים. 

פתיחה: $700

110. Photo Album – Pressed Flowers – Abrahim 
Dabdoub

Photographies de Terre-Sainte [Photos of the Holy 
Land], published by Abrahim Jousseph Dabdoub. 
Bethlehem-Jerusalem, [late 19th century].
Album with thirteen photochrom photos (in color) 
of sites in Eretz Israel – Jerusalem, Jaffa, Bethlehem, 
Jericho, and more (titled in English, German, French 
and Russian). Pressed flowers, typical of the location, 
facing each photo.
Bound in an elegant olive wood binding, with a 
mother of pearl inlay. On the front cover – inlay 
of a Star of David (mother of pearl and wood in a 
different color). On the recto – "Jerusalem Cross" and 
the inscription "Bethlehem". 
[14] plates, album: 30.5X23.5 cm. Good condition. Slight 
damages caused to binding. Spotting.

Opening price: $700 

111. פליקס בונפיס - פנורמה של ירושלים

מורכבת  ירושלים[,  של  ]פנורמה   ,Panorama De Jerusalem
משלושה חלקים נפרדים, ]פליקס בונפיס[, ]סוף המאה ה-19[.

מתוארים  הזיתים.  הר  מכיוון  ירושלים  של  תצלומים  שלושה 
בלוח. מודבקים לשלשה לוחות קרטון נפרדים. 

התצלומים  על  כתמים  בינוני-טוב,  מצב  אחד.  כל  ס"מ   23X29
והקרטונים. קרעים.

פתיחה: $500

111. Félix Bonfils – Jerusalem Panorama

Panorama De Jerusalem, consists of three separate 
parts [ Félix Bonfils],[late 19th century].
Three photos of Jerusalem from the direction of the 
Mount of Olives. Titles in the plate. Mounted on three 
separate cardboard boards. 
23X29 cm each. Fair-good condition, spotting on photos 
and cardboards. Tears.

Opening price: $500

112. ספר-צילום - פנורמה של ירושלים, 1910

 Jerusalem: die Heilige Stadt und Umgebung; Rundschau
וסביבתה,  הקודש  עיר  ]ירושלים:   vom Turm der Dormitio
קלן,   ,Mönchengladbach הוצאת  דורמיציון[,  ממגדל  תצפית 

 .1910
צילום פנורמי של ירושלים, מודפס, מקופל וכרוך כספר. מצורפת 

חוברת בגרמנית )4 עמ'( עם הסברים מאת קונרד שיק. 
רוחב: 227 ס"מ, גובה: 23.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250
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112. A Photograph Folded and Bound as a Book 
– Panorama of Jerusalem, 1910

Jerusalem: die Heilige Stadt und Umgebung; 
Rundschau vom Turm der Dormitio [Jerusalem: 
Holy City and vicinity, view from Dormition Tower], 
Cologne: Mönchengladbach, 1910.
Panoramic photograph of Jerusalem folded and 
bound as a book. Attached is a booklet in German (4 
pp) with text by Conrad Schick. 
Width: 227 cm, height: 23.5 cm. Good condition.

Opening price: $250

113. תצלום הכותל המערבי – פטר ברגהיים

 .1865 ברגהיים,  פטר  מאת  תצלום  המערבי,  בכותל  מתפללים 
מתואר ומתוארך. חתום בלוח )חלק מן החתימה חתוך(. מתואר 

.Wailing wall Jerusalem 1865 :בכתב יד
29X24 ס"מ. מודבק על נייר 38.5X32. ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

113. Photograph of the Western Wall – Peter 
Bergheim

Worshipers praying at the Western Wall, photograph 
by Peter Bergheim, 1865. Titled and dated. Signed on 
the plate (part of the signature is chopped). Titled by 
hand: "Wailing Wall Jerusalem 1865".
29X24 cm. Mounted on paper 32X38.5 cm. Good 
condition.

Opening price: $300
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המאה  ראשית   – יפו-ירושלים  קו   – רכבת  תצלום   .114
ה-20

תצלום רכבת בקו יפו-ירושלים. ]שנות העשרה של המאה ה-20[. 
 pont du chemin de fer de )בצרפתית(:  בלוח  מתואר 

jérusalem ]גשר הרכבת לירושלים[. 
 A, Reid F.C.I חותמת:  התצלום  בגב  טוב.  מצב  ס"מ.   28X21.5

 ."(Eng.) Central News… Cairo egypt

פתיחה: $200

114. Photograph of a Train – Jaffa-Jerusalem – 
Early 20th Century

Photograph of a Jaffa-Jerusalem Train. [1910s].
Titled (on the plate - in French): pont du chemin de fer 
jérusalem [Jerusalem train - railway bridge].
28X21.5 cm. Good condition. Ink stamp on the reverse: 
"A. Reid F.C.I. (Eng.) Central News…Cairo Egypt".

Opening price: $200

115. אוסף תצלומים – ארץ-ישראל, ראשית המאה ה-20 
– משפחות בלקינד וחנקין

34 תצלומים, בעיקר תצלומי דיוקן, של משפחות בלקינד וחנקין. 
ארץ ישראל, ראשית המאה ה-20.

ארבעה תצלומים עם הקדשות לימימה בלקינד )1969 1891-( - 
נולדה בגדרה, אחותו של נעמן איש ניל"י, ומורה לאמנות. בנוסף, 
תצלום דיוקן של אולגה חנקין - אשת העליה הראשונה, מיילדת 
סוסקין  אברהם  שונים:  צלמים  פיינברג.  אבשלום  של  ודודתו 
 ,Daoud Sabungi יפו,  "צלמון"  פוטוגרפיה  ברוק,  ג'  ושותפו 

ועוד. 
גודל ומצב משתנים, גובה ממוצע 17 ס"מ, מצב כללי טוב.

פתיחה: $750

115. Collection of Photographs – Eretz Israel, 
Early 20th Century – Belkind and Hankin Families

34 photos, mainly portraits, of Belkind and Hankin 
families. Eretz Israel, early 20th century.
Four photos with dedications to Yemima Belkind 
(1891-1969) – born in Gedera, sister of Na'aman, 
"Nili" member, and an art teacher. In addition, 
portrait photo of Olga Hankin – of the first Aliya, a 
midwife and aunt of Avshalom Feinberg. Different 
photographers: Avraham Soskin and his partner G. 
Bruk, "Tzalmon" photography studio, Jaffa, Daoud 
Sabungi, and others. 
Size and condition vary, average height 17 cm, overall 
good condition.

Opening price: $750

116. אלבום תצלומים – וילנה, 1914 

אלבום ובו 61 תצלומים )שחור לבן( של העיר וילנה. 1914-1916.
אלבום תצלומים של חייל, כפי הנראה גרמני, שבתקופת מלחמת 
התצלומים,  בין  וקובנה.  וילנה  את  תיעד  הראשונה  העולם 
נמצאים כשמונה תצלומים המתעדים  אלבום,  בדפי  המסודרים 
וחיילים.  נופים  נראים  התצלומים  בשאר  היהודים,  חיי  את 

התצלומים מלווים בכותרות בכתב-יד, לעתים עם תיארוך. 
מצב  ס"מ,   12X18 האלבום  גודל  ס"מ,   9X13.5 התצלומים  גודל 

טוב. 
פתיחה: $800

116. Photo Album – Vilnius, 1914

Album with 61 photos (b/w) of Vilnius. 1914-1916.
A soldier's photo album, most probably a German 
soldier who documented the cities of Vilnius and 
Kovno during WW I. Among the photos are eight 
photos documenting Jewish life. The rest of the 
photographs portray views and soldiers. The photos 
are titled by hand and some are dated. 
Size of photos 9X13.5 cm, size of album 12X18 cm, good 
condition.

Opening price: $800
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117. אלבום תצלומים מרשים – העיר סלונים, 1923

סלונים,  העיר  של  ואיכותיים  גדולים  תצלומים   44 ובו  אלבום 
 .1923

על כריכת האלבום, המעוצב וכרוך כספר עבה, נטבע הכיתוב "א 
גרוס פון סלאנים 1923" ]דרישת-שלום מסלונים, 1923[. 

ס"מ(   18X23.5( גדולים  תצלומים  מודבקים  האלבום  בדפי 
המציגים אתרים ומבנים שונים בעיר: בית המרקחת, בית הכנסת 
)תצלומי חוץ ותצלומי פנים מרהיבים(, רחוב בתי המסחר, השוק 
ההומה ביום חמישי, בית העלמין היהודי, רב העיר, ראש הישיבה, 
טקס יובל למכבי האש, בתי חרושת, מראה העיר לאחר השריפה, 
המסגד, בית הכלא, )"די תפיסה"(, בית יתומים, מגן-דוד אדום, 

ילדי ומורי בית הספר ומוסדות יהודיים אחרים, ועוד.
והמצבה   16 ה-  במאה  קמה  סלונים  בעיר  היהודית  הקהילה 
 .1529 משנת  היא  הישן  היהודי  העלמין  בבית  ביותר  העתיקה 
בפרוץ מלחמת העולם השנייה ישבו בסלונים כ-16,000 יהודים 
שהיוו כמחצית מתושביה. מרביתם עסקו במלאכה ובתעשייה. 

ספר  בתי  בה  והיו  ציוניות  נוער  ותנועות  מפלגות  פעלו  בעיר 
של רשת "תרבות", "בית יעקב", "תחכמוני", בית ספר יידישאי, 
ישיבה וגימנסיה יהודית. בקהילה פעלו גם מוסדות תרבות ופנאי 

ובהם מועדונים וספריות ויצאו בה לאור כמה עיתונים יהודיים. 
התצלומים  משוקמים.  חלקם  בכריכה,  נזקים  ס"מ,   29 אלבום 
 12X16.5 בגודל  האחרונים  התצלומים  שני  טוב.  במצב  והדפים 

ס"מ.

פתיחה: $2000

117. Impressive Photo Album – City of Slonim, 
1923

Album with 44 large professional photos of the city 
of Slonim, 1923.
On the album cover, designed and bound as a book, 
appears an embossed inscription: "a gruss fun slonim 
1923" [regards from Slonim, 1923].
Large photos (18X23.5 cm) are mounted on the album's 
leaves, portraying sites and different buildings in the 
city: The pharmacy, the synagogue (exquisite exterior 
and interior photos), commercial street, market on 
Thursday, Jewish cemetery, city's rabbi, head of the 
Yeshivah, jubilee ceremony of the fire department, 
factories, city after a fire, the mosque, the prison, 
orphanage, Magen David Adom, school's pupils and 
teachers and other Jewish institutes, etc.
The origin of the Jewish congregation of Slonim dates 
back to the 16th century and the oldest gravestone 
in the old Jewish cemetery is from 1529. When WW 
II broke out 16,000 Jews lived in the city – about half 
of the total population. Most Jews were involved 
with labor and industry. Zionist parties and youth 
movements were active in the city, where there were 
schools of "Tarbut", "Beit Ya'akov", Tachkemoni", a 
Yiddish school, a Jewish Gymnasium and a Yeshivah. 
Culture institutes also operated in the city such as 
clubs and libraries, which also published several 
Jewish papers. 
Album: 29 cm, damages caused to the binding, some of 
which are restored. Photos and leaves in good condition. 
Two last photos: 12X16.5 cm.

Opening price: $2000
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ליטא,   – "כבוש"  הכשרה  מחנה   – תצלומים  לקט   .118
שנות ה-20

לקט תצלומים מליטא ומארץ ישראל – מחנה הכשרה, תלמידי 
ועוד.  כבישים,  סלילת  "אחוה",  קבוצת  "תרבות",  הספר  בית 

]שנות ה-20-30[. 
)כפי  בליטא  "כבוש"  ההכשרה  ממחנה  תצלומים  תשעה   .1-9
שנות  ]ליטא,  "החלוץ"(.  תנועת  של  הכשרה  קבוצת  הנראה, 

ה-20[. 
תצלומים קבוצתיים של חברי קבוצת ההכשרה: עבודה חקלאית, 
טיפול בבעלי חיים ועוד. באחד התצלומים נראים חברי הקבוצה 
מול מבנה אשר מעל דלתו הכתובת: "משק חלוצי כבוש, תרפ"ד-

תרפ"ח". חלקם מתוארים בצדם האחורי. אחד מתוארך: 1928. 
"תרבות"  העממי  הספר  בית  תלמידי  של  קבוצתי  תצלום   .10
באוטנה )אוטיאן, ליטא(. בצדו האחורי חותמת צלם מאוטיאן – 

"י. גארשיין" )יידיש וליטאית(.
"אחווה",  קבוצת  חברי  ונערות,  נערים  של  קבוצתי  תצלום   .11
בליטא.  "החלוץ"  תנועת  של  הראשונה  השיתופית  הקבוצה 

אוטנה )אוטיאן(, 1928. מתואר ומתוארך.
ומתוארך:  האחורי  בצדו  מוקדש  ילדה.  של  דיוקן  תצלום   .12

"אוטיאן, 1922". 
13-19. שבעה תצלומים מארץ ישראל, ]סוף שנות ה-20 או שנות 

ה-30[. רובם של פועלים בעבודות סלילת כביש.
מופיע  בלבירר, אשר  זוסמן  של  מצורפת תעודת מפקח-עירוני 

בחלק מן התצלומים )וכפי הנראה, התצלומים היו שייכים לו(. 
לשימוש  האחורי  בצדם  מחולקים  ס"מ.   14X9 תצלומים:   18
מן  חלק  בגב  בעט  רישומים  ס"מ.   9X7 אחד:  תצלום  כגלויה. 

התצלומים. מצב משתנה. כתמים. פגמים קלים. 

פתיחה: $300

118. Collection of Photographs – "Kibush" 
Training Camp – Lithuania, 1920s

Collection of photos from Lithuania and Eretz Israel 
– training camp, "Tarbut" school pupils, "Achva" 
group, paving roads, and more [1920s-30s].
1-9. Nine photos of the training camp "Kibush" 
in Lithuania (most probably "Hachalutz" training 
group). [Lithuania, 1920s].
Group photos of the members: agricultural work, 
caring for animals and more. The group's members 
are seen in one of the photos facing a building with 
a sign on its door: "Pioneers Farm Kibush 1924-1928" 
(Hebrew). Some of the photos are titled on the 
reverse, one photo is dated: 1928.
10. Group photo of "Tarbut school pupils in Utena 
(Lithuania). On the reverse appears and ink stamp of 
a photographer of Utena – "I. Garshein" (Yiddish and 
Lithuanian).
11. Group photo of boys and girls, members of "Achva" 
group, first cooperative group of "Hechalutz" in 
Lithuania. Utena, 1928. Titled and dated.
12. Portrait of a girl. Dedicated on the reverse and 
dated: "Utena, 1922",
13-19. Seven photos of Eretz Israel, [late 1920s or 
1930s]. Most photos portray workers paving a road.
Attached is a municipal-supervisor certificate in the 
name of Zussman Balbirer who appears in some of 
the photos (it is possible that the photos belonged 
to him).
18 photos: 14X9 cm. Divided on the reverse for use as a 
postcard. One photo: 9X7 cm. Inscriptions in pen on the 
verso of some of the photos. Condition varies. Spotting. 
Minor damages.

Opening price: $300
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119. פלשתינה בתמונות – ליאו קאהן

קאהן.  ליאו  צילום:  בתמונות[.  ]פלשתינה   Palästina im bild
הוצאת העתון Judische Zeitung )בו עבד קאהן(, וינה, ]1912[. 
קאהן  שצלם  תצלומים  של  איכותיות  הדפסות  עם  לוחות   148
בשנת  קק"ל  ובשיתוף  העתון  מטעם  ישראל  בארץ  בשליחותו 
1912. כותרות לתצלומים בגרמנית. התצלומים מציגים מושבות 
וערים, תצלומי נוף הארץ והמושבות מטולה, יסוד המעלה, כנרת 
ועוד וכן תמונות המתיישבים: ילדים, פועלים, תימנים; הגימנסיה 

העברית, בצלאל, ועוד. סט לא שלם )במקור 180 לוחות(. 
תצלומים 8.5X11.5, מודפסים על לוחות 17X20 ס"מ. מצב טוב. 
קרע בתצלום אחד, כתם בתצלום אחד. עטיפה מקורית, קרועה. 

פתיחה: $600

119. Palästina im Bild – Leo Kahn

Palästina im bild [Palestine in Photos]. Photography: 
Leo Kahn. Published by the Judische Zeitung 
newspaper (where Kahn worked), Vienna, 1912
142 plates with professional photos taken by Kahn 
during his mission to Eretz Israel in 1912, on behalf 
of the newspaper and in cooperation with the JNF. 
Captions in German. The photos feature colonies 
and cities, views of the country and Metulah, Yesod 
HaMa'ala, Kineret and more as well as photos of the 
settlers: children, workers, Yemenites; the Hebrew 
Gymnasium, Bezalel and more. Incomplete set 
(originally – 180 plates). 
Photos: 8.5X11.5 cm, printed on 17X20 cm plates. Good 
condition. Tear on one photo, spot on one photo. Original 
cover, torn.

Opening price: $600  

קו  הנחת   – תצלומים  חמישה   – סוסקין  אברהם   .120
חשמל באזור תל-אביב

תל-אביב,  באזור  חשמל  קו  הנחת  המתעדים  תצלומים  חמשה 
ראשון-לציון ורחובות, ]שנות ה-20[.

ארבעה תצלומים המתעדים הקמת עמודי חשמל ב"קו ראשל"ץ 
בני-ברק  מול  חשמל  עמוד  הקמת  המתאר  ותצלום  רחובות" 
)מתוארים בגבם בעט(. שני תצלומים חתומים בחותמת הצלם 
אברהם סוסקין )בהטבעה(. היתר צולמו גם כן, כפי הנראה, על-

ידי סוסקין.
באחד  קמטים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   11.5X16.5 תצלומים,   5
התצלומים, קילופים קלים באחר. רישומי בעלות בגב התצלומים.

פתיחה: $250

120. Avraham Soskin – Five Photographs – 
Placing Electrical Cables in the Tel-Aviv Area

Five photos portraying the placing of electrical cables 
in the area of Tel-Aviv, Rishon Le-Zion and Rehovot 
[1920s].
Four photos portray the erection of electrical poles 
for the "Rishon LeZion Rehovot" line and one photo 
documenting the erection of an electrical pole 
opposite Bnei Brak (titled on the reverse in pen). Two 
photos are stamped with photographer Avraham 
Soskin's ink stamp (embossed). The other photos 
were, presumably, also taken by Soskin.
5 photos, 11.5X16.5 cm. Good condition. Spotting. 
Creases on one photo, slight flaking on another. Ownership 
inscriptions on the reverse.

Opening price: $250
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ישראל  "ארץ  יריד  של  ייחודי  תצלומים  אלבום   .121
והמזרח הקרוב"

ייחודיים אשר צולמו בירידים שקדמו  אלבום ובו 124 תצלומים 
ל"יריד המזרח" ונערכו במהלך שנות ה-20 על-ידי חברת "מסחר 
ישראל  "ארץ  מירידי  הינם  התצלומים  הנראה,  כפי  ותעשייה". 

והמזרח הקרוב" שנערכו בשנים 1925-1926. 
ביניהם: שני תצלומים של ציורים )סקיצות( למבנים ולגנים בשטח 
היריד; תצלום המגרש שהועמד לרשות יזמי היריד על ידי עיריית 
תל-אביב, שעליו הוקמו מבני הקבע של "יריד המזרח" )נראה בו 
השלט "מגרש התערוכה והיריד של א"י והמזרח הקרוב"(; ביקורו 
והמושל  בכיר  בריטי  קולוניאלי  )פקיד  סטורס  רונלד  סר  של 
הבריטי(  המנדט  ימי  בראשית  ירושלים  של  הראשון  הבריטי 
העליון  הנציב  של  הפתיחה  נאום  בנייתו;  בשעת  היריד  באתר 
הלורד הרברט פלומר ו"מסיבת-תה" לכבודו; אגף הרהיטים, אגף 
המוסיקה, אגפי החרושת, הקוסמטיקה, הבריאות, הבנקים; אגף 
)ובו ביתנים של הוצאת "שטיבל" ושל האחים אליהו(;  הספרים 
ביתן "בצלאל", ביתן של אגודת הכורמים, יקבי ראשון לציון; ביתן 
החרושת  בית  של  ביתנים  "זינגר",  התפירה  מכונות  חברת  של 
לגפרורים "נור", מפעל השוקולד "נעם", עיריית תל-אביב, חברת 
 Survey of ביתן  מירושלים,  "המדפיס"  חברת  בונה",  "סולל 
Palestine, ביתני חברת "ללויד" וחברת ג'אפה, הביתן החקלאי 
אדמת  על  שנוסדו  העברים  העובדים  משקי  של  צמחים  )ובו 
מכבי  ביתן  מרוסיה,  בהמות  ביתן  היסוד(,  קרן  באמצעי  קק"ל 
האש ומשאית כיבוי האש של התערוכה, הביתן הלבנוני, הביתן 
המצרי, ביתן עבודות מהמזרח הקרוב )דמשק, פורט-סעיד(; וכן 
אוהל  היריד,  את  המקשטים  הנוי  וגני  החיות  גן  של  תצלומים 
שני  של  צילומים  האחרון  בעמוד  התערוכה.  ומשרדי  המשטרה 

מכתבים, מהרברט סמואל וסר גילברט פלקינגהם קלייטון, אשר 
הנציב  של  בימיו  הבריטי  המנדט  לממשלת  ראשי  כמזכיר  כיהן 

העליון הרברט סמואל )מתוארכים אפריל 1924(. 
"בשנת 1923 הקימה החברה 'מסחר ותעשיה' את האיגוד למען 
תוצרת הארץ, שהכריז 'מלחמה על אדישות הקהל לתוצרת הארץ 
ואי תשומת לב מצד חוגים ידועים מוסדות חשובים לכל מה שנוצר 
התערוכה  את  שנה  באותה  יזם  האיגוד  וחיזוק'.  טיפוח  ודורש 
הנסיונית הראשונה לתוצרת הארץ, שהתקיימה בארבעת חדריו 
חברות   16 בהשתתפות  רוטשילד  בשדרות  הציוני  המועדון  של 
מקומיות בלבד. למרות זאת, זכה היריד להצלחה עצומה וביקרו 
בו )בלא תשלום( למעלה מ-10 אלפים מבקרים )תל-אביב מנתה 

16 אלף תושבים באותה שנה(. 
גדולה  תערוכה  לקיים  היוזמים  את  עודדה  זו  תערוכה  הצלחת 
עמד  המארגן  הציבורי  הוועד  בראש  הארץ'.  'תוצרת  של  יותר 
ותעשיה'.  'מסחר  הכלכלי  העת  כתב  של  עורכו  גורדון,  יהושע 
מטרת  נוסחה  הארץ  תוצרת  למען  האיגוד  מטעם  במודעה 
האירוע: 'תערוכה זו תראה לנו את הישוב העובד, הבונה, היוצר 
וקיימות, תכריז התערוכה על  בדברים ממשיים, בעובדות חיות 
גידולנו ועל גודלנו. פה נראה את ארצנו כולה כמות שהיא, חיה 
החרושת  את  החקלאית,  התוצרת  את  נמצא  פה  ומתפתחת, 
העירונית, פה יראה לעין כל, מה פעלנו ומה יש לנו'." )קורבמן, 
צלם תל-אביבי אחר, מאת בתיה כרמיאל. הוצאת מוזיאון ארץ 

ישראל ויד בן-צבי, תל-אביב וירושלים, 2004, עמ' 79(. 
)מספר  ס"מ   11.5X17 ממוצע:  גודל  תצלומים.   124 סה"כ 
תצלומים קטנים יותר(. אלבום 28X35 ס"מ. מרבית דפי האלבום 

מנותקים. התצלומים במצב טוב. 

פתיחה: $5000

everything that needs support and strengthening." 
The union initiated the first experimental fair for 
local products. The fair was held in four rooms of 
the Zionist club on Rothschild Blvd. with only 16 
participants. The fair was very successful and more 
than 10,000 visitors (free entrance) visited the place 
(Tel-Aviv's population was only 16,000).
This successful fair encouraged the organizers to 
engage in the production of a larger fair. Yehoshua 
Gordon, editor of the economic periodical 'Commerce 
and Industry' headed the public committee that 
organized the fair. The announcement stated the aim 
of the fair: 'this fair will show us the working and 
building Yishuv, busy in creating real things. We shall 
see our land as it is, living and developing; we will 
find here produce, industry…'" (Korbman, a different 
Kind of Tel-Aviv photographer, by Batia Karmiel. Eretz 
Israel Museum and Yad Ben-Zvi publishing, Tel-Aviv 
and Jerusalem, 2004, p.79).
Total of 124 photos. Average size: 11.5X17 cm (several 
smaller photos). Album 28X35 cm. Most of the album's 
leaves are detached. Photos in good condition.

Opening price: $5000
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121. Unique Photo Album of the Fair of "Eretz 
Israel and the Near East" 

Album with 124 unique photos taken in trade-
fairs which preceded the "Levant Fair" and were 
held during the 1920s by the "Trade and Industry" 
company. It is possible, that the photos are of the 
"Eretz Israel and Near East" trade fairs held in the 
years 1925-1926.
Among the photos: two photos of drawings (sketches) 
of buildings and gardens in the fairgrounds; photo 
of the plot allotted to the fair operators by the 
municipality of Tel-Aviv where, later, the permanent 
pavilions of the "Levant Fair" were built (the sign 
"Exhibition Grounds of the Fair of Eretz Israel and the 
Near East" is seen in this photo); visit of Sir Ronald 
Stores (a British colonial official and the first British 
governor of Jerusalem in the early days of the British 
mandate) in the fairgrounds during construction; 
inauguration speech delivered by the High 
Commissioner Lord Herbert Plumer and a tea party 
in his honor; furniture wing, music wing, industry 
wings, cosmetics, health, banks; books wing (booths 
of "Shtiebel" publishing house and Eliyahu Bros.); 

booth of "Bezalel", booth of the wineries union 
and Rishon LeZion winery; booth of the "Singer" 
sewing machines, booths of "Nur" matches factory, 
"Noam"- chocolate factory, Tel-Aviv municipality, 
"Solel Boneh" company, "HaMadpis" company of 
Jerusalem, "Lloyd" and "Jaffa" booths, Survey of 
Palestine booth, agricultural booth (with plants 
brought from farms established on JNF lands through 
Keren HaYesod,), a booth with cattle from Russia, Fire 
departments stand, Lebanese booth, Egyptian booth, 
Booth exhibiting artifacts from the Middle East 
(Damascus and Port Said); as well as photos of the zoo 
and gardens around the fairgrounds, the Police tent 
and the fairground offices. On the last page appear 
photos of two letters, written by Herbert Samuel and 
Sir Gilbert Falkingham Clayton who served as the 
secretary of the British Mandate Government during 
the days of the High Commissioner Herbert Samuel 
(dated April 1924).
"In 1923 the 'Commerce and Industry' company 
established the Union for Local production which 
announced "war against the public's indifference 
towards products made in Palestine and lack of 
attention on the part of important institutes towards 

ישראל,  וארץ  תימן  אפריקה,   – תצלומים  אלבום   .122
1934 – יריד המזרח, הלוויית ביאליק

 1934 ישראל.  וארץ  תימן  מאפריקה,  תצלומים   95 ובו  אלבום 
בקירוב. 

האלבום היה שייך לדורין גינסברג )Doreen Guinsberg(, והוא 
מתעד את מסע-עלייתה לארץ ישראל מדרום אפריקה. 

)כיום  מארקש  לורנזו  של  תצלומים  כ-28   · התצלומים:  בין 
)טנזניה(,  א-סלאם  דאר  )מוזמביק(,  ביירה  מוזמביק(,  מפוטו, 
זנזיבר, מומבסה וסודן. · תצלומים של העיר עדן )תימן(, ובהם 
העיר  של  תצלומים   · תימנים.  יהודים  של  תצלומים  שלושה 
העתיקה בירושלים ושל תל-אביב. · תשעה תצלומים של "יריד 
נחמן  חיים  הלוויית  של  תצלומים  ארבעה  ב-1934.·  המזרח" 
ביאליק בתל-אביב, 1934. · תצלומים של המושבות נס-ציונה, 
רחובות וראשון לציון. · תצלומים של כינוס "הפועל" ב-1934. · 
תצלומים של מקוה ישראל, כולל תצלום לצד קברו של קרל נטר. 
· שני תצלומים של עזה. · ועוד. התצלומים מתוארים באנגלית 

בדפי האלבום. 
 30.5X20 :9 בקירוב. מסודרים באלבוםX6.5 :סה"כ 95 תצלומים
כריכת  ובשולי  בשדרה  קרעים  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ. 

האלבום. 

פתיחה: $300
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122. Photo Album – Africa, Yemen and Eretz 
Israel, 1934 – Levant Fair, Bialik's Funeral

Album with 95 photos of Africa, Yemen and Eretz 
Israel, ca. 1934.
The album belonged to Doreen Guinsberg and 
documents her Aliyah from South Africa to Eretz 
Israel.
The album includes: · Approximately 28 photos 
of Lorenzo, Marakesh (present day Maputo, 
Mosambique), Beira (Mozambique), Dar-el-Salam 
(Tanzania), Zanzibar, Mombasa and Sudan. · Photos 
of the city of Aden (Yemen) including three photos of 
Yemenite Jews. · Photos of the old city of Jerusalem 
and of Tel-Aviv. · Nine photos of the Levant Fair in 
1934. · Photos of Nes-Ziona, Rehovot and Rishon 
LeZion. · Photos of "HaPoel" convention in 1934. · 
Photos of Mikve Israel, including a photo taken next 
to Karl Neter's grave. · Two photos of Gaza. · and 
more. The photos are titled in English on the album's 
leaves. 
Total of 95 photos: ca. 9X6.5 cm. Album: 30.5X20 cm. 
Good condition. Minor damages. Tears on the spine and 
around the edges of the album's binding.

Opening price: $300

שנות  "עיינות",  פועלות  משק   – תצלומים  אלבום   .123
ה-30

במשק  היום-יום  חיי  את  המתארים  תצלומים   73 ובו  אלבום 
)דורין(  דבורה  לפועלת  שייך  היה  האלבום  "עיינות".  הפועלות 

גינסברג.  1932 בקירוב. מתואר באנגלית.
משק הפועלות נוסד ליד נס ציונה ב-1930. מטרתו היתה הכשרת 

נערות לעבודה חקלאית וליישוב הארץ.
במשק  המרכזי  הבניין  של  בנייתו  שלבי  נראים  בתצלומים 
עבודת  הירק,  גן  השומר,  בפרדס,  העבודה  ב-1932,  שהושלם 

השדה, והווי החיים במשק. 
ס"מ.   17X23.5 אלבום  ס"מ,   6X9 התצלומים:  של  ממוצע  גודל 

מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

123. Photo Album – "Ayanot" – Training Farm for 
Women Workers, 1930s

An album consisting of 73 photos portraying daily 
life in "Ayanot" training farm for women workers. 
The album belonged to Doreen Guinsberg. Ca. 1932. 
Titled in English.
The farm was founded next to Nes Ziona in 1930. Its 
aim was to train girls for agricultural work and for 
settling in the country.
The photos portray the stages of constructing the 
central building which was completed in 1932. Work 
in the orange grove, the guard, vegetable garden, 
field work, and life in the village. 
Average size of photos: 6X9 cm, album: 17X23.5 cm. 
Overall good condition.

Opening price: $250

124. אלבום תצלומים מארץ ישראל – "שירות הצילום של 
מטסון" / "אמריקן קולוני", שנות ה-40

אלבום ובו 195 תצלומים מארץ ישראל )ומירדן(. חתומים כולם 
 The Matson Photo Service, בחותמת  בודדים(  )למעט 

Jerusalem, Palestine, ]שנות ה-40[. 
לחם,  מבית  נוספים  תצלומים  ירושלים.  מהעיר  תצלומים רבים 
קבר רחל, עין כרם, יריחו, ים המלח ועבר הירדן המזרחי )עמאן(, 
הכנרת וסביבתה, נצרת, חיפה, יפו, רמלה ולוד. תצלומים אוויריים 

של הר תבור, דגניה והמעינות החמים בטבריה. מסודרים כולם 
באלבום עור שבחזיתו לוח נחושת מרוקע )"מגדל דוד"(. 

אלבום  ס"מ(.   5X5.5 )חלקם  ס"מ   6X8 לתצלומים  ממוצע  גודל 
31X20.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

124. Photo Album – Eretz Israel – "The Matson 
Photo Service" / "American Colony", 1940s

Album with 195 photos of Eretz Israel (and Jordan). 
All stamped (except for a few) with the ink stamp of 
"The Matson Photo Service, Jerusalem, Palestine", 
[1940s].
Numerous photos of Jerusalem. Additional photos 
of Bethlehem, Rachel's Tomb, Ein Karem, Jericho, 
the Dead Sea and Transjordan (Amman), the Sea of 
Galilee and the vicinity, Nazareth, Haifa, Jaffa, Ramla 
and Lod. Aerial photos of Mount Tabor, Degania and 
hot springs in Tiberias. Arranged in a leather album 
with a hammered copper plaque on its binding 
("Tower of David"). 
Average size of photos: 6X8 cm (several photos: 5X5.5 
cm). Album: 31X20.5 cm. Good condition.

Opening price: $500
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זולטן   – הנוער  עליית   – תצלומים  עם  פורטפוליו   .125
קלוגר

בתוך  נתונים  לבן  בשחור  תצלומים  עשרה   ,"Jugend-Alijah"
ביסמרק  פוטו   ,)M. Gerson( גרשון  מ.  הוצאת  פורטפוליו. 

)Bismarck-Photo(, ארץ-ישראל-גרמניה, שנות ה-30.
ליאו  ד"ר  הקדשה  כרטיס  )עם  באוגדן  נתונים  תצלומים  עשרה 
בכותרות  ומלווים  קרטון  על  מודבקים  התצלומים  פישר(. 
לומדים  חקלאית,  עבודה  הנוער:  עליית  של  תיאורים  בגרמנית. 
בחדר ובירושלים. ביניהם תצלום של הצלם זולטן קלוגר, "העליה 
לעין חרוד" משנת 1934 ואפשר כי גם התצלומים האחרים צולמו 

על ידו. 
תצלומים 11.5X16 ס"מ, תיקיה 35 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

125. Portfolio with Photographs – Aliyat HaNo'ar 
– Zoltan Kluger

"Jugend-Alijah": Ten photos in b/w in a portfolio. 
Published by M. Gerson, Bismarck-Photo, Eretz Israel-
Germany, 1930s.
Ten photos in a portfolio (with a dedication card in the 
name of Dr. Leo Fisher). The photos are mounted on 
cardboard and accompanied by captions in German. 
Views of Aliyat HaNo'ar; agricultural work, students 
in a Heder and in Jerusalem. Among the photos – a 
photo by Zoltan Kluger, "HaAliya Le-Ein Harod" from 
1934. It is possible that the other photos have also 
been taken by him. 
Photos: 11.5X16 cm, portfolio: 35 cm. Good condition.

Opening price: $250

 - זולטן קלוגר  126. תצלומי-אויר של ארץ ישראל מאת 
מתנת זלמן שוקן לידידיו לכבוד יום הולדתו ה-60

עשרה תצלומי-אויר איכותיים מאת זולטן קלוגר, מתנת שלמה 
זלמן שוקן לידידיו מברכיו לכבוד יום הולדתו השישים. ירושלים, 

ספטמבר 1938.
התצלומים מוצמדים לקרטון, מתוארים בגרמנית בצדם האחורי 
ונתונים בקופסה המקורית. בתצלומים נראים: ירושלים – העיר 
העתיקה, הר הצופים, האוניברסיטה העברית, תל-אביב, חיפה 
נחום  כפר  בית-יוסף,  מושב  יחזקאל,  כפר  לציון,  ראשון  והנמל, 
יריחו. מצורפים שני דפים, באחד רשימת  ונהר הירדן בסביבות 
התצלומים )גרמנית(, ובשני )חסר והושלם בפקסימיליה( ברכה 

מודפסת. 
גודל כל תצלום 28.5X23 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

126. Aerial Photographs of Eretz Israel by Zoltan 
Kluger – Zalman Schocken’s Gift to Friends for 
his 60th Birthday – 1938

Portfolio containing ten aerial photographs of 
Eretz Israel, by the photographer Zoltan Kluger. 
Commissioned by Zalman Schocken and gifted by him 
to friends and well-wishers on the occasion of his 60th 
birthday. Jerusalem, September 1938.
Each photograph mounted on cardboard with a 
descriptive label in German on the reverse. The 
photographs, contained in their original cloth-
covered box, show The Old City in Jerusalem, Mount 
Scopus, the Hebrew University, Tel-Aviv, Haifa Port, 
Rishon LeZion, Kfar Yehezkel, Moshav Beit-Yossef, 
Kfar Nahum [Capernaum] and the Jordan River near 
Jericho. Included are two pages, one with a list of the 
photographs and the second (missing and provided 
in facsimile) with a printed greeting from Schocken. 
Size of each photo 28.5x23cm. Good condition. 

Opening price: $400
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127. "מגילת ההסתדרות" ו"חבריא" – משה וורוביצ'יק

שתי חוברות עם תצלומים מאת הצלם משה וורוביצ'יק:
במעלה,  הוצאת  העובד.  הנער  של  תמונות  ספר   – חבריא   .1
פגמים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   64  .1935 תל-אביב, 

בעטיפה. עטיפה אחורית ודף אחרון מנותקים חלקית. 
2. מגלת ההסתדרות, מאת מ. בוגדן, הוצאת המרכז לנוער של 

הסתדרות העובדים בארץ-ישראל, תל-אביב, תרצ"ה ]1935[. 
כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  תצלומים.  כולל  ס"מ,   20 עמ',   108

קרעים בשולי העטיפה, חותמות. סרט בד מודבק על העטיפה.

פתיחה: $400

127. "Megilat HaHistadrut" and "Hevraya" - 
Moshe Vorobeichik

Two brochures with photos by Moshe Vorobeichik:
1. Hevraya – photography book of HaNoar HaOved. 
Tel-Aviv: "BaMa'aleh, 1935. 64 pp, 24.5 cm. Good 
condition. Spotting. Damaged cover. Back cover and last 
leaf – partly detached.
2. Megilat HaHistadrut, by M. Bogdan, published by 
the Youth Center of the Histadrut, Tel-Aviv, 1935. 
108 pp, 20 cm, including photos. Fair-good condition. 
Spots, tears around the edges of the cover, ink stamps. 
Cloth ribbon pasted on the cover.

Opening price: $400

יוסף  128. מסגד אל-ג'זאר בעכו - תצלום מאת שמואל 
שוויג

מסגד אל-ג'זאר בעכו, תצלום מאת שמואל יוסף שוויג. מודבק 
המסגד  "עכו  ומתוארך:  מתואר  בעפרון,  חתום  קרטון.  לוח  על 

 ."1945
המוזיאון  כחומר",  צילום  שוויג,  יוסף  "שמואל  הופיע בתערוכה 
נעמה  אוצרת:   .2010 תל-חי,  התעשייה  בגן  לצילום  הפתוח 
טוב.  מצב  ס"מ.   43X52 במסגרת  ס"מ,   28X36.5 תצלום  חייקין. 

פגמים קלים בשוליים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $600

Slight damages around the edges. Not examined out of 
frame.

Opening price: $600

128. Al-Jazzar Mosque in Acre – Photograph by 
Shmuel Joseph Schweig

Al-Jazzar Mosque in Acre, photo by Shmuel Joseph 
Schweig. Mounted on cardboard. Signed in pencil, 
titled and dated: "Acre the Mosque 1945".
Was exhibited at: "Shmuel Joseph Schweig, 
Photography as Material", Open Museum for 
Photography, Tel-Hai, 2010. Curator: Na'ama Haikin. 
Photo: 28X36.5 cm, framed: 43X52 cm. Good condition. 
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"פאריטה"  המעפילים  אניית   - תצלומים  תשעה   .129
בחופי תל-אביב, 1939

לחופי  "פאריטה" סמוך  אניית המעפילים  תשעה תצלומים של 
תל-אביב, מאת הצלם ולטר צדק. תל-אביב, 22 באוגוסט 1939.

"עליית  במסגרת  לארץ  הובאה  "פאריטה"  המעפילים  אניית 
התנועה  של  הבלתי-ליגאלית  ההעפלה  תנועת  פי",  על  אף 
ואצ"ל.  בית"ר  הצה"ר,  ברית  על-ידי  שאורגנה  הרוויזיוניסטית, 
שבים  קונסטנצה  מנמל   1939 ביולי  ב-12  לדרך  יצאה  האנייה 
השחור, כשעל סיפונה 857 בית"רים מגרמניה, אוסטריה, פולין 
ומרומניה. מסעּה של "פאריטה" תוכנן להימשך כשבוע, אך נמשך 
42 יום. לאחר תלאות רבות, כמעט ללא מזון ומים, הגיעה הספינה 
לחופי תל אביב ב-22 באוגוסט 1939. הספינה עלתה על שרטון 
והמעפילים  מהחוף  מטר  כחמישים  נתקעה  "ריץ",  מלון  מול 
קיבלו  מכן  לאחר  ימים  כעשרה  הבריטים.  ידי  על  ונעצרו  הורדו 

סרטיפיקטים ושוחררו.
אל  והבאתם  האנייה  מן  המעפילים  הורדת  נראים  בתצלומים 
החוף בסירות, מתן טיפול רפואי, ועוד. שמונה חתומים מאחור 

בחותמת הצלם ולטר צדק, אחד חתום בחתימתו.
18X13 ס"מ )אחד 17X10 ס"מ(. מצב טוב. כתמים וסימני הדבקה 
בגב התצלומים. קו קפל רוחבי באחד התצלומים. תצלום אחד 

קרוע ומחוזק בנייר דבק

פתיחה: $1200

129. Nine Photographs – Illegal Immigrant Ship 
"Parita" Near the Tel-Aviv Shores, 1939

Nine photos depicting Illegal Immigrant ship "Parita" 
near the Tel-Aviv shores, by photographer Walter 
Zadek. Tel-Aviv, August 22, 1939. 
The Illegal Immigrant ship "Parita" arrived through 
"Af Al Pi" operation – the illegal immigration 
movement of the Revisionist Movement organized by 
Hatzohar, Beitar and Etzel. The ship sailed on July 12, 
1939 from Constanza port in the Black Sea with 857 
members of Beitar on board, from Germany, Austria, 
Poland and Romania. The journey was supposed 
to last one week but lasted 42 days. After endless 
hardships, almost with no water or food, the ship 
reached the shores of Tel-Aviv on August 22, 1939. A 
sandbank opposite "Ritz" hotel, about fifty meters 
from the shore forced the immigrants to disembark. 
They reached the shore in small boats, and were 
arrested by the British. Ten days later they received 
certificates and were released. The photos portray 
immigrants brought to shore in small boats, medical 
care, etc. Eight are signed on the reverse with the 
photographer's (Walter Zadek, 1900-1992) ink stamp, 
one photo with his signature. 
13X18 cm, (one 17X10 cm). Good condition. Spotting and 
glue remnants on the reverse. Horizontal folding mark on 
one photo. One torn photo, fastened with adhesive tape.

Opening price: $1200

בארץ  בריטי  קצין  של  תצלומים  אלבום   .130
ישראל – פיצוץ גשר יבנה

 ,1945 מרץ-דצמבר  תצלומים.  כ-80  ובו  אלבום 
)אנגלית(.

של  חייו  הווי  את  מתארים  באלבום  התצלומים 
ובסביבתה.  בארץ-ישראל  שירותו  בעת  בריטי  קצין 
בדפי  ברובם.  ומתוארכים  מתוארים  התצלומים 
האלבום ששה תצלומים של גשר יבנה, שצולמו יומיים 
 15.5X22 ,לאחר הפיצוץ ביולי 1945 )שניים מהם גדולים
ליד  יבנה,  ומסילת  גשר  פוצצו  ב-23.7.1945  ס"מ(. 
הכפר הערבי יבנה, במבצע משותף של כוחות האצ"ל 
והלח"י. הפיצוץ שיתק באופן זמני את תנועת הרכבות 
בין ארץ-ישראל למצרים. בשאר דפי האלבום תצלומים 
של הקצין באתרים שונים בארץ-ישראל, סוריה, ירדן, 

בולגריה ויוון. 
אלבום: 19 ס"מ, תצלומים: 8 ס"מ בממוצע. מצב טוב.

פתיחה: $300

130. Photo-Album of a British Officer in Eretz 
Israel – Bombardment of the Bridge of Yavne

Album with about 80 photos. March-December 1945, 
(English).
The photos portray the life of a British officer serving 
in Eretz Israel and the vicinity. Most photos are 
titled and dated. Six photos in the album feature 
the bridge of Yavne and were taken two days after 
the bombing in July 1945 (two large photos 15.5X22 
cm). On 23.7.1945 the bridge and railway, next to the 
Arab village of Yavne, have been bombed by Etzel 
and Haganah in a joint operation. The bombing 
paralyzed, temporarily, the traffic of trains between 
Eretz Israel and Egypt. Other photos in the album 
portray the officer in various sites in Eretz Israel, Syria, 
Jordan, Bulgaria and Greece. 
Album: 19 cm, photos: average size 8 cm. Good condition.

Opening price: $300
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האוויר  בחיל  יהודי  חייל  של  תצלומים  אלבום   .131
צפון   / ישראל  ארץ   – השנייה  עולם  במלחמת  המלכותי 

אפריקה / מחתרות

אלבום תצלומים של א. האוזר, יהודי תושב ארץ ישראל ששירת 
העולם  במלחמת   )RAF-ה( הבריטי  המלכותי  האוויר  בחיל 
ישראל, מתקופת שירותו בצפון  ולאחר מכן חזר לארץ  השנייה 
אפריקה ובאיטליה ועד תקופת שהותו בארץ ישראל לפני הקמת 

המדינה. 1940-1948. 
א. האוזר היה פליט מגרמניה שהגיע לארץ ישראל בשנות ה-30. 
המלכותי.  האוויר  לחיל  וגויס  הבריטי  לצבא  התנדב  ב-1940 
 Motor Transport( הרכב  למחלק  הצטרף   1940 באוגוסט 
הצפון- בזירה  לחמה  אשר   RAF-ה של   276 כנף  של   )Section

חיל  של  האזורית  במפקדה  שירת   1943 ינואר  עד  אפריקאית. 
היחידה של האוזר  האוויר המלכותי בקהיר. לאחר מכן סופחה 
הגנרל  של  פיקודו  תחת  הבריטי,  הצבא  של  השמינית  לארמיה 
הארמיה  עברה  אפריקה,  בצפון  הניצחון  לאחר  מונטגומרי. 
השמינית לאיטליה, שם שירת האוזר עד שנת 1945. באותה שנה 

חזר לארץ ישראל והשתחרר מהצבא הבריטי. 
לפנינו כ-400 תצלומים, מסודרים באלבום, המתעדים את סיפורו 
של האוזר במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה, משנת 1940 

עד אמצע 1948:
בצפון  הקרבות  באזורי  שירותו  מתקופת  תצלומים  כ-120   ·
בין  ועוד(.  תוניס  טריפולי,  בנגאזי,  טוברוק,  )מצרים,  אפריקה 
קרב  ומטוסי  טנקים  ותוצאותיה:  הלחימה  מראות  התצלומים 
גרמניים שרופים, שבויי מלחמה איטלקים וגרמנים, קרב אווירי, 
אישיים,  תצלומים  וכן  ועוד;  הרוסים,  מבנים  מוקשים,  שדות 
הבריטי  בצבא  אחרים  יהודים  חיילים  עם  ממפגשים  תצלומים 
תצלום  בטריפולי,  "מכבי"  ארגון  )תצלום  יהודיות  קהילות  ועם 

קבוצתי של יהודים טריפוליטאים, ועוד(. 
· כ-70 תצלומים מתקופת שירותו באיטליה, ביניהם תצלומים 
הגדול  הכנסת  בית  ישראל;  לארץ  בדרכם  יהודים  פליטים  של: 
ברומא )ואירוע קבלת שבת(; תצלום פנים בית הכנסת בפירנצה 
ב-1944 )לאחר שהופצץ בידי הגרמנים(; טקסי קבורה של חללי 
נראים גם  הבריגדה היהודית שנפלו בקרבות בנהר הסניו, בהם 
רבני הבריגדה; חנה רובינא בעת ביקור אצל חיילי הבריגדה; ועוד. 
· כ-80 תצלומים מתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל, החל 
משחרורו של האוזר מהצבא בסוף 1945 ועד יוני 1948, המתעדים 
ההעפלה,  לעצמאות,  המאבק  המנדט,  משטר  תחת  החיים  את 
השונות;  המחתרות  של  רחוב  מודעות  ועוד:  השחרור  מלחמת 
"גאולה"  המעפילים  אניות  על  הבריטיים  הכוחות  השתלטות 
תש"ז"  אירופה  "יציאת  המעפילים  אוניית  היהודים";  ו"מדינת 
המעופפת"  "החבית  מבצע  נתניה;  על  הפגזות  )אקסודוס(; 

המוסדות  בבניין  הפיגוע  ידוע(,  לא  תצלום  )כולל  האצ"ל  של 
המרכזית  התחנה  על  המצרית  ההפצצה  בירושלים;  הלאומיים 
חופי  מול  אלטלנה  הספינה  העצמאות;  יום  חגיגות  בתל-אביב; 

תל-אביב )תצלום לא ידוע(; ועוד. 
מטיולים  ותצלומים  ומשפחתיים  אישיים  תצלומים  כ-130   ·
בארץ ישראל: כנס מחולות העם בקיבוץ דליה, טיולים בנתניה, 

קיסריה, צפת, קליה, תל-אביב, ירושלים ועוד. 
גודל ממוצע לתצלומים 6X8.5 ס"מ חלקם 4.5X6 ס"מ, או גדולים 
כיתוב המתאר את שנראה  נושאים  כל התצלומים  יותר. כמעט 
בהם. אלבום 28.5 ס"מ. מצב טוב, ללא כריכה. חלק מהתצלומים 

מודבקים לדפי האלבום. מעט כתמים. בלאי קל בשולי הדפים.

פתיחה: $500

Altalena stranded off the Tel-Aviv shore (an unknown 
photo); and more.

· Around 130 personal and family photos of life 
in 1940s Eretz Israel: Folk dances festival in Kibbutz 
Dalia, trips and hikes to Netanya, Caesarea, Safed, 
Kalia, Tel-Aviv, Jerusalem, and others).
Average size of photos circa 6X8.5 cm, some 4.5X6 cm 
or larger. Almost all the photos titled with a description of 
what they show. Album 28.5 cm, lacking a cover. Good 
condition. Some of the photos are glued to the album’s 
pages. Minor spots. Minor wear to margins.

Opening price: $500
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during a visit with Brigade soldiers; and more.

· About 80 photos of the British Mandate period 
in Eretz Israel, starting with Hauser’s release from 
the British Army in late 1945 up until June 1948. 
These images document life under the Mandate, the 
struggle for independence, the Ha’apala, the War of 
Independence and more: illegal wall placards hung by 
the various underground movements; British forces 
boarding the Ha’apala ships “Geula” and “Medinat 
HaYehudim” carrying illegal immigrants; the Exodus 
illegal immigrant ship; bombardment of Netanya; 
Etzel’s [Irgun] secret “ Flying Barrel” operation to 
blow up the British Police HQ in Haifa (including an 
unknown photo); the terrorist attack on the National 
Institutes Building in Jerusalem; the Egyptian 
bombardment of the Central Bus Station in Tel-Aviv; 
Day of Independence celebrations; the Irgun ship

131. Photo Album – Jewish RAF Soldier during 
WW II – Eretz Israel / North Africa / Underground 
Movements

Photo album belonging to A. Hauser, a Jewish 
resident of Eretz Israel who served in the British Royal 
Air Force (RAF) during WW II and then returned to 
Palestine, covering the period of his service in the RAF 
in North Africa and Italy and his return to and stay in 
Eretz Israel up until independence. 1940-1948.
A. Hauser was a refugee from Germany who arrived 
in Eretz Israel in the 1930s. In 1940, he volunteered 
for the British Army and was drafted into the RAF. 
In August 1940 joined the Motor Transport Section 
of Wing 276 of the RAF, which fought in the North 
African front. Until January 1943, he served in the 
regional RAF headquarters in Cairo. His unit was 
then annexed to the Eighth Army of the British forces 
under General Montgomery. After the victory in 
North Africa, the Eighth Army moved north to Italy 
where Hauser served until 1945. He then returned to 
Eretz Israel and was discharged from the British Army. 
The album contains about 400 photos documenting 
Hauser’s life during WW II and afterwards, from 1940 
until mid 1948:

· About 120 photos of his service in the battle zones 
of North Africa (Egypt, Tobruk, Benghazi, Tripoli, Tunis 
and more). Many photos show scenes of the war and 
its outcome: destroyed German tanks and aircraft, 
Italian and German prisoners of war, mine fields, an 
aerial dogfight, destruction of buildings and towns, 
and more, a number of personal images, photos of 
encounters with other Jewish soldiers serving in 
the British Army and with local Jewish communities 
(including a photo of the “Maccabi” organization in 
Tripoli, a group photo of Jews in Tripoli, and more).

· Circa 70 photos of Hauser’s army service in Italy, 
including photos of: Jewish refugees on their way 
to Eretz Israel; the Great Synagogue in Rome (with 
a Shabbat Service); the interior of the destroyed 
synagogue in Florence in 1944 (after the German 
bombardment); funeral services of Jewish Brigade 
soldiers who fell during the battle for the Senio River, 
showing also the Brigade’s rabbis; Hanna Rovina 

132. אלבום לזכר חייל שנפל במלחמת השחרור

אלבום תצלומים לזכר החייל מיכאל יעקבי )1948-1928(, שנפל 
יום  לפני  ימים  )תשעה  צפת  לשחרור  בקרב   1948 במאי  ב-5 

ההכרזה על המדינה(.
באלבום 56 תצלומים המתעדים אירועים בסיפור חייו הקצרים 
של יעקבי: ילדותו ונעוריו במדינה שבדרך, לימודיו בבית הספר 
בפלמ"ח  השירות  תקופת  בהכשרה,  ימיו  "כדורי",  החקלאי 
נפילתו  ומקום  המדינה  עצמאות  על  הקרב  ולבסוף  וב"הגנה" 

וקברו. 
כריכה דמוית עור עם תבליט נחושת "החורשים" )חתום "בצלאל 

ירושלים"(. 
ס"מ.   20X30 אלבום  ס"מ,   6X8.5 התצלומים:  של  ממוצע  גודל 

מצב טוב. 

פתיחה: $250
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132. Album in Memory of a Jewish Soldier Who 
Fell in the War of Independence

Photo album commemorating the soldier Michael 
Ya’akobi (1928-1948), who was killed in the line of 
duty on May 5, 1948, in the battle to liberate Safed 
– only 9 days before the State of Israel was founded.
The 56 poignant photos in the album document the 
various stages and events of Ya’akobi’s brief but 
fulfilling life: childhood and youth in Eretz Israel, 
studies at the “Kaduri” agricultural school, his days 
serving in the Hachshara, service in the Palmach and 
Haganah underground movements, and ultimately – 
the battle for our independence and the place of his 
death and grave. 
Faux-leather binding with a copper relief insert 
entitled “HaChorshim” [“The Plowmen”] and signed 
“Bezalel Jerusalem” on the front cover. 
Average size of photos: 6X8.5 cm, album 20X30 cm. Good 
condition.

Opening price: $250

133. תצלומים - החזרת שבויי גוש עציון - 1948

מירדן  עציון  גוש  שבויי  החזרת  של  )בשחור-לבן(  תצלומים   6
לירושלים, 1948. 

לתקיפה  יעד  עציון  גוש  היה  העצמאות  מלחמת  בראשית 
מסיבית של הלגיון הירדני. רבים נהרגו בקרבות ואחרים נלקחו 
הקבוצה   .1949 שנת  במהלך  בקבוצות  שוחררו  בשבי. השבויים 
כפי  השבויים  ממחנה  התורה  ספר  את  אתה  הביאה  האחרונה 
שניתן לראות באחד התצלומים שלפנינו )בו נראה הרב גורן אוחז 
לאחר  חודשה  עציון  גוש  באזור  ההתיישבות  בידיו(.  הספר  את 

מלחמת ששת הימים. 
גודל ומצב משתנים, 9X6 ס"מ עד 13X8 ס"מ, מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

during the year 1949. The last group brought with it a 
Torah Scroll as seen in one of the photos (Rabbi Goren 
Holds the Torah in his hand). After the Six Day War 
the settling process in Gush Etzion was renewed.
Size and condition vary, 9X6 cm to 13X8 cm, overall good 
condition.

Opening price: $250

133. Photographs – Return of Gush Etzion 
Prisoners – 1948

6 photos (black and white) portraying the return of 
Gush Etzion prisoners from Jordan to Jerusalem, 1948.
At the beginning of the Independence War Gush 
Etzion was massively attacked by the Jordanian 
legion. Many were killed in the battles while others 
were taken as prisoners. The prisoners were released 
in groups 
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134. אלבום תצלומים - יחידה 101 

"לג'יבלי, תקופת העדרך". אלבום ובו 44 תצלומים של יחידה 101. האלבום נעשה לכבוד יצחק ג'יבלי, 
מאת רן צור, 1954. 

ששירת  לאחר  השחרור.  במלחמת  והשתתף  לפלמ"ח  התגייס   17 כבן   .)1930-2008( ג'יבלי  יצחק 
בצה"ל כנהגו של רחבעם זאבי, הצטרף ליחידה 101 בימיה הראשונים ב-1953. במהלך פעולת תגמול 
של צה"ל בשטח ירדן ב-28 ביוני 1954 נפצע קשה מאש יחידות הלגיון הערבי בירדן. ג'יבלי הפצוע 
דרש מחבריו להשאירו בשטח ולהציל את עצמם, בעקבות כך הוא נשבה. בזמן העדרו חבריו פעלו 
על מנת לשחררו וארגנו פעולות שמטרתן לשבות חיילים ירדנים שיוחלפו תמורתו. הפעולות נקראו 
"פעולות גי"ל" – "ג'יבלי יצחק לחופש" )לימים נקרא בנו של ג'יבלי גיל(. לאחר שחרורו, הוענק לג'יבלי 
צל"ש על התנהגותו בזמן הפעולה ובשבי. לפנינו אלבום תצלומים שהכין חברו ליחידה 101 רן צור ובו 
תצלומים של פעולות והוואי שהתרחשו בתקופת השבי של ג'יבלי )באלבום מופיעים גם תצלומים 

משנת 1953(. 
קומנדקר  על  מפעולות:  בחזרה  או  בסיורים  באימונים,  היחידה  את  המתעדים  תצלומים  באלבום 
בדרך לשטח כינוס לפני פעולת תגמול )1954(, חוליה בפיקודו של מאיר הר-ציון חוזרת מסיור )חורף 
1953(, הכנות לסיור גמלים בגבול מצרים; "חזרה מהפשיטה לזבח"; "בבסיס"; "קורס נחיתה"; מאיר 

הר-ציון וביתו ב"אחוזת שושנה" על "הר הרוחות" שבבקעה, ועוד. 
בתצלומים מופיעים לוחמי היחידה, "בתפקיד" ובהפוגות, ביניהם: מאיר הר-ציון, איתן בנטוב )נבט(, 
יונה בנדמן, גיא כוכבא, ישי צימרמן, שמואל אומני, ירמי ברדנוב, שמעון כהנר )קצ'ה(, ג'קי לינד, זאב 
סלוצקי, ואחרים. מצורפים תשעה תצלומים בתפזורת, ביניהם שני תצלומים של רחבעם זאבי )1950 

בקירוב(. 
גודל ממוצע: 9X6 ס"מ, אלבום: 17X23 ס"מ. מספר תצלומים חסרים. בכריכת האלבום משובץ תבליט 

מתכת של איכר. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $2500

134. Photo Album – Unit 101

"To Gibli, Your Absence 
Period". Album with 44 photos 
of Unit 101. The album was 
prepared for Yitzhak Gibli by 
Ran Zur, 1954.
Yitzhak Gibli (1930-2008). 
Joined the Palmach at the 
age of 17 and fought in the 
Independence War. After 
serving in IDF as Rehavam 
Ze'evi's driver, he joined Unit 
101 in its early days, in 1953. 
During a retaliation operation 
of IDF in Jordan on June 28, 
1954, Gibli was seriously injured 
by fire shot by the Jordanian 
Legion. While injured, Gibli 
insisted that his friends leave 
him and rescue themselves, a decision which led to his captivity. While Gibli was 
absent, his friends worked tirelessly to release him and organized operations aimed 
at abducting Jordanian prisoners to be exchanged for Gibli. These operations were 
called "GI"L operations" (Gibli Yitzhak Lehofesh) (in time Gibli's son was named Gil). 
After his release, Gibli was decorated with a medal for distinguished service for his 
conduct during action and in prison. 
Presented here is an album prepared by his friend from Unit 101, Ran Zur, with 
photos of operations which took place while Gibli was in captivity (photos from1953 
also appear in the album).
The album contains photos portraying the unit in training, patrols or while returning 
from action: on a command car prior to a retaliation operation (1954), a small group 
commanded by Meir Har-Zion returning from a patrol (winter 1953), preparations 
for a patrol on camel back on the Egyptian border; "return from an attack"; "in the 
base"; "landing course"; Meir Har-Zion and his house in "Ahuzat Shoshana" on "Har 
HaRuchot", and more.
Photos of The Unit's fighters, among them: Meir Har-Zion, Eitan Bentov (Nevet), 
Yonah Bendman, Guy Kochva, Yishai Zimermann, Shmuel Umany, Irmi Bradnov, 
Shimon Kahner (Kacha), Jacki Lind, Zeev Slutzky, and others. Attached are nine 
additional photos including two of Rehavam Ze'evi (ca. 1950).
Average size: 9X6 cm, album: 17X23 cm. Several photos are missing. A metal relief (a farmer) 
is inlaid in the album's binding. Overall good condition.

Opening price: $2500
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135. ארבעה תצלומים ממלחמת ששת הימים

ארבעה תצלומים )שחור-לבן( ממלחמת ששת הימים, יוני 1967. 
צלם לא ידוע.

בתצלומים: יגאל אלון וחיים בר-לב )סגן הרמטכ"ל( על רכב צבאי; 
חיים בר-לב משוחח עם מוטה גור )מפקד חטיבה 55 שכבשה את 
מזרח ירושלים(; שני תצלומים של הרב הצבאי שלמה גורן: אוחז 
פיקוד  אלוף  לצד  ראשו,  על  ותפילין  בחיקו  תורה  ספר  בשופר, 
המרכז עוזי נרקיס; עם ספר תורה בחיקו, קורא מתוך דף סמוך 

לכיפת הסלע. 
18X24 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

135. Four Photographs of the Six Day War

Four photos (black and white) of the Six Day War, 
June 1967. Unknown photographer. Photos of: Yigal 
Alon and Haim Bar-Lev (deputy chief of general staff) 
in a military vehicle; Haim Bar-Lev talking with Motta 
Gur (commander of Division 55 that conquered East 
Jerusalem); two photos of Chief Rabbi Shlomo Goren: 
holding a Shofar, a Torah Scroll in his arms and Tefillin 
on his head, next to Uzi Narkiss; with a Torah Scroll 
reading out of a leaf next to the Dome of the Rock. 
18X24 cm. Very good condition.

Opening price: $200

יוני נתניהו, מנחם בגין, סאדאת,  אוסף תצלומים -   .136
ג'ימי קארטר ואחרים

בולטים  ישראליים  אישים  של  )בשחור-לבן(,  תצלומים  כ-50 
ושניים  עשרים  ביניהם:  השבעים.  ושנות  השישים  שנות  מסוף 
הצבאי,  ובשירותו  הפרטיים  בחייו  נתניהו,  יוני  של  תצלומים 
הימים;  ששת  במלחמת  פציעתו  ולאחר  מחתונתו  תמונות 
תצלומים של עזר וייצמן ואנואר סאדאת בקמפ-דייויד; תצלומי 
עם  הרצוג  וחיים  בגין  מנחם  קרטר,  ג'ימי  דיין,  משה  של  דיוקן 

מרגרט ת'אצ'ר, ועוד.
גודל תצלומים משתנה,9X13 ס"מ עד 24X18 ס"מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400

136. Collection of Photographs – Yoni Netanyahu, 
Menachem Begin, Sadat, Jimmy Carter and 
others

About 50 photos (black and white), of prominent 
Israeli figures – late 1960s-1970s. Among them: twenty 
two photos of Yoni Netanyahu, in his private life and 
military service, photos of his wedding and after his 
injury in the Six Day War; photos of Ezer Weizmann 
and Anwar Sadat in Camp David; portrait photos of 
Moshe Dayan, Jimmy Carter, Menachem Begin and 
Haim Herzog with Margaret Thatcher, and more.
Size of photos varies, 9X13 cm to 24X18 cm. Overall good 
condition.

Opening price: $400 
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137. אלבום פרחי ארץ הקדושה, הוצאת "צבי קדש"

"צבי קדש". דפוס  ירושלם, הוצאת  אלבום פרחי ארץ הקדושה, 
)ליטוגרפי( מונזון, 1890 בקירוב. 

בדפי האלבום מודבקות 11 גלויות צבעוניות של אתרים בארץ, 
המקבילים  בעמודים  הראשונות.  ירושלים  ושכונות  מושבות 

מודבקים פרחים מיובשים. 
."Jerusalem" "כריכת עץ זית, עם הכיתוב "ירושלם

10.5X16 ס"מ. מצב טוב, שדרה חסרה, מחוזקת בנייר דבק, חסר 
נייר פרגמנט אחד, חותמת בעלים על הכריכה האחורית. קרעים 

בפינות הדפים.

פתיחה: $400

137. Flowers of the Holy Land, "Zvi Kodesh" 
Publishing, 1890

Album of Holy Land flowers, Jerusalem, "Zvi Kodesh" 
publishing. Monsohn (lithographic) printing press, 
ca.1890.
The album contains 11 colorful postcards – Sites 
in Eretz Israel, Settlements, the first Jerusalem 
neighbourhoods – and pressed flowers.
Olive-wood binding with the inscription "Jerusalem" 
(Hebrew and English)
10.5X16 cm. Good condition, missing spine, fastened 
with adhesive tape, one parchment paper leaf is missing, 
ownership ink stamp on back cover, Tears within the 
leaves' corners.

Opening price: $400

138. גלויות - ביקור הקיסר וילהלם השני בארץ ישראל 

ביקורו של הקיסר  לכבוד  לא מחולקות שנדפסו  גלויות  שמונה 
וילהלם השני בארץ ישראל, בשנת 1898.

בגלויות נראים אתרים שונים בארץ, בחלקם מופיע הקיסר. 
גודל ממוצע 9X14 ס"מ מצב טוב, שלוש גלויות נשלחו.

פתיחה: $300

138. Postcards – Visit of Emperor Wilhelm II to 
Eretz Israel

Eight undivided postcards printed in honor of Wilhelm 
II's visit to Eretz Israel, 1898.
Portrayed in the postcards are various sites in Eretz 
Israel. The Emperor appears in some of the postcards. 
Average size 9X14 cm. Good condition. Three postcards 
were mailed.

Opening price: $300

139. שבע גלויות – בתי-מלון בירושלים וביפו

שבע גלויות-פרסום לבתי-מלון בירושלים וביפו, ]ראשית המאה 
ה-20[.

הווארדס  מלון  יפו(;  שער  ליד   ,Kaminitz( קמיניץ  מלון 
 ;Grand New Hotel פאסט(;  למלון  הפך  לימים   ,Howards(
במושבה   ,Hardegg's Jerusalem Hotel( ירושלים  מלון 
Hotel Du Parc, יפו  האמריקאית-גרמנית ביפו( –שתי גלויות; 

– שתי גלויות. 
מצב טוב. שלוש אינן מחולקות. שתיים )מחולקות( היו בשימוש. 

פתיחה: $250

139. Seven Postcards – Hotels in Jerusalem and 
Jaffa

Seven advertisement postcards for Hotels in Jerusalem 
and Jaffa, [early 20th century]. 
Kaminitz Hotel, next to Jaffa Gate; Howards Hotel, 
which later turned to be Fast Hotel; Grand New Hotel; 
Hardegg's Jerusalem Hotel, in the American-German 
Colony in Jaffa – two postcards; Hotel Du Parc in Jaffa 
– two postcards. 
Good condition. Three are undivided. Two (divided) were 
in use.

Opening price: $250
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140. שתי גלויות אמנותיות – ירושלים / ברלין

)או  גלויה מאוירת לזכרו של שמואל ספיר. איור נאה בסגנון   .1
של  דיוקן  הגלויה  בראש  ליליאן.  משה  אפרים  של  ציור  על-פי( 
חתומה  קברו.  על  בוכה  מלאך  איור  במרכז  לזכרו.  ושיר  ספיר 
)בדפוס(: "דניאל קנטורוביץ". ירושלים, 1917. מצב גרוע. קמטים 
וקרעים. קו קפל במרכז )עם קרעים בקפל(. פינה ימנית תחתונה 

קרועה. 
והירח  השמש  הארץ,  כדור  של  איור  בראשה  מאוירת.  גלויה   .2
"יפה תורה עם דרך ארץ"; במרכז הכיתוב "על שלשה  והכיתוב 
צמד  איור  בתחתית  הברית;  לוחות  ואיור  קים",  העולם  דברים 
כתמים,  בינוני-גרוע.  מצב  בברלין.  נדפסה  ומגן-דוד.  אריות 

קמטים וקרעים. 

פתיחה: $200

140. Two Artistic Postcards – Jerusalem / Berlin

1. Illustrated postcard in memory of Shmuel Sapir. 
Fine illustration in the style of Ephraim Moshe Lilien. 
A portrait of Sapir and a poem in his memory at the 
upper part. In the center – illustration of an angel 
weeping on his grave. Signed (in print): "Daniel 
Kanterovich". Jerusalem, 1917. Poor condition. Creases 
and tears. Central folding mark (with a tear on it). Lower 
right corner is torn.
2. Illustrated postcard. At the upper part an illustration 
of the globe, moon, and sun with the inscription "Yafa 
Torah im Derech Eretz"; in the center appears the 
inscription "Al Shlosha Devarim HaOlam Omed", and 
an illustration of the Tablets of the Law; on the lower 
part a couple of lions and a Star of David. Printed in 
Berlin. Fair-poor condition. Spotting, creases and tears.

Opening price: $200

141. לקט גלויות – ארץ ישראל, שנות ה-20

10 גלויות מודפסות וגלויות מצולמות. ארץ ישראל, שנות ה-20
אסיפת הנבחרים הראשונה ליהודי ארץ ישראל בירושלים תרפ"א 
נסיעתו  בשעת  הרצל  בירושלים;  שערים  מאה  רחוב   ;)1921(
לארץ ישראל; קבלת פנים להרברט סמואל; חתונת אדווין סמואל 
)בנוכחות השיח'ים של באר שבע(; ההילולה במרון )1923(; ועוד. 

מצב כללי טוב. כתמים. בחמש גלויות הפינות קטומות.

פתיחה: $300

141. Collection of Postcards – Eretz Israel, 1920s

10 printed and Real-Photo postcards. Eretz Israel, 
1920s.
First Assembly of Representatives in Jerusalem (1921); 
Me'a Shearim Street in Jerusalem; Herzl during his visit 
to Eretz Israel; reception for Herbert Samuel; Edwin 
Samuel's wedding (in the presence of the Sheikhs of 
Beer Sheva); celebration in Meron (1923), and more.
Overall good condition. Spotting. Five postcards have 
trimmed corners.

Opening price: $300
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142. שש גלויות – "יזכור"

דיוקנאות  עם  )"יזכור"(,   Jiskor הגלויות  מסדרת  גלויות  שש 
העות'מנית.  התקופה  בשלהי  ישראל  בארץ  נהרגו  אשר  אישים 

ברלין, ]1918 בקירוב[.
גלויות עם דיוקנאות אישים. ביניהם: מאיר חזנוביץ, חבר ארגון 
שומר  ברל,  יוסף  אברהם  במרחביה;  ב-1913  שנרצח  השומר 
השניה,  העלייה  מחלוצי  זלצמן,  יוסף  ב-1910;  שנרצח  בסג'רה 
טקסט  מופיע  דיוקן  לכל  מתחת  ואחרים.  ב-1913;  נרצח  אשר 

בגרמנית. 
הדיוקנאות, איורים מאת הצייר מיטשל לוּב )Loeb(, נלקחו מתוך 
בארץ  היהודי  הישוב  חללי  של  לזכרם  מאמרים  קובץ  "יזכור", 
הקובץ  הגנה.  בתפקידי  נהרגו  אשר  ושומרים  פועלים   - ישראל 
ראה אור לראשונה ביידיש ב-1916, בעריכת יעקב זרובבל, יצחק 
המהדורה  אור  ראתה   1918 בשנת  חשין.  ואלכסנדר  בן-צבי 

הגרמנית של הספר, בתרגומו של גרשום שלום. 
מצב טוב. 

פתיחה: $300

142. Six Postcards – "Jiskor"

Six postcards of the "Jiskor" series, with portraits of 
prominent figures, murdered in Eretz Israel at the end 
of the Ottoman period. Berlin, [ca.1918].
Postcards displaying portraits of prominent figures. 
Among them: Meir Hazanovitch, HaShomer 
organization member who was murdered in 1913 in 
Merhavia; Avraham Yossef Berl, a guard in Sejera who 
was murdered in 1910; Yossef Zaltsman, of the Second 
Aliya, who was murdered in 1913; and others. A text 
in German appears next to each portrait.
The portraits, illustrated by the Painter Mitchell Loeb, 
were taken out of "Yizkor", essays in memory of 
Jewish Yishuv victims – workers and guards who were 
murdered on duty. The book was first published in 
Yiddish in 1916, edited by Ya'akov Zrubavel, Yitzchak 
Ben-Zvi and Alexander Heshin. In 1918 the German 
edition of the book was published, translated by 
Gershom Scholem.
Good condition.

Opening price: $300

143. אוגדן גלויות – מוריץ אופנהיים

Bilder aus dem altjudischen Familienleben ]תמונות מחיי 
אופנהיים,  מוריץ  פרופסור  מאת  מסורתית[,  יהודית  משפחה 
או  העשרה  ]שנות  דמיין,  פרנקפורט   ,A. J. Hofmann הוצאת 

ה-20 של המאה ה-20[. 
באוגדן 20 גלויות )סדרה שלמה(. 14X9.5 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $250

143. Postcard Binder – Moritz Oppenheim

Bilder aus dem altjudischen Familienleben [picture 
of a traditional Jewish family], by Professor Moritz 
Oppenheim. Frnakfurt am Main: A.J. Hofmann [1910s 
or 1920s].
20 postcards (complete series). 14X9.5 cm, good condition.

Opening price: $250
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144. אוגדן גלויות – הוצאת "יהודיה" - ורשה

]שנות העשרה  ורשה,  "יהודיה",  גלויות. הוצאת  אוגדן ובו עשר 
של המאה ה-20[.

ו"יצירי  "קונסט-בילדער"  הכיתוב  נדפסו  האוגדן  כריכת  על 
אמנינו" וכן הלוגו של הוצאת "יהודיה". הגלויות הינן רפרודוקציות 

בשחור-לבן לציורים בנושאים יהודיים על ידי ציירים יהודיים. 
14.5X9.5 ס"מ, מצב טוב, אוגדן מלא.

פתיחה: $250

144. Postcards Binder – "Yehudiya" – Warsaw

Binder including ten postcards. Produced by 
"Yehudiya", Warsaw, [1910s].
On the cover appears the inscription "Kunst-Bilder" 
and "Yetzirei Omaneinu" as well as the logo of 
"Yehudiya" publishing. The postcards are b/w 
reproductions of paintings portraying Jewish themes 
by Jewish painters. 
14.5X9.5 cm, good condition, complete binder.

Opening price: $250

המאה  של  הראשון  הרבע  יהודיות,  גלויות  אוסף   .145
ה-20

על  בגרמניה(.  )נדפסו  קק"ל,  בהוצאת  גלויות  תריסר   .1-12
סטודנטים  רחל,  קבר  תבליט  עליכם,  שלום  פרץ,  י.ל.  הגלויות: 

ב"בצלאל" ודוד פרישמן. מצב טוב, שלוש נשלחו.
ביניהן:  שונות.  הוצאות  יהודיים,  בנושאים  גלויות  שש   .13-18
ביתן ארץ ישראל, פריז 1937; גלויות שנה-טובה עם צילומי פנים 
בתי כנסת; קולונל הגדוד העברי אלעזר מרגולין; גלוית מזכרת 
שלוש  טוב,  מצב  ועוד.   ,)1925( בוינה  ה-14  הציוני  מהקונגרס 

נשלחו.

פתיחה: $300

145. Collection of Jewish Postcards, first quarter 
of 20th Century

1-12. A dozen postcards issued by JNF (printed in 
Germany). On the postcards: Y.L. Peretz, Sholem 
Aleichem, relief of Rachel's Tomb, "Bezalel" students 
and David Frishman. Good condition. Three were mailed.
13-18. Six postcards with Jewish themes, various 
producers. Including: Eretz Israel Booth, Paris, 1937; 
Shanah Tovah postcards with synagogue interiors; 
Elazar Margolin, colonel of the Jewish Legion; 
souvenir postcard of the 14th Zionist Congress in 
Vienna (1925), and more. Good condition, three were 
mailed.

Opening price: $300

146. אפרים משה ליליאן – אוסף גלויות

פרט  כולן,  ליליאן.  משה  אפרים  מאת  איורים  עם  גלויות  אוסף 
לחמש, בהוצאת B. Harz, ברלין. שלוש גלויות בהוצאת "לבנון". 

היו  חלקן  משתנה.  מצב  כפולות.  חלקן  גלויות.  כ-73  סה"כ 
בשימוש. 

פתיחה: $400

146. Ephraim Moshe Lilien – Collection of 
Postcards 

Collection of postcards with illustrations by Ephraim 
Moshe Lilien. All of the postcards, except for five, 
published by B. Harz, Berlin. Three postcards published 
by "Levanon". 
Total of approximately 73 postcards. Some double. 
Condition varies. Some used.

Opening price: $400
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147. דיוקנאות סופרים ומשוררים – אוסף גלויות

אוסף גדול של גלויות עם דיוקנאות סופרים ומשוררים יהודיים. 
"סיני",  "התחיה",  "של"ג,"  "פניקס",  "לבנון",  שונים:  מו"לים 
ישראל  ]ארץ  ועוד.   ,Raera Art Publishing House "יהודיה", 

ואירופה, העשורים הראשונים של המאה ה-20[.
מהגלויות  חלק  על  מחולקות.  לא  מוקדמות,  גלויות  מספר 

מופיעים מכתבים מעניינים. 
היו  חלקן  משתנה.  מצב  כפולות.  חלקן  גלויות.  כ-195  סה"כ 

בשימוש. 

פתיחה: $600

147. Portraits of Authors and Poets – Collection 
of Postcards 

Extensive collection of postcards with portraits of 
Jewish authors and poets. Different publishers: 
"Levanon", "Phoenix", "SH"LG", "HaTchiya", "Sinai", 
"Yehudiya", Raera Art Publishing House, and others. 
[Eretz Israel and Europe, first decades of 20th century].
Several early postcards, undivided. Some of the 
postcards bear interesting letters. 
Total of approximately 195 postcards. Some are double. 
Condition varies. Some have been in use.

Opening price: $600

148. אוסף גלויות של העיר יפו

מו"לים,  יפו.  העיר  של  ואיורים  תצלומים  עם  גלויות  כ-140 
המחצית  ה-19,  המאה  ]סוף  שונים.  הדפסה  וזמני  מקומות 

הראשונה של המאה ה-20[.
מו"לים  בידי  שנדפסו  גלויות  כולל  היקף,  ורחב  מגוון  אוסף 
וכן  ישראל  בארץ  גלויות  והפצת  בהדפסת  שעסקו  ומדפיסים 

גלויות שנדפסו בחו"ל. 
היו  חלקן  משתנים.  ומצב  גודל  מחולקות.  אינן  גלויות  עשרים 

בשימוש.

פתיחה: $450

148. Collection of Postcards - Jaffa

Approximately 140 postcards featuring photos and 
illustrations of Jaffa. Different publishers, locations 
and dates. [Ranging between the late 19th century 
and the 1st half of the 20th century].
An extensive and varied collection, including 
postcards printed in Eretz Israel by printers engaged 
in the printing and distributing of postcards, as well 
as postcards printed abroad. 
Twenty postcards are undivided. Sizes and conditions vary. 
Some of the postcards have been in use.

Opening price: $450
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149. אוסף גלויות – צילומי שלמה נרינסקי

 .The Holy Land 1910-1921, Photogravures by S. Narinsky
הוצאת האחים ג'מאל )Jamal Bros(, ירושלים, ]1921[.

)צולמו  ישראל  מארץ  תצלומים  עם  גלויות   118 של  שלם  סט 
האחים  בידי  "פוטו-גרבור"  בשיטת  נדפסו   .)1921-1910 בשנים 
ג'מאל בשנת 1921. הגלויות סודרו מחדש בשנת 1980 וכותרות 
מקופל  בריסטול  בתוך  מודבקת  גלויה  כל  גלויה.  לכל  צורפו 
שלמה  הצלם  אודות  הקדמה  מצורפת  פרגמנט.  בנייר  ומוגנת 
בקופסת  נתונות  הגלויות  גידל.  נחום  טים  הצלם  נרינסקי מאת 

בד נאה. 
קופסה 30.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $300

149. Collection of Postcards – Photographs by 
Shlomo Narinsky

The Holy Land 1910-1921, Photogravures by S. 
Narinsky. Produced by the Jamal Brothers, Jerusalem, 
[1921].
Complete set of 118 postcards with photos of 
Eretz Israel (photographed between 1910-1921). 
Photogravure printing was done by the Jamal 
Brothers in 1921. The postcards were rearranged in 
1980 when captions were added to each card. Each 
postcard is placed within a folded Bristol frame and 
protected with fine paper. Attached is an introduction 
about the photographer Shlomo Narinsky composed 
by the photographer Tim Nahum Gidal. The postcards 
are placed in a fine cloth case. 
Case: 30.5 cm. Very good condition.

Opening price: $300

150. שמונה גלויות "שנה טובה"

שמונה גלויות "שנה-טובה". אירופה וארץ ישראל, שנות -1920
30 בקירוב. 

בתי- לארץ-ישראל,  חדשים  עולים  של  תיאורים  הגלויות  על 
 .)Real Photo( כנסת ורבנים, שתיים הנן גלויות מצולמות

מצב כללי טוב. ארבע נשלחו.

פתיחה: $400

150. Eight "Shana Tova" Postcards

Eight "Shana Tova" postcards. Europe and Eretz 
Israel, ca.1920s-30s.
Images of new immigrants to Eretz Israel, synagogues 
and rabbis, two are Real-Photo postcards. 
Overall good condition. Four postcards were in use.

Opening price: $400

151. לקט גלויות "שנה טובה"

 Hebrew" בהוצאת:  טובה",  "שנה  ברכות  עם  גלויות   49
 ,"Williamsburg Art co" ,"יהודיה", "צענטראל" ,"Publishing

"י. מזרחי", ועוד. 
גודל ומצב משתנים. חלקן היו בשימוש. 

פתיחה: $300

151. Collection of "Shana Tovah" Postcards

49 postcards with "Shana Tovah" greetings, published 
by "Hebrew Publishing", "Yahudiya", "Zentral", 
"Williamsburg Art Co", "I. Mizrahi" and more. 
Sizes and conditions vary. Some postcards have been in 
use.

Opening price: $300

152. הצלם דניאל קפלן - שתי גלויות "שנה טובה" עם 
תשלילים 

1-2. גלוית "לשנה טובה תכתבו", כפר סבא, תרצ"ד. מאת הצלם 
ד. קפלן, בצירוף תשליל הזכוכית המקורי ממנו הודפסה הגלויה. 
במרכז, פורטרט של גבר. בקצוות 4 תצלומים של מקומות בארץ 
בירושלים,  המערבי  הכותל  בתל-אביב,  אלנבי  רחוב  ישראל: 

שיירת גמלים בנמל יפו, חוף התמרים בחיפה. 
בצירוף   )1934( תרצ"ה  סבא,  כפר  טובה",  "לשנה  גלוית   .3-4
תשליל הזכוכית המקורי ממנו הודפסה הגלויה. במרכז פורטרט 
עם  מדבר  נוה  מרחוק  זורע את שדהו,  ברקע חקלאי  של אשה. 
השמש  ובגוף  זורחת  השמש  התחתונה  הימנית  בפינה  דקלים. 

נדפס "ד. קפלן כפר סבא". 
כרטיסי הברכה – 13.5X8.5 ס"מ, מצב כללי טוב. תשלילי הזכוכית 

– 10X15 ס"מ, תשליל מס' 4 )עם דיוקן האשה( שבור.

פתיחה: $250
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152. Photographer Daniel Kaplan – Two "Shana 
Tova" Postcards with Negatives

1-2. "LeShana Tova Tikatevu", Kfar Saba, 1933. By 
photographer D. Kaplan, with the original glass 
negative used for the printing of the postcard. In 
the center, a man's portrait is seen. In the corners - 4 
photos from different locations in Eretz Israel: Alenby 
Street in Tel-Aviv, Western Wall in Jerusalem, a camel-
caravan in Jaffa port, Palms Beach in Haifa.
3-4. "LeShana Tova" postcard, Kfar Saba, 1934 with 
the original glass negative used for the printing of 
the postcard. In the center – a woman's portrait. In 
the background a farmer sowing his field, in the far 
end an oasis with palm trees. In the lower right corner 
– the sun and in its center "D. Kaplan Kfar Saba".
Greeting cards – 13.5X8.5 cm, overall good condition. 
Glass negatives – 10X15 cm, negative no. 4 (with woman's 
portrait) – broken.

Opening price: $250

153. כרטיסי ברכה לשנה טובה ולימים הנוראים – עירק

אליהו,  מאיר  הכנסת  בית  טובה", מטעם  "שנה  כרטיסי  שלושה 
בגדד, עיראק, 1926. 

על הכרטיסים ברכות לשנים טובות בעברית ובעירקית-יהודית 
ואיור של תקיעת כף. הכרטיסים חתומים בחותמת משגיח בית 

הכנסת. 
גודל ממוצע 7X8.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $200

153. Greeting Cards for Rosh HaShanah and the 
High Holidays – Iraq

Three "Shana Tovah" greeting cards, on behalf of 
Meir Eliyahu synagogue, Bagdhad, Iraq, 1926.
Greeting for the New Year in Hebrew and Judeo-Iraqi 
appears on the cards and an illustration of a hand-
shake.
The cards are stamped with the synagogue's 
Mashgi'ach stamp. 
Average size 7X8.5 cm. Good condition, spotting.

Opening price: $200

154. חמישה כרטיסי "שנה טובה" – הבריגדה היהודית

חמישה כרטיסים עם ברכות "שנה טובה", תש"ג-תש"ו ]-1942
 .]1945

· י.ע.ל. )יחידה עברית להובלה כללית( 178, "במדבר", תש"ג. · 
 505 פלוגה   · תש"ד.  ברכה",  שאו  הגאולה  סף  "על   ,468 י.ע.ל. 
א.ט.ס. )חיל העזר לנשים(, תש"ה. · פלוגה 179, חיל השרותים 
לוחמת,  יהודית  חטיבה   · תש"ו.  כללית,  לתובלה  המלכותי 

אירופה, תש"ו. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. הקדשות בכתב יד. 

פתיחה: $250

154. Five "Shana Tovah" Greeting Cards – Jewish 
Brigade

Five cards with "Shana Tovah" greetings, [1942-1945].

· "YAEL" – Jewish Transportation Unit 178, 
"BaMidbar", 1943. · "YAEL" 468, "Be blessed on the 
doorstep of redemption", 1944. · Company 505 A.T.S. 
(Auxilliary Territorial Services), 1945. · Company 179' 
Royal Services Corps for General Transportation, 1946. 

· Jewish Fighting Division, Europe, 1946. 
Size varies. Overall good condition. Handwritten 
dedications.

Opening price: $250
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שנות  ישראל,   – גדול  טובה"  "שנה  ברכות  אוסף   .155
ה-70-80

אוסף גדול ובו מאות רבות של כרטיסי שנה טובה. ישראל, שנות 
ה-70-80. 

רבות  ושקופיות  הכרטיסים  להדפסת  ושקופיות  שקפים  כולל 
להדפסה בארבעה צבעים. באוסף גם נגטיבים ושקופיות ממצעדי 

צה"ל, ששימשו להדפסה על כרטיסי "שנה טובה". 
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

155. Extensive Collection of "Shana Tovah" 
Greeting Cards – Israel, 1970s-80s

Extensive collection of hundreds of Shana Tovah 
greeting cards. Israel, 1970s-80s.
Collection includes transparencies and slides for 
printing greeting cards and numerous slides for 
4-color printing. The collection also includes negatives 
and photos of IDF parades which were used for 
printing "Shana Tovah" cards.
Sizes and conditions vary, overall good condition.

Opening price: $300

156. אוסף ברכות "שנה טובה" – Pop-Up / "פרסים"

עם  ו"פרסים"   )Pop-Up( נפתחות  טובה"  "שנה  ברכות  אוסף 
המאה  ]ראשית  וצרפתית.  גרמנית  אנגלית,  בעברית,  ברכות 

ה-20[. 
שני דפים עם הדפסה מוזהבת ו"פרסים", עם ברכות; 24 ברכות 

נפתחות, עם "פרסים" בעלי מוטיבים יהודיים. 
גודל ומצב משתנים. גודל ממוצע 14X8.5 ס"מ )חלקם גדולים או 

קטנים יותר(.

פתיחה: $600

156. Collection of "Shana Tovah" Greeting Cards 
– Pop-up / Scraps

Collection of Pop-up "Shana Tovah" greeting cards 
and "scraps" with greetings in Hebrew, English, 
German and French [early 20th century].
Two leaves with gilded printing and "scraps" with 
greetings; 24 pop-up greeting cards, "scraps" with 
Jewish motifs. 
Sizes and conditions vary. Average size: 14X8.5 cm (some 
are larger or smaller).

Opening price: $600
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157. ברכות "שנה טובה" – Pop-Up – גדולות 

במיוחד,  גדולות   )Pop-Up( נפתחות  טובה"  "שנה  ברכות  שבע 
עם איורים צבעוניים מרהיבים בזהב וניירות צבעוניים מקופלים: 
סצינות יהודיות על רקע אניות, במת בית כנסת, פרחים, בת ציון, 

פנורמה של העיר תל-אביב וכו'. 
גודל ומצב משתנים. גודל ממוצע 24X20 ס"מ )חלקם גדולים או 

קטנים יותר(. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

157. "Shana Tovah" Greeting Cards – Pop-up – 
Large

Seven pop-up "ShanaTovah" greeting cards, 
particularly large, with beautiful illustrations in color 
and folded colorful papers: Jewish scenes on the 
background of boats, synagogue Bimah, flowers, Bat 
Zion, panorama of Tel-Aviv, etc. 
Sizes and conditions vary. Average size: 24X20 cm (some 
larger or smaller). Overall condition - good.

Opening price: $500

158. אוסף בולים מרחבי העולם – מגן דוד

ודיוקנאות  סמלים  דוד,  מגני  עם  העולם,  מרחבי  בולים  כ-150 
יהודיים. ראשית המאה ה-20. 

בין היתר נמצאים באוסף בולים לרגל אולימפיאדת מינכן – 1972 
עם  מאתיופיה  בולים  ישראל;  דגל  וביניהם  שונים  סמלים  עם 
סמלים יהודיים המאזכרים את המסורת לפיה יוסדה חבש על ידי 
גנוזים מטורקיה מתקופת מלחמת  בנה של מלכת שבא; בולים 
כוכב בעל ששה  העולם הראשונה אשר מלכתחילה הופיעו עם 
קצוות, אך בלחץ גרמניה נגנזו והכוכב שונה לכוכב בעל חמישה 
קצוות; בולים של סוחרים יהודים-מרוקאים משלהי המאה ה-19 

עם מגני דוד ושמות הסוחרים, ועוד. 
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

158. Collection of Stamps from around the World 
– Star of David

About 150 stamps from around the world with Stars 
of David and Jewish symbols and portraits. Early 20th 
century.
The collection includes stamps issued for the Munich 
Olympic Games – 1972, with various symbols, among 
them the Israeli flag; stamps from Ethiopia with 
Jewish symbols with reference to the tradition which 
holds that Abyssinia was established by the son of the 
Queen of Sheba; secreted Turkish stamps from WW 
I which were first issued with a six-points star but 
under German pressure were archived and the star 
was changed to a five-points star; stamps of Jewish-
Moroccan Jewish merchants from the late 19th 
century with some Stars of David and names of the 
merchants, and more. 
Sizes and conditions vary, overall good condition. 

Opening price: $250
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159. אוסף תויות-נייר, כרטיסים וקבלות 

שנות  ישראל,  ארץ  וקבלות.  כרטיסים  תויות-נייר,  שמונים 
חוסר  ו"קרן  פטריה"  מעפילי  "למען  תויות  ביניהם,  ה-30-40. 
הפועלת  יום  וההצלה,  ההתגייסות  מגבית  של  תויות  עבודה", 
הבין-לאומי, יום יהדות פולין, ליגה למלחמה בשחפת, גני-ילדים 
ירושלים", כופר  "בנות  ומעונות-יום "בית יעקב", בית התבשיל 

הישוב, כרטיסי-כניסה לאירועי-תרבות בירושלים, ועוד. 
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $200

159. Collection of Paper-Labels, Tickets and 
Receipts

Eighty paper-labels, tickets and receipts. Eretz Israel, 
1930s-40s.
Including, labels "LeMa'an Ma'apiley Patria" 
and "Keren Hoser Avodah", labels of "Magbit 
HaHitgaysut VeHaHatzalah", International "Yom 
HaPo'elet", Polish Jewry Day, League against 
Tuberculosis, "Beit Ya'akov" kindergartens and Day 
Cares, "B'not Yerushalayim" Soup Kitchen, Kofer 
HaYeshuv, entrance tickets to various cultural events 
in Jerusalem, and more. 
Sizes and conditions vary, overall good condition.

Opening price: $200

160. אוסף חותמות צנזורה, ארצות שונות, ראשית המאה 
ה-20

כ-250 חותמות צנזורה מערים שונות, העשורים הראשונים של 
המאה ה-20. 

חותמות בריטיות רבות וכן חותמות מערים באוסטריה, גרמניה, 
מוזמביק,  בוהמיה,  גליציה,  קרואטיה,  רוסיה,  פולין,  צ'כיה, 
וחלקן  נייר  על  מודבקות  חלקן  ועוד.  הודו  יוון,  קונגו,  טריפולי, 

בודדות. נתונות בארנק עור בלה. 
גודל ומצב משתנים. מצורפים מספר בולים.

פתיחה: $250

160. Collection of Censorship Stamps, Various 
Countries, early 20th Century

Approximately 250 censorship stamps of various 
cities, first decades of 20th century.
Numerous British stamps as well as stamps of cities 
in Austria, Germany, Czechoslovakia , Poland, Russia, 
Croatia, Galicia, Bohemia, Mozambique, Tripoli, 
Congo, Greece, India, and more. Some of the stamps 
are on paper while others are separate. Contained in 
a worn leather wallet. 
Sizes and conditions vary. Attached are several postal 
stamps.

Opening price: $250

161. אוסף תעודות-מניה – ארץ ישראל

עד  ה-20  המאה  ראשית  ארץ-ישראל,  תעודות-מניה.  אוסף 
שנות ה-60. 

 Jewish היהודים,  · אוצר התישבות  ביניהן, תעודות מניה של: 
Colonial Trust )חמש תעודות-מניה( · בנק "המזרחי" )בעיצוב 
הרמן שטרוק(. עשר תעודות-מניה מ-1924 וחמש מ-1929, עם 
)שבע תעודות-מניה(.  "טירת רחביה"  · חברת  גליון התלושים. 
"בנק   · ארץ-ישראלית.  קואופרטיבית  אגודה  למלאכה",  ·"בנק 
ירושלם בערבון מוגבל" )עשר תעודות-מניה(. · חברה לתעשית 
ארג "ברקאי" )Textile Industry Company Barkai(, בני-ברק. 
תעודות-מניה(.  )עשר  ברק"  "בני  ולתעשיה  לחקלאות  בנק   ·
)שתי   1946 בירושלים,  עולים  לשכון  חברה  לעולה",  "מעוז   ·
 .Palestine Land Development Company · .)תעודות-מניה
· "בנק קפת עם בערבון מוגבל" )שלוש תעודות-מניה(. · ועוד. 

סה"כ כ-63 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

161. Collection of Share-Certificates – Eretz Israel

Collection of share-certificates. Eretz Israel, early 20th 
century through 1960s.
Including share-certificates of: "Jewish Colonial 
Trust (five share-certificates). · "Hamizrahi Bank" 
(designed by Hermann Struck). Ten share-certificates 
from 1924 and five from 1929, with stubs sheet. · 
"Tirat Rehavia" company (seven share certificates). 
"Bank LeMelacha", cooperative society in Eretz Israel. 

· "Bank Yehushalem LTD" (ten share-certificates). 

· "Textile Industry Company Barkai", Bnei Brak. · 
Agricultural and Industrial Bank "Bnei Brak" (ten 
share-certificates). · "Ma'oz LaOleh", society for 
the housing of Olim in Jerusalem, 1946 (two share-
certificates). · Palestine Land Development Company. 

· "Bank Kupat Am Ltd" (three share-certificates). · 
and more. 
Lot of approximately 63 items. Sizes and conditions vary.

Opening price: $800
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ולתעודת- 162. מתווים לתעודת-חבר באגודת "פרדס" 
מניה של בנק אמריקה-ארץ ישראל / לקט תעודות-מניה

1. מתווה מקורי לתעודת חבר – "פרדס", אגודה קואופרטיבית 
של פרדסנים. צבע מים ודיו על נייר עבה. במרכז איור עץ תפוז. 
מסגרת מעוטרת בעלים ופרחים. חתום בראש התעודה: "הקו". 
חתימת הצייר מופיעה בפינה הימנית התחתונה. 29.5X38 ס"מ. 

ישראל  אמריקה-ארץ  בנק  של  מניה  לתעודת  מקורי  מתווה   .2
בע"מ. צבע מים והדפסה על נייר עבה. במרכז מפת ארץ ישראל 

לצד מפת ארצות הברית. חתום במונוגרמה: 34X23 .YC ס"מ. 
3-7. ארבע תעודות-מניה ותעודת פקדון, ]שנות ה-20-30[.

מונזון,  ליטוגרפי  דפוס  בע"מ.  מטרופולין  בנק  תעודת-מניה,   ·
המזרחי,  בנק  תעודת-מניה,   · השוברים.  ספח  עם  ירושלים. 
בעיצוב הרמן שטרוק. · תעודת פקדון על סך חמש לירות ארץ-

ישראליות, הלואה וחסכון יפו-תל-אביב. · תעודת-מניה, אוצר 
חברת  דבר,   – מניה  תעודת   · התלושים.  ספח  עם  מפעלי-ים. 

מניות בע"מ. 
סה"כ שבעה פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

· Share certificate, Metropolin Bank Ltd. Monsohn 
lithographic press, Jerusalem, with vouchers. · Share 
certificate, HaMizrahi Bank, designed by Hermann 
Struck. · Deposit certificate on the amount of five 
Eretz Israel Lira, Halva’a VeHisachon Jaffa-Tel-Aviv. · 
Share certificate, Otzar Mifa’alei Yam. With vouchers. 

· Share certificate – Davar, stock company ltd.
Lot of 7 items. Size and condition varies.

Opening price: $500

162. Sketches for "Pardess" Association 
Membership Certificate and for a Share 
Certificate of America-Eretz Israel Bank / 
Collection of Share Certificates

1. Original sketch for a membership certificate – 
"Pardess" cooperative association of Citrus Growers. 
Watercolor and ink of thick paper. In the center – 
illustration of an orange tree. Surrounded by a frame 
of leaves and flowers. Signed on the upper part of the 
card: "HaKav". Painter's signature appears on lower 
right corner. 29.5X38 cm.
2. Original sketch for share certificate of America-
Eretz Israel Bank Ltd. Watercolor and printing on 
thick paper. In the center – map of Eretz Israel side 
by side with the map of the USA. Signed with initials: 
YC. 34X23 cm.
3-7. Four share certificates and a Deposit certificate, 
[1920s-30s].

163. לקט תעודות ותעודות-מניה – ארץ ישראל

תשע תעודות ותעודות-מניה צבעוניות. שנות ה-20-30. 
"בני  קרן  רבן:  וזאב  גור-אריה  מאיר  בעיצוב  תעודות  שלוש   ·
ברית" לבנין בתים בארץ ישראל; "חברה להתאכרות בני-ישיבות 
 · הספח(.  עם  )תעודת-מניה,  "בושם"  חברת  בארץ-ישראל", 
 · בעיצוב הרמן שטרוק, 1920  "המזרחי",  בנק  תעודת-מניה של 
תעודת קניה, "כפר בעלי מלאכה נחלת דוד". דפוס מונזון. · שתי 
תעודות-מניה של "לודזיה, חברה לטקסטיל". · תעודת-מניה של 
של  התוצרת  ומכירת  להספקה  קואופרטיבית  חברה  "המשביר, 
העובדים העברים בארץ-ישראל". דפוס "אחדות". · גליון שטרות 

קבלה, "מושב זקנים וזקנות המאוחד". גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

163. Collection of Certificates and Share-
Certificates

Nine certificates and share-certificates in color. 
1920s-1930s.

· Three certificates designed by Meir Gur-Aryeh and 
Ze'ev Raban: "Bnei Brith" foundation for construction 
in Eretz Israel; "Society for guiding Yeshiva Students 
to become Farmers in Eretz Israel", "Bossem" 
company (share-certificate with stub). · "Hamizrahi" 
Bank share-certificate, designed by Hermann Struck, 
1920. · Purchase certificate, "Kfar Ba'alei Melacha 
Nachlat David", Monsohn printing press. · Two share-
certificates of "Lodzia, Textile Company". · Share 
certificate of "Hamashbir, cooperative company for 
supply and sale of products…" "Ahdut" printing 
press. · Sheet of receipts, "Moshav Zekenim UZekenot 
Hameuhad". Sizes and conditions vary.

Opening price: $250
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164. יומן בכתב יד של סוחר עורות יהודי – צ'כיה, 1848

מיישוב  יהודי  סוחר  שניהל  )עברית(,  יד  בכתב  מחברת-יומן 
באיזור העיר פראג במהלך שנת תר"ח 1848. 

השמאליים  בעמודים  מופיעים  לעצמו,  הסוחר  שיצר  במחברת, 
מועדים  ימים,  לפי  מפורטת  בטבלה  העבריים  החודשים  שמות 
ופרשות השבוע, בתוספת הערות מפורטות על מזג האוויר בכל 
יום )"צח חם כל היום", "מעט רביבים, קר מעונן", "קרח גדול חזק 

מאד" וכו'(. 
עורות  לממכר  נסיעותיו  את  הסוחר  תיעד  הימניים  בעמודים 
הקפדה  תוך  זוגתו,  עם  יחד  לרוב  שבסביבתו,  ובערים  בכפרים 
כמו  הכלליות.  וההוצאות  הסחורה  כמות  רישום  על  מדוקדקת 
כן תיעד בקפדנות כל מפגש עם קרובי משפחה וידידים, ארוחות 

שסעד בחברתם, שעות יציאתו וחזרתו, ופרטים נוספים. 
 )Chrudim / עיקר נסיעותיו של הסוחר הן לעיר קרודין )ְכרּוִדים
אך נזכרים גם היישובים הסמוכים פארדוביץ )Pardubice( ורָאסיץ 
זדעכאוויץ  לושע,   ,)Podolí( פָאדאל  היישובים  וכן   )Rosice(

סקוטש   ,)Zdechovice(
העיר  וכמובן   ,)Skotnice(

פראג.
מתעד  מעניין  רישום 
הסוחר  שקיבל  מכתב 
אב"ד  שיק  העניך  מהרב 
טוטשאפ: "הגיעני מכתב... 
העניך  מו"ה  הרב  מידידי 
מטוטשאפ  נ"י  שיק 
לעזר  לו  להיות   ,]Tučapy[
מ'  הרבנית  זוגתו  כי  מעט 
מלכה ת' נפלה למשכב זה 

שנתיים ימים".
האוויר  מזג  תיאורי  לצד 
אדר  )בחודש  הציוריים 
פני  על  רבים  "מים  כתב 
הארץ, גם הבורות והביבים 
והקרח  מים,  נתמלאו 
המוצק בנהרות נפתח, ומי 
כמקדם,  הולכים  הנהרות 
פראג,  מעיר  שמענו  כן 
ובכל זה בחסד אל"( מתועדים גם אירועי "רגש ומהומה" ביישובו 
"עמי   - דומים בעיר פראג  אירועים  וכן מתוארים  בחודש תמוז 
גם פה בקהלתינו  רצו ללכת לעזרתם,  ]שומרים[  הארץ הגַארדן 
יצ"ו קרא הכרוזאי 'מי מהיהודים אשר לא ילך עמהם דמו בראשו' 
ואח"כ היו רוח אחרת עמהם ב"ה". כן הוא מספר על גיסו ובניו 
ובנותיו, אשר ברחו מפראג "מחמת יריית חצים... בעיר פראג על 
המורדים" ואפשר כי כוונתו למהומות "אביב העמים" שהתרחשו 
הוא  החודש  בהמשך  במהרה.  פראג  בעיר  דוכאו  אך  זו,  בשנה 

מציין כי "בפראג שבה המנוחה למקומה". 
]16[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $500 

164. Diary Handwritten by a Jewish Leather 
Merchant – Czechoslovakia, 1848

A handwritten diary-notebook (Hebrew), written by 
a Jewish merchant of the Prague region throughout 
the year 1848.
In the notebook, prepared by the merchant for 
personal use, appear – on the left hand side - the 
names of the Hebrew months in a table arranged by 
days, holidays and the weekly portions of the Torah, 
with detailed daily comments about the weather 
("clear and warm the whole day", "light rain, cold 
and cloudy", "large ice very strong" etc).
On the right hand side - the merchant documented 
his travels to sell leather in the villages and towns in 
his area, most of the time with his spouse, accurately 
recording the quantity of merchandise and general 
expenses. He also documented each encounter with 
family and friends, dinners he shared with them, 
hours of arrival and departure and some other details. 
Most of the travels were to the town of Churdim and 
to Podolí , Lushe, Zdechovice, Skotnice, and of course 
to Prague.
An interesting inscription documents a letter which 
the merchant received from Rabbi Hanoch Schick, 
Av Beit Din of Tučapy: "I received a letter…from 
my friend rabbi Hanoch Schick of Tučapy asking for 
assistance since his spouse Malka has been sick for 
two years".
Alongside with the picturesque weather reports, 
appear events "of much ado and emotion" in his town 
and in Prague. He also tells about his brother in law 
and his sons and daughters who fled Prague "fearing 
the arrows…" – which might be a reference to the 
revolution of 1848 which was suppressed immediately 
in Prague. He writes further that "Prague is quiet 
again…" [16] leaves, 22 cm. Good condition. Spotting.

Opening price: $500

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

Autographs, Manuscripts and Archives, Hebrew 
and Yiddish Literature, Bibliography and Research

164



חתימות, כתבי יד וארכיונים, ספרות עברית ויידיש, ביבליוגרפיה ומחקר     |  99

165. פנקס בכתב-יד – רשימת הספרים של נחום סוקולוב

פנקס בכתב ידו של נחום סוקולוב, ובו רשימת הספרים המצויים 
בספרייתו. ]פולין, 1880 בקירוב[. 

נחום סוקולוב )1859-1936( היה נשיאּה החמישי של ההסתדרות 
הציונית העולמית, מנהיג ציוני, סופר, מתרגם, משורר ומחלוצי 

העיתונות העברית.
בפנקס שלפנינו תיעד את הספרים אשר היו מצויים בספרייתו 
ספרים  השני  ומצדו  בעברית  ספרים  האחד  מצדו  בצעירותו: 
כוללת אוסף מגוון של ספרי קודש עבריים,  בלועזית. הרשימה 
ספרות יפה בלועזית, ספרות השכלה, עתונים עבריים וחיבורים 

מראשית תקופת התחייה. 
]18[ עמ' רשימות בשפות שונות,  ]17[ עמ' רשימות בעברית + 

פנקס 17 ס"מ. מצב טוב. דפים וכריכה רופפים מעט. כתמים. 

פתיחה: $500

165. Handwritten Notebook – List of Books in 
the Library of Nahum Sokolov

A notebook handwritten by Nahum Sokolov, with a 
list of books in his library. [Poland, ca. 1880].
Nahum Sokolov (1859-1936) was the fifth president 
of the World Zionist Organization, a Zionist leader, 
author, translator, poet and a pioneer of Hebrew 
journalism.
Sokolov documents in the notebook presented here, 
the books he kept in his library as a young man: on 
one side appear books in Hebrew and on the other 
side– books in foreign languages. The list includes a 
varied collection of Hebrew biblical books, literature 
in foreign languages, Haskalah books, Hebrew papers 
and essays from the early period of the Techia.
[17] pages of Hebrew lists + [18] pages of lists in different 
languages, notebook: 17 cm. Good condition. Leaves and 
cover slightly loose. Spotting.

Opening price: $500

166. לורד בלפור - מכתב בכתב-יד, 1885

מכתב בכתב ידו של הלורד ארתור ג'יימס בלפור, על נייר מכתבים 
רשמי של ה-"House of Commons". אנגליה, 1885.

תוכן המכתב מנהלי. מתוארך וחתום. 
19X24 ס"מ, מצב טוב, סימני קיפול. 

פתיחה: $300 

166. Lord Balfour – Handwritten Letter, 1885

A letter handwritten by Lord Arthur James Balfour, on 
official stationery of the House of Commons. England, 
1885.
Administrative matters. Dated and signed. 
19X24 cm, good condition, folding marks.

Opening price: $300
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167. מקס נורדאו - מכתב בכתב-יד ותצלום פורטרט

1. מכתב בכתב-יד מאת מקס נורדאו. פריז, יוני 1899. גרמנית. 
במכתב עונה נורדאו על פנייה בנושא קבלה למשרת התלמדות 
הגרמני  בעתון  השפעה  בעל  לידיד  הנמען  את  ומפנה  בעתון, 
18X11.5 ס"מ.  יוכל לייעץ לו בנושא.  Vossische Zeitung אשר 

מצב טוב.
2. תצלום פורטרט מודבק על קרטון, 10.5X6.5 ס"מ, מצב בינוני-

טוב. 

פתיחה: $300

167. Max Nordau – Handwritten Letter and a 
Portrait Photograph

1. A letter handwritten by Max Nordau. Paris, June 
1899. German.
 In this letter Nordau answers a request to be employed 
as an apprentice for a newspaper, and refers the 
addressee to an acquaintance, who has connections 
in the German paper Vossische Zeitung and could 
advise him on the subject. 18X11.5 cm. Good condition.
2. Portrait photo mounted on cardboard, 10.5X6.5 cm, 
fair-good condition.

Opening price: $300

 – מוולוז'ין  הנצי"ב  אל  מכתב   – לילנבלום  משה   .168
אודסה, 1887

מכתב בכתב-יד, מאת משה ליב לילנבלום, אל הרב נפתלי צבי 
יהודה ברלין )הנצי"ב מוולוז'ין(. אודסה, ט"ו אב תרמ"ז ]5.8.1887[. 
ציון"  "חובבי  תנועת  מראשי  לילנבלום,  ליב  משה  מאת  מכתב 
ופעילותה,  התנועה  בידי  שהתקבלו  כספים  בנושא  ברוסיה, 
ממוען אל הנצי"ב מוולוז'ין, אחד מן "הגבאים היועצים" ל"חובבי 
ציון". חתום בכתב-ידו של לילנבלום ובחותמת "מ. ל. לילנבלום 

אודסה" )רוסית(.
להגבאים  חודשי  "חשבון  לילינבלום  מציג  המכתב  בתחילת 
היועצים" – פירוט הכספים שהתקבלו "על שם ה' ערלאנגער", 
נוספות. בהמשך מוסיף:  מווילנה, רוסטוב על הדון, ושתי ערים 
"הד"ר פינסקער לא שב עוד מחו"ל ומכתב כבוד גאוני הרב להד"ר 
נמסר לו בימים האלה. לכשאתפנה מעט אודיע לכבוד גאוני אי"ה 
כי  ציון[,  ]חובבי  חו"ץ  ע"י  כה  עד  שנעשו  הפעולות  עיקרי  את 

הדברים דורשים חפוש בהחשבונות". 
ישיבת  ראש  מוולוז'ין(,  )הנצי"ב  ברלין  יהודה  צבי  נפתלי  הרב 
"חובבי  בתנועת  פעיל  חבר  היה  בדורו,  התורה  ומגדולי  וולוז'ין 
בועידה  ישראל.  בארץ  ההתיישבות  למפעל  אהדה  ורחש  ציון" 
השניה של "חובבי ציון" )ועידת דרּוְסֶקניק, יוני 1887( נבחר לאחד 
השנה  ובשלהי  התנועה,  להנהגת  היועצים"  "הגבאים  משלושת 
כספים  איסוף  בעניין  הקהילות  רבני  לכל  חוזר  מכתב  הוציאו 
להחדרת  גם  הנצי"ב  פעל  ישראל. מתוקף תפקידו  ארץ  ליישוב 

ערכי הדת בתנועה. 
]1[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. קרעים 
)עם  דבק  בנייר  מודבק  האמצעי,  הקפל  בקו  קרע  בשוליים. 

פגיעות קלות בטקסט(. 

פתיחה: $400
167168
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168. Moshe Lilienblum – Letter to the Netziv of 
Volozhin – Odessa, 1887

A handwritten letter, by Moshe Leib Lilienblum 
addressed to Rabbi Naftali Zvi Yehudah Berlin (the 
Netziv of Volozhin). Odessa, 5.8.1887. Hebrew.
A letter from Moshe Leib Lilienblum, one of the 
leaders of the movement of "Hovevei Zion", 
regarding funds received by the movement and its 
operations, addressed to the Netziv of Volozhin, 
one of the "Financial advisors" of "Hovevei Zion". 
Signed by hand by Lilienblum and ink stamped "M.L. 
Lilienblum Odessa" (Russian).
Lilieblum opens the letter with a "monthly account to 
the financial advisors" – report about funds received 
in the name of "H. Erlinger" of Vilnius, Rostov-on-
Don, and two other cities. Further he adds: "Dr. 
Pinsker is not yet back from his stay overseas and your 
letter is handed to him these days. When I have time I 
shall advise his honor regarding the main activities of 
the movement so far since matters have to be verified 
in the accounting books". 
Rabbi Naftali Zvi Yehudah Berlin (Netziv of Volozhin), 
head of Volozhin Yeshivah and a foremost scholar, was 
an active member in "Hovevei Zion" and supported 
settlement in Eretz Israel. In the second convention 
of "Hovevei Zion" (Druskenick convention, June 
1887) he was appointed one of the three "Gaba'im 
Yo'atzim" (financial advisors) and later in the same 
year they sent a circular letter to all congregation 
rabbis concerning fund raising for settlements in Eretz 
Israel. The Netziv also acted, within the framework of 
his role, to deepen religious values in the movement.
[1] leaf, 21 cm. Good-fair condition. Folding marks 
and creases. Tears around the edges. Tear at the central 
folding mark, pasted with adhesive tape (with minor text 
omissions).

Opening price: $400

קרקעות  רכישת  בנושא  מכתב   – אוסישקין  מנחם   .169
לצורכי חקלאות בארץ ישראל – יקטרינוסלב, 1907

מכתבים  נייר  על  נכתב  בכתב-יד.  מכתב  אוסישקין,  מנחם 
יקטרינוסלב  הציוני"(.  הקונגרס  של  הפועל  ועד  )"חבר  רשמי 

)אוקראינה(, פברואר 1907. רוסית.
במכתב מייעץ אוסישקין לנמען, איליה אברמוביץ', בעניין רכישת 

קרקעות בארץ ישראל:
תועלת  תביא  בוודאי  היא  שלכם.  החברה  את  מברך  "אני 
להתיישבות. חברי החברה מכינים לעצמם קרן בטוחה לעתיד... 
אי  בוודאי  שלכם  הקבוצה  חברי  שם  על  קניה,  מסמך  קושאן, 
אפשר לעשות...אני הייתי מציע לחברה שלכם לקנות קרקעות 
ליד לוד או ליד פתח-תקוה. האדמות הללו מתאימות מאוד לפי 
ל"גאולה"  הוראה  תנו  שונות...  לנטיעות  והאקלים  הקרקע  סוג 
והיא תקנה בשבילכם שם )יש לנו כבר הסכמים לאדמות הללו, 

אנחנו מחכים רק לקושאן(". 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   22 כתובים(,  עמודים  )שלושה  עמ'   ]4[
כתמים. קו קפל במרכז. בעמוד הראשון בול עם מגן-דוד והמילה 

"ציון".

פתיחה: $700

169. Menachem Ussishkin – Letter concerning 
Purchase of Lands for Agricultural Purposes in 
Eretz Israel – Yekaterinoslav, 1907

Menachem Ussishkin, a handwritten letter. Written on 
official stationery ("member of the Zionist Congress 
Executive Board"). Yekaterinoslav (Ukraine), February 
1907. Russian.
Ussishkin advises the receiver of the letter, Ilya 
Abramovitch, about acquiring lands in Eretz Israel: 
"I congratulate your society. It is definitely for the 
benefit of settlement. Members of the society ensure 
their future… a bill of sale, a document of purchase, 
in the name of your society is impossible to achieve…I 
would suggest that the society purchase lands near 
Lod or Petach Tikva…instruct "Geula" and it will 
acquire lands for you (we have already agreements, 
just waiting for the bill of sale)".
[4] pp (three written pages), 22 cm. Good condition. Minor 
spotting. Central folding mark. A stamp with the word 
"Zion" pasted to the first page.

Opening price: $700
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ומרדכי  170. אחד העם – מכתב אל מנדלי מוכר ספרים 
בן-עמי – אודסה, 1906

מכתב בכתב-יד, על נייר מכתבים רשמי, מאת אחד העם )אשר 
גינצברג(, אל ידידיו מנדלי מוכר ספרים )שלום יעקב אברמוביץ'( 

ומרדכי בן-עמי. אודסה, אלול תרס"ו )1906(. 
בראשית המכתב מתייחס אחד העם אל יום הולדתו אשר חלף, 
הלום  שבתי  מספר  ימים  לפני  "אך  מכתבם:  על  לידידיו  ומודה 
בבית  לא  היום'  'אותו  וגם  ירחים  ארבעה  במשך  בארץ  משוט 
הייתי, אלא בנאות שדה הרחק מאדם... לא הסכנתי מימי לחוג 
כי  בי האשם  ולא  לאיש דבר,  גם הפעם  ולא הגדתי  יום-הלדתי 
ברבים.  ולהודיע הדבר  למנות שנותי  נמצאו אחרים ששמו לבם 
ואולם, מאחר שכבר נעשה מעשה, ודאי נעים היה לי לראות, כי 
לא שכחוני ידידי... ועונג מיוחד השגתי בקראי שורותיכם אתם...".
אנשי  ועל  אודסה  העיר  על  העם  אחד  כותב  המכתב  בהמשך 
הרוח האודסאים: "אוי, ידידים אהובים, נתיתמה עירנו ונתפרדה 
לעבוד  בהם  רוח  עוד  קם  לא  הנמצאים  והשרידים  חבילתנו, 
אם  כי  ברחובותינו  היום  חג  לא  כקדם.  וספרותנו  עמנו  עבודת 
'על  יחדו  לשבת  לשוב  עוד  נזכה  כי  תפלה,  ואני  ותהו...  שממון 
התורה ועל העבודה' ועינינו תראינה בשוב 'לבבותם אל אבותם'". 
מספר  קיפול.  סימני  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   22 דף,   ]1[

קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $600

was done already I thank you for the pleasure I found 
in reading your lines…”
Further in the letter Ahad Ha’Am writes about the city 
of Odessa and its intellectuals: “oy, beloved friends, 
our city is orphaned and our parcel dismantled…
There is no joy in our streets but only desertion…and 
I pray that we will sit together again…” 
[1] leaf, 22 cm. Good condition. Minor spotting. Folding 
marks. Several minor tears around the edges.

Opening price: $600

170. Ahad Ha'Am – Letter to Mendele Mocher 
Seforim and Mordechai Ben-Ami – Odessa, 1906

A handwritten letter, on official stationary, written by 
Ahad Ha'Am (Asher Ginzberg), to his friends Mendele 
Mocher Seforim (Shalom Ya'akov Abramovich) and 
Mordechai Ben-Ami. Odessa, Elul, 1906. Hebrew.
Ahad Ha'Am mentions his recent birthday and thanks 
his friends for their letter: "several days ago I returned 
from a four months journey and on 'that day' I was 
not at home…I am not used to celebrate my birthday 
and I did not tell anybody and it is not my fault that 
other people know my age and announced it. Since it 

171. שלום עליכם – מכתב בכתב-יד – איטליה, 1910

ד"ר  אל  )שלום רבינוביץ'(,  עליכם  שלום  מאת  בכתב-יד,  מכתב 
יעקב יצחק נמירובר ביאסי. איטליה, 1910. 

לך,  חן  "חן  נמירובר:  לפועלו של  במכתב מתייחס שלום עליכם 
כבוד עמנו בארצך  ועמלך להצל את  הנכבד, בעד טרחתך  ידידי 
הנדחת. שמחתי מרחוק לשמוע הבשורה לישראל ע"י עתון יהודי 
שאני אחד מעוזריו... שולח לך פה חתיכה ממנו...". בסוף המכתב 
אם  להודיעך,  "כמעט ששכחתי  הבריאותי:  מצבו  את  גם  מזכיר 
לא שמעת, שחולה מסוכן הייתי. עד חצר ָמות הגעתי... ועכשיו 
קרבני המקום לעבודתו, ואני מתהלך בין החיים, ומצב בריאותי 

פה הולך וחזק". 
תיאולוג,   -  )1872-1939( נמירובר  יצחק  יעקב  ד"ר  הנמען, 
כרב  כיהן  אשר  גליציה,  יליד  יהודי-רומני  והסטוריון  פילוסוף 
הראשי הראשון של יהדות רומניה, היה חבר בסנאט הרומני עד 

יום מותו ומנהיגה של יהדות רומניה משך שנים רבות. 

170

171
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 S." ובחותמת  עליכם  שלום  של  בכתב-ידו  חתום  המכתב 
בכתב- נוסף  )בתוכה   "Rabinowitz Schalom Aleichem

 Villa מלון  בית  חותמת  הדף  בראש   .)20.XII.10 התאריך:  יד 
כיתוב  הדף  של  האחורי  בצדו  )איטליה(.  בנרבי   Rosengarten

 ."Dr. Nemirover Rabbiner Jassy (Romania)" :בכתב-יד
]1[ דף, 15 ס"מ. מצב טוב. קרע של כ-4.5 ס"מ בראש הדף )ללא 

פגיעה בטקסט(. 

פתיחה: $500

171. Sholem Aleichem – Handwritten Letter – 
Italy, 1910

A handwritten letter, by Sholem Aleichem (Shalom 
Rabinowitz) to Dr. Jacob Itzhak Niemirower in Iasi. 
Italy, 1910. Hebrew. 
Sholem Aleichem refers to Niemirower's public 
actions: "Thank you, dear friend, for trying to save 
our people's honor in your remote country. I was 
pleased to hear the news through a paper with which 
I am involved…am sending you herewith a piece…". 
Sholem Aleichem mentions his medical condition: "I 
almost forgot to tell you, if you haven’t already heard, 
that I was seriously ill. I almost reached death…and 
now I am among the living and am getting stronger 
every day…"
The addressee, Dr. Jacob Itzhak Niemirower (1872-
1939) – Jewish-Romanian theologist, philosopher and 
historian, native of Galicia, served as chief rabbi of 
Romania, was a Romanian Senate member until his 
last day and was the leader of Romanian Jewry for 
many years.

The letter is hand signed by Sholem Aleichem and 
ink stamped "S. Rabinowitz Schalom Aleichem" 
(the date 20.XII.10 is added: within the stamp). The 
letter is written on the hotel's "Villa Rosengarten" 
stationery in Nervi (Italy). On the reverse appears a 
handwritten inscription: "Dr. Nemirover Rabbiner 
Jassy (Romania)". 
[1] leaf, 15 cm. Good condition. Tear of about 4.5 cm on 
upper part of leaf (no text omission). 

Opening price: $500

172. מכתב מאליעזר בן-יהודה / מכתב חריף מחמדה בן-
יהודה – ירושלים, 1910

של  ידה  בכתב  ומכתב  בן-יהודה  אליעזר  של  ידו  בכתב  מכתב 
רעייתו, חמדה בן-יהודה, ממוענים אל זלמן דוד ליבונטין, מנהל 

בנק אנגלו-פלשתינה. ]ירושלים[, 1910. 
1. מכתב מאליעזר בן-יהודה. ]ירושלים[, 20 ביוני 1910. 

הייתי  כבר  כי  הידוע  הענין  בדבר  יותר  אליך  לבוא  רציתי  "לא 
יודיעני אדוני בעצמו  למשא על אדוני בענין זה. אך המתנתי כי 
מה החלטתו אחרי אשר שקט קצת רוחו, אחרי השיחה שבינינו... 
אני מיעץ לאדוני בתור ידיד, כי יעשה בגדלות עתה בעוד מועד 

וישיב את ברזלי על כנו...".
)מזכיר  הציוני  ולפעיל  לסופר  בן-יהודה  מתייחס  הנראה,  כפי 
עבד  אשר  )איישנזטט(  ברזילי  יהושע  ביפו(  ציון"  "חובבי  ועד 
בבנק אפ"ק ופוטר ממנו משום שהעניק אשראי ללקוחות בניגוד 
לכללי הזהירות המקובלים ותוך העדפת שיקולים ציוניים על פני 
וקו  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 דף  מסחריים.  שיקולים 

קפל. 
2. מכתב מחמדה בן-יהודה. ירושלים, 11 באוגוסט 1910. 

עלינו  'עלילה' חדשה מתרקמת  כי  בהבנק  היום  "אדוני, שמענו 
על סמך השורות המעטות שהדפסנו בה'אור' על אדות התקונים 
לטובה העומדים להעשות בהבנק... מה ענין העלילות האלו? האם 
אנחנו יהודים נרדפים ואתם גויים צוררים? האם קרוב הזמן לימי 
הפסח? או שחפצתם להנהיג עלילת דם גם לחג ראש השנה? כי 
את דמנו אתם שופכים בכל דבריכם... אני אומרת לאדוני כל אלה 
וחשבון  דין  לתת  לנו  אין  בכלל  כי  להצטדק,  להעירו שיבוא  כדי 
ממה שאנו מפרסמים בעתוננו – לאיש! אנו חופשים מעזרתכם 
אנו  הישרים,  הצבור  ועסקני  נכבדים  משכילים  והשתתפותכם, 
בתוך  עבודתנו,  בתוך  רגליכם  כפות  מדריסת  כן  גם  חופשים 
העברי  העם  לקול  ויהיה  ומתפתח  הולך  עתוננו  נפשותינו. 
בידי  ולמסורו  כנגדנו  עתון  ליסד  תעמולתכם  וכל  בארץ  היושב 
לאלפים  ולהפסיד  העברית  וצורר  יידיש[   = ]ז'רגון  זשרגוני  איש 
להתקים  הנעים  חלומכם  אפילו  או  הציונים,  מכסף  ולרבבות 
ידמה  ועתונכם  בידיכם  יעלה  לא   – וכו'  באמריקה  שנוררות  על 
להקיקיון של יונה! כנפים צמחו לנו! וקצרו ידיכם לקצצן!...". ]3[ 
עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. חותמת-דיו מחוקה. 

פתיחה: $700 

172



104  |  אוקטובר 2014  

172. Letter from Eliezer Ben-Yehuda / Harsh 
Letter from Hemda Ben-Yehuda – Jerusalem, 
1910

A letter, handwritten by Eliezer Ben-Yehuda, and a 
letter handwritten by his wife, Hemda Ben-Yehuda, 
addressed to Zalman David Levontin, Director of the 
Anglo-Palestine Bank. [Jerusalem], 1910.
1. Letter from Eliezer Ben-Yehuda. [Jerusalem], June 
20, 1910.
"I did not mean to address you again about the 
well-known matter since I burdened you already 
enough. But I waited for you to let me know your 
decision…I advise you, as a friend…to return Barzilai 
to his post…" It is possible that Ben-Yehuda refers to 
the author and Zionist activist (secretary of "Hovevei 
Zion" in Jaffa) Yehushua Barzilai (Eisentadt) who 
worked for the Anglo-Palestine Bank and was fired 
since he gave credit to customers not in accordance 
with the terms of caution maintained by the bank 
and preferred Zionist considerations to commercial 
ones. Leaf, 17.5 cm. Good condition. Minor spotting and 
a folding mark.
2. Letter from Hemda Ben-Yehuda. Jerusalem, August 
11, 1910.
"Sir, we heard today about a new 'plot'…based on 
several lines which we published in "Or"…what are 
these plots? Are we persecuted Jews and you are 
gentile enemies? Are we close to Pesach or do you plan 
a blood libel for Rosh HaShana? You are shedding our 
blood with your words… I say all of this so you come 
and apologize…Our paper develops and will be the 
voice of the Jewish people…". [3] pp, 22.5 cm. Good 
condition. Spotting and creases. Blurred ink stamp.

Opening price: $700 

173. זאב ז'בוטינסקי - מכתב בכתב-יד, 1920

מלונדון  נשלח  )עברית(.  ז'בונטיסקי  זאב  של  ידו  בכתב  מכתב 
ב-17 בדצמבר 1920. נמען המכתב אינו ידוע.

המכתב עוסק בהחלטות של ז'בוטינסקי בנוגע להוצאת ספרים 
אותה הוא ייסד עם מספר ידידים; נזכרים בו יצחק ניידיץ )כיהן 
הציונית  ההסתדרות  של  והמשק  הכספים  מחלקת  כראש  אז 
העולמית ותמך רבות בסופרים ובספרות עברית( ויעקב קליבנוב 

)ממנהיגי ציוני רוסיה(.
18 ס"מ, מצב טוב-בינוני, פינה שמאלית עליונה חסרה.

פתיחה: $500

173. Ze'ev Jabotinsky – Handwritten Letter, 1920

A letter handwritten by Ze'ev Jabotinsky (Hebrew). 
Sent from London on December 17,1920. Addressee 
is unknown.
The letter deals with Jabotinsky's decisions concerning 
the publishing house that he has founded with several 
friends: mentioned in the letter are Yitzchak Naiditsch 
(served at the time as the head of the financial dept. 
of the World Zionist Organization and supported 
authors and Hebrew literature) and Ya'akov Klivanov 
(Russian Zionist leader). 
18 cm, good-fair condition, upper left corner is missing.

Opening price: $500

173174



חתימות, כתבי יד וארכיונים, ספרות עברית ויידיש, ביבליוגרפיה ומחקר     |  105

174. חיים ויצמן – מכתב חתום בנושא עלייתם לארץ של 
האחים צונדק, 1933

מכתב מודפס, חתום בכתב-יד, מאת חיים ויצמן אל ד"ר אלפרד 
אוקווד  בפריז.  להתיישבות"  היהודית  "החברה  נציג  קליי, 

)Oakwood(, לונדון, 15 במאי, 1933. אנגלית.  
מכתב מודפס על נייר מכתבים רשמי. נכתב בתגובה לפנייתו של 
ד"ר קליי אל חיים וייצמן, ועוסק באפשרות עלייתם של האחים 

צונדק )הרופאים הרמן, ברנרד, וגאורג צונדק( לארץ ישראל.
וייצמן מציין כי בארץ ישנו רק בית חולים ראוי אחד, והוא בית 
הגעתם,  שעם  משוכנע  הוא  וכי  בירושלים,  "הדסה"  החולים 
מודרני  חולים  בית  לקיום  האפשרות  את  צונדק  האחים  ייצרו 
מן השורה הראשונה. עוד מציין וייצמן כי רק עצם נוכחותם של 
האחים צונדק בארץ תהווה תמריץ להקמת הפקולטה לרפואה 
בירושלים. לקראת סוף המכתב מוסיף:  באוניברסיטה העברית 
"אבל האחים צונדק יצטרכו לבוא לארץ ישראל כמו כולנו, ברוח 
הארץ  זו  פתוחות.  בזרועות  יתקבלו  כי  ספק  לי  אין  החלוצים; 
היחידה בעולם בה לא יהיו לפליטים. אני לא יכול להבטיח להם 

יותר מזה – אבל זה, כשלעצמו, דבר גדול" )אנגלית(.
– למדו  וגאורג )שמואל( צונדק  שלושת האחים - הרמן, ברנרד 
והיו  בברלין,   )Humboldt( הומבולדט  באוניברסיטת  רפואה 
לרופאים נודעים, כל אחד בתחומו. בשנת 1934 עלו לארץ ישראל. 
ברנרד צונדק נענה להצעה לכהן כפרופסור לגינקולוגיה וכירורגיה 
המחלקה  וכראש  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  גינקולוגית 
חתן  והיה  במחקר  עסק  "הדסה";  החולים  בבית  הגינקולוגית 
פרס ישראל לרפואה לשנת תשי"ח )1958(. הרמן צונדק שימש 
כמנהל המחלקה הפנימית בבית החולים "ביקור חולים", וגאורג 
)שמואל( צונדק היה מנהל המחלקה הפנימית בביה"ח "הדסה" 

בתל-אביב. 
גרמני; ממקימי  ציוני ממוצא  ד"ר אלפרד קליי, מנהיג   - הנמען 
"המפלגה היהודית העממית" )Jüdische Volkspartei( ב-1919 
"החברה  של  המנהל  בועד  ברלין  של  היהודית  הקהילה  ונציג 

היהודית להתיישבות" )יק"א( . 
דף 25 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $1000

The addressee – Dr. Alfred Klee, a Zionist leader 
of German origin; one of the the founders of the 
Jüdische Volkspartei in 1919 and representative of the 
Berlin Jewish congregation at the executive board of 
the Jewish Colonization Association. 
Leaf, 25 cm. Good condition. Folding marks.

Opening price: $1000

174. Chaim Weizmann – Signed Letter Concerning 
the Aliya of the Zondek Brothers, 1933

A typewritten letter, signed by hand by Chaim 
Weizmann and addressed to Dr. Alfred Klee, 
representative of the "Jewish Colonization 
Association" in Paris. Oakwood, London, May 15, 
1933. English. 
A typewritten letter on official stationery. Written in 
response to Dr. Klee's address to Chaim Weizmann, 
concerning the possibility of the Zondek brothers 
(the doctors Herman, Bernhard and Georg Zondek) 
immigrating to Eretz Israel. 
Weizmann writes that there is only one good hospital 
– "Hadassah" in Jerusalem and that he is convinced 
that upon arrival, the Zondek brothers will create the 
possibility of a modern first-class hospital. Weizmann 
also states that the presence of the Zondek brothers 
in itself will be a powerful incentive towards the 
creation of a Medical Faculty in the Hebrew University 
of Jerusalem. Towards the end of the letter Weizmann 
adds: 
"But the Zondeks would have to come to Palestine, 
like the rest of us, in the spirit of the pioneers; I have 
no doubt at all that they will be welcomed with 
opened arms. It is the one country in the world where 
they will not be refugees. I cannot guarantee them 
anything more than this promise, which is, in itself, a 
great deal". 
The three brothers – Hermann, Bernhard, and Georg 
(Shmuel) Zondek – studied medicine in Humboldt 
University in Berlin and became well known physicians, 
each one in his area of expertise. In 1934, they 
immigrated to Eretz Israel. Bernhard Zondek accepted 
the offer to serve as a Professor of Gynecology and 
Surgery in the Hebrew University in Jerusalem and as 
head of the Gynecology department of "Hadassah" 
hospital; was involved in research and won the Israel 
Prize for Medicine in 1958. Herman Zondek served as 
Head of the Internal Medicine department in "Bikur 
Holim" hospital and Georg (Shumel) Zondek was 
head of Internal Medicine department in "Hadassah" 
hospital in Tel-Aviv.

175. תצלום קבוצתי חתום בידי חיים ויצמן – ברנו, 1925

תצלום קבוצתי אשר צולם במהלך ביקורו של חיים וייצמן בעיר 
ברנו, 1925. 

חתום בידי ויצמן בצדו האחורי. לצד החתימה מופיע כיתוב בעט: 
 Brunn 6/I" והתאריך-  וכן מקום הצילום  ווייצמן",  "עם הנשיא 

 ."1925
תצלום 14X9 ס"מ. מחולק בצדו האחורי לשימוש כגלויה, חתום: 

"Atelier Faden, Brno-Prazka 13". מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $400
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175. Group Photograph Signed by Chaim 
Weizmann – Brno, 1925

Group photo taken during Chaim Weizmann's visit to 
Brno, 1925.
Signed by Weizmann on the reverse. Next to the 
signature appears an inscription in pen: "With 
President Weizmann" as well as the location and date 
– "Brunn 6/I 1925". 
Photo 14X9 cm. Divided on the reverse for use as a 
postcard, ink stamped: "Atelier Faden Brno-Prazka 13". 
Good condition. Minor damages.

Opening price: $400

176. דוד בן-גוריון – תצלום חתום

ידו,  בחתימת  מימין  חתום  בן-גוריון,  דוד  של  פורטרט  תצלום 
באנגלית. 

35X28 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. החתימה דהויה. 

פתיחה: $400

176. David Ben-Gurion – Signed Photograph

Portrait photograph of David Ben-Gurion, signed by 
hand on the right, in English.
35X28 cm. Good condition. Slight creases. Signature 
faded.

Opening price: $400

177. דוד בן-גוריון – חתימה על מכתב תנחומים על קלף, 
1948

עם  )בעט(.  גוריון  בן  דוד  בידי  חתום  קלף,  על  תנחומים  מכתב 
ישראל,  "מדינת  המעטפה:  על  )חותמת  המקורית  המעטפה 

משרד הבטחון, הממשלה הזמנית"(.
המכתב מציין כי יהודה גלפנר נפל בניצנים ב-8.6.48. יהודה היה 
)רוזה( ושלמה אשר עלו לארץ מבואנוס  בנם היחיד של שושנה 
כבן- בזכותו  ונמנע מלהשתמש  ל"הגנה"  יהודה הצטרף  איירס. 
על  לאמו  כשנודע  לנגב.  ונשלח  קרבי  ולהשתחרר משירות  יחיד 

מותו התאבדה מרוב צער ויאוש.
17 ס"מ, מצב טוב, קרע בעטיפה.

פתיחה: $250

177. David Ben-Gurion – Signature on a 
Condolence Letter on Parchment, 1948

Condolence Letter on parchment, signed by David 
Ben-Gurion (in pen). With original envelope (Stamped 
on the envelope: "State of Israel, Ministry of Defense, 
Provisional Government"). 
The letter states that Yehudah Gelfner was killed in 
the line of duty in Nizanim on 8.6.48. Yehudah was 
the only son of Shoshana (Rosa) and Shlomo who 
made Aliya from Buenos Aires. Yehudah joined 
the "Haganah" and did not take advantage of the 
privilege as an only child to be exempt from serving 
in combat zones and was sent to the Negev. When 
his mother heard that he was killed she committed 
suicide out of despair and grief.
17 cm, good condition, tear on the envelope.

Opening price: $250
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178. בן-גוריון - שני מכתבי תנחומים על קלף

ז"ל,  חוברה  חיים  החייל  למשפחת  קלף  על  תנחומים  מכתב   .1
רשמיים  מסמכים  מצורפים  בן-גוריון.  ידי  על  יד  בכתב  חתום 
מטעם משרד הבטחון למשפחת החייל. 16X13.5 ס"מ, מצב טוב.

לסלי  אריה  סרן  החייל  למשפחת  קלף  על  תנחומים  מכתב   .2
אוסטרוב ז"ל, חתום בכתב יד על ידי בן-גוריון. מצורפים מסמכים 
רשמיים מטעם משרד הבטחון למשפחת החייל. 16X13.5 ס"מ, 

מצב טוב.

פתיחה: $400

178. Ben-Gurion – Two Condolence Letters on 
Parchment

1. Letter of condolence on parchment to the family of 
the soldier Haim Hubara, signed personally by David 
Ben-Gurion. Attached are official documents issued 
by the Ministry of Defense to the soldier's family. 
16X13.5 cm, good condition.
2. Letter of condolence on parchment to the family 
of the soldier Captain Aryeh Leslie Ostrov, signed 
personally by Ben-Gurion. Attached are official 
documents on behalf of the Ministry of Defense to 
the soldier's family. 16X13.5 cm, good condition.

Opening price: $400

179. דוד בן-גוריון – הקדשות על כרכי ספרו "זכרונות"

זכרונות, דוד בן-גוריון. הוצאת עם עובד, תל-אביב, 1973-1971. 
כרכים א'-ג'.

בדפי  בן-גוריון.  דוד  מאת  "זכרונות"  הספר  של  כרכים  שלושה 
חתימתו:  עם  ידו,  בכתב  מתוארכות,  קצרות,  הקדשות  השער 
– חבר   )1990-1901( ד. בן-גוריון". גבתי  "לחיים גבתי בידידות, 
כנסת, שר בממשלות ישראל וחקלאי, ממייסדי קיבוץ גבת. כיהן 
כמנכ"ל משרד החקלאות, מזכיר "איחוד הקבוצות והקיבוצים", 
זכה  תשמ"ב  בשנת  הפיתוח.  ושר  הבריאות  שר  החקלאות,  שר 
בעבודה  ולמדינה  לחברה  מיוחדת  "תרומה  על  ישראל  בפרס 

ובתעשייה". 
במעטפות  קרעים  כתמים,  טוב.  מצב  הקדשות.  שלוש  סה"כ 

הספרים.

פתיחה: $400

179. David Ben-Gurion – Dedications on his Book 
"Memoires"

Memoires, David Ben-Gurion. Tel-Aviv: Am Oved, 
1971-1973. Vol.1-3.
Three volumes of the book "Memoires" by David Ben-
Gurion. Short dedications appear on the title pages, 
dated, handwritten and signed by Ben-Gurion: "to 
Haim Gvati, with friendship, D. Ben-Gurion". Gvati 
(1901-1990) – Knesset Member, Minister, and farmer, 
of Kibbutz Gvat founders. Served as Director General 
of the Ministry of Agriculture, Secretary of "Kibbutzim 
Union", Minister of Agriculture, Minister of Health 
and Minister of Development. Won the Prize of Israel 
in 1982 for "special contribution to society and the 
state of Israel through work and industry". 
Three dedications. Good condition. Spotting, tears on the 
books' dust jackets.

Opening price: $400
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180. דוד בן-גוריון – מכתב בנושא גרעיני והכשרות נח"ל

אל  ממוען  בן-גוריון,  דוד  של  ידו  בכתב  עמודים,  שני  בן  מכתב 
החבר ב. צ. אילן. שדה בוקר, 10 באפריל 1954. חתום.

בין היתר,  ביעדי הנוער בצבא, בנח"ל ובהכשרה.  המכתב עוסק 
כותב בן-גוריון: "הבוקר היה אצלי אשכול וסיפרתי לו על תלונת 
ועד הגרעין. הוא כמובן אישר דעתי שזה אבסורד, וקראתי מיד 
כל  להם  שתינתן  אשכול  להם  הבטיח  ובמעמדם  הוועד,  לחברי 
העזרה הדרושה להתישבות. אולם עלי להודות שנתעוררו בלבי 

כמה חששות בנוגע לנחל בכלל...". 
הדפים  בראש  חסרות  פינות  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ,   19 דף,   ]2[

בצד ימין )עם פגיעה בטקסט(, שיקום מקצועי לדף אחד.

פתיחה: $300

180. David Ben-Gurion – Letter concerning 
Training Groups of the "Nachal" 

A two-pages long letter, handwritten by Ben-Gurion, 
addressed to B.Z. Ilan, Sde Boker, April 10, 1954. 
Signed.
The letter concerns the goals of the youth in the army, 
the Nachal and the Hachshara. Among other things, 
Ben-Gurion writes: "Eshkol was here this morning 
and I told him about the complaints of the Group's 
committee. He agreed of course that this is absurd. 
I summoned immediately the committee members, 
and Eshkol promised them all the necessary assistance 
needed for their settlement…I have to admit that I 
had some concerns about the Nachal…". 
[2] leaves, 19 cm, good-fair condition, missing corner on 
upper right side (with text omission), one leaf professionally 
restored.

Opening price: $300

 – העברי"  "הדואר  בולי  של  ראשון  יום  מעטפת   .181
חתימת דוד בן-גוריון

מעטפה ועליה 9 בולי "הדואר עברי" )ללא שובלים(, עם חותמת 
דואר מיום 16.5.1948. 

בעברית  בעט,  בן-גוריון,  דוד  נוספה חתימתו של  על המעטפה 
ובאנגלית.

סדרת הבולים הראשונה "דאר עברי" עוצבה על ידי אוטה וליש 
)1906-1977( מיד לאחר הכרזת העצמאות. בסדרה עשרה בולים 
שבזמן  מאחר  עברי"  "דאר  הכיתוב  את  נושאים  הבולים  שונים. 

הדפסתם עדיין לא נקבע רשמית שמה של מדינת ישראל. 
מעטפה 10X19 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

181. First Day Envelope of "HaDo'ar HaIvri" 
Signed by David Ben-Gurion

Envelope with 9 "HaDo'ar HaIvri" stamps (no tabs), 
with a postal ink stamp of 16.5 1948. David Ben-
Gurion's signature was added on the envelope, in 
pen, in Hebrew and in English.
The first "Do'ar Ivri" series of stamps was designed by 
Otte Wallish (1906-1977), right after the declaration 
of independence. The series consists of ten different 
stamps and bear the inscription "Do'ar Ivri" since 
during the printing of the stamps the official name of 
the state of Israel was not yet determined. 
Envelope 10X19 cm. Good condition.

Opening price: $300
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182.  דוד בן-גוריון - קריקטורה מעשה ידי יוסף רוס - 
חתימת בן-גוריון

קריקטורה צבעונית של דוד בן-גוריון, מאת המאייר יוסף רוס. 
דיו וצבע על נייר פרגמנט. חתומה בידי רוס )בעברית ובאנגלית( 

ובידי בן-גוריון.
למרות  ב-1935.  מבלגיה  לארץ  עלה   )1991-1911( רוס  יוסף 
בין  היה  אמנות  או  בציור  פורמלית  השכלה  רכש  לא  שמעולם 
במרבית  התפרסמו  ועבודותיו  ביישוב  הראשונים  המאיירים 

העיתונים היומיים בארץ ובחו"ל.
35X25 ס"מ, מצב טוב, סימני דבק בפינות, מודבק על נייר.

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $600

182. David Ben-Gurion – Caricature by Joseph 
Ross - Signed by Ben-Gurion

Caricature in color of David Ben-Gurion, by the 
illustrator Joseph Ross. Ink and color on tracing paper. 
Signed by Ross (Hebrew and English) and by Ben-
Gurion.
Joseph Ross (1911-1991) made Aliya to Eretz Israel 
from Belgium in 1935. Even though he never studied 
art or drawing, he was one of the first illustrators in 
the Yishuv and his works were published in most daily 
papers in Israel and abroad.
35X25 cm, good condition, glue marks at the corners, 
mounted on paper.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $600

183. פסל - דוד בן-גוריון - עזרא בליליוס

דוד בן-גוריון, פסל ברונזה )פרוטומה(. חתום בבסיס: "בהוקרה 
עזרא בליליוס". 

גובה: 22 ס"מ. רוחב בסיס: 10 ס"מ. 
מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $300

183. Sculpture – David Ben-Gurion – Ezra Balilius

David Ben-Gurion, bronze sculpture (bust). Signed on 
the base: "with appreciation Ezra Balilius". 
Height: 22 cm. Width of base: 10 cm.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $300
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184. אוסף מסמכים מעזבון השר בכור-שלום שטרית

עד  ה-40  שנות  שטרית,  בכור-שלום  השר  מעזבון  מסמכים   22
שנות ה-60.

הראשון  המשטרה  שר  היה   )1895-1967( שטרית  בכור-שלום 
והמשפטית  הציבורית  לפעילותו  מעבר  ישראל.  מדינת  של 
ומחותמי  העם  מנהלת  חבר  היה  היישוב,  בתקופת  הענפה 
כחבר  כיהן  ישראל(.  ארץ  יליד  שהיה  )היחיד  העצמאות  מגילת 
כנסת בשש הכנסות הראשונות, עד חודש לפני למותו. היה שר 
)מאי  הזמנית  הממשלה  מימי  ישראל  של  הראשון  המשטרה 
תקופת  בעת  המיעוטים  כשר  שימש  וכן  לפרישתו  ועד   )1948
קיומו של משרד המיעוטים. כיהן כחבר הוועדה לבחירת שופטים 
מספר  כיהן  בכנסת  כהונתו  שנות  לאורך  מותו.  ועד  מהקמתה 
פעמים כשר הדואר. שטרית היה השר אשר החזיק בתיק כלשהו 

במשך הזמן הרב ביותר )18 שנים וחצי(.
האוסף שלפנינו כולל: · מכתב מודפס, חתום בידי דוד בן-גוריון, 
"ידיעות  לעתון  הדלפה  בעניין  הממשלה",  חברי  "לכל  הממוען 
דו"ח השיחה עם מזכיר המדינה האמריקני  אחרונות" של תוכן 
בינואר   1( שלמה  ומפרץ  עזה  פינוי  בשאלת  דאלס  פוסטר  ג'ון 
ידו. · דו"ח קצר  1957(. · מכתב מודפס ממשה דיין, חתום על 
בנושא הקמת "מוסד למיזוג הגלויות בישראל". אל הדו"ח מצורף 
מכתב קצר מגולדה מאיר )שרת החוץ(, חתום על ידה. · מכתב 
מאת פנחס רוזן, בנושא "ועדת השבעה" שחקרה את פרשת לבון 
)"עסק הביש"(, ומכתבים נוספים בנושא "הפרשה". · תצלום של 
חברי הממשלה בצריף של הנשיא יצחק בן-צבי, 1965. · טיוטת 
יצאת  "היום   :)1949 )מארס  בן-גוריון  דוד  אל  בכתב-יד,  מכתב 
מאתך במפח נפש ובצער רב, ראיתי את עצמי כתלמיד העומד 
בתוכה  לחבריו  שוה  ממשלה  כחבר  ולא  קצין...  במעמד  למבחן 
בדעה ובזכויות". · נאום מודפס במכונת-כתיבה, שמטרתו גיוס 
עורך  שורר,  חיים  אל  העתקי-מכתב   · המדינה.  לטובת  כספים 
עתון "דבר", בנושא מרד האסירים בכלא "שאטה" )"מרד שאטה", 
אוגוסט 1958(. חתומים בידי שטרית. מצורף מכתב ארוך משורר, 
בנושא מדיניות העתון. · רשימות בכתב-יד, בנושא ייסוד סיעת 
ובצדו  בן-גוריון  פולה  של  כרטיס-ביקור   ·  .1964 "המערך", 
ופולה  דוד  של  נכדם  של  המצוה  יד, לבר  בכתב  הזמנה  האחורי 
בן-גוריון, יריב בן אליעזר; מכתב נוסף מפולה בן-גוריון. · כרזה 

מודפסת, "קווי יסוד של תכנית הממשלה", נובמבר 1955. 
מכתבים רבים מסווגים "אישי / סודי". 

סה"כ כ-22 מסמכים. חלקם בני מספר דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1500

Ben-Gurion. · A printer poster, “guidelines of the 
government plan”, November 1955.
Numerous documents calssified “Personal / 
Confidential”. 
Total of 22 documents. Several documents consist of 
several leaves. Sizes and conditions vary.

Opening price: $1500

Shorer, editor of “Davar” newspaper, concerning 
the prisoners’ uprising in “Shata” prison (“Shata 
Rebellion”, August 1958). Signed by Shitrit. Attached 
is a long letter from Shorer regarding the paper’s 
policy. · Handwritten texts, concerning the founding 
of “HaMa’arach” faction, 1964. · Calling card of Pola 
Ben-Gurion; on the reverse- a handwritten invitation 
to Pola and David Ben-Gurion’s grandson Yariv Ben-
Eliezer’s Bar Mitzvah; additional letter from Pola 
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184. Collection of Documents from the Estate of 
Minister Bechor-Shalom Sheetrit

22 documents from the estate of minister Bechor-
Shalom Sheetrit, 1940s through 1960s.
Bechor-Shalom Sheetrit (1895-1967) was the first 
Minister of Police in the young State of Israel. Apart 
from his public and legal involvement during the 
Yishuv period, he was a member of Minhelet HaAm 
and one of the Independence Scroll signatories (the 
only one who was born in Eretz Israel). Served as a 
Knesset Member six times and quitted this position 
only one month prior to his death. Was the first 
Minister of Police from the days of the provisional 
government (May 1948) until his retirement and 
served as Minister of Minority Affairs during the 
existence of this office. Served as a member of the 
Judges Appointment committee from the day it 
was founded until his very last day. Throughout his 
service as a Knesset Member, he served several times 
as Minister of Postal Services. Shitrit was the Minister 
who held the same office for the longest time (18 
years and a half). 
The collection includes: a typewritten letter, signed 
by David Ben-Gurion, addressed to "all of the 
government members", concerning a leak to "Yediot 
Ahronot" newspaper of the contents of a meeting 
between the American Secretary of State John Foster 
Dulles concerning the evacuation of Gaza and Sharm-
el Shiekh (January 1, 1957). · A typewritten letter from 
Moshe Dayan, signed. · A short report regarding the 
establishment of an "institute for integration of exiles 
in Israel". Attached to this report is a short letter from 
Golda Meir (Foreign Minister), signed by her.· A letter 
from Pinchas Rosen, concerning "the Committee of 
Seven" that investigated the "Lavon Affair" and 
additional letters regarding this affair. · Photo of 
the Government Members in the house of President 
Yitzchak Ben-Zvi, 1965. · A handwritten draft of a 
letter, to David Ben-Gurion (March 1949): "I left today 
bitterly disappointed; I saw myself as a student being 
tested…and not as an equal government member…". 

· A typewritten speech aimed at collecting funds 
for the state of Israel. · Copy of a letter to Haim 

185. מירה אברך – ארכיון מכתבים, 1960-2001

כ-50 פתקים ומכתבים שנשלחו אל מירה אברך, מפוליטיקאים 
ואישי תרבות. ישראל, 1960-2001.

מירה אברך )1925-2013( היתה עיתונאית, בעלת טור הרכילות 
הפופולרי "מירי אברך מספרת על גברים ונשים" בעתון "ידיעות 
פוגעני.  שאינו  הוגן  בסגנון  התאפיינה  כתיבתה  אחרונות". 
היו  ביתה  מבאי  גוריון,  בן  ודוד  פולה  היו  הקרובים  ידידיה  בין 

שגרירים, חברי הסגל הדיפלומטי, בכירי המדינה וצה"ל.
יד, חתומים,  )בכתב  גוריון  בן  בין המסמכים: שני פתקים מדוד 
מ-1968 ו-1970, מודבקים בנייר דבק(. מכתבים מאבא אבן, משה 
דיין, חיים ואורה הרצוג, אלי וולך, מרסל מרסו )מכתבים אישיים 
ה-60  משנות  אישיים  )מכתבים  דיין  יעל  חתומים(,  יד,  בכתב 
קולק  טדי  אזנבור,  שרל  בייקר,  ז'וזפין  השחקנית  המוקדמות(, 
)על הכנותיו לפתיחת מוזיאון ישראל(, ברכה מעזר וראומה ויצמן 
מכתב  רוזוולט,  אלינור  של  ביד  וחתום  מודפס  מכתב  מ-2001, 

מודפס וחתום ביד ג'יהן סאדאת ועוד. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

Marceau (handwritten personal letters, signed), 
Yael Dayan (personal letters from the early 1960s), 
Josephine Baker, Charles Aznavour, Teddy Kollek 
(about the opening of the Israel Museum), greeting 
from Ezer and Reuma Weizmann from 2001, a printed 
and hand signed letter from Eleanor Roosevelt, a 
printed and hand signed letter from Jehan Sadat, and 
more. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $1000

185. Mira Avrech – Archive of Letters, 1960-2001

About 50 notes and letters sent to Mira Avrech by 
politicians and cultural figures. Israel, 1960-2001.
Mira Avrech (1925-2013) was a journalist, author of 
the popular gossip column "Miri Avrech tells about 
men and women" in "Yediot Achronot" paper. Her 
writing was said to be fair and not offensive. Among 
her close friends were Pola and David Ben-Gurion, 
ambassadors and diplomats, as well as high officials 
and generals, who were often her guests.
Among the documents: two notes from David Ben-
Gurion (hand written, signed, from 1968 and 1970, 
with adhesive tape). Letters from Abba Eban, Moshe 
Dayan, Haim and Ora Herzog, Eli Wallach, Marcel 
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 – בישראל  יוגוסלביה  לקונסול  תעודות  שלוש   .186
חתימות יצחק בן-צבי, גולדה מאיר וטיטו

קונסול   ,)Stark( שטרק  לויקטור  הוענקו  אשר  תעודות  שלוש 
יוגוסלביה בישראל. 

הרפובליקה העממית  כבוד של  ל"קונסול של  · מכתב הסמכה 
בן-צבי  יצחק  בידי  חתום  בחיפה".  יוגוסלביה  של  הפדרלית 

וגולדה מאיר. 29 באפריל, 1957. עברית וצרפתית. 
· תעודת הסמכה לקונסול בישראל מטעם הרפובליקה הפדרלית 
ברוז  יוסיפ  בידי  חתומה   .1957 יוגוסלביה,  של  הסוציאליסטית 

טיטו. סלובנית. 
מטעם  שטרק  לויקטור  הוקרה  אות  הענקת  על  תעודה   ·
נובמבר  יוגוסלביה,  של  הסוציאליסטית  הפדרלית  הרפובליקה 

1949. סלובנית. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

186. Three Certificates Granted to the Consul of 
Yugoslavia in Israel – Signatures of Yitzchak Ben-
Zvi, Golda Meir and Tito

Three certificates granted to Victor Stark, Consul of 
Yugoslavia in Israel.

· Letter of ordination as "Honorary Consul of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia in Haifa". 
Signed by Yitzchak Ben-Zvi and Golda Meir. April 29, 
1957. Hebrew and French.

· Ordination certificate – Consul in Israel on behalf 
of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 1957. 
Signed by Josip Broz Tito. Slovanian.

· Certificate granted to Victor Stark on behalf of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, November 
1949. Slovanian.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $250 

187. אוסף חתימות, מכתבים ואוטוגרפים

ואוטוגרפים, של אנשי- כ-300 חתימות, מכתבים  אוסף הכולל 
אנשי  ערים,  ראשי  כנסת,  חברי  ציוניים,  מנהיגים  יהודיים,  שם 
חיים  ביניהם:  ועוד.  היסטוריונים  משוררים,  סופרים,  תרבות, 

ויצמן, יצחק בן-צבי, זלמן שזר, חמדה בן-יהודה, גולדה מאיר,
אביגדור המאירי, משה שרת, דוד רמז, כתב יד של אב"א אחימאיר 
)עשרות עמודים( בנושא היסטוריה של עם ישראל בתקופתו של 
נפוליאון, אז"ר, שפ"ר, נחום גוטמן, יוסף יואל ריבלין, יוסף קלוזנר, 
נחום סוקולוב, מקסה נורדאו, יעקב פיכמן, עקיבא ארנסט סימון, 
ורבים אחרים. חלק מהפריטים באוסף זה הינם גזירים – הקדשות 

גזורות מספרים או חתימות בודדות ורישומי-בעלות. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

187. Collection of Signatures, Letters and 
Autographs

Collection of about 300 signatures, letters and 
autographs of Jewish famous figures, Zionist 
leaders, Knesset members, mayors, cultural figures, 
authors, poets, historians and more. Including: 
Haim Weizmann, Yitzchak Ben-Zvi, Zalman Shazar, 
Hemda Ben-Yehuda, Golda Meir, Avigdor HaMeiri, 
Moshe Sharet, David Remez, manuscript by Abba 
Ahimeir (tens of leaves) about Jewish history during 
Napoleon's period, Aleksander Ziskind Rabinovitz, 
Shaul Pinchas Rabinovitch, Nahum Gutman, Joseph 
Yoel Rivlin, Joseph Klausner, Nahum Sokolov, Maxa 
Nordau, Ya'akov Fichman, Akiva Ernst Simon, and 
many others. Some of the items are dedications cut 
out of books, or signatures and ownership inscriptions. 
Size and condition vary.

Opening price: $800 
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188. מסמכים מעזבון דוד )דיוויס( טריטש ורעייתו

רעייתו  ומעזבון  טריטש,  )דיוויס(  דוד  מעזבון  מסמכים  לקט 
אמה טריטש. גרמניה וארץ ישראל, סוף המאה ה-19, המחצית 

הראשונה של המאה ה-20. גרמנית. 
טריטש  דוד  אל  שנשלחו  וגלויות  מכתבים  כ-40  כולל  האוסף 
וכמות דומה של מכתבים שנשלחו אל רעייתו ֶאָמה )מינה( לבית 
ידו של  בכתב  )Thomaschensky(; מספר מכתבים  טומשנסקי 
טריטש, אל קרוביו; מספר מכתבים ממוענים אל עמנואל טריטש, 
מספר  משפחתו;  אל  או  בישראל(,  מים  )מתכנן  דוד  של  בנו 

תצלומים משפחתיים. תוכן המכתבים לא נבדק ביסודיות. 
דוד )דיוויס( טריטש, יליד דרזדן 1870, השתתף בקונגרס הציוני 
הראשון ובקונגרסים הציוניים הבאים, חבר הועד הפועל הגדול 
של הקונגרס; יחד עם ברטולד פייבל, מרטין בובר וליאו וינץ ייסד 
 )Ost und West( וסט"  אונד  "אוסט  הירחון  את   1900 בשנת 
ובשיתוף אוטו ורבורג את הירחון "פלשתינה". בשנת 1903 ייסד 
ההתישבות  "חברת  ואת  פערלאג"  ה"יודישער  את  ידידים  עם 
המזרחית" שקידמה את תכניתו ליישוב העם היהודי בקפריסין 
)בתקופת תכנית אוגנדה(. נפטר בארץ ישראל בשנת 1935 ונקבר 

ב"רמות השבים". 
סה"כ כ-100 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

188. Documents from the Estate of David (Davis) 
Trietsch and his Wife

Collection of documents from the estate of David 
(Davis) Trietsch and the estate of his wife Emma 
Trietsch. Germany and Eretz Israel, late 19th century, 
first half of 20th century. German.
Collection includes about 40 letters and postcards sent 
to David Trietsch and about the same number of letters 
sent to his wife Emma (Mina) née Thomaschensky; 
several letters handwritten by Trietsch, to his relatives; 
several letters addressed to Emanuel Trietsch, David's 
son, (water engineer in Israel) or to his family; several 
family photos. The letters were not thoroughly 
examined.
David (David) Trietsch, native of Dresden 1870, 
participated in the first Zionist Congress and in 
following ones, member of the Congress executive 
board; in cooperation with Berthold Feivel, Martin 
Buber and Leo Winz, founded, in 1900, the monthly 
periodical Ost und West and in cooperation with 
Otto Warburg – the monthly periodical "Palestine". 
Founded in 1903, with some friends, the "Juedisher 
Verlag" and the "Oriental Settlement Society" which 
promoted his plan to settle Jews in Cyprus (during the 
Uganda Plan initiative). Passed away in Eretz Israel in 
1935 and was interred in "Ramot HaShavim". 
Lot of about 100 items. Sizes and conditions vary.

Opening price: $300

189. רחביה מוסאיוף - ספר חשבונות ומסמכים,
1920-1940

משפחתו.  ובני   )1894 )נולד  מוסיוף  רחביה  של  מסמכים,  כ-38 
שנות ה-20 עד שנות ה-40. אנגלית, עברית, ערבית, צרפתית. 

של  ויורשו  ילדים(   12 )מתוך  הבכור  בנו  היה  מוסיוף  רחביה 
 1890 בשנת  מבוכרה  ישראל  לארץ  עלה  אשר  מוסיוף,  שלמה 
והיה ממקימי שכונת הבוכרים בירושלים. מירושלים חלש רחביה 
מוסיוף על אימפריית תכשיטים ופנינים והרבה בנסיעות מחוצה 
וחפצים",  ניידי  ודלא  "הענתיקות  פנקס  המסמכים:  בין  לארץ. 
מכתבים מבני משפחה הקשורים לעסקים מרחבי העולם, חוזה 
בענייני  עסקיים  מסמכים  הטורקי,  השלטון  מתקופת  בערבית 
תכשיטים, אישורי כניסה ויציאה מפלשתינה ומסמכים פרטיים. 

גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $400

188
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189. Rehavia Moussaieff – Accounting Book and 
Documents, 1920-1940

About 38 documents which belonged to Rehavia 
Moussaieff (b.1894) and his family. 1920s-40s. English, 
Hebrew, Arabic, French.
Rehavia Moussaieff was the firstborn son (of 12 
children) and the heir of Shlomo Moussaieff, who 
came to Eretz Israel from Bukhara in 1890 and was 
one of the founders of the Bukhari neighborhood in 
Jerusalem. Rehavia Moussaief owned an empire of 
jewelry and pearls and travelled abroad quite often. 
Among the documents: a notebook "Antiques and 
real estate and objects", letters from family members 
related to business from all over the world, a contract 
in Arabic from the Turkish period, commercial 
documents concerning jewelry, permits for entry and 
departure from Palestine and personal documents.
Sizes and conditions vary, overall good condition.

Opening price: $400 

190. ארכיון יצחק רפאל מולכו

ישראל,  ]ארץ  מולכו.  רפאל  יצחק  מארכיון  מסמכים  מאות 
טורקיה, יוון ואירופה, שנות ה-20 עד שנות ה-40[. עברית, לדינו, 

צרפתית ואנגלית.
יצחק רפאל מולכו )1894-1976( היה עיתונאי, היסטוריון, מתרגם, 
פעיל ציוני, איש עסקים ואיש ציבור ישראלי יליד סלוניקי, מראשי 
ניהל עסק ליבוא,  איגוד קהילות הספרדים בירושלים ובישראל. 
יצוא והפצת סרטים ועמד בקשרי מסחר עם סוחרים בכל רחבי 

המזרח התיכון.
עם  התכתבויות  ובהם  מסמכים  מאות  כולל  שלפנינו  הארכיון 
לייבוא  הנוגעות  התכתבויות  ובצרפת,  בטורקיה  בתי-מסחר 
הודו,  עולי  למען  הועד  של  ומסמכים  תקנות  סרטים,  והפצת 
)לדינו(,  ה-30  בשנות  מיוון  שנשלחו  אישיים  ומכתבים  גלויות 

מכתבים רבים בכתב-יד ספרדי, ועוד. סה"כ מאות מסמכים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

190. Archive – Yitzhak Raphael Molkho

Hundreds of documents from the archive of Yitzhak 
Raphael Molkho [Eretz Israel, Turkey, Greece and 
Europe, 1920s-1940s]. Hebrew, Ladino, French and 
English.
Yitzhak Raphael Molkho (1894-1976) was a journalist, 
historian, translator, Zionist activist, businessman 
and Israeli public figure, born in Thessaloniki, one 
of the leaders of the Separdic Congregations Union 
in Jerusalem and in Israel. Managed a business of 
import, export and distribution of films and had 
business relations all over the Middle East.
The archive contains hundreds of documents, 
correspondence with firms in Turkey and France, 
correspondence regarding import and distribution of 
films, regulations and documents of the committee 
of Indian Jews in Israel, postcards and personal letters 
sent from Greece in the 1930s (Ladino), numerous 
letters in Sephardic handwriting, and more. Total of 
hundreds of documents. Sizes and conditions vary.

Opening price: $250

191. מסמכים מעזבון שלום מדינה – יהודי תימן

]שנות  ישראל,  ארץ  מדינה.  שלום  של  מעזבונו  מסמכים  אוסף 
ה-30 עד שנות ה-70 בקירוב[.

לאחר  ב-1935,  ארצה  עלה  ב-1915.  בצנעא  נולד  מדינה  שלום 
נדודים עם אביו ברחבי תימן, עדן וחבש. אוטודידקט בעל השכלה 
בקבצים  ושירים  מחקר  מסות  סיפורים,  פרסם  רחבה.  כללית 
שלוחות,  "חוגים",  לילדים",  "דבר  "דבר",  שונים:  עת  ובכתבי 

"לפיד", "המסלה" ועוד.
האוסף שלפנינו כולל מסמכים של "ברית יוצאי תימן"; חוברות 
יהודי  בהוצאת  וחוברות  עלונים  מדינה;  של  בעריכתו  ועתונים 
מהסופר  מכתבים  )ביניהם  מדינה  אל  שנשלחו  מכתבים  תימן; 
יחיאל חבשוש(; עלונים-עתונים של קיבוץ גבעת ברנר; כתבי יד 
של מדינה: מאמרים, שירים וסיפורים משנות ה-30 וה-40; ועוד. 

סה"כ כ-200 מסמכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300 

191. Documents from the Estate of Shalom 
Medina – Yemenite Jews

Collection of documents from the estate of Shalom 
Medina. Eretz Israel, [ca. 1930s – 1970s].
Shalom Medina was born in San'a in 1915. Immigrated 
to Eretz Israel in 1935, after wandering with his father 
through Yemen, Aden and Abyssinia. Published stories, 
essays, studies and poems in various anthologies and 
periodicals: "Davar", "Davar LeYaladim", "Chugim", 
Shluchot, "Lapid", "HaMessilah" and more.
The collection includes documents of the "Alliance of 
Yemenites"; brochures and papers edited by Medina; 
leaflets and brochures published by Yemenite Jews; 
letters sent to Medina (including letters from the 
author Yehiel Habshush); newsletters of Kibbutz 
Givat Brenner; Medina's manuscripts: essays, poems 
and stories from 1930s-40s; and more. 
Total of about 200 documents. Sizes and conditions vary.

Opening price: $300
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 – העברית  הביבליוגרפיה  מפעל  בנושא  מכתבים   .192
מכתב מגרשום שלום

העברית", הביבליוגרפיה  "מפעל  בנושא  מכתבים  לקט 
 .1964-1965

עריכת  הוא  העברית"  הביבליוגרפיה  "מפעל  של  ייעודו 
ביבליוגרפיה של הדפוס היהודי; המפעל מתעד כל ספר שהודפס 
ערבית- לאדינו,  )יידיש,  היהודים  ובלשונות  העברית  בלשון 
יהודית וכו'( למן ראשון ספרי הערש העבריים בשנת 1475 לערך, 

עד לשנת 1960. 
בכתב  חתום  )מודפס,  שלום  גרשם  מאת  מכתב   · כולל:  הלקט 
 · הלוי.  שישא  אברהם  אל  ממוען  יד(,  בכתב  תיקונים  עם  יד 
הלוי,  שישא  אברהם  מאת  הנ"ל,  המפעל  בנושא  ותזכיר  מכתב 
שלום,  פרופ'  אל  קצרים  מכתבים  שלושה   · שלום.  פרופ'  אל 
מאת נ' בן-מנחם )אינם חתומים(. · מכתב אל פרופ' שלום מאת 
וחבר הנהלת מפעל  )מנהל הוצאת "מוסד ביאליק"  גרדון  משה 
על  שלום  פרופ'  של  לסקירתו  פרקים  ראשי   · הביבליוגרפיה(. 

התקדמות הקטלוג העברי. 
גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $250

192. Letters Concerning the Bibliography of the 
Hebrew Book Project – Letter from Gershom 
Scholem

Collection of letters concerning the "Bibliography of 
the Hebrew Book" project, 1964-1965.
The mission of the "Bibliography of the Hebrew 
Book" project was to document each and every 
book published in Hebrew and in Jewish languages 
(Yiddish, Ladino, Jewish-Arabic etc) from the first 
Hebrew incunabula in ca. 1475 until 1960.
The collection includes: · Letter from Gershom 
Scholem (typewritten, hand signed with handwritten 
corrections), addressed to Avraham Shisha Halevy. 

· A letter and memorandum concerning the above 
venture from Avraham Shisha Halevy to Prof. 
Scholem. · Three short letters to Prof. Scholem, from 
N. Ben Menachem (not signed). · Letter to Prof. 
Scholem from Moshe Gordon (director of "Bialik 
Institute" publishing and management-member of 
the Bibliography project). · Outline of the report 
of Prof. Scholems about the progress of the Hebrew 
Catalogue. 
Size varies, good condition.

Opening price: $250
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 – שאגאל"  "חלונות   - בולים  גליונות  אחד-עשר   .193
חתומים בידי מארק שאגאל

בגליון(,  בולים   15( גליונות  - אחד-עשר  "חלונות שאגאל"  בולי 
חתומים בידי מארק שאגאל ומתוארכים, 1977. חסר גליון בולי 

שבט אשר. 
גליונות 23.5X19.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $1000 

193. Eleven Stamp Sheets – "Chagall Windows" 
– Signed by Chagall

"Chagall Windows" stamps – eleven sheets (15 stamps 
in each sheet) signed by Marc Chagall and dated, 
1977. Missing the sheet with the Tribe of Asher stamps
Sheets: 23.5X19.5 cm. Very good condition.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $1000

194. גלויה חתומה בידי מארק שאגאל

)"האמן  שאגאל  מארק  מאת  יצירה  של  רפרודוקציה  עם  גלויה 
קצרה  בגבה הקדשה   .)The Artist and his Model והמודל", 
בכתב-ידו של שאגאל: "תודה בעבור האיחולים. אלה ריגשו אותי 
ביולי  ה-9  צרפת(.   ,Vence( ונס   - ומתוארכת  חתומה  מאוד"; 

 .1966
14X10.5 ס"מ. מצב טוב. בגב הגלויה חותמת עיריית ירושלים. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $250 

194. Postcard Signed by Marc Chagall

A postcard with a reproduction of a work by Marc 
Chagall ("The Artist and his Model"). A short 
dedication, handwritten by Chagall, appears on the 
reverse: "Thank you for your wishes. I was moved"; 
signed and dated – Vence, France, July 9, 1966.
14X10.5 cm. Good condition. Ink stamp of the Jerusalem 
Municipality appears on the reverse.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $250

195. לקט מכתבים מסופרים, אמנים ומשוררים

שלושה-עשר מכתבים, ממוענים אל מרים טל )רוזנטל( מלכין – 
 / ה-30  שנות  ישראל,  ארץ  אמנות.  ומבקרת  סופרת  מתרגמת, 

שנות ה-50. 
האמן  של  כינויו   –  )Maryan( מריאן  מהצייר  מכתבים  שמונה 
באקדמיה  למד  שם  מפריז,  )נשלחו  בורשטיין  פנחס  והצייר 
לאמנויות יפות(, ראשית שנות ה-50; מכתב מהמשורר אברהם 
חלפי; שני מכתבים מהסופר יהודה בורלא; מכתב מפרופ' יוסף 
)מודפס  העתק-מכתב  מצורף:  אבן-זהב.  מארי  מכתב  קלוזנר; 

במכונת כתיבה( למקס ברוד. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

195. Collection of Letters from Authors, Artists 
and Poets

Thirteen letters, addressed to Miriam Tal (Rosenthal) 
Malkin – translator, author and art critic. Eretz Israel, 
1930s / 1950s.
Eight letters from the painter Maryan – nickname 
of the artist and painter Pinchas Burstein (sent from 
Paris where he studied in the Fine Arts Academy), 
early 1950s; letter from the poet Avraham Halfi; two 
letters from the author Yehuda Burla; letter from 
Prof. Yossef Klausner; letter from Ari Even-Zahav. 
Attached: copy of a letter (typewritten) to Max Brod. 
Size and condition varies.

Opening price: $350
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196. לקט מעניין של מכתבים חתומים

מעניינים  ומכתבים  אנשי-שם  מאת  מכתבים  של  מעניין  לקט 
רדלר- יהושע  של  ידו  בכתב  מכתבים  שני  היישוב:  מתקופת 
שינקין;  מנחם  של  ידו  בכתב  ארוך  מכתב  בנימין(;  )ר'  פלדמן 
ביפו  "הרצליה"  העברית  הגמנסיה  של  מכתבים  נייר  על  מכתב 
ידו  בכתב  מכתב  זינגר;  בשביס  מיצחק  מכתב  תרע"ה(;  )תשרי 
של אורי צבי גרינברג; מכתב מ"חברת התיאטרון ארץ-הישראלי 
ומזכיר  1927(; מכתב מנהל  גנסין,  ידו של מנחם  )בכתב  בע"מ" 
"אגודה דרמטית עברית 'הבימה' מוסקבה" )1917(; שני מכתבים 
פזמון-משל  סמילנסקי;  משה  מאת  מכתבים  דיזנגוף;  ממאיר 
שלום;  גרשום  של  ידו  בכתב  מכתב  קיפניס;  לוין  של  ידו  בכתב 

מכתב מזלמן שניאור. מצורפים מספר פריטים נוספים. 
סה"כ 20 פריטים; גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

196. An interesting Collection of Signed Letters

An interesting collection of letters written by famous 
figures and from the period of the Yishuv: two 
letters handwritten by Yehoshua Redler-Feldman (R' 
Binyamin); a long letter handwritten by Menachem 
Sheinkin; a letter on official stationery of the “Herzlia 
Gymnasium” in Jaffa (Tishre 1915); letter from 
Yitzchak Bashevis Singer; a letter handwritten by 
Uri Zvi Greenberg; letter from "Eretz Israel Theater 
Society Ltd." (handwritten by Menachem Gnessin, 
1927); letter from director and secretary of "Hebrew 
Dramatic Society 'Habima' Moscow" (1917); two 
letters from Meir Dizengoff; letters from Moshe 
Smilansky; fable-song handwritten by Levine Kipnis; a 
letter handwritten by Gershom Scholem; a letter from 
Zalman Shneur. Attached are several additional items. 
Lot of 20 items; Sizes and conditions vary. 

Opening price: $400

מכתבים  לקט   .197
של סופרים ומשוררים

וגלויות  מכתבים   20
סופרים  ששלחו 
אנשי  אל  ומשוררים 
הספרות גבריאל טלפיר 
וגבריאל   )1901-1990(

מוקד )נולד 1934(. 
ראב,  מאסתר  מכתבים 
מאיה  עמיחי,  יהודה 
יורם קניוק, יאיר  בז'רנו, 
מגד,  אהרן  הורביץ, 
עם  )חוברת  ברוד  מקס 
הקדשה לברכה צפירה(, 
גילן,  מקסים  צלקה,  דן 

ואחרים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

197. Collection of 
Letters by Authors 
and Poets

20 letters and 
postcards sent 

by authors and poets to the literary figures Gabriel 
Talphir (1901-1990) and Gabriel Moked (B. 1934).
Letters from Esther Raab, Yehuda Amichai, Maya 
Bejerano, Yoram Kaniuk, Yair Hurwitz, Aharon 
Meged, Max Brod (booklet with dedication to Bracha 
Zfira), Dan Tsalka, Maxim Ghilan, and others. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $250
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198. שבעה ספרים עם הקדשות המחברים

שבעה ספרי שירה עם הקדשות המחברים: 
פתיחה  מערכות,  בשלש  הארץ  מחיי  מחזה  הזאת,  האדמה   ·
וסיום, מאת א. אשמן. ירושלים, 1942. · השבלים פנימה, לוי בן-

אמתי, תל-אביב, 1943. · ספר אחיקר החכם, מעשה ידי אבינעם 
ילין, אטה  דוד  ידי  ירושלים, תרצ"ח, 1937. חתום על  )ז"ל(,  ילין 
ילין ועלזה ילין. אבינעם ילין היה בנם של דוד ואטה ילין והמפקח 
 · הבריטי.  המנדט  בתקופת  בארץ  העברי  החינוך  על  הכללי 
סלויון, שירים מאת יאיר הורביץ, הוצאת עכשיו, ירושלים, 1966. 
· ספר האפשרויות-שירים וכו', דוד אבידן, כתר, 1985. "לזמרה, 
 ·  ."24.10.85 אבידן,  דוד  ההכשרות,  ועל  הכישורים  על  בתודה 
חיים כמותם, יהושע טן פי, ציורים: יצחק פוגץ', הוצאת: "הדר", 
 · מסומנים.  עותקים   399 מתוך   237 עותק   .1977 תל-אביב, 

אנהלי, יוליוש סלובצקי, מפולנית: שמעון מלצר, 1978. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

198. Seven Poetry Books with Poets' Dedications

For a complete list of books please see the Hebrew 
description.

Opening price: $200

199. יצחק קצנלסון - שלושה שירים בכתב יד,
1935-1936

תרצ"ו  קצנלסון,  יצחק  המשורר  של  ידו  בכתב  שירים  שלושה 
)1936-1935(. חתומים.

1. "משירי הארץ". שיר בן שלושה בתים, מתחיל במילים: "נומה, 
בני, וישן, בחלון ייליל תן". 

"עיני  במלים:  מתחיל  בתים,  ארבעה  בן  שיר  "פרישמאן"   .2
ועוסק  למשקפים!"  מבעד  העקמומיות  הקטנות,  פרישמאן 

בדמותו של הסופר ומבקר הספרות דוד פרישמן.
3. "לנ"ס", שיר בן שבעה בתים, מתחיל במלים: "מי מלל לנו, הה, 
סוקולוב,  נחום  של  ולזכרו  לכבודו  נכתב  התחוח".  עפרך  גל  על 

שנפטר באותה שנה. קרע בתחתית הדף, עם פגיעה בטקסט. 
יצחק קצנלסון )1944-1886( - משורר ומחנך יהודי-פולני, פרסם 
שירים ביידיש ובעברית. היה מנהל בית ספר יהודי בלודז' וביקר 
בגטו  היה  הראשונות  המלחמה  בשנות  פעמיים.  בארץ-ישראל 
בתוכם  וורשה  יהודי  של  המאורגנת  להשמדה  עד  והיה  וורשה 

אשתו ושני בניו. בין השנים 1944-1943 הצטרף לארגון הפרטיזני 
קצנלסון  שנהרג".  היהודי  העם  על  "הפואמה  את  וכתב  "דרור" 
הועבר עם בנו למחנה הריכוז ויטל בצרפת שם תיאר ביומנו את 
מספר  באושוויץ.  בנו  עם  נרצח   1944 במאי  התקופה.  מוראות 
בכנען"  הלילות  יפים  "מה  כמו:  קנוניים  והפכו  הולחנו  משיריו 
נקרא  הגיטאות  לוחמי  בית  מוזיאון  מיכאל".  על  שנים  ו"חמש 
גובה  במשורר.  העוסקים  עיתונים  גזירי  שני  מצורפים  על שמו. 

ממוצע 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים. 

פתיחה: $1000

199. Yitzchak Katzenelson – Three Handwritten 
Poems, 1935-1936

Three poems handwritten by the poet Yitzchak 
Katzenelson, 1935-36. Signed.
1. "MiShirei HaAretz". A three-verse poem, starting 
with the words: "sleep, my son…".
2. "Frishman", a four-verse poem, about the author 
and literary critic David Frishman.
3. "Le-N"S", a seven-verse poem, starting with the 
words" Mi Millel lanu…". Written in honor and in 
memory of Nahum Sokolov who died in the same year. 
Tear on lower part of the leaf, with text omission.
Yitzchak Katzenelson (1886-1944) – Jewish-Polish 
poet and educator, published poems in Yiddish and in 
Hebrew. Was the principal of the Jewish school in Lodz 
and visited Eretz Israel twice. During the first years 
of WW II was in the Warsaw Ghetto and witnesses 
the mass extermination of Warsaw Jews including his 
wife and two sons. Between the years 1943-44 joined 
the Partisan organization "Dror" and wrote the 
"Song of the Murdered Jewish People ". Katzenelson 
was sent with his son to the Vittel concentration camp 
in France where he wrote in his diary all the horrors 
that he witnessed. In May 1944 was murdered with 
his son in Auschwitz. Several of his poems were set 
to music and became very popular. The Beit Lochamei 
HaGeta'ot Museum is named after him. Attached 
are two newspaper-cuttings about the poet. Average 
height 17 cm. Good-fair condition, spotting.

Opening price: $1000
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200. אברהם שלונסקי – כתב יד "חלונות בלילה" 

המשורר  של  בכתב-ידו  בתים  שמונה  בן  שיר  בלילה",  "חלונות 
מחברת  דפי  שלושה  על  כתוב   .)1900-1973( שלונסקי  אברהם 
תלושים. תוספת בעפרון כחול: "טורים" וסימן v. השיר פורסם 
בא. שלונסקי, שירי המפולת והפיוס, הוצאת "יחדיו", תל-אביב, 

תרצ"ח. עמ' 57.
21X16 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $300

200. Avraham Shlonsky – Manuscript – "Halonot 
BaLayla"

"Halonot BaLayla", a poem of eight verses, 
handwritten by the poet Avraham Shlonsky (1900-
1973). Written on three leaves detached from a 
notebook. Addition in blue pencil: "Turim" and a "V" 
mark. The poem was published in "Shirey HaMapolet 
veHaPius", Tel-Aviv:"Yachdav", 1938. P. 57.
21X16 cm, good condition.

Opening price: $300

201. לאה גולדברג – הקדשה על ספרה "טבעות עשן" 

תרצ"ה  תל-אביב  יחדיו,  הוצאת  גולדברג.  לאה  עשן,  טבעות 
 .]1935[

לארץ  עלייתה  בשנת  נדפס  גולדברג,  לאה  של  הביכורים  ספר 
"יחדיו".  הספרותית  מהחבורה  ידידיה  ידי  על  ולכבודּה  ישראל 
מן  הכהת  "לאבי  גולדברג:  של  בכתב-ידה  הקדשה  השער  בדף 

הבת". מתוארכת, 6 בספטמבר 1935. 
]4[, 86, ]2[ עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בעטיפה. 

פתיחה: $250

201. Leah Goldberg – Dedication on her book 
"Taba'ot Ashan"

Taba'ot Ashan, Leah Goldberg. Tel-Aviv: Yachdav, 
1935.
First book by Leah Goldberg printed on the year of 
her arrival in Eretz Israel and in her honor, by her 
friends of the literary group "Yachdav". On the title 
page appears a dedication handwritten by Goldberg, 
dated September 6, 1935. 
[4], 85, [2] pp, 18.5 cm. Good condition. Spotting. Tears 
on the cover.

Opening price: $250
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202. אורי צבי גרינברג – מכתב בכתב-יד – ירושלים, 1930

 ,)?( פרב  ישעיה  אל  גרינברג,  צבי  אורי  מאת  בכתב-יד  מכתב 
בנושא תרגום שיריו. ירושלים, אב תר"ץ ]1930[. 

תרגם  אשר  פרב,  ישעיה  אל  גרינברג,  צבי  אורי  מאת  מכתב 
 Nowy( דז'ניק"  "נובי  הפולני-ציוני  העתון  עבור  משיריו  כמה 
Dziennik(. במכתב מתייחס גרינברג לתרגומו של פרב וכן למצב 

הפוליטי בפולין. 
יש  כי  'קול קורא במדבר',  "טוב לדעת שאין קולי בא"י בבחינת 
הד בגולה... אם יש לך כח, צא ועורר את העם, כי גדול האסון... 
למה שותקים אתם בחו"ל? למה אינכם מאשימים את ההנהגה, 
פרק  לשירי  )בנוגע  כרצונך  רגל[?...  ]פשיטת  לבנקרוט  שגרמה 
שתהיינה  כדי  בתרגומך  שורות  כמה  לתקן  עליך  אבל  עשה.  ו'( 

מתאימות לרעיון שבשיר...". 
דף 20.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קו-קפל. 

פתיחה: $250 

202. Uri Zvi Greenberg – Handwritten letter – 
Jerusalem, 1930

A handwritten letter by Uri Zvi Greenberg, to Yeshaya 
Farb (?), regarding the translation of his poems. 
Jerusalem, Av, 1930.
A letter from Uri Zvi Greenberg, to Yeshaya Farb, who 
translated some of his poems for the Zionist-Polish 
paper Nowy Dziennik. In the letter Greenberg refers 
to Farb's translations and to the political situation in 
Poland.
"…good to know that my voice echoes in the 
diaspora…why are you silent? Why don't you blame 
the leadership who led to bankruptcy?...you have to 
correct some lines in your translation in accordance 
with the idea in the poem…"
Leaf 20.5 cm. Good condition. Slight spotting. Folding 
mark.

Opening price: $250

203. אבא קובנר - משירי הספר "אל" בכתב-יד, 1981

שירים בכתב ידו של אבא קובנר, חתן פרס ישראל, מתוך ספרו 
"אל". 1980-1981. 

מכרסו,  רחב  יותר  שלבו  "לשמחה  המשורר:  של  הקדשה  עם 
בידידות עמוקה, אבא" והערה בכתב ידו "נתרם למבצע טלתרום 

5.4.81 ע"י המחבר, אבא קובנר".
ממשתתפי   –  )1924-1994( הולצברג  שמחה   – ההקדשה  נמען 
ששת  מלחמת  ולאחר  השואה  להנצחת  פעל  ורשה,  גטו  מרד 
הימים הקדיש את זמנו לחיילי צה"ל הפצועים, הנכים, אלמנות 
בפרס  זכה  ואף  הפצועים"  "אבי  לכינוי  זכה  כך  ועל  ויתומים, 

ישראל )1976( על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. 
לפנינו 49 עמודים בכתב ידו של אבא קובנר, הכוללים את קובץ 
השירים "אל", אשר ראה אור בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" בשנת 

.1980
טוב,  מצב  היא(.  אף  )חתומה  פלסטיק  בתיקיית  נתון  ס"מ,   28

תיקונים בכתב ידו של המשורר בעט שונה.

פתיחה: $300

203. Abba Kovner – Handwritten Poems from 
the Book "El", 1981

Poems handwritten by Abba Kovner, winner of the 
Israel Prize, from his book "El". 1980-1981.
With the poet's dedication: "for Simcha whose 
heart is wider than his belly, with friendship, Abba" 
and a comment in his handwriting: "donated to 
the Teletrom Campaign 5.4.81 by the author, Abba 
Kovner".
The receiver – Simcha Holzberg (1924-1994) – 
participated in the Warsaw Ghetto Uprising, acted to 
perpetuate the memory of the holocaust and after 
the Six Day War devoted his time to assist injured IDF 
soldiers, handicapped, widows and orphans and was 
named "Father of the Injured" and won the Israel 
Prize for his special contribution to society and to the 
State of Israel.
Presented here are 49 pages handwritten by Abba 
Kovner, including the poem anthology "El" which 
was published by "HaKibbutz HaMeuchad" in 1980. 
28 cm, in a plastic folder (signed). Good condition, 
handwritten corrections by the poet, with a different pen.

Opening price: $300

202203
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204. שני דפי טיוטה לספר "מלך בשר ודם" – משה שמיר

שני דפי טיוטה בכתב ידו של הסופר משה שמיר )1921-2004(, 
)רומן היסטורי על חיי המלך אלכסנדר  ודם"  לספרו "מלך בשר 

ינאי(. 
שני דפי כתב יד, עם תיקונים ומחיקות. בסוף הדף השני הוסיף 
משה שמיר הערה: "דפי טיוטה מאחד הפרקים הראשונים ב'מלך 
בשר ודם' – נכתבו בשנת 1952-1953, תרומה לטלתרום 1981". 

הדפים מעזבונו של שמחה הולצברג )ראה פריט קודם(. 
]2[ דף, 35 ס"מ. מצב טוב. קווי קיפול, קרעים וקמטים קלים. 

פתיחה: $250

204. Two Draft-Leaves for the Book "The King of 
Flesh and Blood" – Moshe Shamir

Two draft leaves, handwritten by the author Moshe 
Shamir (1921-2004), for his book "The King of Flesh 
and Blood" (A historic novel about the life of King 
Alexander Yanai).
Two handwritten leaves, with corrections and 
deletions. Moshe Shamir added a comment on the 
second leaf: "draft for one of the first chapters of 
'King of Flesh and Blood' – written in 1952-1953, a 
donation to Teletrom 1981". The leaves are from the 
estate of Simcha Holzberg (see previous item).
[2] leaves, 35 cm. Good condition. Folding marks, tears 
and slight creases.

Opening price: $250
 

205. "מגילת הזקנים" בכתב ידו של יצחק נבון

מאת  ירושלים(",  )ליום  המערבי  בכותל  אשר  הזקנים  "מגילת 
יצחק נבון, בכתב ידו. אייר תשל"א, מאי 1971. 

לפנינו סיפור קצר בסגנון אגדי בו מתאספים ל"ב זקנים וזקנות 
נפשותיהם  ילקחו  שבו  הקב"ה  עם  הסכם  ומנסחים  מירושלים 
חולק  זה  סיפור  בקרב.  למות  העומדים  החיילים  במקום 
למשפחות שכולות למשך זמן על ידי משרד הביטחון. כתב היד 

מוקדש לשמחה הולצברג )ראה פריטים קודמים(.
6 דף מקופלים, 23 ס"מ. מצב טוב, כתם )מנייר דבק( לאורך כל 

העמודים.

פתיחה: $250

205. "Megilat HaZekenim" Handwritten by 
Yitzchak Navon

"Megilat HaZekenim asher BaKotel HaMa'aravi 
(Leyom Yerushalayim)", by Yitzchak Navon, 
handwritten. May 1971.
The text is a short story written in a "legendary" style, 
telling of 32 elderly men and women from Jerusalem, 
who gather and make an agreement with G-d 
according to which their souls will be taken instead 
of the souls of soldiers who are about to be killed 
in battle. The story was distributed by the Ministry 
of Defense to bereaved families. The manuscript is 
dedicated to Simcha Holzberg (see previous items).
6 folded leaves, 23 cm. Good condition, spotting (caused 
by adhesive tape) throughout all the leaves.

Opening price: $250
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206. פנחס שדה – כתבי-יד – טיוטה לספר "שי לנוער", 
שנות ה-60

ספרות,  )בנושאי  כללית"  אנתולוגיה  לנוער,  "שי  לספר  טיוטות 
שעשועי  ועמים,  ארצות  אנשי-מופת,  יהדות,  אמנות,  מדע, 
שדה[  פנחס  של  ]פסבדונים  אמציה  יריב  וערכו  ליקטו  חברה(. 

ויעקב אבישי )הוצאת מ. מזרחי, תל-אביב, 1965(. 
שדה  פנחס  של  ידו  בכתב  רובה  לספר,  ראשונית  טיוטה  לפנינו 
בגרסתו  בספר  נכלל  לא  שדה  ידי  על  שנכתב  החומר  )מרבית 
הסופית(, הכוללת אגדות בכתב ידו וטקסטים שחיבר למשבצות 
קומיקס; כן מצורפים איורים, רפרודוקציות, אגדות, גזרי עתונים, 
ועוד, שנועדו להופיע בספר. סה"כ כ-30 דפים בכתב ידו של שדה 

)חלקם העתקות מנייר קופי?(. 
גודל ומצב משתנים. מצורף עותק של הספר "שי לנוער". 

פתיחה: $300

206. Pinchas Sadeh – Manuscripts – Draft of 
"Shai LaNo'ar", 1960s

Drafts for the book "Shai LaNo'ar, General Anthology" 
(about literature, science, art, Judaism, personages, 
countries and people, social games). Collected and 
edited by Yariv Amtaziya [pseudonym of Pinchas 
Sadeh] and Ya'akov Avishai (Tel-Aviv: M. Mizrahi, 
1965).
Presented here is the first draft for the above 
mentioned book, most of it handwritten by Pinchas 
Sadeh (most of the text written by Sadeh was not 
included in the final version of the book), including 
legends handwritten by Sadeh and texts composed 
by him for comic strips; attached are illustrations, 
reproductions, tales, newspaper cuttings, and more, 
which were meant to appear in the book. Total of 
about 30 leaves handwritten by Sadeh (some are 
copies of carbon paper?). 
Size and condition vary. Attached is a copy of the book 
"Shai LaNo'ar".

Opening price: $300

207. טיול באיונה – פואמה מאת מאיר ויזלטיר – מהדורה 
מצומצמת – הקדשה לנחום כהן 

בית-פעולה  הוצאת  ויזלטיר.  מאיר  מאת  פואמה  באיונה,  טיול 
קילטרטן, תל-אביב, 1963. האיור מאת נחום כהן )קיין(. 

נדפס  ויזלטיר.  מאיר  המשורר  שפרסם  הראשון  השירה  קובץ 
הפואמה  להדפסת  במקביל  ממוספרים,  עותקים  במאתיים 
במהדורה  נדפסו  היצירות  שתי  גילן.  מקסים  מאת  "מטח" 
הנראים  לארבע,  מקופלים  גדולים  קרטונים  על  מצומצמת 
כספרי-שירה דקים, ונועדו לבשר על צאתו לאור של כתב העת 
בערב- הושקו  באיונה"  ו"טיול  "מטח"  "קילטרטן".  החד-פעמי 
 .1963 ביוני   23 ביום  ביפו  ב"חמאם"  שהתקיים  מיוחד  שירה 
לא  מעולם  והיא  אבדו  באיונה"  "טיול  היצירה  עותקי  מרבית 

כונסה מחדש בקבצי השירה של ויזלטיר. 
של  בכתב-ידו  הקדשה  האחרון  בעמוד   .115 מס'  עותק  לפנינו 
הפעם  מן  השנייה  הפעם  טובה  "לנחום,  כהן:  לנחום  ויזלטיר 

הראשונה" )ספטמבר 1965(. 
גליון 35X50 ס"מ, מקופל לארבע. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים. 

קשקוש בעט באחד העמודים.

פתיחה: $350
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207. Tiyul BeEyona – Poem by Meir Wieseltier – 
Limited Edition – Dedication to Nahoum Cohen

Tiyul BeEyona, poem by Meir Wieseltier. Kiltartan 
publishing, Tel-Aviv, 1963. Illustration by Nahoum 
Cohen (Kein).
The first poetry book published by Meir Wieseltier. 
Printed in 200 numbered copies, at the same time 
that Maxim Ghilan's poem "Matach" was published. 
Both works were printed in limited editions on large 
cardboard sheets folded into four, resembling thin 
poetry books and are a preliminary publication of the 
one-time periodical "Kiltartan". "Matach" and "Tiyul 
BeEyona" were launched in a special poetry evening 
in the "Hamam" hall in Jaffa on June 23, 1963. Most 
of the copies of "Tiyul BeEyona" were lost and this 
work has never been reprinted in any of Wieseltier's 
poetry books.
Presented here is copy no. 115. On the colophon 
appears a dedication handwritten by Wieseltier to 
Nahoum Cohen: "to Nahoum, second time is better 
than the first time" (September 1965). 
Sheet: 35X50 cm, folded in four. Good condition. Slight 
spotting. Creases. Scribble in pen on one page.

Opening price: $350 

208. מקסים גילן – מטח / מכתבים לנחום כהן

1. מטח, מאת מקסים גילן. הוצאת בית-פעולה קילטרטן, תל-
אביב, יוני 1963.

נדפס במאתיים עותקים ממוספרים, במקביל להדפסת הפואמה 
עותק  קודם(.  פריט  )ראה  ויזלטיר  מאיר  מאת  באיונה"  "טיול 
מס' 16, עם הקדשה בכתב-ידו של גילן: "סעי! סעי! סעי! סעי! 
גליון 35X50 ס"מ. מצב טוב. קמטים,  בנשיקת-מצח – מקסים". 

קרעים קלים בקווי הקפל. 
שלושה  כהן.  נחום  אל  גילן  מכתבים מאת מקסים  2-6. חמשה 
הוספות  תיקונים,  עם  מודפסים,  שניים  בכתב-יד;  מכתבים 
וחתימה בכתב-יד. מכתבים אישיים, הומוריסטיים, הנוגעים גם 
הספרותי  הקובץ  את  גילן  מזכיר  בשניים  ספרותיים.  בנושאים 

בחוט- עבר  לא  זרם  "אם  כותב:  המכתבים  באחד  "קילטרטן". 
שדרתך לאחרונה, אם ספרות / אמנות / פתחון פה יקרים בעיניך 
– אם אתה איש / אשה / ילד – הצטרף לקילטרטן!". גודל ומצב 

משתנים )אחד המכתבים אינו שלם – דף מס' 2 בלבד(.

פתיחה: $300

208. Maxim Ghilan – Matach / Letters to Nahoum 
Cohen

1. Matach, by Maxim Ghilan. Published by Beit Peula 
Kiltartan, Tel-Aviv, June 1963.
Printed in two hundred numbered copies, concurrently 
with the printing of the poem "Tiyul BeEyona" by 
Meir Wieseltier. (see previous item). Copy no. 16, with 
a dedication handwritten by Ghilan: "go!go!go! with 
a kiss on the forehead – Maxim". Sheet: 35X50 cm. 
Good condition. Creases, minor tears within folding marks.
2-6. Five letters from Maxim Ghilan to Nahoum 
Cohen. Three handwritten letters; two printed, with 
handwritten corrections, additions and signature. 
Personal letters, humoristic, also concerning literary 
matters. In two letters Ghilan mentions the literary 
anthology "Kiltartan". Ghilan writes in one of the 
letters: "…if you are a man / woman / child – join 
Kiltartan!". Sizes and conditions vary (one letter is 
incomplete – page 2 only).

Opening price: $300

208
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209. מאיר ויזלטיר – טיול באיונה / גליונות שירה "גוג" 
/ פשיטא

ספרותיים  וכתבי-עת  ויזלטיר  מאיר  מאת  באיונה"  "טיול 
בעריכתו. 1963-1964.

1. טיול באיונה, פואמה מאת מאיר ויזלטיר. ]הוצאת בית-פעולה 
קילטרטן, תל-אביב, 1963[. נדפסה במהדורה מצומצמת בת 200 
עותקים ממוספרים, על קרטון גדול מקופל לארבע. עותק מס' 

 .137
 1967  ,1 מס'  גליון  לכל.  שמושי  ספרותי  עתון  פשיטא,   .2

בהשתתפות נחום כהן, יאיר הורביץ, יונה וולך ואחרים. 
 .1969 תל-אביב,  "דבר".  דפוס   .1 מס'  שירה,  גליונות   – גוג   .3
יאיר  ]בן[,  בראון  מנחם  ישורון,  אבות  הרץ,  דליה  מאת  שירים 

הורביץ, הרולד שימל, חנוך לוין, יונה וולך ומאיר ויזילטיר. 
. דפוס "דבר". תל-אביב, 1974. בעמוד   2 4. גליונות שירה, מס' 

הראשון, הקדשה בכתב-ידו של ויזלטיר לנחום כהן. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

209. Meir Wieseltier – Tiyul BeEyona / "Gog" / 
Pshita

"Tiyul BeEyona" by Meir Wieseltier and literary 
periodicals edited by Wieseltier. 1963-1964.
1. Tiyul BeEyona, poem by Meir Wieseltier. [Published 
by Kiltartan, Tel-Aviv, 1963]. Printed in a limited 
edition of 200 numbered copies, on a large cardboard 
sheet, folded into four. Copy no 137.
2. Pshita, Popular literary paper. Issue no. 1, 1967 with 
the participation of Nachum Cohen, Yair Hurwitz, 
Yona Wallach and others.
3. Gog – Poetry Issues, no. 1. "Davar" press, Tel-Aviv, 
1969. Poems by Dalia Hertz, Avot Yeshurun, Menahem 
Braun [Ben], Yair Hurwitz, Harold Schimmel, Hanoch 
Levin, Yona Wallach and Meir Wieseltier.
4. Poetry issues, no. 2. "Davar" press, Tel-Aviv, 1974. 
On the first page, a dedication handwritten by 
Wieseltier to Nahoum Cohen.
Size and condition vary.

Opening price: $300

210. אוסף ספרים מאת מאיר ויזלטיר – הקדשות

תשעה ספרים מאת מאיר ויזלטיר. 
ויזלטיר  מאיר  של  בכתב-ידו  הקדשות  עם  ספרים  שבעה   .1-7

לנחום כהן: 
הקדשה:   .1994 מחסן,   ·  .1985 יוני,  אי   ·  .1977 וחוץ,  פנים   ·
אותיות  של  ערימה  עוד  המדף,  על  ה-12  הספר  "לנחום, 
הקדשה:   .1979 ועיבודים,  תרגומים  לקט  פגימות,   · אשוריות". 
"לנחום, שליווה את הפקת הספר הזה בכל השלבים והציל מה 
שניתן היה להציל במערכת העצבים של המחבר". · קח, 1973. · 
דבר אופטימי, עשית שירים, 1976. · קיצור שנות הששים, 1984. 
8-9. שני ספרים ללא הקדשה: · מאה שירים, 1969. · מכתבים 

ושירים אחרים, 1986. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

210. Collection of Books by Meir Wieseltier – 
Dedications

Nine books by Meir Wieseltier.
1-7. Seven books with dedications handwritten by 
Meir Wieseltier to Nahoum Cohen:

· Pnim VeHutz, 1977. · Ie Yevani, 1985. · Machsan, 
1994. Dedication: "To Nahum, the 12th book on the 
shelf, another pile of Assyrian letters". · Pgimot, 
anthology of translations and adaptations, 1979. 
Dedication: "To Nahum, who accompanied the 
production of this book through all the stages and 
saved whatever could be saved in the author's nervous 
system". · Kach, 1973. · Davar Optimi, Assiyat Shirim, 
1976. · Kitzur Shnot Hashishim, 1984.
8-9. Two books with no dedication: · Meah Shirim, 
1969. · Michtavim veShirim Acherim, 1986.
Size and condition vary.

Opening price: $250
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211. אוסף ספרים מאת יאיר הורביץ - הקדשות

עם  אחד  למעט  כולם  הורביץ,  יאיר  מאת  ספרים  ארבע-עשר 
הקדשות בכתב-ידו. הספרים מוקדשים כולם, למעט אחד, לנחום 

כהן. 
· שירים ללואיס, "מהדורה אישית, נדפסה ב-50 טפסים. אינה 
נמצאת למכירה", 1963. הקדשה: "לנחום, על העמודים שחסרים 
אותם  לומר  שאפשר  השאר  כל  ועל  הנכונות  ועל  רשומיו  את 
בידידות". · סלויון, 1966. )ללא הקדשה(. · בעיר שרקיעים לה 
אין ומרגועה מחסה, 1968. · מקום, 1968. · נרקיסים למלכות 
מדמנה, 1972. · שירים 1960/1973, 1974.· בשבתי לבדי, 1976. 
· אנטומיה של גשם, 1980. · ארץ בחירה, 1982. · הברקן והגביע, 
הקדשה:   .1983 הורביץ.  יאיר  וסקוטית:  מאנגלית  מקדרמיד.  יו 
הברקן  חוח  ואתו  סקוטי  שושן  היקרים,  כהן  ונחום  "ליעל 
"מהדורה  לידידים,  ילקוט   · עברית".  בערוגה  ניחוח  המדיפים 
חתומה וממוספרת בת מאה עותקים" )עותק מס' 4(, 1984. · 
ילקוט לידידים. "מהדורה חתומה וממוספרת בת מאה עותקים" 
 .1987 כלואה,  ציפור   ·  .1986 ודאגה,  יחסים   ·  .)50 )עותק מס' 
יקר, מחברת היא רק  וחבר  יקרה  ונחום, חברה  "ליעל  הקדשה: 
רב  בחם  פרוזדור,  פרפורי  צרור  עם  צפור  יחדיו  הכורכת  מבחר 

מאד מד"ר הורביץ – קרדיולוג". 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

· HaBarkan veHaGavi’a, Hugh MacDiarmid. From 
English and Scottish: Yair Hurvitz. 1983. Dedication: 
“To dear Yael and Nahum, a Scottish rose and a 
thorn that spread scent in a Hebrew flowerbed”. 
“Yalkut LeYedidim, “signed and numbered edition 
of one hundred copies” (copy no. 4), 1984. · Yalkut 
LeYedidim. “Signed and numbered edition of one 
hundred copies (copy no. 50). · Yachasim U-Dea’ga, 
1986. · Tzipor Keluah, 1987. Dedication: “To Yael and 
Nahum, Dear friends, a notebook is only a selection 
which combines a bird with atrial fibrillation, fondly, 
from Dr. Hurvitz – Cardiologist”.
Size and condition vary. 

Opening price: $350 

211. Collection of Books by Yair Hurvitz – 
Dedications

Fourteen books by Yair Hurvitz, all, except for one, 
with dedications handwritten by Hurvitz. The books 
are dedicated, except for one, to Nahoum Cohen.

· Shirim le-Louise, "Personal edition, printed in 50 
copies, not for sale", 1963. Dedication: "To Nahum, 
for the pages that miss his illustrations and for the 
readiness and for all the rest that can be said with 
friendship". · Salvion, 1966. (no dedication). · BeIr sh-
reki'im lah ein umargo'ah machase, 1968. · Makom, 
1968. · Narkisim Lemalchut Madmena, 1972. · Shirim 
1960/1973, 1974. · Beshivti Levadi, 1976. · Anatomya 
shel Geshem, 1980. · Eretz Bechira, 1982. 

212. עשרה ספרים עם הקדשות המחברים – מקסים גילן 
/ גבריאל מוקד / מנחם בן / יוסף מונדי / יוסף בן-גל

עשרה ספרים עם הקדשות המחברים לנחום כהן.
גדר   · גילן:  מקסים  מאת  הקדשות  עם  ספרים  ארבעה   .1-4
פרוצה, 14 שירים מאת מקסים גילן. רישומים: משה גיל. הוצאת 
הוצאת  גילן.  מקסים  מאת  שירים  שהד,   ·  .1957 "משמע", 
כהן(.  נחום  רעייתו של  ליעל,  )הקדשה   1962 ירושלים  "עכשיו", 
גילן.  מקסים  עם  משוחח  פלורנטין  דניאל  פלורנטין:  שיחות   ·
הוצאת  גילן.  מקסים  קורס,  בבית   ·  .1998 גולן,  ירון  הוצאת 

"מטען", 2002. 
ט"ו   · מוקד:  גבריאל  מאת  הקדשות  עם  ספרים  שני   .5-6
 ·  .1966 תל-אביב  "מהדיר",  הוצאת  מוקד.  גבריאל  וריאציות, 

קטע קצר, גבריאל מוקד. הוצאת "מהדיר", תל-אביב 1967. 
7-8. ספר עם הקדשה מאת מנחם בן )בראון( וספר עם חתימתו: 
· אדרת הגפן, מנחם בראון. הוצאת "עקד" תשכ"ח ]1967[. · ארץ 
הישימון, ת. ס. אליוט. עברית: מנחם בראון. הוצאת "אלף", תל-

אביב ]1968[. )חתימה בדף השער(. 
9. מושל יריחו, מחזה מאת יוסף מונדי. הוצאת "עכשיו", 1975. 

ירושלים  ושות',  י. מרכוס  בן-גל. הוצאת  יוסף  10. אופוס אפס, 
תשל"ט ]1979[. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250
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212. Ten Books with Authors' Dedications – 
Maxim Ghilan / Gabriel Moked / Menachem Ben 
/ Josef Mundy / Joseph Ben-Gal

Ten books with authors' dedications to Nahoum 
Cohen.
1-4. Four books with dedications by Maxim Ghilan: 

· Gader Prutza, 14 poems by Maxim Ghilan. 
Illustrations: Moshe Gil. "Mashma" publishing, 
1957. · Shahad, poems by Maxim Gilan. "Achshav" 
publishing, Jerusalem 1962 (dedication to Yael, 
Nahoum Cohen's wife). · Sichot Florentin: Daniel 
Florentin mesoche'ach im Maxim Ghilan. Yaron Golan 
publishing, 1998. · Bebayit Koress, Maxim Ghilan. 
"Mit'an" publishing, 2002.
5-6. Two books with dedications by Gabriel Moked: · 
15 Variations, Gabriel Moked, "Mahadir" publishing, 
Tel-Aviv, 1966. · Keta Katzar, Gabriel Moked. 
"Mahadir" publishing, Tel-Aviv, 1967.
7-8. Book with dedication by Menachem Ben (Braun) 
and a book with his autograph: ·Aderet HaGefen, 
Menachem Braun. "Eked" publishing, 1967. · Eretz 
HaYeshimon, T.S. Eliot. Hebrew: Menachem Braun. 
"Aleph" publishing, Tel-Aviv, 1968. (Autograph on 
title page).
9. Moshel Yericho, play by Josef Mundy. "Achshav" 
publishing, 1975.
10. Opus, efes, Joseph Ben-Gal. I. Marcus and Co. 
publishing, Jerusalem, 1979.
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $250

213. לגיון – גבריאל טלפיר – עטיפה בעיצוב הנריק ברלוי

ֶלְגיֹון, ּפֹוֵאיָמה, גבריאל טלפיר. הוצאת "פרצים", ורשה, ]תרפ"ה[ 
.1925

עיצוב העטיפה נעשה בידי האמן הנריק ברלוי. 
פ' עמ' + ]1[ עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים, חותמת 

בעלים על העטיפה. 

פתיחה: $300 

213. Legion – Gabriel Talphir – Cover Design by 
Henryk Berlewi

Legion, poem, Gabriel Talphir. Warsaw: "Pratzim", 1925. 
Cover design by the artist Henryk Berlewi. 
80 pp, + [1] page, 27.5 cm. Good condition. Spotting and 
tears, ownership ink stamp on the cover.

Opening price: $300
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214. מקס ברוד – ספרים עם הקדשות / מכתבים וספרים 
עם הקדשות למבקר התיאטרון מנפרד גייס 

1-2. שני מכתבים: · מכתב מודפס, חתום בכתב-יד, מאת מקס 
הגרמני  העיתון  של  התיאטרון  מבקר  גייס,  מנפרד  אל  ברוד 
במכתב  גרמנית.   .7.3.1952 תל-אביב,   .Jüdische Rundschau
מזכיר ברוד ויכוח שהיה בין השניים על רקע מותו של המחזאי 
השניים,  של  משותף  חבר  היה  אשר  גרונמן  סמי  והסטיריקן 
ומציין כי יאמר כמה מילים לזכרו של גרונמן לפני המופע הבא 
בתיאטרון "הבימה". · מכתב מודפס מאת מנפרד גייס אל מקס 

ברוד. תל-אביב, 9.3.1952. גרמנית. 
מנפרד  אל  ברוד  של  בכתב-ידו  הקדשות  עם  ספרים  שני   .3-4
 Das Diesseitswunder oder Die jüdische Idee und · :גייס
ומימושו[.  היהודי  הרעיון  או  ]הפלא,   ihre Verwirklichung

הוצאת Joachim Goldstein. תל-אביב, 1939. גרמנית. 
מכס  מאת  מערכות,  בחמש  תוגה  מחזה  ישראל,  מלך  שאול   ·
ירושלים,  בע"מ.  ספר  וקרית  מועדים  הוצאת  שלום.  וש.  ברוד 

תש"ד )1944(. 

Franz Kafka Eine Biographie .5 ]פרנץ קפקא – ביוגרפיה[, 
מאת מקס ברוד. הוצאת Fischer Bucherei. פרנקפורט דמיין-

המבורג, 1963. גרמנית. עם הקדשה בכתב-ידו של מקס ברוד אל 
מאיר אפרת )Meir Efrath(, מתוארכת )1963(. 

 Jules( לפורג  ז'ול  מאת   ,Pierrot, der Spassvogel  .6
Laforgue(. הוצאת Insel. פרנקפורט דמיין, 1965. גרמנית. עם 

הקדשה בכתב-ידו של ברוד )תל-אביב, 1966(. 
 F. חיי מריבה[, מאת מקס ברוד. הוצאת[ Streitbares Leben .7
A. Herbig. מינכן-ברלין-וינה, 1968. גרמנית. עם הקדשה מאת 

אסתר הופה למנפרד גייס.
8-17. עשרה מסמכים מעזבון מנפרד גייס: מכתב מאריך קסטנר 

)חתום על ידו( ושירים של קסטנר מודפסים במכונת כתיבה. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

214. Max Brod – Books with Dedications / Letters 
and Books with Dedications to Theater Critic 
Manfred Geis

1-2. Two letters: · typewritten letter, signed by hand, 
from Max Brod to Manfred Geis, Jüdische Rundschau 
German paper theater critic. Tel-Aviv, 7.3.1952. 
German. Brod mentions in his letter a dispute between 
the two when the playwright and satirist Sami 
Grunman passed away – he was a friend of both – and 
mentions that he will say a few words in memory of 
Grunman prior to the next show in "Habima" theater. 

· Typewritten letter from Manfred Geis to Max Brod. 
Tel-Aviv, 9.3.1952. German.
3-4. Two books with dedications handwritten by Brod 
to Manfred Geis: · Das Diesseitswunder oder Die 
jüdische Idee und ihre Verwirklichung [The Miracle on 
Earth or the Jewish Idea and its Realization]. Tel-Aviv: 
Joachim Goldstein, 1939. German. · Shaul Melech 
Israel, play of grief in five acts, by Max Brod and S. 
Sholem. Jerusalem: Mo'adim VeKiryat Sefer Ltd, 1944. 
5. Franz Kafka Eine Biographie [Franz Kafka – 
Biography], by Max Brod. Frankfurt am Main-
Hamburg: Fischer Bucherei, 1963. German. With a 
dedication handwritten by Max Brod addressed to 
Meir Efrath, dated (1963).
6. Pierrot, der Spassvogel, by Jules Laforgue. Frankfurt 
am Main: Inel, 1965. German. Dedication handwritten 
by Brod (Tel-Aviv, 1966).
7. Streitbares Leben [Embattled Life] by Max Brod. 
Munich-Berlin-Vienna: F.A. Herbig, 1968. German. 
With dedication from Esther Hoffe to Manfred Geis.
8-17. Ten documents from the estate of Manfred Geis: 
a letter from Erich Kestner (signed by him) and poems 
by Kestner, typewritten.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $400
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 – סין"  חומת  "בניין   / הדין"  "גזר   – קפקא  פרנץ   .215
מהדורות ראשונות

 Kurt הוצאת  הדין[.  ]גזר   Das Urteil, Eine Geschichte  .1
Wolff. לייפציג, 1916. גרמנית. מהדורה ראשונה. 

לראשונה  אור  ראה  קפקא,  פרנץ  מאת  קצר  סיפור  הדין",  "גזר 
ברוד(.  מקס  )בעריכת   Arkadia הספרותי  בשנתון  ב-1913 
של  הראשונה  ה"עצמאית"  המהדורה  הינה  שלפנינו  המהדורה 
הסיפור. כריכה רכה – נייר שחור עם תוית-נייר מודפסת בצבע 
כחול )באותה שנה נדפסה החוברת גם בכריכת נייר בצבע בז' עם 
תוית לבנה(. 29 עמ', ]1[ דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. 

קרעים בשולי הכריכה ובשדרה. 

 Beim Bau der Chinesischen Mauer, Ungedruckte  .2
חומת  ]בניין   Erzahlungen und Prosa aus dem Nachlass
הוצאת  העזבון[.  מתוך  פורסמו,  שלא  וסיפורים  פרוזה  סין, 
Gustav Kiepenheuer. ברלין, 1931. גרמנית. מהדורה ראשונה. 
"בניין חומת סין", מקבץ סיפורים אשר נאספו מעזבונו של פרנץ 
 .)Joachim Schoeps( קפקא, בעריכת מקס ברוד ויואכים שפס
כתמי  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   19 דף,   ]3[ עמ',   266 קשה.  כריכה 

חלודה. פגמים קלים בכריכה. שדרה דהויה. 

פתיחה: $600

215. Franz Kafka –"The Judgment" / "The Great 
Wall of China" – First Editions

1. Das Urteil, Eine Geschichte [The Judgment]. Leipzig: 
Kurt Wolff, 1916. German. 1st edition.
"The Judgment", short story by Franz Kafka, was 
first published in 1913 in the yearly literary magazine 
Arkadia (edited by Max Brod). The edition presented 
is the first "independent" edition of the book. Soft 
cover – black paper with a paper label printed in blue 
(the booklet was also printed in the same year with a 
beige paper binding with a white label). 29 pp, [1] pp, 
21.5 cm. Good condition. Foxing. Tears around the spine 
and the binding's edges.
2. Beim Bau der Chinesischen Mauer, Ungedruckte 
Erzahlungen und Prosa aus dem Nachlass [building 
of the Great Wall of China, prose and stories that 
have not been published, from the Estate]. Berlin: 
Gustav Kiepenheuer, 1931. German. 1st edition. 
"Building the Great Wall of China", stories gathered 
from Franz Kafka's Estate, edited by Max Brod and 
Joachim Schoeps. Hard cover. 266 pp, [3] pp, 19 cm. 
Good condition. Slight foxing. Minor damages to binding. 
Faded spine.

Opening price: $600
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 –  1924 "אמנות",  הוצאת   – אחת  בסירה  שלשה   .216
מהדורה עברית ראשונה

א.  תרגם:  ג'רום.  ק.  ג'רום  הכלב(,  )מלבד  אחת  בסירה  שלשה 
מין-מוסקבה- ע"נ  פרנקפורט  "אמנות",  הוצאת  אפשטיין. 

אודסה, ]1924[. מהדורה עברית ראשונה. 
"שלשה  ג'רום,  קלפקה  ג'רום  של  לספרו  ראשון  עברי  תרגום 

בסירה אחת )מלבד הכלב(", מאת אברהם אפשטיין. 
עותק  חלודה.  כתמי  טוב. קמטים.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   270  ,]2[

ספריה )עם חותמות במספר עמודים(. 

פתיחה: $300

216. Three Men in a Boat – “Omanut”, 1924 – 
First Hebrew Edition

Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog), 
Jerome K. Jerome. Translated by Avraham Epstein. 
Frankfurt am Main-Moscow-Odessa: Omanut, 1924. 
First Hebrew Edition.
First Hebrew edition of Jerome K. Jerome’s classic 
work of British humor “Three Men in a Boat (To Say 
Nothing of the Dog)”, published in 1889. Epstein’s 
translation endured for almost 50 years, until Burlah’s 
of 1971.
[2], 270 pp, 20 cm. Good condition. Creases. Foxing and 
stains. Ex-library copy (with ink stamps on some of the 
pages).

Opening price: $300

217. האב איך מיר א לידעלע – הוצאת "קולטור ליגע" – 
ורשה, 1922 – צ'ייקוב / ליסיצקי / ארתור שיק

 .1922 ורשה,  ליגע",  "קולטור  הוצאת  לידעלע.  א  מיר  איך  האב 
יידיש.

לייב  פרץ,  י.ל.  קולטור-ליגע,  משוררי  מאת  ושירים  שירי-עם 
קוויטקא, דער נסתר, פרץ מארקיש ואחרים. מלווים איורים מאת 
יוסף צ'ייקוב )שלושה איורים(, אל ליסיצקי, יששכר בר ריבאק, 

מארק שאגאל וארתור שיק )שבעה איורים(. 
72 עמ', 19 ס"מ. מצב בינוני. חותמות. רישומים בעפרון. קרעים 
ללא  כתמים.  מעט  מנותק.  אחרון  דף  הדפים.  בשולי  וקמטים 

עטיפה וללא כריכה.

פתיחה: $400 

217. Hob Ikh Mir a Lidele – "Kultur Lige" – 
Warsaw, 1922 – Tchaikov / Lissitzky / Arthur Szyk

Hob ikh mir a lidele. Warsaw: "Kultur Lige", 1922. 
Yiddish.
Folk songs and songs by Kultur Lige poets, Y. L. Peretz, 
Leib Kvitko, Der Nistar, Peretz Markish and others. 
With illustrations by Joseph Tchaikov (3 illustrations), 
El Lissitzky, Yissachar Ber Ryback, Marc Chagall and 
Arthur Szyk (7 illustrations). 
72 pp, 19 cm. Fair condition. Ink stamps. Inscriptions in 
pencil. Tears and creases around the leaves' edges. Last leaf 
– detached. Minor spots. No cover, no binding.

Opening price: $400
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218. "דער גאלאגאנער האן" - פרץ מארקיש – איורים מאת יוסף צ'ייקוב – 
ברלין, 1922

ברלין,  כלל,  הוצאת  מארקיש.  פרץ  מאת  הרברבן[,  ]התרנגול  האן  גאלאגאנער  דער 
תרפ"ג 1922. יידיש.

ספר ילדים מאת פרץ מארקיש. מאויר בידי יוסף צ'ייקוב. על העטיפה הקדמית איור 
צבעוני גדול. בגוף החוברת 25 איורים נוספים בשחור-לבן.

יוסף צ'ייקוב )1888-1986( - פסל, צייר, אמן גרפי, מורה ותיאורטיקן. למד בפריז בשנים 
1910-1913, החל להציג עבודות משנת 1912. היה חבר פעיל בקבוצות ואגודות של 
 Vkhutemas-אמנים יהודים. ממייסדי קבוצת "קולטור-ליגע" בקייב. לימד פיסול ב

וב-Vkhutein בין השנים 1923-1930.
30 עמ', 31 ס"מ. מצב בינוני. דפים ועטיפה מנותקים. קרעים בשולי הדפים הראשונים 
הראשונים  הדפים  וכן  והאחורית  הקדמית  העטיפה  שולי  ובעטיפה.  והאחרונים 
והאחרונים מודבקים בנייר דבק. כתמים בשוליים העליונים של הדפים. חותמת בעמוד 

הראשון.
 Tradition and Revolution - The Jewish renaissance in :לפרטים נוספים, ראה

.Russian avant-garde 1912-1928, Ruth Apter-Gabriel (editor)i

פתיחה: $1500

218. "Der Galaganer Hon" - Peretz Markish – Illustrations by 
Joseph Tchaikov – Berlin, 1922

Der Galaganer Hon [the boastful rooster], by 
Peretz Markish. Berlin: Klal, 1922. Yiddish. 
Children's book by Peretz Markish. Illustrated by Joseph 
Tchaikov. On the front cover appears a large illustration in color. 
Within the booklet appear 25 additional illustrations in b/w. 
Joseph Tchaikov (1888-1986) - sculptor, painter, graphic artist, teacher 
and theoretician. Studied in Paris between 1910-1913, started 
exhibiting in 1912. Was an active member in groups and associations of 
Jewish artists. Was among the founders of "Kultur-Lige" in Kiev. Taught 
sculpture in Vkhutemas and in Vkhutein between 1923-1930.
30 pp, 31 cm. Fair condition. Detached leaves and cover. Tears around the 
edges of the first and last leaves and on the cover. Edges of front and back 
cover and of first and last leaves are fastened with adhesive tape. Spotting at 
leaves' upper margins. Ink stamp on the first page.
For additional information, see: Tradition and Revolution - The Jewish 
Renaissance in Russian Avant-Garde 1912-1928, by Ruth Apter- Gabriel 
(editor).

Opening price: $1500
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219. מכירת יוסף – יוסף צ'ייקוב – ברלין, 1930

ברלין,  "וואסטָאק",  הוצאת  ויינרייך.  מאקס  מאת  יוסף,  מכירת 
. ]1930[

איורים, שער ואותיות בעיצוב האמן יוסף צ'ייקוב. המחבר – מקס 
)מאיר( לזרביץ ויינרייך )1894-1969( היה בלשן יהודי שהתמחה 

בבלשנות חברתית וביידיש; ממייסדי ייווָא. 
]53[ דף, 20X25 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, עמודים רופפים.

פתיחה: $200

219. Mechirat Yossef – Joseph Chaikov – Berlin, 
1930

Mechirat Yossef, by Max Weinreich. "Wastok" 
publishing, Berlin, [1930].
Illustrations, cover and characters designed by the 
artist Joseph Chaikov. The author – Max (Meir) 
Lazarevich Weinreich (1894-1969) was a Jewish 
linguist specializing in social linguistics and in Yiddish; 
one of the founders of YIVO.
[53] pp, 25X20 cm. Fair-good condition. Spotting, loose 
leaves.

Opening price: $200

 – ליסיצקי  אליעזר  בעיצוב  חוברות-תוים  שתי   .220
מוסקבה, 1919

"ָאט דָארט" מאת יואל אנגל; ָנטֹף ָנְטָפה", מאת אלכסנדר קריין - 
שתי חוברות-תוים בהוצאת "געזעלשאפט פאר אידישע מוזיק" 
עברית,  צרפתית,   .1919 מוסקבה,  עברית[.  למוסיקה  ]חברה 

יידיש, רוסית. חוברות מס' 47 ו-50. 
איור עטיפת החוברות מעשה ידי אליעזר )אל( ליסיצקי.

4; 6 עמ', 34.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. מעט קרעים. באחת 
החוברות מספר קרעים משוקמים בנייר דבק. 

פתיחה: $800

220. Two Sheet Music Books Designed by Eliezer 
Lissitzky – Moscow, 1919

"At Dort" by Yoel Engel; "Natof Natfa" by Alexander 
Krein – two sheet music books published by 
"Gezelshaft far yidishe musik" [society for Jewish 
music]. Moscow, 1919. French, Hebrew, Yiddish, 
Russian. Books no. 47 and 50.
Covers designed by Eliezer (El) Lissitzky. 
4; 6 pp, 34.5 cm. Good condition. Foxing. Slight tears. 
Several tears, found in one of the books, are restored with 
adhesive tape.

Opening price: $800
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221. פרָא פרץ מארקיש / מלך ראוויטש

י.  דפוס  רַאוויטש.  מלך  פון  פַאמפלעט  מארקיש,  פרץ  פרָא 
הענדלער, ורשה, אפריל 1922. יידיש. 

דברי-בקורת על הפואטיקה של מארקיש וקטעים משיריו. עיצוב 
העטיפה, שנדפסה על נייר עבה בצבע סגול, נעשה בידי ראוויטש 
עצמו. מול דף השער נדפס דיוקן של פרץ מארקיש, מעשה ידי 
האמן יצחק )וינצנט( ברוינער )1887-1944(, מחברי קבוצת "יונג-

יידיש" ו"קולטור-ליגע" בפולין.
29 ]2[, עמ' 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתם עובר בכל העמודים. 
חותמות. כריכת קרטון, עליה מודבקת חלק מהעטיפה המקורית.

פתיחה: $250

221. Pro Peretz Markish / Melech Ravitch

Pro Peretz Markish, Pamflet fun Melech Ravitch. 
Warsaw: I. Hendler printing press. April 1922. Yiddish. 
Review regarding Markish's poetry and passages from 
his poems. The cover, printed on heavy, purple colored 
paper, was designed by Ravitch himself. Facing the 
title-page is a portrait of Peretz Markish, created by 
the artist Yitzchak (Vincent) Brauner (1887-1944), 
member of "Yung-Yiddish" and "Kultur Lige" groups 
in Poland. 
29, [2] pp, 23 cm. Good-fair condition. spotting through all 
the pages. Ink stamps. Cardboard binding, with part of the 
original front cover pasted down.

Opening price: $250

222. אברהם זאק – "אונטער די פליגעל פון טויט" - ינקל 
אדלר

בילדער   12 מיט  זאק,  אברהם  טויט,  פון  פליגעל  די  אונטער 
יידיש.  .1923 ורשה,  צייט",  "די  הוצאת  אדלער.  יאנקל   פון 
שתי  בין  בפולין  חי  יהודי,  סופר   –  )1891-1980( ז"ק  אברהם 
את  בלטריסטית  בצורה  ז"ק  זה מתאר  ברומן  העולם.  מלחמות 
לצאת  שנאלץ  יהודי,  חייל  דמות  יצירת  על-ידי  האישי,  סיפורו 
בתריסר  מאוייר  הספר  הראשונה.  העולם  מלחמת  לחזית 
רפרודוקציות של ציורי יענקל אדלר בסגנון אקספרסיוניסטי של 

גרפיקת קבוצת "יונג יידיש" בה היה חבר.
225 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. דפים קרועים בשוליהם. עטיפה 
קרטון  בקופסת  נתון  העטיפה.  על  בציור  קרע  וקרועה.  רופפת 

נאה.

פתיחה: $250

222. Avraham Zak – "Unter di Fligel fun Toit" – 
Yankl Adler

Unter di Fligel fun Toit, Avraham Zak, Mit 12 Bilder 
fun Yankl Adler. Warsaw: “Di Zeit”, 1923. Yiddish. 
Avraham Zak (1891-1980) – Jewish writer who lived 
in Poland between the two World Wars. In this novel, 
Zak describes his own personal story in a belletristic 
fashion by creating the character of a Jewish soldier 
who is called to the front in WW I. With a dozen 
reproductions of drawings by Yankl Adler in the 
expressionist style of the “Yung Yiddish” group, to 
which he belonged. 
225 pp, 22.5 cm. Fair condition. Leaves' edges are slightly 
torn. Cover is loose and torn. A tear caused to the cover 
illustration. Placed in a fine cardboard box.

Opening price: $250
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223. אוסף ספרי שירה ופרוזה ביידיש

וברלין. פיוטערקוב  מוסקבה,  קייב,  ביידיש.  ספרים  עשרה 
 .1919-1933

1. שריפטן, צוויטער באנד ]כתבים, כרך שני[, מאת ה. ד. נאמבערג 
)הירש דוד נומברג(. הוצאת "אידישער פאלקס-פארלאג". קייב- 

סט. פטרבורג, תרע"ט )1919(. 134, ]3[ עמ'. 
2. טריט, מאת לייב קוויטקא. הוצאת "קיעווער פארלאג". קייב, 

תרע"ט )1919(. 124, ]3[ עמ'. 
)טורגנייב(.  טורגעניעוו  איוואן  מאת  לאנקע,  בעזשענער   .3-4
פאלקס- "אידישער  הוצאת  "יוגענט-ביבליאטעק".  מסדרת 
מאת  מומו,  עם:  כרוך   .1920 פטרבורג,  סט.  קייב-  פארלאג". 
איוואן טורגעניעוו. הוצאת "אידישער פאלקס-פארלאג". קייב- 

סט. פטרבורג, 1919. 23; 30 עמ'. 
5. גרונד שטריכן פון יידישן רעאליזם, מאת נ.]חום[ אויסלענדער. 

הוצאת "קיעווער פארלאג". קייב, תר"פ )1920(. 152 עמ'. 
6. ביינאכט, מאת מ. ז. פייערבערג. חוברת מס' 4 בסדרה "שול-
מאת  איורים  עם  פארלאג".  "קיעווער  הוצאת  של  ביבליאטעק" 

יוסף צ'ייקוב. קייב, ]1920 בקירוב[. 30 עמ'.
"קיעווער  הוצאת  האפשטיין.  דוד  מאת  )לידער(,  וועגן  ביי   .7

פארלאג". קייב, ]1920 בקירוב[. 93, ]2[ עמ'. 
מארגאליס  ידידה  מאת  פערזן,  און  פראגמענטן  שיין,  ווייטע   .8

)מרגוליס(. הוצאת המחבר. מוסקבה, 1922. 14, ]2[ עמ'. 
"אידישער  הוצאת  קוויטקא.  לייב  מאת  גרָאז,  גרין   .9
בגוף  ושערים  עטיפה   .1922 ברלין,  פארלאג",  ליטערארישער 

הספר מאת יששכר בער-ריבאק. 206, ]2[ עמ'.
10. בריוו פון ַא בונדיסט צו בונדיסטן, מאת ש. שָאטען. הוצאת 
"אונזער ביבליאטעק". פיוטערקוב, 1933. האיור על הכריכה מאת 

מ. גוטערמאן. 85, ]3[ עמ'. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

223. Collection of Yiddish Prose and Poetry 
Books

Ten books in Yiddish. Moscow, Pioterkov and Berlin, 
1919-1933. 
For a complete list of the books please see the Hebrew 
list above.

Opening price: $400

224. שבעה מחזות ביידיש

1. דער קרבן, ה. עפפעלבערג. ורשה, תרס"ח ]1908[. 
פ.  תרגם   ,)Octave Mirbeau( מירבָא  ָאקטאוו  גנב,  דער   .2

קָאפנער. ורשה, תרס"ח 1908. 
"פאמיליענבלאט",  הוצאת  גולדפדן.  אברהם  בר-כוכבא,   .3
טעאטער- "קליינער  בסדרה   2 מס'  חוברת   .1911 נדבורנה, 

פיהרער. אינה מופיעה באוסף הספריה הלאומית.
4. די שחיטה, י' גורדין. הוצאת פ. קאנטאראוויטש, ורשה, תרע"ב 

 .]1912[
5. דער ליטוואק, משה הירשפעלד. ורשה, 1918. 

ורשה,  "עליזעאום",  6. דער דארפס-יונג, לעאן קאברין. הוצאת 
תר"ף 1920. 

7. דער בלינדער מאלער, א. פריימאן. ורשה, 1927. 
הדפים  בשולים  קרעים  טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 

וקמטים.

פתיחה: $300

224. Seven Yiddish Plays

For a complete list please see the Hebrew text.
Sizes and conditions vary. Overall good condition. Tears 
around the leaves' edges and some creases.

Opening price: $300 

225. שש חוברות – הוצאת קולטור ליגע

ומינסק, קייב  ליגע.  קולטור  הוצאת  ביידיש.  חוברות  שש 
 .1919-1922

מחיי  ]פואמה  לעבען  יודישען  פון  פאמע  א  נגיד,  שלמה  רב   ·
קייב  אש.  · מאטיווען, שלום   .1919 קייב,  אש.  היהודים[, שלום 
ליטעראטור  יידישער  עלטערער  דער  אין  הומאניזם   ·  .1919
שטיף[.  ]נחום  בעל-דמיון  הישנה[,  היהודית  בספרות  ]הומניזם 
אנדרסן[,  ]מעשיות  מעשהלאך  אנדערסענס   ·  .]1919[ קייב, 
תרגום ליידיש מאת דער נסתר )פנחס כהנוביץ'(. קייב, 1920. · 
מעשה-ביכל, דוד בערגעלסאן ]ברגלסון[. קייב, תר"פ ]1920[. · 

צאפל, זעליק אקסעלראד. מינסק, 1922. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

225. Six Booklets – Kultur Lige Publishing

Six booklets in Yiddish. Published by Kultur Lige. Kiev 
and Minsk, 1919-1922.

· Rav Shlomo Nagid, a poeme fun yidishn leben 
[poem of Jewish life], Sholem Asch. Kiev, 1919. · 
Motiven, Sholem Asch. Kiev 1919. · Humanism in der 
eltere yiddisher literature [humanism in old Jewish 
literature], Ba'al-Dimyon [Nochum Shtif]. Kiev, [1919]. 

· Andersens meiselakh [Anderson's tales], translated 
into Yiddish by Der Nistar (Pinhas Kahanovitz). Kiev, 
1920 · Ma'ase bikhl, David Bergelson. Kiev, 1920.· 
Tzepl, Zelig Axelrod, Minsk, 1922
Size and condition vary. 

Opening price: $300
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226. לקט חוברות ביידיש 

1. דאס שטייסעל, ש. ]שמעון[ פרוג. וילנה, 1914. 
וו.  מאת  פאלמע(,  א  פון  געשיכטע  )א   Attalea Princeps  .2
נמצא  אינו   .1921 ביאליסטוק,  קולטור-ליגע,  הוצאת  גארשין. 

באוסף הספריה הלאומית.
3. יאכים בער, ערנסט טרמפסאן-סעטאן. ביאליסטוק, 1921. 

עליכם  שלום  מאת  חוברות  שתי  מתושלח.  פידל;  אויפן   .4-5
 1920 וילנה,  "קינדער-ביבליאטעק"(.  מהסדרה  ו-7   6 )חוברות 

בקירוב. אינן נמצאות באוסף הספריה הלאומית.
6. קָארַאלן, קארל עוואלד. וילנה, 1923. חוברת בנושא אלמוגים. 

7. פון כעזילעס טאגבוך, י. כעזין. ורשה, 1923. 
ָארשאנסקי.  ב.  אמָאל,  פון  מאיסעס  מיילער,  אפענע  מיט   .8
אינו  קיפניס.  גדליה[  ]צפניה  ג.  העטיפה:  עיצוב   .1929 מינסק, 

נמצא באוסף הספריה הלאומית.
לאגער,  קאנצענטראציע  פוילישער  דער  קארטוז-בערעזע,   .9

דאוויד קוטנער. בואנוס איירס, 1936. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

226. Collection of Yiddish Booklets 

For a complete list of the booklets please see the 
Hebrew text.
Sizes and conditions vary. Overall good condition.

Opening price: $300

227. ארכיון סופר וחוקר היידיש אליהו פלקוביץ – רוסיה

פלקוביץ  אליהו  היידיש  וחוקר  הסופר  מארכיון  מסמכים  כ-90 
ה-70.  שנות  עד  ה-20-30  שנות  רוסיה,  פאלקאוויטש(.  )עליע 

יידיש ורוסית.
פלקוביץ, יליד הומל 1989, פרופסור ללשון היידיש ומחבר ספרי 

לימוד יידיש; נפטר במוסקבה ביוני 1979. 
שנשלחו  וגלויות  מכתבים  טלגרמות,  כולל  שלפנינו  הארכיון 
אליו; מכתבים רבים ממערכות עתונים והוצאות ספרים )הוצאת 
"עמעס", "די יידישע שפראך", מערכת העתון "פאלקס שטימע"( 
ומכתבים מחוקרים, סופרים ומשוררים, ביניהם מכתבים מלייב 
לייב  דמיון"(,  )"בעל  שטיף  נחום  דוברושין,  יחזקאל  קויטקו, 

אוליצקי, יודל מארק, שני מכתבים מאברהם סוצקבר, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

newspaper editorial) and letters from researchers, 
authors and poets, amongst them Leib Kvitko, 
Yehezkel Dobrushin, Nahum Shtif (“Ba’al Dimyon”), 
Leib Ulitzky, Yudl Mark, two letters from Avraham 
Sutzkever, and more. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $400

227. Archive of Eliyahu Falkovitsh – Author and 
Yiddish Linguist – Russia

About 90 documents from the archive of the 
author and Yiddish linguist Eliyahu Falkovitsh (Elye 
Falkovitsh). Russia, 1920s-30s until the 1970s. Yiddish 
and Russian.
Falkovitsh, born in Homel 1989, Professor of Yiddish 
Linguistics and author of Yiddish study books; passed 
away in Moscow in June 1979.
The archive includes telegrams, letters and postcards 
sent to him; numerous letters from newspapers 
editorials and publishing houses ("Emes" publishing 
house, "Di Yidishe Shprakh", "Folks Shtime" 
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יהודיים על אוכל  228. כתב-יד – חיבור בנושא פתגמים 
- רוסיה

]פתגמים  וועגן שפייז  רעדנסארטן  און  אידישע שפריכווערטער 
]שנות  לנינגרד.  פולנער,  יס. עמ.  מזון[, מאת  יהודיים על  וניבים 

ה-30-40 בקירוב[. כתב-יד ביידיש.
מזון,  בנושא  יהודיים  וניבים  פתגמים  שנושאו  פולקלורי  מחקר 
כתב  של  מקורו  )מקופלים(.  וטבלאות  לוחות  כולל  ביידיש. 
עם  לשירי  האנתולוגיה  )עורך  וינקובצקי  אהרן  בעזבונו של  היד 

ביידיש(. 
כ-150 דף מאוגדים יחדו בחוט, 18.5X22.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

וכתמים בשולי הדפים. 

פתיחה: $400

228. Manuscript – a Study about Jewish Proverbs 
about Food – Russia

Yidishe shprikhtverter un rednsartn vegn shpayz 
[Jewish proverbs and idioms about food], by Is. Em. 
Folner, Leningrad. [ca.1930s-40s]. Yiddish manuscript.
A folkloristic study concerning Jewish proverbs and 
idioms about food, in Yiddish. Includes tables and 
plates (folded). The origin of this manuscript is the 
estate of Aharon Vinkovetzky (editor of the Yiddish 
Folk Songs Anthology). 
About 150 leaves, bound with thread, 18.5X22.5 cm. 
Good condition. Tears and spots around the edges of the 
leaves.

Opening price: $400

ברלין,   – יהודית  לאמנות  כתב-עת   - מילגרוים   .229
1922-1924

מילגרוים ]ִרמון[, צייטשריפט פאר קונסט און ליטראטור ]כתב-
עת לאמנות וספרות[, בעריכת מרק וישניצר. ברלין, 1922-1924. 

יידיש.
כרך מהודר המאגד את שש החוברות של כתב-העת מילגרוים. 
במעטפה  ומעוטף  המובחר  מן  נייר  על-גבי  נדפס  "המאסף... 
לנגינה  לאמנות,  מוקדש  המאסף  צבעים.  בשלל  מצוירת 
תמונות  ובהווה".  שבעבר  ישראלית  לאמנות  ביחוד  ולתאטרון, 

רבות בצבע ובשחור-לבן. 
בנרתיק  נתון  בכריכה.  פגמים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   31 כרך 

קרטון. 

פתיחה: $300

229. Milgroim – Periodical for Jewish Art – Berlin, 
1922-1924

Milgroim [Rimon], Tsaytshrift Far Kunst un Literature 
[Periodical for Art and Literature]. Edited by Mark 
Wishnitzer. Berlin, 1922-1924. Yiddish.
A fine volume binding the six issues of the periodical 
"Milgroim". "The anthology…printed on paper of 
good quality and bound in an illustrated cover, in 
color. Dedicated to art, music and theater, mainly to 
Israeli art – past and present". Numerous pictures in 
color and in b/w. 
Volume: 31 cm. Good condition. Spotting. Spots on the 
binding. In a cardboard slipcase.

Opening price: $300

228
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230. A Dozen Books About Semitic Script

A dozen books about Semitic script, with illustrations. 
1852-1909. Latin, French, German and English.
1-7. Corpus Inscriptionum Semiticarum [collection 
of Semitic Inscriptions]. Paris: E Reipublicae 
Typographeo. Latin.
A comprehensive study on the subject of Semitic 
languages – anthology of inscriptions in Semitic 
languages, with transcript into Latin characters and 
translation into Latin. Presented are the following 
volumes:· Part one – Phoenician inscriptions. Volume 
one, 1881 + additional volume + four volumes of 
illustration plates accompanying the text. · Fourth 
part –Inscriptiones Himyariticas et Sabaea. 1889.
8. Memoire sur trente-neuf nouvelles inscriptions 
puniques. Paris: Librairie Orientale de Benjamin 
Duprat, 1852. French. Composition about the Punic 
language.
9. Syrie Centrale, Inscriptions Semitiques [Central 
Syria, Semitic inscriptions]. Paris: J. Baudry, Libraire-
Editeur, 1868. French.
10. Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst 
ausgewählten Inschriften II. Teil. Tafeln. [handbook 
of northern Semitic Epigraphy. Part two], by Mark 
Lidzbarski. Weimar: Emil Felber, 1898. German. 
Volume of plates accompanying the essay about 
Semitic epigraphy. 
11. Semitic Inscriptions, Part IV of the Publications 
of the American Archaeological Expeditions to Syria 
in 1899 -1900, by Enno Littmann. New-York: The 
Century, 1904. English.
12. Mémoires publiés par les membres de L'institut 
D'archeologie du Caire [essays published by the 
members of the Archeological Institute of Cairo]. 
Cairo, 1909. French and some Arabic.
Size and condition varies.

Opening price: $1500

230. תריסר ספרים בנושא כתב שמי 

איורים. לוחות  מלווים  שמי,  כתב  בנושא  ספרים  תריסר 
1852-1909. לטינית, צרפתית, גרמנית ואנגלית. 

]אוסף כתובות   Corpus Inscriptionum Semiticarum  .1-7
שמיות[. הוצאת E Reipublicae Typographeo. פריז. לטינית.
– אסופת כתובות בשפות  מחקר מקיף בנושא שפות שמיות 
שמיות, עם תעתיק לאותיות לטיניות ותרגום ללטינית. לפנינו 

הכרכים הבאים: 
כרך   +  1881 ראשון,  כרך  פיניקיות.  כתובות   – ראשון  חלק   ·
חלק   · לטקסט.  הנלווים  לוחות-איורים  כרכי  ארבעה   + נוסף 
 Inscriptiones Himyariticas et( רביעי – כתובות חמיר וסבא

 .1889 .)Sabaeas
 Memoire sur trente-neuf nouvelles inscriptions  .8
 Librairie Orientale de Benjamin הוצאת   .puniques

Duprat. פריז, 1852. צרפתית. חיבור בנושא השפה הפונית. 
Syrie Centrale, Inscriptions Semitiques ]מרכז סוריה,   .9
כתובות שמיות[. הוצאת J. Baudry, Libraire-Editeur. פריז, 

1868. צרפתית. 
 Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst .10
[מדריך   .ausgewählten Inschriften II. Teil. Tafeln
 .Mark lidzbarski לאפיגרפיה שמית צפונית. חלק שני[, מאת
הוצאת Emil Felber. ויימאר, 1898. גרמנית. כרך לוחות הנלווה 

לחיבור בנושא אפיגרפיה שמית. 
 Semitic Inscriptions, Part IV of the Publications of .11
 the American Archaeological Expeditions to Syria in
1900- 1899 ]כתובות שמיות, חלק רביעי מפרסומי המשלחות 
 .Enno Littmann הארכאולוגיות לסוריה ב-1899-1900[, מאת

הוצאת The Century. ניו-יורק, 1904. אנגלית.
 Mémoires publiés par les membres de L'institut  .12
המכון  חברי  מאת  ]מאמרים   D'archeologie du Caire
ומעט  צרפתית   .1909 קהיר,  בקהיר[.  לארכאולוגיה  הצרפתי 

ערבית. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1500

230
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 – מהמזרח  יהודיות  מנגינות  בנושא  כרכים  ארבעה   .231
גרמניה, שנות ה-20-30

 Hebräisch-orientalischer" הספרים  מסדרת  כרכים  ארבעה 
עבריות-אוריינטליות[,  מנגינות  ]אוצר   "Melodienschatz 
 Abraham Zevi( אידלסון  צבי  אברהם  בידי  ונערכו  שנאספו 
ירושלים-ברלין-וינה   ,Benjamin Harz הוצאת   .)Idelsohn
 .1932  ,1929  ,1922 לייפציג,   ,Breitkopf & Härtel הוצאת   /

גרמנית.
 Gesänge der persischen, bucharischen שלישי,  כרך   .1
und daghestanischen Juden. מנגינות של יהודי פרס, בוכרה 

ודאגסטן. 
 .Gesänge der marokkanischen Juden חמישי,  כרך   .2

מנגינות של יהודי מרוקו.
 Die traditionellen Gesänge der שביעי,  כרך   .3
דרום  יהודי  של  מסורתיות  מנגינות   .süddeutschen Juden

גרמניה. 
4. כרך עשירי, Gesänge der Chassidim. מנגינות של חסידים. 

ארבעה כרכים 34 ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים בשדרות. 

פתיחה: $500 

231. Four Volumes – Jewish Oriental Melodies – 
Germany, 1920s-30s

Four volumes from the books series "Hebräisch-
orientalischer Melodienschatz " [treasure of Jewish-
Oriental melodies], gathered and edited by Abraham 
Zevi Idelsohn. Jerusalem-Berlin-Vienna: Breitkopf & 
Härtel, Leipzig, 1922, 1929, 1932. German.
1. Third volume, Gesänge der persischen, bucharischen 
und daghestanischen Juden. Jewish melodies of 
Persia, Bukhara and Daghestan.
2. Fifth volume, Gesänge der marokkanischen Juden. 
Melodies of Moroccan Jews.
3. Seventh volume, Die traditionellen Gesänge der 
süddeutschen Juden. Traditional melodies of the Jews 
of Southern Germany.
4. Tenth volume, Gesänge der Chassidim. Hassidic 
melodies.
Four volumes 34 cm. Overall good condition. Damages 
caused to spines.

Opening price: $500

232. ידיעות החברה לחקר מונומנטים יהודיים – חמישה 
כרכים

 Mitteilungen der Gesellschaft zur Erforschung
Jüdischer Kunstdenkmäler ]ידיעות החברה לחקר מונומנטים 

יהודיים[. פרנקפורט דמיין, 1900-1915. גרמנית. 
בנושא  ואיורים רבים,  מלווים תצלומים  רצופים,  כרכים  חמישה 

בתי-כנסת, תשמישי קדושה ואמנות יהודית. 
 Zweck und Ziel der Gesellschaft zur ראשון,  כרך   .1
 Erforschung Jüdischer Kunstdenkmäler zu Frankfurt
מונומנטים  לחקר  החברה  של  ויעדיה  ]מטרותיה   am Main

יהודיים[. אוקטובר, 1900. 
 Ueber Bau und Ausschmückung alter שני,  כרך   .2
עתיקים[.  בתי-כנסת  של  ודקורציה  בניה  ]על   Synagogen

אוקטובר 1901. 
 Uber alte Kultusgegenstände in Synagoge  ,3-4 כרך   .3
הכנסת[.  ובבית  בבית  עתיקים  קדושה  ]תשמישי   und Haus

אוקטובר, 1903. 
 Verzierte Hebräische Schrift und Jüdischer  ,5-6 כרך   .4
Buchschmuck ]כתבי קודש עבריים מעוטרים[. אוקטובר 1909. 
 Deutsche, böhmische und polnische  ,7-8 כרך   .5
 Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX
המאה  מן  ופולנים,  צ'כים  גרמנים,  ]בתי-כנסת   Jahrhunderts

ה-11 ועד ראשית המאה ה-19[. אוקטובר, 1915. 
קלים  פגמים  כתמים.  משתנה.  מצב  ס"מ.   32 כרכים,  חמישה 

בכריכות. 

פתיחה: $800

232. The Association for the Study of Jewish Art 
Monuments in Frankfurt am Main - Five Volumes

Mitteilungen der Gesellschaft zur Erforschung 
Jüdischer Kunstdenkmäler [news of the Society for 
Research of Jewish Monuments]. Frankfurt am Main, 
1900-1915. German.
Five consecutive volumes, with numerous photos 
and illustrations of synagogues, religious ceremonial 
objects and Jewish art.
 1. First volume, Zweck und ziel der Gesellschaft zur 
Erforschung Jüdischer Kunstdenkmäler zu Frankfurt 
am Main [objectives and aims of the association for 
the study of Jewish art monuments], October 1900. 
2. Second volume, Ueber Bau und Ausschmückung 
alter Synagogen [construction and decoration of 
ancient synagogues], October 1901. 
3. Volume 3-4, Verzierte Hebräische Schrift und 
Jüdischer Buchschmuck [ancient Jewish ceremonial 
objects at home and in the synagogue], October, 
1903.
4. Volume 5-6: Verzierte Hebräische Schrift und 
Jüdischer Buchschmuck [Illuminated Jewish 
manuscripts], October 1909.
5. Volume 7-8, Deutsche, böhmische und polnische 
Synagogentypen vom XI. bis Anfang des XIX 
Jahrhunderts [German, Czech and Polish synagogues, 
from the 11th cent. until the early 19th cent.]. October 
1915.
Five volumes, 32 cm. Condition varies. Spotting. Minor 
damages to bindings.

Opening price: $800
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233. שני חיבורים בנושא התורה והמדעים, המאה ה-19

שני חיבורים שעניינם החיבור בין לימוד התורה ולימוד המדע:
באזילעווסקע  משה  מאת  ראשון,  מאמר  והחכמה,  התורה   .1
]בזילבסקי[. דפוס אברהם שלום שאדאוו, זיטומיר, תרכ"ט 1868. 
כתמים.  ספריה.  חותמות  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   14.5 עמ',   23

כריכה קרועה ובלויה. 
פאנטענעלע...  לבית  בערענהארד  מאת...  דרוש  חיים,  מקור   .2
להוכיח על פי מופתים חותכים, מוחשיים, על מציאות אלוהות, 
והמחבר(...  האשכנזי  המעתיק  )על  אחת  הערה  זה  על  ונוסף 
מאת המעתיק העברי זוסיא זילבערמאן. דפוס מ. א. בעלינסאן, 
והפילוסוף  המדען  מאת  חיבור  תרגום   .)1867( תרכ"ז  אודסה, 
הצרפתי ברנאר דה פונטנל )Bernard de Fontenelle(, שכיהן 

כנשיא האקדמיה הצרפתית למדעים. 
כתמים.  ספריה.  חותמות  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   16 עמ',   23

כריכה קרועה ובלויה. 

פתיחה: $250

233. Two Essays Concerning the Bible and 
Sciences, 19th Century

Two essays concerning the relation between biblical 
studies and the study of science:
1. HaTorah VeHa-Chochma, first essay, by Moshe 
Basilevsky. Avraham Shalom Shadov press, Zhitomir, 
1868. 
23 pp, 14.5 cm. Fair-good condition. Ex-library copy. 
Spotting. Torn and worn binding.
2. Mekor Haim, Drush by…Bernard de Fontenelle…to 
prove the existence of Divinity…by the Jewish copier 
Zusia Zilberman. M.A. Beilinson press, Odessa, 1867. 
Translation of an essay by the French scientist and 
philosopher Bernard de Fontenelle, who served as the 
President of the French Academy of Sciences. 
23 pp, 16 cm. Fair-good condition. Ex-library copy. 
Spotting. Torn and worn binding.

Opening price: $250

234. מנורת החנוכה – מרדכי נרקיס, 1939

גור  מאיר  מאת  שרטוטים  נרקיס,  מרדכי  מאת  החנוכה,  מנורת 
אריה. הוצאת "בני בצלאל", ירושלים, 1939. עברית ואנגלית. 

מחקרו המקיף והחשוב של מרדכי נרקיס אודות מנורת החנוכה. 
כולל איורים ולוחות-תצלומים. נדפס ב-400 עותקים. 

יח, N ;]1[ ,102 עמ', LXIV לוחות-תמונות. 31.5 ס"מ. מצב טוב. 
פגמים בכריכה. 

פתיחה: $250

234. The Hanukkah Lamp – Mordechai Narkiss, 
1939

Menorat HaHanukkah, by Mordechai Narkiss, 
drawings by Meir Gur- Aryeh. Jerusalem: "Bnei 
Bezalel" Publishers, 1939. Hebrew and English.
Mordechai Narkiss's important and comprehensive 
study of the Hanukkah lamp. With illustrations and 
photo-plates. Printed in 400 copies. 
18, 102, [1] N pp, LXIV photo-plates, 31.5 cm. Good 
condition. Damages across the binding.

Opening price: $250

גרמניה,   – יהודיים  ספרים  של  קטלוגים  שלושה   .235
המאות ה-18-19

1. ]קונדינואציאן מן[ נאטא מהספרים וועלכי בייא מיר ר' איצק 
מדפיס. דפוס איצק ליב בוכבינדר, ]פיורדא, שנות ה-60 או ה-70 

של המאה ה-18[. 
קטלוג הספרים שמציע למכירה המדפיס איצק ליב בוכבינדר. ]2[ 
דף, 31.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים )משוקמים( וכתמים. שוליים 

חתוכים עם פגיעה בטקסט. אינו ידוע ביבליוגרפית. 
 Katalog des antiquarischen bücherlagers von J.  .2
 .1889 ,)Greifswald( Saenger… in Hamburg. גרייפסוואלד 

גרמנית. רשימה של 1073 ספרי יודאיקה ו'אוריינטליה' למכירה.
3. רשימת ספרים ישנים הנמצאים לקנות בבית מסחר הספרים 
של  עברי  קטלוג   .1889 דמיין,  פרנקפורט   .J. Kauffmann של 

2647 ספרים מודפסים ו-149 כתבי-יד.
ספרים  קטלוג  גם  עמם  כרוכים  יחדו.  כרוכים  ו-3   2 ·פריטים 
של  ותקנון  גרמנית(   .1890 )המבורג,   G. Fritzsche של  לנוער 

הועד האודסאי )אודסה, 1890. רוסית(.

פתיחה: $300

235. Three Catalogues of Jewish Books – 
Germany, 18th-19th Centuries

1. "…Books… by Isaac the printer. Isaac Leib Buchbinder 
[Furth, 1760s or 1770s]. Catalogue of books offered 
for sale by the printer Isaac Leib Buchbinder. [2] leaves, 
31.5 cm. Fair condition. (restored) tears and spotting. Cut 
margins with text omission. Bibliographically unknown.
2. Katalog des antiquarischen bücherlagers von J. 
Saenger… in Hamburg,Greifswald, 1889. German. List 
of 1073 Judaica and "Orientalia" books for sale.
3. List of old books for sale by J. Kauffmann book 
store in Frankfurt am Main, 1889. Hebrew catalogue 
of 2647 printed books and 149 periodicals.

· Items 2 and 3 are bound together. Bound also 
with catalogue of books for youngsters issued by 
G. Fritzsche (Hamburg, 1890, German) and the 
regulations of the Odessa Committee (Odessa, 1890, 
Russian).

Opening price: $300

235



חתימות, כתבי יד וארכיונים, ספרות עברית ויידיש, ביבליוגרפיה ומחקר     |  139

236. פיידון – משה מנדלסון – מהדורה ראשונה, 1767

 Phaedon oder Über die Unsterblichkeit der Seele,
משה  הנפש[,  השארות  על  או  ]פיידון,   ,in drey Gesprachen

מנדלסון. ברלין ושצ'צ'ין, 1767. גרמנית. מהדורה ראשונה.
מהדורה ראשונה של ספרו של הפילוסוף משה מנדלסון )-1729
על-שם  שנקרא  הספר,  רבות.  לשפות  תורגם  אשר   ,)1786
דיאלוג של אפלטון וכתוב כדיאלוג בין הפילוסוף היווני סוקרטס 
בנצחיות  ועוסק  הנפש  להישארות  ראיות  מביא  לתלמידיו, 

ובאלמוות.
]1[ לוח-תחריט; ]11[, 309, ]1[ עמ', 15.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 
נייר  עם  מקורית  כריכת-קרטון  הדפים.  באחד  בעלות  רישום 

שיש, פגומה מעט.
מקור: אוסף טדי ותמר קולק. 

פתיחה: $300

236. Phaedon – Moses Mendelssohn – First 
Edition, 1767

Phaedon oder Über die Unsterblichkeit der Seele, in 
drey Gesprächen, [Phaedon, or on the immortality of 
the soul], Moses Mendelssohn. Berlin and Szczecin, 
1767. German. 1st ed. 
First edition of the book by the philosopher Moses 
Mendelssohn (1729-1786), which was translated into 
many languages.
The book, titled after Plato’s dialogue and written as 
a dialogue between the Greek philosopher Socrates 
and his students, brings evidence for the immortality 
of the soul and deals with eternity and immortality. 
[1] Plate - engraving; [11], 309, [1] pp, 15.5 cm. Good 
condition. Spotting. Ownership inscription on one of the 
leaves. Original cardboard binding with marble paper, 
somewhat damaged.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $300

ידידיו של לסינג" – משה מנדלסון – מהדורה  237. "אל 
ראשונה – ברלין, 1786

 Moses Mendelssohn, an die Freunde Lessings. Ein
 Anhang zu Herrn Jacobi Briefwechsel über die Lehre
 ,Christian Friedrich Voss and Sohn דפוס   .des Spinoza. 

ברלין, 1786. מהדורה ראשונה. גרמנית. 
"אל ידידיו של לסינג, נספח ל'על תורתו של שפינוזה במכתבים' 
לאדון יאקובי ]פרידריך הינריך יאקובי[". בספרו זה יוצא מנדלסון 
שנים  חמש  )שנפטר  לסינג  אפרים  גוטהולד  ידידו  של  להגנתו 
קודם לכן(, בעקבות האשמותיו של הפילוסוף פרידריך יאקובי, 
והחזיק  ואתאיסט  פנתאיסט  למעשה  היה  לסינג  כי  שהכריז 
טענותיו  את  בהרחבה  שוטח  מנדלסון  שפינוזה.  של  בדעותיו 
בהשקפות  אחז  לא  לסינג  כי  וקובע  והפנתאיזם  שפינוזה  נגד 
את  פתח  שחר",  "מועדי  עם  יחד  זה,  חיבור  שפינוזיסטיות. 
"הפולמוס הפנתאיסטי" שהתנהל בשנים הבאות בין הוגי דעות 
בברלין סביב תורתו של שפינוזה. טרדות הוצאת ספר זה לאור 
ב-4  למותו  הביאה  והמחלה  קשה,  להצטננות  למנדלסון  גרמו 
בינואר 1786, בן 56. עם הספר כרוכים שלושה חיבורים נוספים, 

בנושאים שונים. 
XXIV, 87 עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים בודדים. כריכה מקורית 

עם שדרת עור. 

פתיחה: $400

237. "To Lessing's Friends" - Moses Mendelssohn 
– First Edition – Berlin, 1786

Moses Mendelssohn, an die Freunde Lessings. Ein 
Anhang zu Herrn Jacobi Briefwechsel über die Lehre 
des Spinoza. Christian Friedrich printing press, Berlin: 
Voss und Sohn, 1786. First Edition. German.
"To Lessing's friends, addendum to 'On the Teachings 
of Spinoza, in Letters' by Mr. Jacobi [Friedrich Heinrich 
Jacobi]". In this book Mendelssohn protects his friend 
Gotthold Ephraim Lessing (who passed away five years 
earlier), following the accusation of the philosopher 
Friedrich Jacobi, who declared that Lessing was in fact 
a pantheist and atheist and agreed with Spinoza'a 
views. Mendelssohn presents his arguments against 
Spinoza and pantheism and declares that Lessing did 
not hold Spinozian views. This book, together with 
"Mo'adei Shachar" started the "Pantheist Polemic", 
a discussion between Berlin philosophers regarding 
the theories of Spinoza. The trouble involved with 
publishing this book resulted in Mendelssohn's bad 
cold which led to his death on January 4, 1786, at 
the age of 56. Three other compositions, on various 
topics, are bound with this book. 
XXIV, 87 pp, 16 cm. Good condition. Minor spots. Original 
binding with leather spine.

Opening price: $400
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238. חיי ברוך שפינוזה - בראונשווייג, 1790

שפינוזה[,  בנדיקטוס  ]חיי   Leben Benedikt's von Spinosa
 ,Schulbuchhandlung הוצאת   .M. Philipson מאת 

בראונשווייג, 1790. מהדורה ראשונה. גרמנית.
"חיי בנדיקטוס שפינוזה", ביוגרפיה של ברוך שפינוזה מאת משה 
פיליפסון )Moses Philippson(, מנהל חשבונות וסופר, ידידו של 

משה מנדלסון. 
120 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים בעט בעמודים 

הריקים בתחילת הספר ובסופו. 

פתיחה: $500

238. Life of Baruch Spinoza – Braunschweig, 1790

Leben Benedikt's von Spinosa [Life of Benedict 
de Spinoza], by M. Philipson. Braunschweig: 
Schulbuchhandlung, 1790. 1st ed. German.
"Life of Benedict de Spinoza", biography of Baruch 
Spinoza by Moses Philipson, a bookkeeper and 
author, friend of Moses Mendelssohn.
120 pp, 14.5 cm. Good condition. Spotting. Inscriptions in 
pen on the flyleaves.

Opening price: $500

תולדות  בנושא  הקדמה   – לרמב"ם  נבוכים  מורה   .239
ברלין,   – פירסטנטאל  רפאל  יעקב  – הגהות  הפילוסופיה 

1791

משה  רבי  פירוש  עם  ראשון,  חלק  לרמב"ם,  נבוכים  מורה  ספר 
הנרבוני ופירוש גבעת המורה ]מאת שלמה מימון[. דפוס חברת 
]1791[. מהדורה ראשונה של פירוש  נערים, ברלין, תקנ"א  חנוך 

זה.
הפילוסוף  נבוכים, מאת  מורה  בספר  הראשון  על החלק  פירוש 
הקדמה  החיבור  בתחילת  איורים.  עם  מימון.  שלמה  היהודי 
העוסקת בתולדות הפילוסופיה, בה מבוארים מושגי הפילוסופיה 
ברוך  נזכר  בו  הראשון  העברי  החיבור  הינו  זה  חיבור  החדשה. 
קם  זה  לזמננו  "קרוב  ק/2:  בדף  עליו  כותב  ]מימון  שפינוזה 
את  והרעיש  )בענעדיקטוס( שפי"נאצע,  ברוך  ספרדי  אחד  חכם 
העולם בעיוניו העמוקים..."[, ומן החיבורים העבריים המוקדמים 

הסוקרים את תחום הפילוסופיה. 
אחת  למעט  )בעברית,  בכתב-יד  ארוכות  הגהות  הספר  בדפי 

רפאל  יעקב   – "פירשטנטהאל"  חתומות:  רובן  בגרמנית(, 
המשכילים  מחוגי  ומתרגם,  סופר   ,)1781-1855( פירסטנטאל 

בגרמניה. הוציא לאור את ספר מורה נבוכים בתרגום לגרמנית. 
טוב.  מצב   .10 ועמ'  הלועזי  השער  עמוד  חסרים:  דף.  קח   ,]9[
בדף  משוקם  קרע  דפים.  במספר  בעפרון  שרבוטים  כתמים, 

השער. כריכה ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $500

239. The Guide for the Perplexed by the Rambam 
– Introduction to the History of Philosophy – 
Glosses by Jacob Raphael Fürstenthal – Berlin, 
1791

The Guide for the Perplexed [Moreh Nevuchim] by 
the Rambam, part one, with commentary by Moshe 
of Narbonne and the Givat Hamoreh commentary [by 
Salomon Maimon]. Berlin: Hevrat Chinuch Ne'arim, 
1791. First edition of this commentary.
Commentary on the first part of The Guide for the 
Perplexed, by the Jewish philosopher Salomon 
Maimon. With illustrations. An introduction to the 
history of philosophy, with interpretations of modern 
philosophical ideas. This is the first Hebrew book with 
reference to Baruch Spinoza [Maimon writes about 
him on page 100/2:" in our times a certain Spanish 
sage Baruch (Benedictus) Spinoza presented his 
profound, sensational, studies…"], and one of the 
earliest Hebrew books examining the study-field of 
philosophy.
Long, handwritten glosses appear in the book (in 
Hebrew, except for one in German), most of them 
signed: "Fürstenthal" - Jacob Raphael Fürstenthal 
(1781-1855), author and translator, member the 
German Haskala movement. Published the Guide for 
the Perplexed in German.
[9] 108 pp. Missing: Latin title page and page no. 10. Good 
condition. Spotting, scribbles in pencil on some leaves. 
Restored tear on title page. New binding and new flyleaves.

Opening price: $500
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240. חתונה ביער - ברלין-וינה, 1920

י"ד  מאת  חרוזים  ונץ-ויטר,  אלזה  מאת  ציורים  ביער,  חתונה 
קמזון. הוצאת "מנורה", ברלין-וינה, ]תר"ף 1920[.

ונץ-וייטור )1973-1882(, היתה אמנית גרמנית  המאיירת אלזה 
חשובה שפעלה בסגנון אר-נובו תוך רגישות רבה לטבע – לחיות 
ולצמחים. סיפור "חתונה ביער" הינו תרגום מגרמנית של סיפור 
וחיות  גמדים  של  חתונה  מתאר  הספר  הולסט.  אדולף  מאת 

קטנות ביער ומצויר באופן חינני. 
]14[ עמ', 12.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב, כתמים בכריכה ועל חלק 
מהדפים. נזקים )משוקמים( בשולי מספר דפים, כריכה מנותקת. 
ראה: אילה גורדון, איורים עבריים – הספר העברי המאויר לילדים 
העידן הבינלאומי 1900-1925, הוצאת מוזיאון נחום גוטמן, 2005. 

עמ' 118-121 עם תצלום בעמ' 117.

פתיחה: $250

See: Ayala Gordon, Hebrew Children’s Book 
Illustrations, The International Period 1900-1925. 
Nahum Gutman Museum, 2005. Pages 118-121 with 
photo on page 117.

Opening price: $250

240. Wedding in the Forest – Berlin-Vienna, 1920

Wedding in the forest, illustrations by Else Wenz-
Viëtor, rhymes by I.S. Kamzon. Berlin-Vienna: 
"Menorah", 1920.
The illustrator Else Wenz-Viëtor (1882-1973), was an 
important German Art Nouveau style artist, with a 
sensitive perception of nature – animals and plants. 
The story "Wedding in the Forest" is a translation 
from a German story by Adolf Holst. The book tells the 
story of a wedding of dwarfs and little animals in the 
forest and is illustrated with charming illustrations.
[14] pages, 12.5 cm. Fair-good condition, spots on the 
binding and on some of the leaves. Damages (restored) 
around the edges of several leaves, detached bindings.

Children's Booksספרי ילדים
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241. 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. 
בטנה  ודפי  כריכה  כתמים רבים.  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 דף.   ]18[

משוקמים. נתון בנרתיק קרטון. 

פתיחה: $450

241. 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. 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. Significant spotting. 
Restored binding and flyleaves .In a cardboard case.

Opening price: $450

242. "סירת הקסמים" – תום זידמן-פרויד – ברלין, 1935 
– מהדורה אנגלית יחידה

 The Magic Boat, a Book to Turn, Move and Alter. By Tom
 .]1935[ ברלין,   ,Herbert Stuffer הוצאת   .Seidmann-Freud
 "Das Zauberboot"-ל באנגלית  המקורית  המהדורה  אנגלית. 
צבעוניים מרשימים  איורים  עם  ילדים  ]"סירת הקסמים"[, ספר 
מאת תום זידמן-פרויד. דפיו כוללים חלקים מתנועעים )"פופ-
אפ"( הניתנים לסיבוב, הזזה ומשיכה. כשיצא לאור הספר נחשב 
לפורץ דרך בתחומו, הן מבחינה פדגוגית )הספר עתיר משחקים; 
הילד יכול להזיז דמויות וגם לפתור חידות כך שכמעט כל עמוד 
נבחר  )הספר  אמנותית  מבחינה  והן  מעניין(  אתגר  בפניו  מציב 
בגרמניה  אור  שראו  ביותר  היפים  הספרים  מחמישים  לאחד 

מעולם(.

]6[ דף + שני דפים נספחים: דף תבנית עם 
מעמודי  באחד  למשחק  גזורים  "חלונות" 
למשחק  אדום  צלופן  מנייר  ודף  הספר, 
בעמוד אחר. מצב טוב. כתמים. מספר דפים 
חומצה.  נטול  בנייר-דבק  מחוזקים  רופפים, 
קרעים בודדים, מחוזקים אף הם בנייר דבק. 

פגמים מקומיים בעטיפה. 

פתיחה: $1000 

242. “The Magic Boat” – Tom 
Seidmann-Freud – Berlin, 1935 – 
English Edition

The Magic Boat, a Book to Turn, 
Move and Alter. By Tom Seidmann-
Freud. Berlin: Herbert Stuffer, [1935]. 
English.
The original English edition of “Das 
Zauberboot,” a children’s book with 
remarkable color illustrations by 
Tom Seidmann-Freud and a variety 
of movable “pop-up” pictures and 
parts that can be turned, moved 
and pulled. When first published 
this book was considered unique 
not only from an artistic perspective 
(it was voted one of the fifty most 
beautiful books ever published in 
Germany) but also as an educational 
tool. With interactive games, moving 
parts and built-in riddles, almost every page presents 
an intellectual challenge for its young reader.
[6] leaves + a removable template and a sheet of red 
cellophane paper for playing games with the book, placed 
in a pocket on the inside rear cover. Good condition. 
Sporadic stains. A few loose leaves, partly detached, 
fastened with acid-free tape. Small tears, also corrected 
with tape. Minor scrapes, stains and bumps to the covers.

Opening price: $1000
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243. תום זידמן פרויד – ספר ABC לא מורשה – ארה"ב, 
1932

 ABC - Let's Read Let's Write Let's Play, translated from
 Whitman הוצאת .the original by Tom Seidmann-Freud
 .1932  ,)Racine, Wisconsin( ויסקונסין  רסין,   .Publishing

אנגלית.
תרגום לא מורשה לאנגלית של ספרה הדידקטי הראשון של תום 
 Hurra"[ "!זיידמן-פרויד, "הידד, אנו קוראים! הידד, אנו כותבים
בגרמניה  שפורסם   ,]"wir lesen! Hurra wir schreiben!
ודפי-עבודה  לצביעה,  המיועדים  בשחור-לבן,  איורים  ב-1930. 

ללימוד קריאה וכתיבת מלים ואותיות. 
]32[ עמ', 25 ס"מ. מצב טוב, דפים פריכים למגע, קרעים קלים. 

פתיחה: $500

243. Tom Seidmann-Freud – Unauthorized ABC 
Book – USA, 1932

“ABC: Let’s Read, Let’s Write, Let’s Play”. Translated 
from the original by Tom Seidmann-Freud. Racine, 
Wisconsin: Whitman, 1932. English.
An unauthorized English translation of Tom Seidmann-
Freud’s celebrated first didactic book, “Hurra wir 
lesen! Hurra wir schreiben!” [Hurray we read! Hurray 
we write!], which was published in Germany in 1930. 
Numerous black and white illustrations by Seidmann-
Freud, for coloring, and pages for practicing reading 
and writing. 
[32] pp, 25cm. Good condition, brittle paper, slight tears.

Opening price: $500
244. לחם לפי הטף - ספר לימוד עברית – ליוורנו

הוצאת  עבר".  דעת שפת  ראשית  למוד  – ספר  לפי הטף  "לחם 
שלמה בילפורטי וחברו, ליוורנו, ]שנות ה-20[.

כריכה  צבעוניים.  איורים רבים, חלקם  כולל  עברית,  לימוד  ספר 
מקורית עם איורים צבעוניים בשני צידיה. 

64 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב מאוד. פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $250

244. Lechem Lefi HaTaf – Hebrew Study Book - 
Livorno

"Lechem Lefi HaTaf" - Hebrew study book for 
beginners". Livorno: Shlomo Bilforti and friend, 
[1920's].
Hebrew study book with numerous illustrations, some 
in color. Original binding with color illustrations on 
both sides. 
64 pp. 19 cm. Very good condition. Minor damages to 
binding.

Opening price: $250

243

244



144  |  אוקטובר 2014  

245. לפי הטף – ספר לימוד עברית - דוד ילין, 1900

לפי הטף, ספר להורות את ילדי ישראל לדבר עברית מבלי עזרת 
תרגומים. ספר המורה. מאת ד. ילין בירושלם. הוצאת "תושיה", 
יחד.  כרוכים  ו-ב'  א'  חלקים   .)1900( תר"ס-תרס"א  ורשה, 

מהדורה ראשונה. 
"לוחות-תמונות מיוחדות" - אחד עשר לוחות  נדפסו  ב'  בחלק 
בית  כלי  טשורני:  גבריאל  מאת  איורים  עם  מתקפלים(  )חלקם 
העץ,  והלחם,  הקמח  החיטה,  האכל,  חדר  המשכב,  חדר  הספר, 
וכלי המבשלה, הסוס, הפרה, בעלי החיים.  בית הכנסת, הדירה 

)לוח ה' חסר(. 
ס"מ.   21.5 לוחות-ציורים,   ]12[ עמ',   184 ]3[י-86;  XXVI,י   ,]2[
או  מנותקים  דפים  חותמות.  ושביר.  יבש  נייר  בינוני-טוב.  מצב 

מנותקים חלקית. קרעים קלים. 

פתיחה: $300

missing).
[2], XXVI, [3]-86; 184 pp, [12] picture-plates, 21.5 cm. 
Fair-good condition. Fragile and dry paper. Ink stamps. 
Detached or partly detached leaves. Minor tears.

Opening price: $300

245. Lefi HaTaf – Hebrew Study Book – David 
Yellin, 1900 

Lefi HaTaf, book for teaching Jewish children how 
to speak Hebrew with no assistance of translations. 
Teacher's book. Author: D. Yellin, Jerusalem. Warsaw: 
"Tushiya", 1900. Parts A and B bound together. 1st 
edition.
Part B includes "Special picture plates" – eleven plates 
(some folding) with illustrations by Gabriel Tchorney: 
school stationary, dormitory, dining room, wheat, 
flour and bread, the tree, synagogue, apartment and 
cooking utensils, the horse, cow, animals. (Plate 5 is 

246. שבולים – סיפורים מאוירים לילדים - ורשה, שנות 
ה-30

ורשה,  גיטלין,  א.  הוצאת  מצוירת.  לילדים  ספריה,   – שיבולים 
]1936 בקירוב[.

 1-18 )חוברות  לילדים  מאוירים  סיפורים  עם  חוברות  תריסר 
מהאיורים  חלק  חסרה(.   9 חוברת  כפולות.  חלקן  יחד,  כרוכות 

חתומים "ל. ט." ]טאהב[ וחלקם "י. ג." ]יהודה גאמבארג[.
ללא  יחד,  מאוגדות  מקוריות,  עטיפות  בינוני.  מצב  ס"מ.   15.5

כריכה. כתמים ושרבוטים על הדפים. שוליים קצוצים. בלאי. 

פתיחה: $300

246. Shibolim – Illustrated Children's Stories – 
Warsaw, 1930s

Shibolim, illustrated youth journal. A. Gitlin 
publishing, Warsaw, [ca.1936].
A dozen booklets with illustrated stories for children 
(booklets 1-18 bound together, some of which are 
double, issue no. 9 is missing). Some illustrations are 
signed "L.T." [Taheb] and others "Y.G." [Yehudah 
Gamberg]. 
15.5 cm. Fair condition. Original covers, bound together, 
no binding. Spotting and scribbles to leaves. Chopped 
margins. Wear.

Opening price: $300

245
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247. "גן החיות לעזרת ילדי ישראל" / The Zoo – ספרי 
פופ-אפ לילדים – דוד גלבוע

1. גן החיות לעזרת ילדי ישראל. כתוב בידי ל. קיפניס, ציור וחתוך 
בידי ד. גלבוע. דפוס "קופסיה" מ. ענבי. ]תל-אביב, שנות ה-40[. 
בספר מתוארים חלומותיהם של ארבעה ילדים, לאחר ביקור בגן 
החיות. בחלומות הילדים מתואר מצבם של יהודי אירופה במהלך 
היהודים  של  להצלתם  מסייעת  אחרת  חיה  חלום  ובכל  השואה 

והבאתם לארץ ישראל. 
הספר נפתח מחלקו העליון; מודפס על דפי קרטון עבים. מכל 
מפתח בין שני דפי קרטון מתרוממים חלקים מאוירים המלווים 
את הטקסט. בדפוס מ. ענבי נדפס גם ספר הילדים "גן-חיות", ובו 
איורים זהים מאת דוד גלבוע וטקסט אחר – שירים לילדים מאת 
דף,   ]5[  .)264 פריט   ,18 )ראה קטלוג קדם, מכירה  קיפניס.  לוין 

23.5X16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים בכמה מהחלקים 
המתרוממים.

 The Zoo, A Novelty Picture Book Drawn By D.  .2-3
Gilboa. דפוס "קופסיה" מ. ענבי )Kufsia, M. Anabi(. אנגלית. 
קרטון,  דפי  משני  מורכב  ספרון  כל  מודפסים.  ספרונים  שני 
ובמפתח ביניהם מתרוממים חלקים מאוירים )באחד איור פילים 
"גן  ובשני קופים בגן החיות; שני האיורים זהים לאיורים בספר 
טקסטים  מלווים  האיורים  את  ישראל"(.  ילדי  לעזרת  החיות 
ס"מ.   23.5X16.5 לילדים.  חינוכיים  מסרים  עם  באנגלית,  קצרים 

מצב טוב. כתמים. פגמים קלים.
אינם ידועים ביבליוגרפית.

פתיחה: $400

247. "The Zoo Assisting Israel's Children" / "The 
Zoo" – Children's Pop-Up Books – David Gilboa

1. Gan HeChayot Le'ezrat Yaldey Israel [The Zoo 
Assisting Israel's Children]. Written by L. Kipnis, 
illustrated and cut by D. Gilboa. Tel-Aviv: "Kufsia" M. 
Anabi printing press, 1940s.
The book tells the story of four children's dreams, 
dreamt after a visit to the zoo. In their dreams the 
situation of European Jews during the Holocaust is 
described, and in each dream a different animal helps 
to save Jews and bring them to Eretz Israel.
The book opens from its upper side; printed on 
heavy cardboard leaves. From each opening between 
two cardboard sheets pop-up illustrated parts 
accompanying the text. M.Anabi printing press also 
printed the children's book "The Zoo" with identical 
illustrations by David Gilboa and a different text – 
songs for children by Levine Kipnis. (See "Kedem" 
catalogue, auction no. 18, item no. 264). [5] leaves, 
23.5X16.5 cm. Good condition. Spots. Minor damages to 
some of the pop up parts.
2-3. The Zoo, A Novelty Picture Book Drawn By D. 
Gilboa. Kufsia, M. Anabi printing press. English.
Two printed books. Each book consists of two 
cardboard sheets, with pop-up illustrations (in one – 
illustration of elephants and of monkeys in the zoo; 
both illustrations are identical to the illustrations 
in "The Zoo Assisting Israel's Children"). Short texts 
in English, with didactic messages, accompany the 
illustrations. 23.5X16.5 cm. Good condition. Spots. 
Minor damages. 
Bibliographically unknown.

Opening price: $400
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248. "שלשלת הזהב" / "שלשלת הגבורה" – איורים מאת 
צבי לבני )מלבנצ'יק(

1. שלשלת הזהב, דמויות מדברי-ימי עמנו. ציר: צבי מלבנצ'יק. 
הוצאת "אל המעין", תל-אביב, ]1946[. 

לוחות  על  )מודבקים  לבני  צבי  מאת  צבעוניים  איורים  תשעה 
דוד,  שמשון,  משה,   – יהודים  גיבורים  המתארים  בריסטול(, 
מתתיהו החשמונאי, יהודה המכבי, בר כוכבא, בנימין זאב הרצל, 
יוסף טרומפלדור ולוחמי הגטו. מלווים טקסטים אשר לוקטו מן 
 ]20[ התנ"ך וממקורות נוספים. עם הקדמה מאת יעקב חורגין. 

דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 
2. שלשלת הגבורה, דמויות וספורים מדברי ימי עמנו. ערך: יעקב 
חורגין. הציורים מאת צבי מלבנצ'יק. הוצאת "אל המעין", תל-

אביב, ]1950[. 
תשעה לוחות-איורים מאת צבי לבני )זהים לאיורים ב"שלשלת 
הזהב"(, מלווים סיפורים מאת יעקב הלפרן, יעקב חורגין, יעקב 
]9[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב. מעט  ]3[ עמ' +   ,69 פיכמן, ואחרים. 
בשדרה  קרעים  מנותקים.  דפים  ומספר  קלים  קרעים  כתמים. 

ובפינות הכריכה. 

פתיחה: $250

Churgin. [20] leaves, 32.5 cm. Good condition. Spots. 
Damages to binding.
2. Shalshelet HaGevura, Jewish History – Figures and 
Stories. Editor: Jacob Churgin. Illustrations by Zvi 
Malbenchik. “Tel-Aviv: “El HaMa’ayan”, 1950. 
Nine illustration plates by Zvi Livni (identical to the 
illustrations in “Shalshelet HaZahav”) accompanied 
by stories by Ya’akov Halpern, Jacob Churgin, Jacob 
Fichman, and others. 69, [3] pp + [9] leaves. 23 cm. Good 
condition. Minor spots. Minor tears and several detached 
leaves. Tears on spine and corners of binding.

Opening price: $250

248. "Shalshelet HaZahav" / "Shalshelet 
HaGevura" – Illustrations by Zvi Livni 
(Malbenchik)

1. Shalshelet HaZahav, Jewish History Figures. 
Illustrations: Zvi Malbenchik. Tel-Aviv: "El 
HaMa'ayan", 1946. 
Nine illustrations, in color, by Zvi Livni (mounted 
on Bristol boards) depicting Jewish heroes – Moses, 
Samson, David, Matityahu the Hasmonean, Yehuda 
HaMaccabi, Bar Kochba, Theodor Herzl, Joseph 
Trumpeldor and Ghetto fighters. Biblical texts and 
texts from other origins. With a foreword by Jacov 

249. פרץ רושקביץ - לוח שנה לילדים, 1947

פ.  מאת  ציורים   ,)1947-1948( תש"ח  ארץ-ישראלי,  ילדים  לוח 
רושקביץ. דפוס א' לוין אפשטין, תל-אביב, 1947.

כולל אחרית-דבר מאת רושקביץ לילדים. בין האיורים: הירדן ע"י 
יריחו, בית הבימה בתל-אביב, בדרך לבית הספר בשרון, ועוד.

נקב לתליה. פגמים  ]29[ עמ'. מצב טוב.  לוח מלא  14X17 ס"מ, 
קלים במעטפת.

פתיחה: $350

249. Peretz Rushkevitz – Children's Calendar, 
1947

Eretz-Israeli children's calendar, (1947-1948), 
illustrations by P. Rushkevitz. A. Levine-Epstein press, 
Tel-Aviv, 1947.
Epilogue for children by Rushkevitz. Among the 
illustrations: Jordan River next to Jericho, Habima 
theater in Tel-Aviv, on the way to school in the Sharon 
area, and more. 
14X17 cm, complete calendar [29] pp. Good condition. 
Pierced for hanging. Minor damages on the cover.

Opening price: $350
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250. פרץ רושקביץ - פרסומת ל"נעלי נאות", שנות ה-40 

1-5. חמישה לוחות מצוירים לגזירה וקיפול, עם סמל חברת נעלי "נאות", 
בלוח  קלים.  קמטים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5X11.5 ה-40[.  ]שנות 

אחד חסרות שתי פינות.
6. "נעל הפלא". ללא ציון מקום או שנת הוצאה, ]תל אביב, שנות ה-40[. 
חוברת פרסום מאוירת ובה סיפור לילדים. 10.5X12 ס"מ. מצב טוב. מעט 

כתמים. 

פתיחה: $350

250. Peretz Rushkevitz – Advertisement for "Na'alei 
Naot", 1940s

1-5. Five illustrated sheets for cutting and folding, with 
the emblem of "Na'alei Naot" [1940s]. 24.5X11.5 cm. Good 
condition. Spots. Minor creases. One board suffers two missing 
corners.
6. "Na'al HaPeleh". No venue or date of production, [Tel-
Aviv, 1940s]. Advertisement booklet with a children's story. 
10.5X12 cm. Good condition. Minor spots.

Opening price: $350

251. פרץ רושקביץ - גליון גלויות לילדים 

גיליון גלויות לילדים, )לא חתוך(, איורים מאת פרץ רושקביץ. 
35X50 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $400

251. Peretz Rushkevitz – Sheet of Children's Postcards

A sheet of children's postcards (not cut), illustrations by 
Peretz Rushkevitz. 
35X50 cm, good condition.

Opening price: $400
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252. פרץ רושקביץ – הקיבוץ

הקבוץ, הוצאת פרץ רושקביץ, דפוס ליטו-אופסט קאופר את לב, 
תל-אביב. 

ציורים מהווי הקיבוץ בדפוס ליטוגרפי צבעוני, לחיתוך וקיפול. 
]4[ דף כרוכים בסיכות, 34.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $500

252. Peretz Rushkevitz – HaKibbutz

HaKibbutz, published by Peretz Rushkevitz, lito-offset 
Kaufer and Lev, Tel-Aviv.
Illustrations of the Kibbutz life in lithographic 
printing, in color, for cutting and folding. 
[4] leaves attached with pins, 34.5 cm. Good condition. 
Minor spots.

Opening price: $500

253. פרץ רושקביץ - לוח לגזירה, 1948

שדה תעופה בישראל, לוח לגזירה, איורים מאת פרץ רושקביץ, 
1948. ליטו. אופסט "גרפיקה בצלאל". 

35X37 ס"מ, מצב טוב, סימן קיפול אורכי. 

פתיחה: $400

253. Peretz Rushkevitz – Sheet for Cutting, 1948

Airport in Israel, a sheet for cutting, illustrations by 
Peretz Rushkevitz, 1948. Lito.offset "Grafika Bezalel". 
35X37 cm, good condition, vertical folding mark. 

Opening price: $400
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254. פרץ רושקביץ - שבעה לוחות גזירה, 1957-1959

ליטו- דפוס  רושקוביץ.  פרץ  מאת  איורים  גזירה,  לוחות  שבעה 
אופסט קאופר את לב, תל-אביב, 1957-1959. 

נושאים שונים: ילדים משחקים )שני עותקים(, מכבי אש, ילדים 
ספורטאים, אופנת בנות, שדה תעופה ותינוקות. 

באחד  קלים.  וקרעים  קמטים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ,   25X35
הלוחות נקבים בפינות.

פתיחה: $1400

254. Peretz Rushkevitz – Seven Sheets for 
Cutting, 1957-1959

Seven sheets for cutting, illustrations by Peretz 
Rushkevitz. Lito-offset Kaufer and Lev, Tel-Aviv, 1957-
1959.
Various topics: children playing (two copies), 
firefighters, athlete-children, girls' fashion, airport 
and babies. 25X35 cm, good condition. Spotting. Minor 
creases and tears. Pinholes at the corners of one sheet.

Opening price: $1400

255. פרץ רושקביץ - "טיול בארץ" ו"טיול בעולם" 

1. טיול בארץ, הציורים מאת פ. רושקביץ, המילים מאת שמשון 
מלצר. הוצאת פ. רושקביץ, תל-אביב, 1942. שער מעטפת, ]14[ 
מנותקים  דפים  טוב,  מצב  צבעוניים.  איורים  ס"מ,   25X17 עמ', 

חלקית. כתמים.
2. טיול בעולם, הציורים מאת פ. רושקביץ. תל-אביב, 1945. ]30[ 
מנותקים  דפים  טוב,  מצב  צבעוניים,  איורים  ס"מ.   24X17 עמ' 

חלקית. כתמים. אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. 

פתיחה: $600

255. Peretz Rushkevitz – "Tiyul BaAretz" and 
"Tiyul BaOlam"

1. Tiyul BaAretz, illustrations by P. Rushkevitz. Text by 
Shimshon Meltzer. P. Rushkevitz publishing, Tel-Aviv, 
1942. Title cover, [14] pp, 25X17 cm, illustrations in color. 
Good condition, leaves partly detached. Spots.
2. Tiyul BaOlam, illustrations by P. Rushkevitz. Tel-
Aviv, 1945. [30] pp, 24X17 cm. Illustrations in color, good 
condition, leaves partly detached. Spotting. Not found in 
the catalogue of the National Library of Israel.

Opening price: $600
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256. פרץ רושקביץ - שני ספרי ילדים 

פ.  מאת  הציורים  לישראל,  הבאים  ברוכים   / עליזים  אנו   .1
על   .1949 תל-אביב,  לב,  את  קאופר  ליטו-אופסט  רושקביץ, 
פי  )על  הספר  תוכן  אך  עליזים"  "אנו  הכותר  מצוין  המעטפת 
 24X17 ,'הכותר הפנימי( הוא "ברוכים הבאים לישראל!". ]14[ עמ

ס"מ. מצב טוב. אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
ע"י  פ. רושקביץ. דפוס אופסט  2. חברים טובים, הציורים מאת 
עותק  לפנינו  כנראה,   .1944 תל-אביב,  בע"מ,  לוין-אשפטין  א. 
מעט  דפים  טוב,  מצב  ס"מ,   24X17 הגהה.  תיקוני  עם  המחבר, 

מנותקים. אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. 

פתיחה: $600

256. Peretz Rushkevitz – Two Children's Books

1. Anu Alizim / Welcome to Israel, illustrations by P. 
Rushkevitz, lito-offset Kaufer and Lev, Tel-Aviv, 1949. 
On the cover appears the title "Anu Alizim" but the 
contents of the book (by the inner title) is "Bruchim 
HaBa'im LeIsrael!". [14] pp, 24X17 cm. Good condition. 
Not found in the catalogue of the National Library 
of Israel.
2. Haverim Tovim, illustrations by P. Rushkevitz. Offset 
printing press by A. Levine-Epstein Ltd, Tel-Aviv, 1944. 
It is possible that the copy presented is the author's 
copy, with proofreading corrections. 24X17 cm, good 
condition, leaves slightly detached. Not found in the 
catalogue of the National Library of Israel.

Opening price: $600

257. פרץ רושקביץ - שתי חוברות א"ב

1. אבג, הציורים ]והטקסט[ – פ. רושקביץ. תל אביב, 1958. ]16[ 
עמ', איורים צבעוניים. 25 ס"מ. מצב טוב, תוספות בעט בכתב-יד.
יחיאל.  מ.  מאת  המילים  רושקביץ,  פרץ  מאת  הציורים  אבג,   .2
מצב  הלאומית.  הספריה  בקטלוג  מופיע  אינו   .1955 תל-אביב, 

טוב. 

פתיחה: $400

257. Peretz Rushkevitz – Two Aleph-Beth 
Booklets

1. Aleph-Beth-Gimmel, the illustrations [and text] - P. 
Rushkevitz. Tel-Aviv, 1958. [16] pp, illustrations in color. 
25 cm. Good condition, additions handwritten in pen.
2. Aleph-Beth-Gimmel, illustrations by Peretz 
Rushkevitz, text by M. Yehiel. Tel-Aviv, 1955. Not 
found in the catalogue of the National Library of 
Israel. Good condition.

Opening price: $400
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258. פרץ רושקביץ - שלוש חוברות צביעה

עמ',   12 ה-50[,  ]שנות  אביב,  תל  רושקביץ.  פ.  חיות!  נציר   .1
24X17 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בעטיפה.

2. בא אתי! ללא ציון שם המחבר, המאיר, או שנת הוצאה, ]שנות 
ה-50?[. ]12[ עמ', 17X14 ס"מ, איורים צבעוניים, מצב טוב.

 17X16 ,'3. נציר פרחים! הוצאת רושקביץ, תל אביב, 1958. ]8[ עמ
ס"מ, מצב טוב מאד. 

שלוש החוברות אינן מופיעות בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $400

258. Peretz Rushkevitz – Three Coloring Booklets

1. Netzayer Hayot! P. Roshkovitz. Tel-Aviv, [1950s], 12 
pp, 24X17 cm. Good condition. Minor tears to cover.
2. Bo Iti! No name of author, illustrator or publishing 
house, [1950s?]. [12] pp, 17X14 cm, illustrations in color, 
good condition.
3. Netzayer Perachim! Rushkevitz publishing, Tel-Aviv, 
1958. [8] pp, 17X16 cm, very good condition.
The three booklets are not found in the catalogue of 
the National Library of Israel.

Opening price: $400

259. פרץ רושקביץ - שלושה ספרי ילדים

1. העיר שלנו, הציורים מאת פ. רושקביץ, המילים מאת מ. יחיאל, 
תל-אביב, 1955. ]14[ עמ'.

2. פ. רושקביץ מציג: קרקס ילדים, היום כניסה חופשית, 1952, 
תל-אביב. ]14[ עמ'.

 ]12[  .1960 תל-אביב,  רושקביץ,  פ.  הוצאת  הצעצועים,  בארץ   .3
עמ'. 

טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   22X15 ממוצע  גודל  משתנים,  ומצב  גודל 
נזקים קלים. 

שלוש החוברות אינן מופיעות בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $600

259. Peretz Rushkevitz – Three Children's Books

1. HaIr Shelanu, illustrations by P. Rushkevitz, text by 
M. Yehiel, Tel-Aviv, 1955. [14] pp.
2. P. Rushkevitz presents: Children's circus, free 
entrance today, 1952, Tel-Aviv. [14] pp.
3. BeEretz HaTza'atzuim, P. Rushkevitz publication, 
Tel-Aviv, 1960. [12] pp.
Size and condition vary, average size 22X15 cm. Overall 
good condition. Minor damages.
The three booklets are not found in the catalogue of 
the National Library of Israel.

Opening price: $600
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260. פרץ רושקביץ – שני ספרי ילדים

 ]14[ 1. נח ותבתו, הציורים מאת פ. רושקביץ, תל-אביב, 1952. 
עמ', 24X17 ס"מ, איורים צבעוניים. מצב טוב מאד.

מאת  המילים  רושקביץ,  פ.  מאת  הציורים  ישראל,  ברכבת   .2
טוב  מצב  ס"מ.   25X17 עמ'   ]14[  .1951 תל-אביב,  טנא,  בנימין 

מאד. כתמים קלים על העטיפה. 

פתיחה: $400

260. Peretz Rushkevitz – Two Children's Books

1. Noah VeTevato, illustrations by P. Rushkevitz, Tel-
Aviv, 1952. [14] pp, 24X17 cm, illustrations in color. Very 
good condition.
2. BeRakevet Israel, illustrations by P. Rushkevitz, text 
by Binyamin Teneh, Tel-Aviv, 1951. [14] pp, 25X17 cm. 
Very good condition. Slight spotting on the cover.

Opening price: $400

261. תשע חוברות קומיקס, 1940-1960

1-2. שני גליונות "דחליל, שבועון לילד )מופיע בכל יום חמישי(", 
נדפסו  הכל  )סך  ושני  ראשון  גליון  אולסבנגר.  עמנואל  בעריכת 
ארבעה גליונות( 6 ביוני 1940, ו- 13 ביוני 1940. ב"דחליל" הופיעו 
לראשונה דיאלוגים בצורת "בלונים" בפי הדמויות, לצד כתוביות 
שנדפסו תחת האיורים. ]8[ עמ', 31 ס"מ. מצב בינוני. מקופלים. 

כתמים. קרעים בשוליים.
)חיתוכי  שמיר  מאת  הציורים  ולנערים(.  )לילדים  שמח  אך   .3
חד  1940. מהדורה  21 במרץ  ברגמן(. תל-אביב,  צבי  לינוליאום: 
פעמית. )יצא גליון נוסף בשם "החבר אך-שמח"(. לא הופיע יותר. 

]4[ עמ' 35 ס"מ, מצב בינוני, קרעים גסים בשולי הגליון.
5-9. פם-פם – עתון הצעירים מכל הגילים, הוצאת "עמי" ושרות 
בשבועון,   .1959-1960 תל-אביב,  בע"מ,  הישראלי  העיתונות 
ושעשועונים.  בהמשכים  ידועים  סיפורים  הופיעו  מצויר,  שכולו 
 ,9  ,5  ,3  ,1 גליונות:  יצא לאור במשך שנה אחת בלבד.  השבועון 
קרעים  מנותקים  דפים  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   31 עמ',   15  .10

בעטיפות. 

פתיחה: $200

261. Nine Comic Books, 1940-1960

1-2. Two issues of "Dachlil, Shavu'on LaYeled (appears 
every Thursday)", edited by Immanuel Olsvanger. 
First and second issue (Four issues have been printed), 
June 6, 1940, June 13,1940. "Dachlil" was the first 
to feature speech balloons and captions under 
the illustrations. [8] pp, 31 cm. Fair condition. Folded. 
Spotting. Tears around the edges.
3. Ach Same'ach (for children and youngsters). 
Illustrations by Shamir (linocuts: Zvi Bergman). 
Tel-Aviv, March 21, 1940. A one-time edition. (an 
additional issue titled "HaChaver Ach Same'ach" was 
published). Discontinued. [4] pp, 35 cm, fair condition, 
rough tears around the edges of the issue.
5-9. Pam-Pam – newspaper for youngsters of all ages, 
published by "Ami" and Sherut HaItonut HaIsraeli 
Ltd, Tel-Aviv, 1959-1960. In the illustrated weekly 
appeared well known stories and games. The weekly 
was published during one year only. Issues: 1,3,5,9,10. 
15 pp, 31 cm. Good-fair condition, detached leaves, tears 
on the covers.

Opening price: $200
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262. הגדת אמשטרדם – פקסימיליה

The Fulwood Amsterdam Haggadah of 1695. פקסימיליה 
 The Barony of Fulwood Trust, של הגדת אמשטרדם. הוצאת

 .2009
העתק נאה של הגדת אמשטרדם משנת 1695, ההגדה הראשונה 
של  צבעונית  רפרודוקציה  כולל  ומפה.  נחושת  פיתוחי  הכוללת 
הפקסימיליה  הגר.  יעקב  בן  אברהם  מאת  ישראל  ארץ  מפת 
נדפסה במהדורה קטנה בת אלף עותקים על נייר איכותי ונכרכה 
בכריכת עור איכותית, עם הטבעה מוזהבת. נתונה בנרתיק נאה, 

מחופה בד. הכריכה והנרתיק נעשו בידי אמן הספר עדו אגסי. 
]29[ דף + ]1[ לוח מקופל )מפה(. 32 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $1300

262. Amsterdam Haggadah – Facsimile

The Fulwood Amsterdam Haggadah of 1695. Facsimile 
of the Amsterdam Haggadah. The Barony of Fulwood 
publishing, 2009.
A fine facsimile of the Amsterdam Haggadah from 
1695, the first Passover Haggadah, with copper 
engravings and a map. Includes a reproduction in 
color of the Eretz Israel map by Avraham Ben Ya'akov 
Hagar. The facsimile was printed in a limited edition 
of one thousand copies on paper of good quality with 
a leather binding, and a gold embossing. In a fine 
case, covered with cloth. The binding and case were 
created by the book artist Ido Agassi. 
[29] leaves + [1] folded plate (map). 32 cm. Very good 
condition.

Opening price: $1300

263. הגדת אומזה – בודפשט, 1942 

 Orszagos Magyar Zsido הוצאת:  פסח,  של  הגדה 
ועברית. הונגרית   .1942 בודפשט,   ,segito akcio – OMZSA 
זו  מהדורה  הונגריה.  יהודי  למען  הסיוע  חברת  בהוצאת  הגדה 
האילוסטרציה  אמנות  בנושא  מאמר  הערות,  הקדמה,  כוללת 
מספר  עותק  נגינה.  ותווי  עתיקות,  רפרודוקציות  ההגדה,  של 
המחברים  חתימות  עם  עותקים,   900 של  מהדורה  מתוך   593

והאמנים. 
יערי 2293; אוצר ההגדות 3870.

]LVII ,73 ,]1[ ,LXI-LXXXII ,]1 עמ', 34 ס"מ, מצב טוב. כריכה ודפי-
בטנה משוקמים. 

פתיחה: $300

Passover Haggadotהגדות של פסח
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263. Omzsa Passover Haggadah – Budapest, 1942

Passover Haggadah, Published by: Orszagos Magyar 
Zsido segito akcio, Budapest, 1942. Hungarian and 
Hebrew.
Passover Haggadah published by the Relief Society for 
Hungarian Jews. This edition includes an introduction, 
comments, essay concerning the art of Haggadah 
illustration, ancient reproductions and musical notes. 
Copy number 593 of an edition of 900 copies, signed 
by the authors and artists.
Ya'ari 2293; Otzar 3870. 
[1], LXI-LXXXII, [1], 73, LVII pp, 34 cm, good condition. 
Restored binding and flyleaves

Opening price: $300

הקראים,  הישראלים  מנהג  כפי   – פסח  של  הגדה   .264
1903

יצ"ו,  הקראים  הישראלים  מנהג  כפי  הפסח  חג  של  הגדה  סדר 
פעמיים  חתום   .]1903[ תרס"ג  מצרים,  קה"ק  בהוצאות  נדפס 

בחותמת בית דין הישראלים הקראים במצרים. 
ונפלאותיו  מצרים  יציאת  סיפור  את  מספרת  הקראית  ההגדה 
ההגדה  ובכתובים.  בנביאים  בתורה,  שמופיע  כפי  ההלל,  וסדר 
כוללת את הברכה על היין ועל המצות וברכת המזון. בליל הסדר 
הגפן"  פרי  "בורא  לברכת  והיין  כוסות  ארבע  מנהג  אין  הקראי, 
קראי  מרכז  התקיים  במצרים  מושרים.  צימוקים  ממיץ  נעשה 

חשוב עד להקמת מדינת ישראל, אז עלו רבים מהקראים לארץ.
14 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב, עטיפה מקורית, מנותקת. 

פתיחה: $250

264. Passover Haggadah – According to Karaite 
Jews Custom, 1903

Passover Haggadah according to Karaite Jews custom, 
printed in Egypt, 1903. Ink stamped twice with stamp 
of Jewish Karaite Beit Din in Egypt.
The Karaite Haggadah tells the Exodus story and 
Seder Hallel as it appears in the Bible. The Haggadah 
includes the blessing on the wine, Matzah and food. 
In the Karaite Passover Seder there is no custom of 
drinking four glasses and for the act of the blessing 
of the wine raisin-juice is used. An important Karaite 
center existed in Egypt until the establishment of the 
State of Israel when many of the Karaites made Aliya.
14 pp, 19 cm. Good condition, original cover, detached.

Opening price: $250

 - חיי היהודים באמריקה  שתי הגדות פרודיות על   .265
יידיש

]אברהם מיכל[ שארקאנסקי.  1. די אמעריקאנישע הגדה, א. מ. 
היברו פאבלישינג קאמפאני, ניו-יורק, 1927. יידיש. 

 20.5 עמ',   32 ניו-יורק.  בעיר  היהודים  מהווי  פארודית,  הגדה 
ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה מנותקת. קרעים בשולי העטיפה 

והדפים. 
ספורי  מיט  בארדער,  אמעריקאנער  פיר  פסח  של  הגדה   .2
.Hebrew Publishing co, ניו- הפלאות, חייקיל בטלן. הוצאת 

יורק, ]1920[. פרודיה על חיי היהודים באמריקה, בנוסח ההגדה 
32 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. נייר יבש ושביר. קרעים  של פסח. 

בשולי מרבית הדפים.

פתיחה: $300

265. Two Parodical Haggadot about Life of Jews 
in America – Yiddish

1. Di amerikanishe hagada, A.M. [Avraham Michal] 
Sharkansky. Hebrew Publishing Company. New-York, 
1927. Yiddish.
Parodical Haggadah, depicting Jewish life in New-
York. 32 pp, 20.5 cm. Fair-good condition. Detached 
cover. Tears on the margins of cover and leaves.
2. Passover Haggadah far amerikaner barder, mit 
sipurei hapela'ot, Khaykl Batlan. Hebrew Publishing 
Company, New-York, [1920]. Parody on Jewish life in 
America, in the spirit of the Passover Haggadah. 32 
pp, 20 cm. Fair condition. Dry and fragile paper. Tears on 
the borders of most leaves. 

Opening price: $300
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266. קבוצת החוגים – גבעת-עדה, 1942

הגדה של פסח. קבוצת החוגים – גבעת-עדה, תש"ב ]1942[. 
בסופּה  ביד.  צבועים  נאים,  איורים  עם  מסורתית,  לא  הגדה 

טקסטים אקטואליים בנושא מצבו של העם היהודי. 
וכתמים בשדרה  20.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים  ]1[ דף,   ,]13[  ,]1[

ובמקום חיבור הסיכות. 
אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $250

266. HaChugim Group – Givat-Ada, 1942

Passover Haggadah. HaChugim group – Givat-Ada, 
1942.
Non-traditional Haggadah, with fine illustrations, 
colored by hand. At the end of the Haggadah appear 
some texts about the state of the Jewish people. 
[1], [13], [1] leaves, 20.5 cm. Good condition. Tears and 
spots on the spine and on places where pins were attached.
Not recorded in "Haggadot Kibutzion" by Nathan 
Steiner.

Opening price: $250

267. גרעין געתון, 1944

הגדה של פסח. ]גרעין[ געתון, תש"ד ]1944[. 
בוהמיה  שערי  סגירת  את  המתאר  טקסט   10-11 בעמודים 
ומורביה ליציאה לחו"ל, בו נכתב בין היתר "בשבילינו המאושרים 
אשר שחק לנו המזל יש טעם ותוכן לפסח רק אז אם נוכיח את 
לעזור  כדי  ברצון העז לעשות את הכל  קשרנו עם עבדי היטלר 
– עתלית", טקסט  "הגדה של המעפילים  בדפים הבאים  להם". 
בנושא קברות-אחים, קטע מתוך מכתב של חייל עברי, וטקסטים 

מעניינים נוספים. 
]1[, 28, ]1[ דף )דף 8 חסר(, 16X20.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול 

וקמטים. קרעים בשולי העטיפה. סיכות חדשות. 
אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר ואינה נמצאת 

בספריה הלאומית.

פתיחה: $250

267. Ga'aton Group, 1944

Passover Haggadah. Ga'aton, 1944.
On pages 10-11 appears a text describing how people 
in Bohemia and Moravia are prevented from leaving 
the country. The text states, among other statements: 
"…For us, the happy and fortunate ones, Pesach only 
has meaning if we prove our ties to Hitler's slaves and 
do everything we can to help them …". Further on 
in the Haggadah, appears another text with the title 
"Haggadah shel HaMa'apilim – Atlit", a text about 
mass-graves, a passage from a Jewish soldier's letter 
and some other interesting texts. 
[1], 28, [1] leaf (leaf no. 8 is missing), 16X20.5 cm. Good 
condition. Folding marks and creases. Tears around the 
edges of the cover. New pins.
Not recorded in "Haggadot Kibutziot" by Nathan 
Steiner, nor in the collections of the National Library 
of Israel.

Opening price: $250

268. מנרה, 1948-1949

1. הגדה של פסח. מנרה, תש"ח ]1948[. 
ובנסיונות  בשואה  לנספים  יזכור  תפילות  שתי  כוללת  ההגדה 
ושביר.  נייר יבש  בינוני-גרוע.  ס"מ. מצב   21 דף,   ]42[ ההעפלה. 
קרעים וכתמים. העטיפה הקדמית מנותקת. הדף הראשון קרוע 

וחציו חסר. רישומים בכתב יד. 
2. הגדה של פסח. מנרה, תש"ט ]1949[. 

ההגדה כוללת תפילת יזכור להרוגי מלחמת העצמאות. ]33[ דף, 
20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים. רישומים בכתב יד. 

פתיחה: $500

268. Manara, 1948-1949

1. Passover Haggadah. Manara, 1948.
The Haggadah includes two Yizkor prayers for the 
victims of the holocaust and illegal immigration. 
[42] leaves, 21 cm. Fair-poor condition. Dry and fragile 
paper. Tears and spots. Front cover detached. First leaf torn 
and half of it is missing. Handwritten inscriptions.
2. Passover Haggadah. Manara, 1949.
The Haggadah includes a Yizkor prayer for the 
Independence War victims. [33] leaves, 20.5 cm. Good 
condition. Spots. Slight tears. Handwritten inscriptions.

Opening price: $500
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269. קיבוץ בוכנוולד – נצר סירני, 1948-1949

תש"ח-תש"ט  סירני[,  ]נצר  בוכנולד,  קבוץ  פסח.  של  הגדה 
.]1948-1949[

נוה-אילן  מהגדת  )האיורים  איורים  עם  מסורתית,  לא  הגדה 
עמודים  הודבקו  עמודים  ובמספר  תש"ח  הגדת  לפנינו  תש"ז(. 
מתוקנים ומעודכנים לשנת תש"ט. בדף שהודבק על עמוד ל"א 
נכתב: "ליל סדר פסח זה, שנת תש"ט, הוא הראשון להתנחלותנו 

באדמה זו והרביעי לקיום קבוצנו, קבוץ שרידי הגולה השדודה".
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. 
דפים  קמטים.  רבים.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   21 עמ',  לד 

מנותקים. 

פתיחה: $300

269. Kibbutz Buchenwald – Netzer Sireni, 1948-
1949

Passover Haggadah. Kibbutz Buchenwald, [Netzer 
Sireni], 1948-1949.
A non-traditional Haggadah, with illustrations 
(illustrations from Neve-Ilan 1947 Haggadah). 
Presented here is the 1948 Haggadah within which 
several corrected and updated pages for the year 
1949 have been pasted. The leaf which was pasted on 
page 31 reads: "This Passover Seder, 1949, is the first 
year to our settlement on this land and the fourth 
to the existence of our Kibbutz, a Kibbutz of exile 
survivors".
In 1945, a training Kibbutz was established in Germany 
by survivors of the 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. Fair condition. Significant spotting. Creases. 
Detached leaves.

Opening price: $300

270. בית נטיף )נתיב הל"ה(, 1950
הגדה של פסח. בית-נטיף, תש"י ]1950[.

הגדה לא מסורתית, כתב-יד בדפוס ליטוגרפי, עם איורים. הכפר 
הערבי בית נטיף אשר בעמק האלה נכבש במלחמת העצמאות 

ושימש למגורי אנשי קיבוץ נתיב הל"ה בימיו הראשונים. 
האחרונים.  בדפים  כהים  יין  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   25 עמ',   19

קשקושים בעפרון על העטיפה האחורית. 

פתיחה: $250

270. Beit Natif – (Netiv HaLamed Hei), 1950

Passover Haggadah, Beit Natif, 1950.
Nontraditional Haggadah, lithographic printing (of 
handwriting), with illustrations. Beit Natif, an Arab 
village in the Elah Valley, captured during the War 
of Independence. Initially, people of Kibbutz Netiv 
HaLamed Hei resided there.
19 pp, 25 cm. Good condition, wine stains on last leaves. 
Scribbles in pencil on the back cover.

Opening price: $250

271. פלוגת הגרריזון – מצרים, 1943

הגדה של פסח. פלוגת הגרריזון, פלטון ראשון. ציורים ועטורים: 
מ. זיסלמן וי. שפירא. ]קהיר?[, תש"ג ]1943[.

הגדה לא מסורתית, עם איורים. נחלקת לשלשה חלקים: נוסח-
גלויות". לשני  "דברי חברים"; "סדר שני של  הגדה לא מסורתי; 
תכלכל.  נייר  על  שנדפסו  נפרדים  שערים  האחרונים  החלקים 
בחלק השני, "דברי חברים", מובא טקסט ארוך בשם "בית שכינת 
אל", בו נכתבו דברי חיזוק לחיילי הבריגדה, ביניהם: "ואז תעבור 
שכינת אל את עיניה הטהורות ותסקור את כל המחנה, ותפקדם 
אחד אחד, וצער אין קץ יכוון את לבה... באנחה חרישית תדבר: 
העת  בציון?  השאננים  אחיכם  ואיה  מספרכם?  מעט  כה  מדוע 
ואובדים,  כלים  בגולה  ובני  בבתיהם,  ספונים  לשבת  עתה  להם 
כשה לטבח מובלים, ואין מציל ואין מושיע!... ואתם, המתנדבים 
בעם, אל יפול רוחכם...". בחלק השלישי טקסטים היתוליים רבים, 

ברוח ההגדה. 
ופגמים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   17X21 דף,   ]14[ עמ',  לב   ,]1[
בעטיפה. הקדשה בכתב יד בצדה הפנימי של המעטפת הקדמית. 

כתמים בודדים בגוף ההגדה. 

פתיחה: $300
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271. Garrison Company – Egypt, 1943 

Passover Haggadah. Garrison company, 1st platoon. 
Illustrations and decorations: M. Zisselman and Y. 
Shapira. [Cairo?], 1943.
Non-traditional Haggadah, with illustrations. Divided 
into three sections: non-traditional Haggadah text; 
"Members' words"; "Seder Sheini shel galuyot". 
Separate title pages on bluish paper for the last two 
sections. A long text with an encouraging message 
to the Brigade soldiers is included in the second part, 
with references to the Holocaust. Many humorous 
texts, in the Haggadah spirit, appear in the third 
section. 
[1], 32 pp, [14] leaves, 21X17 cm. Good condition. 
Damage and spotting on cover. Handwritten dedication on 
the inner side of the front cover. Occasional spots within 
the Haggadah.

Opening price: $300

272. שתי הגדות לחיילי צה"ל, 1948

1. לחג החרות, פרקים למסיבות פסח. דפוס י. שלומי, תל-אביב, 
ליטוגרפי.  בדפוס  חוברת  אלואיל.  אריה  איורים:   .]1948[ תש"ח 
בעיקר  כתמים ובלאי,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   ]1[  ,18

בעטיפה. 
תש"ח  לחייל,  התרבות  מחלקת  הוצאת  תש"ח.  פסח  סדר   .2
]1948[. אסופת-שירים להגדה ולאחר קריאת ההגדה )ללא נוסח 
]1[, 3; 5, ]1[ דף,  ההגדה(. שכפול של הדפסה במכונת-כתיבה. 

21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי, בעיקר בעטיפה. 

פתיחה: $250

272. Two Passover Haggadot for IDF Soldiers, 
1948

1. For the Holiday of Liberty, chapters for Pesach 
celebrations. I. Shlomi printing press, Tel-Aviv, [1948]. 
Illustrations: Arieh Allweil. Booklet in lithographic 
printing. 18, [1] pp, 23.5 cm. Fair-good condition. Spots 
and wear, mainly to cover.
2. Seder Pesach 1948. Published by the culture 
department for the soldier, [1948]. Songs for the 
Haggadah and for singing after reading the Haggadah 
(with no Haggadah text). Stenciled typewritten text. 
[1], 3; 5, [1] leaf, 21.5 cm. Fair-good condition. Spots and 
wear, mainly on the cover.

Opening price: $250

273. בית-מלאכה-בסיסי – חיל החימוש – צה"ל, 1953

חיל  בסיסי,  מלאכה  ]בית   681 חי"ח  במב  הפסח.  לחג  מסכת 
חימוש[, ]צריפין[, תשי"ג ]1953[. 

הגדה לא מסורתית. שכפול של הדפסה במכונת-כתיבה. 
בפינה  בעיקר  קמטים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   21 דף,   ]12[

השמאלית התחתונה. כתמים. דפים מנותקים או רופפים. 

פתיחה: $250

273. Basic Workshop – Ordnance Corps – IDF, 1953

Passover reading passages. Basic workshop- ordnance 
corps 681, [Tzrifin], 1953.
Nontraditional Passover Haggadah. Stenciled 
typewritten text. 
[12] leaves, 21 cm. Fair-good condition. Creases, mainly to 
lower left corner. Spots. Detached or loose leaves.

Opening price: $250
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הגדה של פסח – העליה מצפון אפריקה – אלג'יר,   .274
1949

הגדה של צפון אפריקה. ]אלג'יר[, תש"ט ]1949[. עברית וצרפתית.
אפריקה:  מצפון  העלייה  לנושא  מוקדשת  מסורתית,  לא  הגדה 
ועל  בארצותיה  אחינו  סבלות  על  צפון-אפריקה,  מגלת  "זאת 
 ]...[ העליות?  מכל  הזאת  העליה  נשתנתה  "מה  הגאולה".  חבלי 
שכל העליות – בין ספרדים ובין אשכנזים, העליה הזאת – כולנו 
לאּוְג'ָדה...  ולא הביאנו  "אילו הוציאנו מקזבלנקה  וכן:  ספרדים". 
לארץ...  הביאנו  ולא  למרסיי...  הביאנו  ולא  לאלֶז'ר...  הביאנו  ולא 

ולא נתן לנו עבודה... ולא דאג לנו לשיכון... דיינו". 
עטיפה  מנותקים.  דפים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   ]22[

מנותקת וקרועה )חסרה חלקית(. 

פתיחה: $250

274. Passover Haggadah – Aliya from North 
Africa – Algiers, 1949

North African Haggadah. [Algiers], 1949. Hebrew and 
French.
Non- traditional Haggadah, dedicated to the subject 
of Aliya from North Africa: "this is the scroll of North 
Africa…". "Ma Nishtanta Ha-Aliya Hazot…" and "if 
he did not take us out of Casablanca – Dayeinu…". 
[22] pp, 22 cm. Fair-good condition. Detached leaves. 
Detached and torn cover (partly missing).

Opening price: $250

275. הגדה - השומר הצעיר בשוויץ, 1966

הגדה של פסח, השומר הצעיר בשוויץ. ציריך, ניסן תשכ"ו 1966. 
גרמנית ועברית.

עיצוב ואיורים: מריאן מנטל )Marianne Mantel(, הדפסת משי: 
ו"כל   )Uri Jung( יונג  ואורי   )Micha Plaschkes( מיכה פלאכס 
משי  הדפסת  נאים,  איורים  החברים".  ידי  על  נעשתה  העבודה 

איכותית עם צבע כסף. הדפס משי נוסף מודבק על העטיפה. 
]27[ דף, 16X25.5 ס"מ. מצב טוב. 

אינו מופיע באוסף הספריה הלאומית. 

פתיחה: $250

275. Haggadah – HaShomer HaTza'ir in 
Switzerland, 1966

Passover Haggadah, HaShomer HaTza'ir in 
Switzerland. Zurich, Nissan, 1966. German and 
Hebrew. Design and illustrations: Marianne Mantel. 
Silkscreen: Micha Plaschkes and Uri Jung and "all the 
work was done by the members". Fine illustrations, 
silkscreen printing of good quality with silver color. 
An additional silkscreen is mounted on the cover. 
[27] leaves, 16X25.5 cm. Good condition. 
Not found in the collections of the National Library 
of Israel.

Opening price: $250
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276. הגדה חריזייא - קזבלנקה – כתב-מחאה בערבית-
יהודית

ולא  בלמלאגא  פלעסייא  ולא  פצבאח  תקרא  חריזייא,  הגדה 
בננייא. מאת במ"ד )?(. ]הוצאת אברהם חאדידא, קזבלנקה, דפוס 

עמאר-אלבאז[, ]שנות ה-40?[. ערבית באותיות עבריות.
פסח.  של  ההגדה  פרקי  מתכונת  לפי  בערבית-יהודית  סיפור 
במרוקו",  העברי  הספר  תולדות  )"והוא  מלכים"  "בני  בספר 
ירושלים תשמ"ט, מס' 573( מציינים כי חיבור זה הוא כתב מחאה, 
שחיברו, אולי, ר' דוד בן מסעוד דאנינו )במ"ד(, כנגד עמרם מעיר 
הדחתו  את  תובעים  כתב המחאה  בעלי  מרוקו(;  )בדרום  לחריז 

מתפקיד מנהל מושב הזקנים בקזבלנקה. 
]4[ עמ' 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $250

276. Haggadah Harizia – Casablanca – Protest-
Text in Jewish-Arabic

Haggadah Harizia, by BM"D(?). [Published by 
Avraham Hadida, Casablanca, Amar-Elbaz printing 
press], [1940s?]. Arabic in Hebrew letters.
 A story in Jewish-Arabic in the Passover Haggadah 
format. In the book "Bnei Melachim" ("History of 
the Hebrew Book in Morocco", Jerusalem, 1989, 
no. 573) the authors state that the text is a protest-
text, composed, perhaps, by rabbi David Ben Mas'ud 
Danino (BM"D), against Amram from the city of Hariz 
(South Morocco); demanding him to be dismissed 
from his position as director of the home for the 
elderly in Casablanca. 
[4] pp 24 cm. Good condition. Spotting. Slight tears around 
the edges.

Opening price: $250

חוברות  לקט   – באיסטנבול  היהודית  הקהילה   .277
בלאדינו

הקהילה  של  ותקנות  כספיים  דו"חות   - ומסמך  חוברות  שש 
של  הראשית  והרבנות  )קונסטנטינופול(  באיסטנבול  היהודית 

טורקיה. איסטנבול, 1910-1926. לאדינו וצרפתית.
· דף בודד – דו"ח כספי של הקהילה היהודית בקונסטנטינופול, 
עומומי"  מיג'ליש  איל  פארה  איליקסיוניס  "לאס   ·  .1925-6
הראשית  הרבנות  מטעם  חוברת   – הכללית[  לאסיפה  ]בחירות 
של טורקיה, 1910. · "פרוייקטו די בודזיטו פור איל 1914-1915 

]תקציב לשנת 1914-1915[. · שתי חוברות תקנות · ועוד. 
סה"כ 7 פריטים. חוברת אחת מופיעה בשני עותקים. גודל ומצב 

משתנים. 

פתיחה: $500

277. Jewish Congregation of Istanbul – Collection 
of Brochures in Ladino

Six brochures and a document – financial reports and 
regulations of the Istanbul (Constantinople) Jewish 
congregation and Chief Rabbinate of Turkey. Istanbul, 
1910-1926. Ladino and French.

· Single leaf – financial report of the Constantinople 
Jewish Congregation 1925-6. · Los Eliksyones par ail 
Miglish Umumi: [elections of the general assembly] – 
brochure on behalf of the Chief Rabbinate of Turkey, 
1910. · "Proyekto di bodzito por il 1914-1915 [budget 
for 1914-1915]. · Two booklets of regulations, and more. 
Total of 7 items. One brochure appears twice. Size and 
condition vary.

Opening price: $500

Jewish Communitiesקהילות יהודיות

276277



160  |  אוקטובר 2014  

278. ארגון "חסד של אמת" – איטליה – לוח עם שמות 
חברי הארגון, כתוב ומאויר ביד

Albo D'Onore Hessed Scel Emmet, לוח כתוב ומאויר ביד, 
של ארגון "חסד של אמת". ]איטליה, אמצע שנות ה-30 בקירוב[. 

איטלקית. 
של  שמותיהם  כתובים  במרכז  ביד.  ומאויר  כתוב  צבעוני,  לוח 
חברי הארגון היהודי "חסד של אמת" אשר נוסד ב-1934. מסביב 

– מסגרת מעוטרת באיורים צמחיים.
בתוכם  אשר  מגני-דוד  ושני  הברית  לוחות  איור  הלוח  בראש 
חתום:  מנורה.  איור  הלוח  בתחתית  "ציון".  המילה  מופיעה 

."Marsich Ernesto"
63X47 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ונזקים קלים בשוליים. 

פתיחה: $250

278. "Hesed Scel Emmet" Organization – Italy – a 
Sheet with the Organization's Members Names, 
Written and Illustrated by Hand

Albo D'Onore Hessed Scel Emmet; a sheet made for 
the association "Hesed Scel Emmet", illustrated and 
written by hand. [Italy, ca. mid 1930s]. Italian.
A colorful sheet, written and illustrated by hand. 
Names of the Jewish members of the association 
"Hesed Scel Emmet", founded in 1934, appear in 
the center. On the margins – a frame decorated with 
vegetal motifs. On the upper side of the sheet - an 
illustration of the Tablets of the Law and two Stars 
of David with the word "Zion". On the lower part – 
illustration of a Menorah. Signed: "Marsich Ernesto". 
63X47 cm. Good condition. Spotting. Slight tears and 
damages around the margins.

Opening price: $250

בעת  הלאומית  האספה  בנושא  שבועון   – צייטונג   .279
המהפכה הצרפתית – מץ, 1789-1790

מץ,   ,)Abraham Spire( ספייר  אברהם  ]מאת  ]עתון[.  צייטונג 
1789-1790[. גרמנית באותיות עבריות )יידיש-דייטש(.

כרך גליונות השבועון "צייטונג", אשר נכתב בידי המדפיס היהודי 
אברהם ספייר. ששה-עשר גליונות, מתוך 20 גליונות שראו אור 

במץ בין נובמבר 1789 למרץ 1790. 
כל  בראש  מודפסים(.  )שני עמודים  בלבד  דף אחד  בני  מרביתם 
והם  לאומית[,  ]אסיפה  נאסיאנאל"  "אסאמבלע  הכותרת  גליון 
העם  של  הלאומית  המכוננת  באספה  הנראה,  כפי  עוסקים, 
הצרפתי )האסיפה הלאומית(. לאחר הגליונות כרוך מאמר ארוך 

העוסק גם הוא באסיפה הלאומית )חסר בסופו(. 
 Obstinate Hebrews, representations ראה:  נוסף  למידע 
 .Ronald Schechter מאת   ,of Jews in France, 1715-1815

ברקלי, 2003. עמ' 179-185. 
וקמטים  קפלים  כתמים.  ס"מ.   15 עמ',   7-108  ,]8[ דף;   ]19[

בפינות הדפים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $500

is a long separate essay about the National Assembly 
(incomplete).
For further information see: Obstinate Hebrews, 
representations of Jews in France 1715-1815, by 
Ronald Shechter. Berkley, 2003. Pp 179-185.
[19] leaves; [8], 7-108 pp, 15 cm. Spots. Creases and folds 
at the leaves’ corners. Damages caused to binding.

Opening price: $500

279. Zeitung – Weekly about the National 
Assembly during the French Revolution – Metz, 
1789-1790

Zeitung [newspaper]. [By Abraham Spire, Metz, 1789-
1790]. German in Hebrew letters (Yiddish-Deitch).
A volume with issues of the weekly "Zeitung", written 
by the Jewish printer Abraham Spire. Sixteen issues, 
out of 20 which were published in Metz between 
November 1789 and March 1790. Most of the issues 
consist of one leaf only (two printed pages). The title 
"Asamble Natzional" [national Assembly] appears on 
top of each issue, and they concern, as it seems, the 
French National Assembly. Bound following the issues 
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280. כרך פרוטוקולים מקונגרס יהדות הונגריה, 1869

 Az izraelita egyetemes gyülés I-XXXIII. Ülése, 1868[
היהודי  הקונגרס  ]כנסי   -  ]deczember 14-1869 február 23
 .]1869 בפברואר   23  –  1868 בדצמבר   14  .1-33 הכלל-עולמי 

]בודפשט 1869[. הונגרית. 
יהדות  "קונגרס  ממליאות  פרוטוקולים  בתוכו  המאגד  ספר 

הונגריה" )בכרך שלפנינו פרוטוקולים ממליאות מס' 9-32(. 
פשט  בעיר  היהודיות  הקהילות  ראשי  בקרב  עלתה  ב-1867 
מייצג  גוף  שיהווה  הונגריה  יהודי  לכל  גג  ארגון  לכינון  הצעה 
אלא  יהודי,  קונגרס  כינוס  על  הוחלט  כך  לשם  השלטונות.  מול 
הונגריה:  ביהדות  לקרע  שהוביל  והוא  הפוכות,  היו  שתוצאותיו 
האורתודוקסים מחו נגד התקנות עליהן הוחלט בקונגרס ואשר 

השר אישר, פרשו ממנו ולא הכירו בתקנותיו. 
 33 )במקור:  בלבד   9-32 מס'  פרוטוקולים  ס"מ.   29.5 כרך 
כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  משתנה.  דפים  מספור  פרוטוקולים(. 
)עם פגיעה בטקסט(, משוקמים בהדבקת  מספר דפים קרועים 

נייר. רישומים בעט בעמוד האחרון. 

פתיחה: $300

280. Protocols of the Hungarian Jewry Congress, 
1869

[Az izraelita egyetemes gyülés I-XXXIII. Ülése, 1868 
deczember 14- február 2 1869] - [assemblies of the 
World Jewish Congress 1-33. December 14, 1868 – 
February 23, 1869]. [Budapest 1869]. Hungarian.
A compendium of protocols of the "Hungarian Jewry 
Congress" assemblies (protocols of the assembly 
meetings no. 9-23).
In 1867 the leaders of the Jewish congregations in Pest 
raised the idea of assembling an organization of all of 
the Hungarian Jewry. This decision led to assemble a 
Jewish congress but the results were unforeseen and 
led to a crisis among Hungarian Jewry: the orthodox 
Jews protested against the regulations which were 
decided upon in the congress and which were 
approved by the minister. The orthodox Jews then 
quit the congress and did not accept its regulations.
Volume 29.5 cm. Protocols no. 9-32 only (originally 33 
protocols). Variable pagination. Good-fair condition. 
Spotting. Several torn leaves (with text omission), restored 
with paper. Inscription in pen on last page.

Opening price: $300

281. אוסף מסמכים ותעודות – קהילות יהודיות בגרמניה, 
המאה ה-19

שונות  בערים  יהודיות  מקהילות  ותעודות  מסמכים  כ-80 
)מספר  ה-19  מהמאה  רובן  בסקסוניה(,  )בעיקר  בגרמניה 

מסמכים מהמאה ה-20(. גרמנית.
ואישורים  טפסים  תעודות-פטירה,  תעודות-לידה,  ביניהם: 
בקשה  אישור  על  המודיע  מכתב  חתונה,  על  אישור  משפטיים, 
ותעודות,  מסמכים  ומגוון   ,)1904 )דרזדן,  המלך  עם  לפגישה 
 Eldagsen, Elze, המבורג,  גוטינגן,  ברלין,  הנובר,  מהערים 
 Gross, Rhuden, Hamelin, Hofgeismar, Nienburg,
נוספות.  וערים   Nordstemmen, Lüneburg, Sulingen
מהקונסוליה  מסמכים  ה-20:  המאה  מראשית  המסמכים  בין 

הגרמנית בביירות ובחיפה. 
גודל ומצב משתנים. מסודרים בקלסר גדול. 

פתיחה: $700

281. Collection of Documents and Certificates – 
Jewish Congregations in Germany, 19th Century

About 80 documents and certificates of Jewish 
congregations in various German cities (mainly 
in Saxony), mostly from the 19th century (several 
documents from the 20th cent.). German.
The collection includes: birth certificates, death 
certificates, legal forms and certificates, wedding 
certificate, letter announcing a confirmed meeting 
with the king (Dresden, 1904), and a variety of 
documents and certificates from the cities of 
Hanover, Berlin, Göttingen, Hamburg, Eldagsen, 
Elze, Gross, Rhuden, Hamelin, Hofgeismar, Nienburg, 
Nordstemmen, Lüneburg, Sulingen and more. Among 
the documents from the early 20th cent.: documents 
of the German Consulate in Beirut and Haifa. 
Size and condition vary. Arranged in a large filing folder.

Opening price: $700
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282. חוברת-תפילה – המבורג – מלחמת העולם הראשונה

 Gebete während der Kriegszeit (Gebet für die
 Kriegszeit, angeordnet von Seiner Majestät dem
Deutsch-Israelitischer Synagogen- מטעם  נדפס   .)Kaiser

Verband zu Hamburg, ]המבורג, 1915?[. גרמנית ועברית.
"...האל הגדול הגבור והנורא... הננו מתחננים לפניך ברוח נמוכה, 
שתתן עזרתך החזקה בעד ארץ אשכנז, ארץ מולדתנו, ברך את כל 
צבאות ארץ אשכנז, נחנו לנצח את צוררינו... ותהי מלכות אשכנז 
נדפסו פרקי  ואין מחריד, אמן". אחר-כך  שוררת בארצה תמיד, 

תהלים. 
8 עמ', 26 ס"מ. מצב טוב. קמטים ומעט כתמים. 

פתיחה: $250

282. Prayer-Booklet – Hamburg – World War I

Gebete während der Kriegszeit (Gebet für die 
Kriegszeit, angeordnet von Seiner Majestät dem 
Kaiser). Printed on behalf of Deutsch-Israelitischer 
Synagogen-Verband zu Hamburg, [Hamburg, 1915?]. 
German and Hebrew.
8 pp, 26 cm. Good condition. Creases and some spots.

Opening price: $250

גרמניה  צבאות  מטעם  כרוז   – בפולין  היהודים  אל   .283
ואוסטרו-הונגריה - מלחמת העולם הראשונה

כרוז מטעם "ההנהגה העליונה של צבאות  אל היהודים בפולין. 
 1914 ]אוגוסט  פולין,  המאוחדים".  ואוסטריה-אונגריה  גרמניה 

בקירוב[. עברית ויידיש. 
כפי  ואוסטרו-הונגריה,  גרמניה  צבאות  מטעם  נדפס  אשר  כרוז 
במהלך  נערך  אשר  גליציה"  "קרב  במהלך  או  לקראת  הנראה 
האוסטרו- האימפריה  צבאות  בין   1914 אוגוסט-ספטמבר 

הונגרית והאימפריה הרוסית. 
מפני  נפשה  על  ולהמלט  לנוס  מהרה  הרוסית  "העריצות 
דגלינו  לפניהם.  יתיצב  לא  איש  אשר  חיילותינו,  השתערות 
נאנקתם תחת  יותר מדי  וחופש... הרבה  נושאים אליכם משפט 
הנוראים  הגירושים  את  זכרו  מוסקבה...  של  הברזל  עול  סבלות 
הומיל,  את  קישינוב,  את  זכרו  אחיכם!  המוני  של  הגליות  ואת 
זכרו  למאות!  פוגרומי-דמים  ועוד  שדלץ,  את  ביליסטוק,  את 
את משפט בייליס... חובתכם הקדושה היא עתה, להתאמץ בכל 

כחכם לחזק את דבר השחרור...". 
דף 33 ס"מ, מודפס משני צדדיו. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול 

וקמטים, כתמים, קרעים בשוליים ובקוי הקפל. 

פתיחה: $250

283. To Jews in Poland – Proclamation on behalf 
of German and Austro-Hungarian Armies – 
World War I

To Jews in Poland. Proclamation on behalf of the 
"Chief Leadership of the United Armies of Germany 
and Austro-Hungary". Poland, [ca. August 1914]. 
Hebrew and Yiddish.
Proclamation printed on behalf of the German and 
Austro-Hungarian armies, presumably towards the 
Battle of Galicia during August-September 1914 
between the Russian and Austro-Hungarian armies.
"Russian tyrants fled when our armies attacked…
you suffered too much…remember the horrible 
deportations…remember Kishinev, Homel, Bialystok…
remember the Beilis Trial…". 
Leaf, 33 cm, printed on both sides. Fair-good condition. 
Folding marks and creases. Spotting, tears around the 
edges and within the folding marks. 

Opening price: $250

282283
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284. לקט כרוזים וחוברות – הקהילה היהודית בסלובקיה

30 מסמכים, כרוזים וחוברות שנדפסו מטעם הקהילה היהודית 
סוף  ואולמוץ,  ברנו  )פרשבורג(,  ברטיסלבה  פראג,  בסלובקיה. 
המאה ה-19 עד שנות ה-20 של המאה ה-20. סלובקית, גרמנית 

ויידיש. 
מטעם  כרוזים  היהודית,  הקהלה  בנושא  חוברות  בחירות,  כרוזי 
 Volksverband der Juden - "אגודת עם ישראל בסלאוואקיי"
רשמיים  בטפסים  לרשום  הקוראים  כרוזים   ,für die Slovakei

את המלה "יודיש" ]יהודי[ תחת הקטגוריה "לאום", ועוד. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

284. Collection of Proclamations and Booklets – 
Jewish Congregation in Slovakia

30 documents, proclamations and booklets printed 
on behalf of the Jewish congregation of Slovakia. 
Prague, Bratislava (Pressburg), Brno and Olomouc, 
late 19th century – 1920s. Slovakian, German and 
Yiddish.
Elections proclamations, booklets about the Jewish 
community, proclamations on behalf of "Agudat Am 
Israel in Slovakia" -"Volksverband der Juden für die 
Slovakei", proclamations calling to write in official 
forms the word "Judish" [Jewish] under the category 
"Nation", and more. 
Size varies. Overall good condition.

Opening price: $500

האוסרים  חוקים   –  1789 ריגה,   – חוקים  ספר   .285
התיישבות ומסחר של יהודים

 Inhalt der in der rigischen Statthalterschaft emanirten
gedruckten Patente, von 1710 bis Ende 1788 ]תוכן תקנות 
 ,Fröhlichs Erben שלטון ריגה מ-1710 עד סוף 1788[. הוצאת

ריגה ]1789[. גרמנית. 
לאחר  בריגה  שהתקבלו  והתקנות  החוקים  את  המאגד  כרך 
השנים  )מן  חוקים  שלושה  ביניהם  לרוסיה.  וסיפוחה  כיבושה 
יהודים  של  ומסחר  התיישבות  האוסרים  ו-1746(   1743  ,1738

.)Governorate of Livonia( באיזור ליבוניה
קרעים.  ומעט  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   ]11[  ,251  ,]1[
פיסה גזורה בחלקו העליון של דף השער. חותמות בדף השער 
ופגמים  קרעים  עמודים.  בשני  עתיקים  רישומים  )מארה"ב(. 

בכריכה; כריכה קדמית רופפת. כרוך עם דפי הקונטרס הריקים.

פתיחה: $400

285. Book of Regulations – Riga, 1789 – Rules 
Forbidding Jewish Settlement and Commerce

Inhalt der in der rigischen Statthalterschaft emanirten 
gedruckten Patente, von 1710 bis Ende 1788 [contents 
of regulations issued by Riga Regime from 1710 until 
the end of 1788]. Riga: Fröhlichs Erben, 1789. German.
Volume with rules and regulations issued in Riga after 
its occupation by and annexation to Russia. Includes 
three rules (from the years 1738, 1743 and 1746) 
forbidding the settlement of Jews in the Governorate 
of Livonia and prohibiting any Jewish commerce.
[1], 251, [11] pp, 20 cm. Good condition. Spotting and 
slight tears. A chopped piece on upper part of title page. 
Ink stamps on title page (from USA). Ancient inscriptions 
on two pages. Tears and damages to cover; front cover 
loose. Bound with blank leaves.

Opening price: $400
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286. כרוז בגנות ספרות חול – ורשה, 1904

"ספרים  בגנות  האחד,  מצדו  מודפס  גדול,  דף  אמונה",  "מזכרת 
ט'  הריי"מ  הוצאת  ]ז'רגון[".  וזארגאן  עברית  בלשון  החיצונים 

משעדליץ, נדפס ע"י הרב ר' בנימין ליפשיץ, ורשה, 1904. 
"בימים האלה ראה ראינו, מצב היהדות ירד פלאים, נפל במחנה 
העברים אש יורה זיקים, חצי מות ר"ל... המה ספרים החיצונים 
בלשון עברית וזארגאן. הנמצאים בהם דברי כפירה בכל מוסדות 
התורה... באנו... להזכיר את בית ישראל... לבלתי תת המשחית 

לבוא אל ביתו". 
חתומים בדפוס רבנים רבים ובראשם ר' חיים הלוי סאלאווייציק 

אב"ד בריסק דליטא. 
קלות  פגיעות  )עם  קרעים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   29.5X41

בטקסט(. כתמים וסימני קיפול. חותמות מחוקות בדיו. 

פתיחה: $250

286. Proclamation against Secular Literature – 
Warsaw, 1904

"Mazkeret Emuna", large leaf, printed on one side, 
against "Secular books in Hebrew and Jargon". 
Published by HaRim T' of Shedlitz, printed by Rabbi 
Binyamin Lifshitz, Warsaw, 1904.
"We see how the condition of Judaism is drastically 
deteriorating… [because of] the secular books in 
Hebrew and Jargon…".
Signed in print by numerous rabbis, led by Rabbi Haim 
Halevi Soloveichik, Rebbe of Brisk, Lithuania. 
29.5X41 cm. Fair-good condition. Tears (with minor text 
omissions). Spotting and folding marks. Ink stamps erased 
with ink.

Opening price: $250

287. כרך חוברות ועלונים של ה"ּבּונד" – פולין,
1911-1912

הפועלים  מפלגת   - ה"בונד"  של  וכרוזים  כתבי-עת  ובו  כרך 
חותמים  הכותבים  מרבית  וליטא.  פולין  רוסיה,  של  היהודיים 

בפסבדונים. הכרך כולל:
· שני גליונות ראשונים של המאסף "די אידישע פאלקס-שטימע 
)זאמעלבוך(". ורשה, ]1911[. · מאסף ספרותי, "זאנגען". הוצאת 
"די וועלט", וילנה, ]1911?[. בין המשתתפים: דוד איינהורן, חיה 
זלדס, אולגין ]משה יוסף[. · חוברת, "טאג-פראגען". הוצאת "די 
וועלט", וילנה, 1912. · "די נייע שטימע – זאמעלבוך". חוברות 2 
ו-3. וילנה, 1911. · גליון מס' 3, "דער מארגענשטערן, ערשיינט 
)שניים  ביידיש  כרוזים  שלושה   ·  .1907 וילנה,  וואך".  יעדע 
ממנהיגיה  שטנד,  באדולף  המצדדים   )1911 לבוב,  מתוארכים, 
הציונים  ונשיא  באוסטריה  הציונית  התנועה  של  הבולטים 
הגליציאנים, אשר נאלץ להתפטר מתפקידו בפרלמנט הגליציאני 
אותה שנה עקב לחץ ממשלתי ומניפולציות פוליטיות שיזם נגדו 
המתבולל היינריך קולישר )Kolischer(. · גליון עתון "לעבענס-

פראגען" מס' 2, ורשה, מאי 1912. 
סה"כ 11 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

חלק מהחוברות נדירות ונמצאות בספריה הלאומית במיקרופילם 
בלבד. 

פתיחה: $300 

proclamations in Yiddish (two are dated, Lvov, 1911) 
supporting Adolf Stand, a prominent leader of 
the Zionist movement in Austria and president of 
Galician Zionists, who was obliged to resign from his 
post in the Galician Parliament due to governmental 
pressure and political manipulations initiated against 
him by Heinrich Kolischer. · Issue of the paper “lebens 
fragen” no. 2, Warsaw, May 1912. 
Total of 11 items. Sizes and conditions vary. Overall good 
condition.
Some of the brochures are rare and are found in 
the collections of the Israel National Library only in 
microfilm form.

Opening price: $300
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287. Volume of "Bund" Brochures and Leaflets – 
Poland, 1911-1912

Volume with periodicals and leaflets issued by the 
"Bund" – Jewish Workers Party in Russia, Poland 
and Lithuania. Most of the writers used pen names. 
Volume includes:

· Two first issues of "di yidishe folks-shtime 
(zamlbukh)". Warsaw, [1911]. · Literary anthology, 
"zengen". Vilnius: "Di velt",[1911?]. Among the 
writers: David Einhorn, Haya Zeldes, Olgin [Moshe 
Yossef]. · Brochure, "tog fragn". Vilnius: "Di Velt", 
1912. · "di naye shtime – zamlbukh". Brochures 2 
and 3. Vilnius, 1911. · Issue no. 3, "der morgnshtern, 
ershaynt yede vokh". Vilnius, 1907. · Three

288. אלמנך לשנת תרע"ג – מינסק, 1912
אילוסטרירטעס  ליטעראריש  א  אלמאנאך,  מינסקער 
י.  פון  רעדאגירט  תרע"ג,  יאהר  צום  זאמעלבוך  פראקטישעס 

רוסאק. מינסק, 1912. יידיש ורוסית.
בעיר  העוסקים  מאמרים  עם   ,)1912-1913( תרע"ג  לשנת  לוח 
רייזן,  אברהם  מאת  וסיפורים  שירים  ובהווה(,  )בעבר  מינסק 
יכנה"ז )ישעיהו ניסן הכהן גולדברג(, זעלדע קניזניק, ווָאהלמַאן, 
רחל פייגענבערג, ואחרים; עם איורים, צילומים ופרסומות רבות. 
קרועה  עטיפה  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   ]2[  ,132  ,]2[
הדפים.  בפינות  קמטים  רופפים.  דפים  חלקית.  ומנותקת 

חותמות ורישום בעלים. 

פתיחה: $250

288. Almanach for 1912-1913 Minsk, 1912

Minsker almanakh, a literarish ilustrirtes praktishes 
zamlbukh tzum yor 1912-1913, redagirt fun I. Rusak. 
Minsk, 1912. Yiddish and Russian.
Calendar for the year 1912-1913, with essays about 
the city of Minsk (past and present), poems and 
stories by Avraham Reisen, Yesha'ayahu Nisan 
Hacohen Goldberg, Zelde Kaniznik, Wohlman, Rachel 
Feigenberg, and others: with illustrations, photos and 
numerous advertisements. 
[2], 132, [2] pp, 24.5 cm. Fair-good condition. Torn cover, 
partly detached. Loose leaves. Creases at the leaves' 
corners. Ink stamps and ownership inscriptions.

Opening price: $250

289. כרך עתונים מהעיר ְולֹוְצָלאֶווק, 1926

 ,)Włocławker Wochenbłat( וואכענבלאט  וולאצלאווקער 
ווָאכענצייטונג  געזעלשאפטליך-עקאנאמישע  אונפארטייאישע 
ולוצלאווק  בלתי-מפלגתי[.  חברתי-כלכלי  ]שבועון 

)Włocławek(, פולין, 1926. יידיש ומעט פולנית. 
שנה ראשונה, גליונות 1-33. עתון קהילתי )באותה תקופה מנתה 
הקהילה היהודית במקום כ-10,200 נפש( ובו חדשות, פרסומות 

ומודעות )פרסומים ציוניים רבים(, ברכות, משחקים ועוד. 
במצב  והאחרון  הראשון  הגליונות  משתנה:  מצב  ס"מ.   35 כרך 
גרוע. יתר הגליונות במצב בינוני-טוב. שער גליון 8 חסר. קרעים 

וכתמים. כריכה בלויה. 
בספריה הלאומית שמורים גליונות משנות ה-30 בלבד. 

פתיחה: $250

289. Volume of Newspaper from the City of 
Włocławek, 1926

Włocławker Wochenbłat, Unpatayishe gezelsheftlikh-
ekonomise vokhtsaytung [social-economic non-
political weekly]. Włocławek, Poland, 1926. Yiddish 
and some Polish.
First year, issues 1-33. Community newspaper (at the 
time the community included 10,200 Jews), with 
news, advertisements and announcements (numerous 
Zionist advertisings), greetings, games and more. 
Volume: 35 cm. Condition varies: first and last issues are 
in poor condition. All of the other issues are in fair-good 
condition. Title page of issue no. 8 is missing. Tears and 
spotting. Worn binding. 
Only issues from the 1930s are found in the National 
Library of Israel collections. 

Opening price: $250

288
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290. כרוזי-תעמולה לבחירות לקהילות פולין, 1931

28 כרוזים, פתקאות ועלוני תעמולה שנדפסו לקראת הבחירות 
פולנית  ומעט  יידיש   .1931 ורשה,  בפולין.  השונות  בקהילות 

ועברית.
פעראייניגטען  שונות:  יהודיות  מפלגות  של  ועלונים  כרוזים 
פועלי  ציון,  פועלי  גרופע,  דעמאקראטישער  ארבייטס-בלאק, 
יודען  רעליגיעזע   – דתיים  יהודים  בונד,  מזרחי,  ישראל,  אגודת 
חוברת  חיים,  מהחפץ  מכתב-תמיכה  מצוטט  הכרוזים  באחד   –
ופריטים  חתוך(,  לא  מקופל,  )גליון  ציון"  "פועלי  מטעם  קטנה 

נוספים. 
חלק  בשולי  וקמטים  קרעים  טוב.  כללי  מצב  משתנה.  גודל 

מהפריטים. 

פתיחה: $300

290. Propaganda Proclamations for the Polish 
Congregations Elections, 1931

28 proclamations, notes and propaganda leaflets 
printed towards the elections in the various Polish 
congregations. Warsaw, 1931. Yiddish and some 
Polish and Hebrew.
Proclamations and leaflets of various Jewish parties: 
faraynidten arbayts-blok, demokratisher grupe, 
Po'aley Zion, Po'aley Agudat Israel, Mizrahi, Bund, 
Religious Jews – religyeze yuden – one of the 
proclamations quotes a letter by the Chafetz Chaim, 
a small booklet on behalf of "Po'aley Zion" (folded 
sheet, not cut), and additional items. 
Size varies, overall good condition. Tears and creases 
around the edges of some of the items.

Opening price: $300

291. חיבור בנושא התכנית ליישוב יהודי פולין במדגסקר 
– ורשה, 1938

מאדאגאסקאר אמאל און היינט ]מדגסקר פעם והיום[, מאת מ. 
ב. לעפעצקי. הוצאת "פעלקער און לענדער", ורשה, 1938. יידיש. 
מלווה  לפצקי.  מיצ'סלב  מאת  חיבור  והיום",  פעם  "מדגסקר, 

תצלומי שחור-לבן קטנים. 
סופר,   ,)Mieczyslaw Lepecki, 1897-1969( לפצקי  מיצ'סלב 
פובליציסט ורב-סרן בצבא הפולני. בשנת 1937 היה לפצקי חבר 
ליישב  האפשרות  את  לבדוק  שמטרתה  פולנית  חקירה  בועדת 

יהודים-פולנים באי מדגסקר באוקיינוס ההודי. 
קרעים  מנותקים.  קונטרסים  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   128
צמד  כתמים.  מעט  העטיפה.  בשולי  קלים  וקרעים  בשדרה 

עמודים אינם חתוכים. רישום בעלות בעט בדף השער.
אינו מופיע באוסף הספריה הלאומית. 

פתיחה: $250

291. Essay on the Plan to Settle Polish Jews in 
Madagascar – Warsaw, 1938

Madagascar amul un haynt [Madagascar yesterday 
and today], by M.B. Lepecki. Warsaw: "felker un 
lender", 1938. Yiddish.
"Madagascar Yesterday and Today", essay by 
Mieczysław Lepcski. With small b/w photos. 
Mieczysław Lepecki, (1897-1969), author, publicist 
and a Major in the Polish army. In 1937 Lepecki was a 
member of a Polish investigation committee checking 
the possibility of settling Polish-Jews in Madagascar in 
the Indian Ocean. 
128 pp, 21.5 cm. Good condition. Detached signatures. 
Tears on spine and slight tears on cover. Minor spotting. 
Two pages are uncut. Ownership inscription in pen on title 
page. 
Not found in the collection of the National Library of 
Israel.

Opening price: $250
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בממשלת  "הקדושים  ציור   .292
הסובטים" – ירושלים, 1937

ציור  הסובטים",  בממשלת  "הקדושים 
מאת מאיר )מארק( לב. דיו על נייר עבה. 

ירושלים, 1937.
ציור קבוצת יהודים, חרדים ו"משכילים", 

אל מול כיתת יורים בעיירה רוסית.
ניימן  משה  הירושלמי  לרופא  כשי  ניתן 
מאיר לב.  האמן  שלו,  הפציינטים  מאחד 
היקר  "לידידי  בכתב-יד:  הקדשה  עם 
ציר  מאיר לב,  מהחולה  ניימן.  משה  ד"ר 
שבט  טז  חולים,  בקור  ירושלים.  אמן 
 Mark Lew" באנגלית:  חתום  תרצ"ז". 

 ."Jerusalem
רטיבות,  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   48X37

מספר קרעים בשולי הדף. 

פתיחה: $500

292. Drawing - "The Saints in the Soviet 
Government" – Jerusalem, 1937

"The Saints in the Soviet Government ", a drawing by 
Meir (Mark) Lew. Ink on thick paper. Jerusalem, 1937.
A painting portraying a group of Jews, orthodox and 
"Maskilim" facing a firing squad in a Soviet town.
Presented as a gift to the Jerusalemite physician Dr. 
Moshe Neiman from a patient of his, the artist Meir 
Lew. With a handwritten dedication: "to my dear 
friend Dr. Moshe Neiman from your patient Meir 
Lew, painter artist Jerusalem. Bikur Holim, 16 Shevat 
1937". Signed in English "Mark Lew Jerusalem".
48X37 cm. Good condition. Moisture marks, minor tears 
around the edges.

Opening price: $500

293. ארכיון אסיר ציון דוד חבקין

ארכיון מסמכים ותצלומים מעזבונו של דוד חבקין )1930-2013(, 
למאבק  חייו  את  הקדיש  חבקין  המועצות.  מברית  עלייה  פעיל 

להעלאת יהודי ברית המועצות לישראל.
צעירים  מאות  של  קבוצות  לארגן  החל  ב-1954   ;1930 יליד 
שנפגשו באזור בית הכנסת הגדול במוסקבה לשיחות ולפעילויות 
שונות בנושא היהדות. בנובמבר 1957 נעצר ובינואר 1958 נשפט 
שהה   1962 נובמבר  עד  ציונית.  פעילות  בגין  מאסר  שנות  ל-5 
ברית  שלטונות  לו  התירו  ב-1969  סוהר.  ובתי  מאסר  במחנה 
ברית  ליהודי  לסייע  המשיך  שם  לישראל,  לעלות  המועצות 

המועצות בתחום העלייה.
ביניהם  ומאות מסמכים,  כולל מאות תצלומים  האוסף שלפנינו 
מסמכים הנוגעים לפעילותו בארגון אסירי ציון מברית המועצות 
ותצלומים  משפחתיים  תצלומים  וחוזרים(,  )פרוטוקולים 

מפעילות ציונית או בעד יהודי בריה"מ, מסמכים אישיים, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

293. Archive of Prisoner of Zion David Havkin

An archive of documents and photos from the estate 
of David Havkin (1930-2013), a Soviet Aliya activist. 
Havkin dedicated his life to the struggle for letting 
Soviet Union Jews immigrate to Israel. Born in 1930; 
in 1954 started to organize groups of hundreds of 
young people who met next to the great synagogue 
in Moscow for discussions and various activities 
concerning Judaism. Was arrested in November 
1957 and in January 1958 was sentenced to 5 years 
in prison for Zionist activity. Until November 1962 
Havkin was in an imprisonment camp and in prison. 
Soviet authorities allowed him to go to Israel in 1969, 
and he continued his struggle for Soviet Jews.
The collection includes hundreds of photos and 
hundreds of documents, amongst them documents 
concerning the organization of Soviet prisoners of 
Zion (protocols and circulars), family photos and 
photos of Zionist activities or activities for Soviet 
Jews, personal documents, and more. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $500

292
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Letters to the Jews" .294" – החיבור הראשון שעניינו 
ניו-יורק,   – אמריקה  ביבשת  יהודי  בידי  ושנדפס  יהודים 

1794

 Letters to the Jews; Inviting them to an Amicable
 Discussion of the Evidence of Christianity… by Joseph
)במקור(  כרוך  בירמינגהם.  מהדורת  על-פי  נדפס   .Priestley
 Letters to Dr. Priestley, in Answer to Those he עם: 
על-פי  נדפס   .Addressed to the Jews… by David Levi
מהדורת לונדון. דפוס J. Harrisson עבור B. Gomez. ניו-יורק, 

1794. מהדורה אמריקאית ראשונה. אנגלית. 
שני חיבורים בכרך אחד )שערים נפרדים לשני החיבורים(: 

עדויות  בנושא  ידידותי  לדיון  המזמינים  ליהודים,  "מכתבים   ·
 ,)Joseph Priestley, 1733-1804( הנצרות", מאת ג'וזף פריסטלי
של  היתר  "זכויות  על  חיבורים  אנגלי.  וכימאי  פילוסוף,  כומר, 
המצב  "על  הנצרות",  נגד  הקדומות  לדעות  והסיבות  היהודים 
העוסקת  הדוקטרינה  "על  היהודית",  האומה  של  האסון  הרה 

במשיח", ועוד. 
· "מכתבים לד"ר פריסטלי, בתשובה למכתבים שהפנה ליהודים", 
מאת הסופר דוד לוי )1740-1799(. חיבור אשר נכתב להגנת הדת 

היהודית, בתגובה לשניים מן המכתבים של פריסטלי. 
 1794 בשנת  בארה"ב,  לראשונה  יחד,  אור  ראו  החיבורים  שני 
מן  הינו  הספר  גומז.  בנימין  היהודי  הספרים  סוחר  בהוצאת 
הברית.  בארצות  שנדפסו  ביותר  המוקדמים  היהודיים  הספרים 
בזמן פרסומו היה לספר יחיד במינו בכך שעסק ישירות בהגנת 

הדת היהודית וכן נכתב והוצא לאור בידי יהודים. 
131 עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ודפי בטנה חדשים.

סינגרמן 0080, 0082. 

פתיחה: $1800

The two works were published together, for the first 
time in the USA, in 1794 by the Jewish bookseller 
Benjamin Gomez. This is one of the earliest Jewish 
books printed in the US. At the time of publishing it 
was unique in that it dealt directly with the protection 
of the Jewish religion and in being published by Jews.
131 pp, 16 cm. Good condition. Spotting. New binding 
and flyleaves.
Singerman 0080,0082.

Opening price: $1800

· “Letters to the Jews, inviting to an amicable 
discussion of the evidence of Christianity”, by Joseph 
Priestley (1733-1804), a British priest, philosopher 
and chemist. Compositions about the “Privileges of 
the Jewish nation and the causes of their prejudices 
against Christianity”, “dispersed and calamitous state 
of the Jewish nation”, “The doctrine concerning the 
Messiah”, and more.

·”Letters to Dr. Priestley, in answer to letters he 
addressed to the Jews”, by the author David Levi 
(1740-1799). A composition defending the Jewish 
religion, in response to two of Priestley’s letters.

294. "Letters to the Jews" – First Composition 
Concerning Jews printed by a Jew in America – 
New York, 1794

Letters to the Jews; Inviting them to an Amicable 
Discussion of the Evidence of Christianity… by Joseph 
Priestley. Printed after the Birmingham edition. 
Bound (originally) with: Letters to Dr. Priestley, in 
Answer to Those he Addressed to the Jews… by David 
Levi. Printed after the London edition. New-York: J. 
Harrison press for B. Gomez, 1794. First American 
edition. English. Two compositions in one volume 
(with two separate title pages):

294295
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295. "האינקוויזיציה והיהדות" – פילדלפיה, 1860

 The Inquisition and Judaism. A Sermon Addressed to
 Jewish Martyrs, on the Occasion of an Auto Da Fe at
 Lisbon, 1705 by the Archbishop of Cranganor; Also a
 Bernard & Reply to the Sermon, by Carlos Vero. דפוס 

Jones. פילדלפיה, 1860. אנגלית. 
היהודי-אנגלי  הבנקאי  מאת  חיבור  והיהדות",  "האינקוויזיציה 
משה מוקטה, בו מובאים תרגומיו לשני חיבורים: · דרשה חריפה 
הפורטוגלית(  )הודו  קרנגנור  של  הארכיהגמון  ידי  על  שנישאה 
 1705 בספטמבר  ב-6  שהתקיים  אוטו-דה-פה  טקס  במהלך 
ואשר במהלכו נענשו 66 נידונים. · חיבור מאת הרב האיטלקי-

אנגלי דוד ניטו )תחת שם העט קרלוס ורו(, אשר נכתב כתגובה 
לדרשה ומהווה התקפה חריפה נגד האינקוויזיציה. 

XV, י221 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות בחלק מן הדפים. 

פגמים קלים בשדרה.
סינגרמן 1632.

פתיחה: $300

295. "The Inquisition and Judaism" – Philadelphia, 
1860

The Inquisition and Judaism. A Sermon Addressed to 
Jewish Martyrs, on the Occasion of an Auto Da Fe at 
Lisbon, 1705 by the Archbishop of Cranganor; Also 
a Reply to the Sermon, by Carlos Vero. Philadelphia: 
Bernard & Jones printing press, 1860. English.
"The Inquisition and Judaism", essay by the Jewish-
British banker Moses Mocatta presenting his 
translations of two essays: · a harsh sermon by the 
Archibishop of Cranganor (Portuguese India) on 
the occasion of an Auto Da Fe ceremony held on 
September 6, 1705 during which 66 people were 
punished. · Essay by the British-Italian rabbi David 
Nieto (under the pen name Carlos Vero) written 
in response to the sermon, harshly attacking the 
inquisition. 
XV, 221 pp, 19 cm. Good condition. Moisture marks on 
some of the leaves. Minor damages on the spine. 
Singerman 1632.

Opening price: $300

296. ספר לימוד עברית – בית יתומים יהודי אוהיו, 1885

 The New Hebrew Primer Based on an Original ,אור חדש
 The Bloch-הוצאה עצמית של המחבר ו .Plan by R. A. Sonn
Publishing and Printing Conpany. סינסינטי )אוהיו(, 1885. 

עברית ואנגלית. 
אור חדש, ספר לימוד עברית, אשר נכתב בידי R. A. Sonn עבור 
בקליבלנד,   Jewish Orphan Asylum היהודי  היתומים  בית 
לימוד   – חדשה  לימוד  שיטת  להנהיג  מבקש  המחבר  אוהיו. 
הספר  לאורך  אנגליות.  מילים  על-פי  העברי  הא"ב  אותיות 
קטנים  איורים  עם  עברי,  בתעתיק  אנגליות  מילים  מופיעות 

בשחור-לבן. בסופו תפילות עם תרגום לאנגלית. 
מנותק,  השער  דף  חלודה.  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   30
עם פיסה גזורה )מחוזקת בנייר דבק נטול חומציות, עם פגיעה 

בטקסט(. פגמים בכריכה. 
סינגרמן 3388, גולדמן 291.

פתיחה: $300

296. Hebrew Study Book – Jewish Orphanage in 
Ohio, 1885

Or Hadash, The New Hebrew Primer Based on an 
Original Plan by R.A. Sonn. Self-published by the 
author and The Bloch Publishing and Printing 
Company. Cincinnati (Ohio), 1885. Hebrew and 
English.
Or Hadash, Hebrew study book written by R.A. Sonn 
for the Jewish Orphanage "Jewish Orphan Asylum" in 
Cleveland, Ohio. The author presents a new teaching 
system – study of the Hebrew Aleph-Beth according to 
English words. Along the book appear English words, 
in Hebrew transcription, with small illustrations in 
black and white. At the end appear prayers with 
translation into English.
30 pp, 22 cm. Good condition. Foxing. Title page detached 
with a chopped piece (fastened with acid-free adhesive 
tape, with damage to text). Damages to binding.
Singerman 3388, Goldman 291.

Opening price: $300 

296
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297. יומן לשנת תרמ"ט – לונדון, 1888

 The Jewish Calendar, Manual and Diary, Containing
 the Date of each Sabbath and Festival for the Year

5649. הוצאת L. Schaap. לונדון, 1888. אנגלית ומעט עברית. 
ויומן לשנת תרמ"ט )1888-1889(. מלווה לוח תאריכי  לוח שנה 
רשימת  וכן  שבת,  כניסת  מועדי  ולוח   1888-1897 לשנים  חגים 
כתובות  )עם  וסביבתה  בלונדון  כנסת  ובתי  יהודיים  מוסדות 
ומידע שימושי(, ודפי פרסומת לעסקים ומוסדות שונים. בסופו 

סיפור קצר. 
]6[, 88, ]22[ עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מספר דפים 

מנותקים. פגמים קלים בשולי הכריכה. 

פתיחה: $250

297. Calendar for the Year 5649 – London, 1888

The Jewish Calendar, Manual and Diary, Containing 
the Date of each Sabbath and Festival for the Year 
5649. London: L. Schaap, 1888. English and some 
Hebrew.
Calendar and diary for the year 1888-1889. 
Accompanied by holiday-dates for 1888-97 and the 
commencement of the Shabbat, as well as a list of 
Jewish institutes and synagogues in London and 
the vicinity (with addresses and practical data) and 
advertisements for various businesses and institutes. 
A short story appears in the end. 
[6], 88, [22] pp, 25.5 cm. Good condition. Some spotting. 
Several detached leaves. Slight damages around binding's 
edges.

Opening price: $250 

298. לקט כרוזים וכרזות – הקהילה היהודית במנצ'סטר

במנצ'סטר,  היהודית  הקהילה   – וכרזות  כרוזים  שבעה 
1919-1939 בקירוב. אנגלית ויידיש. 

מודעה   · ביניהם:  במנצ'סטר.  היהודית  הקהילה  אל  כרוזים 
ביהודי  הפוגרומים  נגד  ומחאה  אבל  יום  לרגל  מוסד  סגירת  על 
המזרחי"  "אגודת  מטעם  לאסיפה  הזמנה   ·  .1919 פולין, 
בתי  רשויות  על החלטת  מודעה המבשרת   ·  .1919 במנצ'סטר, 
לא- ספר  בבתי  יהודים  לתלמידים  להעניק  במנצ'סטר  הספר 
בימי   15:30 בשעה  הספר  מבית  לצאת  האפשרות  את  יהודים 
לַמֲעָמת  הזמנה   · השבת(.  כניסת  )לפני  החורף  במהלך  שישי 
הציונית  האגודה  של  הספרותית  הועדה  מטעם   )Debate(
 Haim( במנצ'סטר, 1924. · הודעה על אירוע פתיחת בית כנסת
Besso Synagogue(, 1932. · הזמנה למופע בישיבת מנצ'סטר 

 .1939 ,)Manchester Talmudical College(
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. אחת הכרזות מודבקת על 

קרטון. היתר מקופלות.

פתיחה: $400

298. Collection of Proclamations and Posters – 
Manchester Jewish Congregation

Seven proclamations and posters – Manchester Jewish 
congregation. Ca 1919-1939. English and Yiddish. 
The collection includes: · Announcement of the 
closing of an institute for a day of mourning and 
protest following the pogroms against Polish Jews, 
1919. · Invitation to a meeting issued by "Agudat 
HaMizrahi" in Manchester, 1919. · Announcement 
about a decision of the schools in Manchester to grant 
Jewish students in non-Jewish schools the option to 
leave school at 15:30 on Friday during winter (before 
the commencement of Shabbat). · Invitation to a 
debate organized by the literary committee of the 
Zionist Society in Manchester, 1924. · Announcement 
about the inauguration of Haim Besso Synagogue, 
1932.· Invitation to an event in Manchester Talmudic 
College, 1939.
Size and condition vary. Overall good condition. One poster 
mounted on cardboard. All the other posters are folded.

Opening price: $400

297298



קהילות יהודיות     |  171

"גורג'  הספינה  סיפון  על  כשרה  לארוחה  תפריט   .299
וושינגטון" – נכתב בכתב-יד – יוני, 1926

 SS George הספינה  סיפון  על  כשרה  לארוחה  תפריט 
Washington. ]ארה"ב, 25 ביוני 1926[. אנגלית ויידיש. 

"ג'ורג'  הספינה  סיפון  על  ושבת,  שישי  ערב  לארוחות  תפריט 
והכיתוב  הספינה  איור  מודפסים  הראשון  בעמוד  וושינגטון". 
 Kosher" בכתב-יד:  נוסף  במרכז   ."United States Lines"
Meal, כשר". תוכן התפריט נכתב בדיו, בכתב-יד נאה, באנגלית 
בלק  פרשת  )"שבת  התאריך  מופיע  לתפריט  מתחת  וביידיש. 

 ."Rabbi Max Green" :שנת תרפ"ו"( והחתימה
וסימני  כתמים  טוב.  מצב  לשניים.  מקופל  ס"מ,   30.5X23 דף 

קיפול. 

פתיחה: $250

299. Menu of a Kosher Dinner on Board the SS 
"George Washington" – Handwritten – June, 
1926

Menu for a Kosher dinner on board the SS George 
Washington. [USA, June 25 1926]. English and Yiddish.
Menu for Friday and Saturday dinners, on board the 
SS George Washington. An illustration of the ship 
and the inscription "United States Lines" appear on 
the first page. In the center, added by hand: "Kosher 
Meal, כשר ". The menu is handwritten, with ink, in a 
fine handwriting, in English and in Yiddish. Below the 
menu appears the date and a signature: "Rabbi Max 
Green". 
Leaf, 30.5X23 cm, folded into two. Good condition. 
Spotting and folding marks.

Opening price: $250

300. אוסף חוברות תווים - ארה"ב, ראשית המאה ה-20

מו"לים שונים  אור על-ידי  תווים, שראו  חוברות   116 אוסף של 
בארה"ב )בעיקר ע"י .Hebrew Publishing Co(. ניו יורק, -1897 

1922. עברית, יידיש ואנגלית.
והמלחינים.  הכותבים  ודיוקנאות  איורים  החוברות  בשערי 
עם  שירי  לצד  יהודיים-דתיים  לשירים  תווים  כוללות  החוברות 

ושירים לאומיים. 
גודל ממוצע: 31-35 ס"מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400

300. Collection of Sheet Music Leaflets – USA, 
early 20th Century

Collection of 116 sheet music leaflets, published by 
various publishers in the USA (mainly by Hebrew 
Publishing Co.). New-York, 1897-1922. Hebrew, 
Yiddish and English.
Illustrations and portraits of writers and composers 
appear on the title pages. The brochures include 
sheet music for Jewish-religious songs as well as folk 
songs and national songs. 
Average size: 31-35 cm. Overall good condition.

Opening price: $400
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קומיקס  חוברת   – יהודיים"  "גיבורי-מלחמה   .301
מוקדמת – קנדה, 1944

Jewish war heroes ]גיבורי-מלחמה יהודיים[, חוברת קומיקס 
בהוצאת Canadian Jewish Congress. ]קנדה, 1944[. אנגלית. 

חוברת שניה.
סדרת  את  לאור  הוציא  הקנדי"  היהודי  "הקונגרס   1944 בשנת 
חוברות הקומיקס "גיבורי-מלחמה יהודיים" - סדרה בת שלוש 
חוברות, מאוירות בידי George Menendez Rae, אשר חולקו 
בחינם במטרה להראות כי היהודים לוקחים חלק פעיל במאמץ 

המלחמתי. 
גיבורי- חמישה  של  סיפורם  את  מספרת  שלפנינו  החוברת 
מלחמה יהודיים. בסופה, רשימה של עיטורים אשר ניתנו לחיילים 

קנדים-יהודים, עם איורים של העיטורים. 
היהודיות  הקומיקס  מחוברות  אחת  מוקדמת,  קומיקס  חוברת 

הראשונות שנדפסו בקנדה. 
]4[ דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. 

פתיחה: $250

301. "Jewish War Heroes" – Early Comic Book – 
Canada, 1944

Jewish war heroes, a comic book published by 
Canadian Jewish Congress. [Canada, 1944]. English. 
Second issue.
In 1944 the "Canadian Jewish Congress" published the 
"Jewish War Heroes" series – a series of three comic 
books, illustrated by George Menendez Rae which 
were given away for free, in an effort to prove that 
Jews take part in the military effort. This issue tells the 
story of five Jewish war heroes. At the end appears 
a list of decorations awarded to Jewish-Canadian 
soldiers, with illustrations of the decorations.
An early comic book, one of the first Jewish comic 
books printed in Canada. 
[4] leaves, 24.5 cm. Good condition. Slight creases.

Opening price: $250

301
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נירנברג של הרטמן  כרוניקת  אינקונבולה מתוך  302. דף 
ֶׁשֶדל – רציחתם של יהודים במקלנבורג, 1493

דף אינקונבולה בודד )פוליו מס' CCLVII( מתוך ספרו של הרטמן 
Weltchronik )כרוניקת נירנברג(. נירנברג, 1493. גרמנית.  ֶׁשֶדל 

לא צבוע.
נשרפים  יהודים   - האחד  בצדו  הדף.  צדי  בשני  עץ  חיתוכי 
 ;Sternberg( בעודם בחיים במהלך הפוגרומים בעיר שטרנברג 
כפוגרום  שנודע  במה   ,1492 באוקטובר  גרמניה(.  מקלנבורג, 
לאחר  חיים,  בעודם  המוקד  על  נשרפו  יהודים   27 שטרנברג, 
העיר  של  על  מבט   – השני  בצדו  הקודש.  בחילול  שהואשמו 

קונסטנטינופול. 
30.5X42.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בשוליים 

השמאליים )אחד משוקם בנייר דבק(. שני נקבים זעירים. 

פתיחה: $350

302. Single Incunabula Leaf from Hartmann 
Schedel’s Nuremberg Chronicle – Murder of Jews 
in Mecklenburg, 1493

A single incunabula leaf (folio no. CCLVII) from 
Hartmann Schedel’s book, “Weltchronik” [commonly 
referred to as the Nuremberg Chronicle]. Nuremberg, 
1493. German. Uncolored.
Woodcuts on both sides of the leaf. The verso shows an 
image of Jews being burnt alive during the pogroms 
in the city of Sternberg, Mecklenburg, Germany. In 
October 1492, in what is known as the Sternberger 
Pogrom, 27 Jews were burned alive at the stake after 
being charged with Eucharistic Sacrilege. On the 
recto, a bird’s-eye view of the city of Constantinople. 
30.5X42.5 cm. Good condition. Slight spotting. Some 
tears around the edges on the left side (one tear restored). 
Two pin holes. 

Opening price: $350
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נירנברג של הרטמן  כרוניקת  אינקונבולה מתוך  303. דף 
ֶׁשֶדל – רציחתו של הילד סימון מטרנטו, 1493 

דף אינקונבולה בודד )פוליו מס' CCLIIII( מתוך ספרו של הרטמן 
לטינית.   .1493 נירנברג,  נירנברג(.  )כרוניקת   Weltchronik ֶׁשֶדל 

לא צבוע.
הדף נושא איור )חיתוך עץ( גדול המראה יהודים מענים, לכאורה, 
למוות, את הילד סימון מְטֶרְנטֹו )שמות היהודים מופיעים באיור(.
ב-23 במארס 1475 נעלם ילד נוצרי בשם סימון, בן שנתיים וחצי, 
לאחר  ימים  שלשה  איטליה;  שבצפון  טרנטו  בעיר  הוריו  מבית 
מכן, ערב יום שישי הטוב )יום צליבת ישו(, נמצאה גופתו בסמוך 
מלווה  העיר,  תושב  יהודי  של  בבארו(  או  במרתפו  )או  לביתו 
בריבית בשם שמואל. לאחר שנמצאה הגופה, הכריז הבישוף כי 
כל קהילת טרנטו היהודית, כולל מספר מומרים לדת הנוצרית, 
אשמים ברצח הילד. יהודי העיר נעצרו, עונו, וחלקם הוצאו להורג 
במוקד או בעריפת ראשם. סימון הועלה לדרגה של קדוש על ידי 
האפיפיור, וזכרו צוין מדי שנה בחודש מארס, עד ביטול קדושתו 
נוספים:  עץ  חיתוכי  שלשה  הדף  של  השני  בצידו   .1965 בשנת 
והרקולס  ונורבגיה,  כוכב שביט, קריסטיאן מלך דנמרק, שוודיה 

דוכס פרארה. 
דף 31.5X43.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קטנים בשוליים. 
בתחתית הדף מספר קרעים קלים משוקמים בהדבקת נייר. נתון 

בפספרטו. 

פתיחה: $400

by the name of Samuel. After the body was found, 
the Bishop announced that all of Trent’s Jewish 
community, including a number of converted Jews, is 
guilty of the child’s murder. All of the city’s Jews were 
arrested and tortured and some were executed, by 
fire or beheading. Simon was declared a saint by the 
pope, and his memory was commemorated annually 
in the month of March, until his status as a saint was 
cancelled in 1965. The recto of the leaf is illustrated 
with three additional woodcuts: a comet; Christian, 
King of Denmark, Sweden and Norway; Hercules, 
Duke of Ferrara. 
Leaf 31.5X43.5 cm. Good condition. Spotting and short 
tears around the edges. Slight tears on lower part of leaf, 
restored with pasted paper. Matted.

Opening price: $400

303. Single Incunabula Leaf from Hartmann 
Schedel’s Nuremberg Chronicle – The Murder of 
the Child Simon of Trent, 1493

A single incunabula leaf (folio no. CCLIIII) from 
Hartmann Schedel’s book, “Weltchronik” [commonly 
referred to as the Nuremberg Chronicle]. Nuremberg, 
1493. Latin. Uncolored.
Bearing a large woodcut illustration of the supposed 
ritual murder of the child Simon of Trent by Jews, 
whose names appear in the illustration.
On March 23, 1475, a two-and-a-half-year-old 
Christian child by the name of Simon disappeared 
from his parents’ home in Trent in northern Italy. 
Three days later, on the eve of Good Friday (the 
anniversary day of Jesus Christ’s crucifixion), his body 
was found near the home (or in the cellar or well) of 
a Jew who was a resident of the city, a moneylender 

304. הדפס אנטישמי – צרפת

החברתיים  ]המעמדות   Les Différentes Positions Sociales
השונים[. הדפס צבעוני. ללא שם הוצאה או מדפיס. ]צרפת? סוף 

המאה ה-19[. צרפתית. 
הדפס סאטירי-אנטישמי, בו נראות מדרגות עליהן ניצבות שבע 
מתחת  ואיכר.  קבצן  חייל,  יהודי,  כומר,  אציל,  מושל,   - דמויות 
לכל דמות רשום היגד. היהודי ניצב על המדרגה הגבוהה ביותר 

ומתחתיו מופיע ההיגד: "אני מנצח את כולכם". 
ראה הדפס דומה אשר נדפס בפרנקפורט בקטלוג "קדם", מכירה 

38, פריט 263. 
הדפס 32X40.5 ס"מ. מודבק על קרטון. מצב בינוני-טוב. קמטים, 

כתמים וקרעים. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $300

304. Anti-Semitic Print – France

Les Différentes Positions Sociales [Different Social 
Classes]. Colorful print. No indication of publisher or 
printer. [France? Late 19th century]. French.
A satiric anti-Semitic print, portraying steps on which 
stand seven figures – a governor, a nobleman, a priest, 
a Jew, a soldier, a beggar and a farmer. A caption 
appears under each figure. The Jew stands on the 
highest step. The caption reads: "I beat you all". See 
similar print, printed in Frankfurt - in the "Kedem" 
catalogue, auction no. 38, item 263.
Print: 32X40.5 cm. Mounted on cardboard. Fair-good 
condition. Creases, spots and tears. Tears around the 
edges.

Opening price: $300
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 / "Le Petit Journal" 305. פרשת דרייפוס - שני גליונות
גלויה / שקופיות זכוכית 

 Le Petit 1-2. שני גליונות של המוסף המאויר ליומון הפריזאי 
Journal. גליון ינואר 1895 - איור של דרייפוס בתאו; גליון יולי 

1899 - איור של דרייפוס עם פרקליטיו. 43X30 ס"מ, מצב טוב. 
3. גלוית זיכרון רשמית מיום שחרורו של אלפרד דרייפוס. גיאנה, 

1899. נשלחה לאמשטרדם. 9X14 ס"מ. מצב טוב.
בשקופיות:  קרטון.  בקופסת  נתונות  זכוכית  שקופיות   31  .4
מפרשת  אישים  של  ותמונות  קריקטורות  מכתבים,  צילומי 

דרייפוס. כל שקופית 9X8 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

305. Dreyfus Affair – Two Issues of "Le Petit 
Journal" / Postcard / Glass Slides

1-2. Two issues of the illustrated supplement to the 
Parisian Daily "Le Petit Journal". January 1895 issue 
– illustration of Dreyfus in his cell; July 1899 issue – 
Illustration of Dreyfus and his attorneys. 43X30 cm, 
good condition. 
3. Official souvenir postcard from the day of Dreyfus's 
release. Guiana, 1899. Mailed to Amsterdam. 9X14 
cm. Good condition. 
4. 31 glass slides in a cardboard box. Slides portray: 
photos of letters, caricatures and photos of public 
figures related to the Dreyfus affair. Each slide: 8X9 
cm. Good condition.

Opening price: $1000

306. ספר בנושא פרשת דרייפוס - פריז, 1899

 L'affaire Dreyfus et ses ressorts secrets: précis
historique, Pascha Grousset. הוצאת A. Godet, פריז, 1899. 

צרפתית.
הספר מסכם את הפרשה, מופיעים בו צילומי מכתבים, מסמכים 

ותמונות.
240 עמ', 27 ס"מ. מצב טוב, כריכה מקורית. 

פתיחה: $300

306. Book about the Dreyfus Affair – Paris, 1899

L'affaire Dreyfus et ses ressorts secrets: précis 
historique, Pascha Grousset. Paris: A. Godet, 1899. 
French.
The book, which summarizes the affair, contains 
copies of letters, documents and photos. 
240 pp, 27 cm. Good condition. Original binding.

Opening price: $300
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307. חוברת איורים אנטישמיים – פרשת דרייפוס – פריז, 
1904

 Henry מאת  הקדמה   .Chéquards, Pochards, Mouchards
Rochefort. איורים מאת Bruno. פריז, 1904. צרפתית.

חוברת עם 22 איורים אנטישמיים בשחור-לבן, מהם המתייחסים 
לפרשת דרייפוס. על העטיפה איור צבעוני. 

בעטיפה  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   37.5X27.5 עמ',   ]24[
ובמספר דפים. 

פתיחה: $250

307. A Brochure with Anti-Semitic Illustrations – 
Dreyfus Affair – Paris, 1904

Chéquards, Pochards, Mouchards. Introduction by 
Henri Rochefort, illustrations by Bruno. Paris, 1904. 
French.
Brochure with 22 anti-Semitic illustrations in black 
and white, some refer to the Dreyfus Affair. Color 
illustration on the cover. 
[24] pp, 37.5x27.5 cm. Good condition. Spotting. Tears on 
the cover and on several leaves.

Opening price: $250

308. מכתבים מחייל יהודי – שתי חוברות אנטישמיות – 
אמשטרדם, 1854-1855

Belangrijke brief van een Amsterdamschen jood ]מכתב 
מאת  אנטישמיות  חוברות  שתי  מאמשטרדם[.  מיהודי  חשוב 
 .)Jan Schenkman, 1806-1863( שנקמן  יאן  ההולנדי  הסופר 
הוצאת J. A. Schuurmans. אמשטרדם, 1854-1855. הולנדית. 

שתי חוברות מסדרת חוברות אנטישמיות מאת יאן שנקמן. כל 
חוברת בסדרה מהווה מכתב פיקטיבי מחייל יהודי המתנדב בצבא 
הצרפתי, אל אמו באמשטרדם. החוברות, אשר לעגו ליהודים, זכו 
לפופולריות רבה בזמן פרסומן ונדפסו במהדורות רבות. הן נודעו 

גם בשם "מכתבי לוי צדוק" )הפסבדונים בו חתם שנקמן(. 
 Belangrijke brief van een Amsterdamschen jood,  .1
 vrijwilliger in het Fransche leger, voor Sebastopol aan
המתנדב  מאמשטרדם,  מיהודי  חשוב  ]מכתב   …zijne moeder
בצבא הצרפתי, על יד סבסטופול, לאמו[, 1854. מהדורה עשירית. 

8 עמ', 22 ס"מ. דפים מנותקים. כתמים. קרעים קלים. 
 Tweede Belangrijke brief van een Amsterdamschen .2
jood… ]מכתב שני חשוב מיהודי מאמשטרדם[, 1855. מהדורה 
שמינית. כולל איור – דיוקן החייל. 8 עמ' )גליון לא חתוך בחלקו(. 

קרעים וכתמים קלים. 

פתיחה: $500

brochures were known also by the name “Levi Zadok 
Letters” (Schenkman’s pen-name).
1. Belangrijke brief van een Amsterdamschen jood, 
vrijwilliger in het Fransche leger, voor Sebastopol 
aan zijne moeder… [important letter from a Jew of 
Amsterdam, volunteering to the French Army, near 
Sebastopol, to his mother], 1854. Tenth edition. 8 pp , 
22 cm. Detached leaves. Spotting. Minor tears.
2. Tweede Belangrijke brief van een Amsterdamschen 
jood… [Second important letter from a Jew of 
Amsterdam], 1855. Eighth edition. Illustration – 
soldier’s portrait. 8 pp, (one sheet partly uncut). Minor 
tears and spotting.

Opening price: $500

308. Letters from a Jewish Soldier – Two Anti-
Semitic Booklets – Amsterdam, 1854-1855

Belangrijke brief van een Amsterdamschen jood 
[important letter from a Jew of Amsterdam]. Two anti-
Semitic booklets by the Dutch writer Jan Schenkman 
(1806-1863). Amsterdam: J. A. Schuurmans., 1854-
1855. Dutch.
Two booklets from an Anti-Semitic series by Jan 
Schenkman. Each brochure constitutes a fictitious 
letter from a Jewish soldier, a volunteer in the French 
army, to his mother in Amsterdam. The brochures, 
mocking Jews, were very popular when they were 
published and were reprinted numerous times. The 
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308



אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה     |  177

310. Anti-Semitic Postcards – Jewish Press – 
Vienna

Eight anti-Semitic Postcards. Printed by Bund der 
Germanen, Vienna. Part of the series "Wiener 
Judenpresse" [Jewish Viennese Press].
Featuring illustrations of Jewish stereotypes on the 
title pages of Viennese newspapers. On the reverse 
appear short texts defaming Jews. 
Very good condition.

Opening price: $350

310. גלויות אנטישמיות – עיתונות יהודית - וינה

שמונה גלויות אנטישמיות. הוצאת Bund der Germanen, וינה. 
]עיתונות-יהודית   "Wiener Judenpresse" מהסדרה  חלק 
על  סטריאוטיפיות  דמויות-יהודים  של  איורים  מציגות  וינאית[. 
בגנות  קצרים  טקסטים  האחורי  בצדם  וינאיים.  עיתונים  שערי 

היהודים. 
מצב טוב מאד.

פתיחה: $350

309. לקסיקון "כהן" – איורים אנטישמיים – וינה, 1904

 .]1904[ וינה,   .Kikeriki הוצאת  כהן[  ]לקסיקון   Kohn Lexicon
גרמנית. 

בין  המורכבת משילוב  ומילה  אנטישמית  קריקטורה  עמוד  בכל 
השם "כהן" למילה נוספת, כך לדוגמה איור של יהודי הנבעט אל 

הרחוב מלווה בכיתוב Conflict – Kohn Fliegt )כהן עף(. 
26 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים כריכה פגומה.

פתיחה: $350

309. "Kohn" Lexicon – Anti-Semitic Illustrations 
– Vienna, 1904

Kohn Lexicon, Vienna: Kikeriki, 1904. German.
On each page appears an anti-Semitic caricature 
together with a word composed of the name "Kohn" 
and an additional word - the two words create a 
mocking combination. For example, an illustration of 
a Jew kicked out to the street is titled "Conflict (Kohn 
Fliegt)" (Cohen flies). 
26 pp, 21 cm. Good condition. Minor spots, damaged 
cover.

Opening price: $350
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)הקרעים  הקפל  בקווי  קרועה  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ. 
מודבקים בנייר דבק במספר מקומות(. 

5. איור יהודי מנגן בכינור, לרגליו גולגלות ועצמות. במרכז הכיתוב 
קפיטליזם".  קומוניזם,  החופשיים,  הבונים  דמוקרטיה,  "נשקו: 
בקווי  קלים  קרעים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   48.5X69.5

הקפל, משוקמים בנייר דבק. 

פתיחה: $3500

נחשים.  לארבעה  הופכים  וזקנו  פאותיו  אשר  יהודי  איור   .2
החופשיים,  הבונים  דמוקרטיה,  "נשקו:  הכיתוב  בתחתית 
קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   48.5X68 קפיטליזם".  קומוניזם, 

קרעים קלים בקווי הקפל, משוקמים בנייר דבק. 
3. איור יהודי; ידו האחת מונחת על גלובוס, מאחורי ראשו מגן-
עולמית  על שליטה  היהודי  "...אבל החלום  הכיתוב  דוד. תחתיו 
יתפוגג ממהלומות הנציונליזם המתעורר. כיצד? תגלו בתערוכה 
47X70 ס"מ.  Beranek, בלגרד.  ֵמיסֹוִנית הגדולה". דפוס  האנטי 
הקפל,  בקווי  קרעים  קלים.  ופגמים  קיפול  סימני  טוב.  מצב 

משוקמים בנייר דבק.
מסביב  בחבל.  קשורים  אנשים  קבוצת  המוביל  יהודי  איור   .4
 48X69.5 המשמר!".  על  עמדו  יודעים.  לא  עדיין  "אתם  הכיתוב 

311. חמש כרזות אנטישמיות – בלגרד

חמש כרזות אנטישמיות. ]בלגרד, 1941 בקירוב[. סרבית. 
כרזות אנטישמיות מאוירות, שנדפסו לקראת "התערוכה  חמש 
האנטי ֵמיסֹוִנית הגדולה", תערוכה אנטישמית שהוצגה בבלגרד 
לחשוף  מנת  על  הנאצי,  השלטון  במימון   ,1941 מאוקטובר 
)ֵמיסֹוִנים(  החופשיים  הבונים  היהודים,  של  הקונספירציה  את 
והקומוניסטים להשתלטות על העולם ומתוך כוונה להגביר את 

השנאה כלפי קבוצות המתנגדות לגרמניה הנאצית.
גלובוס,  על  המונח  קרש  על  יושבים  ורוזוולט  צ'רצ'יל  איור   .1
כאשר במרכז הקרש ניצב יהודי. משני צדי האיור הכיתוב "האיזון 
היהודי". 68X47.5 ס"מ, במסגרת 72X51 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל. 

לא נבדקה מחוץ למסגרת.
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312. כרזה פרו-גרמנית – צ'כיה

צ'כיה(,   ,Tábor( תאבור   .H. Čeněk דפוס  פרו-גרמנית.  כרזה 
]שנות ה-40-30. כפי הנראה מתקופת מלחמת העולם השניה[.

הכיתוב  מסביב  אדומה.  בדיו   V האות  מודפסת  הכרזה  במרכז 
היהודית  הפלוטוקרטיה  השמדת  הוא  הגרמני  "הנצחון 

והבולשביזם" )צ'כית וגרמנית(. 
63X47 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. מקופלת. 

פתיחה: $500

312. Pro-German Poster – Czechoslovakia

Pro-German poster. H. Čeněk printing press, Tábor, 
Czechoslovakia, [1930s-40s. Supposedly - WW II 
period].
In the center of the poster appears the letter V in 
red ink, Surrounded by the inscription "German 
victory means extinguishing Jewish plutocracy and 
bolshevism" (Czech and German). 
63X47 cm. Good condition. Minor damages. Folded.

Opening price: $500

311. Five Anti-Semitic Posters – Belgrade

Five anti-Semitic posters. [Belgrade, ca. 1941]. Serbian.
Five illustrated anti-Semitic posters, printed for the 
"Grand anti-Masonic Exhibition", an anti-Semitic 
exhibition held in Belgrade from October 1941, 
financed by the Nazi regime, to uncover the so-calles 
Jewish, Masonic and communist conspiracy to control 
the world. The exhibition was aimed at strengthening 
hatred against groups opposing Nazi Germany.
1. Illustration of Churchill and Roosevelt sitting on a 
board placed on a globe; in the center of the board 
stands a Jew. On both sides of the illustration appears 
the caption "Jewish Balance". 68X47.5 cm, framed: 
72X51 cm. Good condition. Folding mark. Not examined 
out of frame.
2. Illustration of a Jew whose side locks and beard turn 
into four snakes. On the lower part, the inscription: 
"his weapon: democracy, freemasonry, communism, 
capitalism". 48.5X68 cm. Good condition. Folding marks. 
Slight tears within folding mark, restored with adhesive 
tape.
3. Illustration of a Jew; one of his hands is on a globe, 
behind his head a Star of David. Below is an inscription 
"…but the Jewish dream to control the world will 
dissipate by the blows of wakening nationalism. How? 
You will find out in the Grand Masonic Exhibition". 
Beranek press, Belgrade. 47X70 cm. Good condition. 
Folding marks and minor damages. Tears within folding 
marks, restored with adhesive tape.
4. Illustration of a Jew leading a group of people tied 
with a rope, encircled by the inscription "You still 
do not know, watch it!" 48X69.5 cm. Good condition. 
Folding marks. Tears within folding marks (restored with 
adhesive tape).
5. Illustration of a Jew playing the violin, a pile of skulls 
and bones at his feet. In the center: "His weapon: 
democracy, freemasonry, communism, capitalism". 
48.5X69.5 cm. Good condition. Folding marks. Slight tears 
within folding marks, restored with adhesive tape.

Opening price: $3500
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314. Guide to the Exhibition "Der Ewige Jude" – 
Berlin, 1938

"Ewige Jude" [Eternal Jew]. Berlin: Kultur-u. 
Wirtschaftswerbg Daenell, 1938. German.
Guide to the "Eternal Jew" exhibition, with pictures.
The anti-Semitic exhibition "The Eternal Jew", 
advanced by the propaganda office of the Nazi 
party, was exhibited in Munich during November 
1937-January 1938. Later on, the exhibition was set 
also in Vienna and Berlin (in the months of November 
1938-January 1939).
30, [1] pp, 21 cm. Good condition. Slight spotting. Minor 
damages caused to the cover.

Opening price: $400

314. מדריך לתערוכה "היהודי הנצחי" – ברלין, 1938

 Kultur-u. הוצאת  הנצחי[.  ]היהודי   Der "Ewige Jude"
Wirtschaftswerbg Daenell, ברלין ]1938[. גרמנית.

מדריך לתערוכה "היהודי הנצחי", מלווה תמונות. 
התערוכה האנטישמית "היהודי הנצחי", מטעם משרד התעמולה 
 –  1937 נובמבר  של המפלגה הנאצית, הוצגה במינכן בחודשים 
ינואר 1938. בהמשך הוצגה התערוכה בוינה ובברלין )בחודשים 

נובמבר 1938 – ינואר 1939(. 
קלים  פגמים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   ]1[  ,30

בעטיפה. 

פתיחה: $400

313. מדריך לתערוכה "אמנות מנוונת" – ברלין, 1937

לתערוכה  ]מדריך   Entartete "Kunst" Austellungsführer
מהדורה  גרמנית.   .]1937 או   1936[ ברלין,  מנוונת[.  'אמנות' 

ראשונה.
מדריך לתערוכה "אמנות מנוונת", מלווה תמונות. 

ציורים   650 והציגה   1937 ביולי  במינכן  נפתחה  התערוכה 
ברחבי  וגלריות  ממוזיאונים  שהוחרמו  אמנים,   112 של  ופסלים 
גרמניה. מטרת התערוכה היתה להציג את כל מה שנתפש בעיני 
בה  והוצגו  באמנות המודרנית,  וסוטה  כמנוון  הנאצית  המפלגה 
יצירות של מיטב האמנים המודרניים של המחצית הראשונה של 
המאה ה-20, ביניהם מאטיס, פיקאסו, מונק, שאגאל, קנדינסקי, 
ולמעלה  בתשלום  כרוכה  היתה  לא  לתערוכה  הכניסה  ואחרים. 

משני מליון אנשים בקרו בה. 
30, ]2[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $400

313. Guide to the Exhibition "Degenerate Art" – 
Berlin, 1937

Entartete "Kunst" Ausstellungsführer. [Degenerate 
"Art" exhibition guide], Berlin: [1936 or 1937]. 
German. 1st edition.
"Degenerate Art" exhibition guide, with pictures.
The Nazi "Degenerate Art" exhibition opened in 
Munich in July 1937 and presented 650 paintings and 
sculptures by 112 artists, confiscated from museums 
and galleries throughout Germany. The exhibition's 
aim was to exhibit whatever was perceived in the 
eyes of the Nazi party as degenerate and pervert in 
modern art. Among the works of art exhibited were 
oeuvres by leading artists of the first half of the 20th 
century, including Matisse, Picasso, Munch, Chagall, 
Kandinsky and others. Entrance was free and more 
than 2 million people visited the exhibition. 
30, [2] pp, 21 cm. Good condition. Minor damages caused 
to the cover.

Opening price: $400

313314
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315. "Do not Trust a Fox in the Meadow and a 
Jew's Oath" – Anti-Semitic Children's Book – 
Nuremberg, 1936

Trau keinem Füchs auf grüner Heid und keinem Jud 
bei seinem Eid! [Do not trust a fox in the meadow and 
a Jew's oath]. Nuremberg: Der Stürmer, Nuremberg, 
1936. German. "Do not trust a fox in the meadow 
and a Jew's oath", the first of three anti-Semitic 
children's books published by "Der Stürmer", an 
anti-Semitic newspaper edited by Julius Streicher, a 
leading figure of the Nazi regime in Germany who 
was sentenced to death in the Nuremberg trials. The 
book was written by Elvira Bauer, an 18-year-old art 
history student, and was used in many schools. The 
book compares between Jews and "typical" Germans, 
explains the traits which are characteristic of Jews and 
of Jewish names, and ends with the phrase coined by 
Heinrich von Treitschke which was adopted as a motif 
by the newspaper "Der Stürmer":"The Jews are our 
Misfortune". Accompanied by color illustrations by 
Philipp Rupperecht, a caricaturist known mainly for 
the anti-Semitic caricatures which he published in 
"Der Stürmer" under the pen-name Fips. 
[22] leaves, 25X20 cm. Good condition. Hard cover, the 
original cover is mounted on the front. Damages caused 
to the binding; tears and damages caused to the cover. 
Spotting. Inscriptions in pen on inner side of binding and 
on flyleaves. Moth damages on the flyleaf (holes).

Opening price: $1000

תכונות יהודיות ושמות יהודיים, ומסתיים באמרה שטבע היינריך 
פון טרייצ'קה ואשר אומצה כמוטו על ידי העתון "דר שטרימר": 
פיליפ  מאת  צבעוניים  באיורים  מלווה  אסוננו".  הם  "היהודים 
בעיקר  הנודע  קריקטוריסט   ,)Philipp Rupprecht( רופרכט 
בזכות הקריקטורות האנטישמיות שפרסם ב"דר שטרימר" תחת 

.)Fips( "שם העט "פיפס
]22[ דף, 25X20 ס"מ. מצב טוב. כריכה קשה, על חזיתּה מודבקת 
המעטפת המקורית. פגמים בכריכה; קרעים ופגמים במעטפת. 
כתמים. רישומים בעט בצדה הפנימי של הכריכה ובדף הפורזץ. 

פגעי עש בדף הפורזץ )חורים(. 

פתיחה: $1000 

315. "אל תבטח בשועל באחו ובשבועת היהודי" – ספר 
ילדים אנטישמי – נירנברג, 1936

 Trau keinem Füchs auf grüner Heid und keinem Jud
היהודי[.  באחו ובשבועת  בשועל  תבטח  ]אל   !bei seinem Eid
הוצאת Der Stürmer, נירנברג 1936. גרמנית. "אל תבטח בשועל 
ילדים  ספרי  שלושה  מבין  הראשון  היהודי",  ובשבועת  באחו 
בעריכת  אנטישמי  עיתון  שטרימר",  "דר  בהוצאת  אנטישמיים 
נידון  אשר  בגרמניה  הנאצי  המשטר  מראשי  שטרייכר,  יוליוס 
 Elvira( למוות במשפט נירנברג. הספר נכתב ע"י אלווירה באואר
ספר רבים.  בבתי  ושימש   ,18 בת  לאמנות  סטודנטית   ,  )Bauer
יהודים לגרמנים "טיפוסיים", מסביר על  הוא עורך השוואה בין 

315
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317. Jews in the USA – Anti-Semitic Brochure, 
1942

Die Juden in USA, uber hundert bilddokumente 
zusammengestellt von Dr. Hans Diebow [The Jews 
in the United States with more than one hundred 
photos gathered by Dr. Hans Diebow]. Published by 
NSDAP, (the Nazi Party). Berlin, 1942.
Extreme anti-Semitic booklet regarding the Jews 
in the United States, with reference, among other 
topics, to the influence of Jews on society and culture, 
and the Jewish way of life.
At the end of WW II, numerous copies of this brochure 
were destroyed by the Allied Forces.
64 pp, 24 cm. Good condition. Slight spotting. Soft cover 
with slightly worn spine. Restored tears on the title page 
and across the spine.

Opening price: $300

317. היהודים בארצות הברית – חוברת אנטישמית, 1942

 Die Juden in USA, uber hundert bilddokumente
]היהודים   zusammengestellt von Dr. Hans Diebow
בארצות הברית, למעלה ממאה תמונות שנאספו בידי ד"ר הנס 

דיבו[. הוצאת NSDAP )המפלגה הנאצית(. ברלין, 1942.
חוברת אנטישמית חריפה ביותר על יהדות ארה"ב, המתייחסת 
ולאורח  התרבות  ועל  החברה  על  היהודים  להשפעת  היתר  בין 
חייהם. בתום מלחמת העולם השנייה עותקים רבים של החוברת 

הושמדו על-ידי בעלות הברית. 
64 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה רכה עם שדרה 

בלויה מעט. קרעים משוקמים בדף השער ובשדרה. 

פתיחה: $300

316. עלון אנטישמי המזהיר מפני מי שנראה עונד טלאי 
צהוב – גרמניה, 1941 

"...Wenn Du dieses Zeichen siehst…" ]כאשר אתה רואה 
את הסמל הזה...[. עלון אשר פורסם עם כניסתו לתוקף של החוק 
]בית  צהוב.  לענוד טלאי  היהודים מעל גיל שש  כל  המחייב את 
ההוצאה של הוואפן-אס. אס.[, ]ברלין[, ]ספטמבר 1941[. גרמנית. 
את  "להזהיר"  מטרתו  אנטישמיות.  האשמות  זרוע  העלון  תוכן 
הגרמנים מפני "הסכנות" הגלומות במי שנראה עונד טלאי צהוב. 
חתום:  ושחור.  אדום  רקע  על  צהוב  טלאי  איור  הראשון  בעמוד 

.]Werner von Axster-Heudtlass[  Ax-Heu
קיפול.  סימני  טוב.  ס"מ. מצב   30 לשניים(,  )דף מקופל  עמ'   ]4[
קרע לרוחב העלון כולו )בקו הקפל(, מחוזק בנייר דבק. קרעים 

נוספים מחוזקים בנייר דבק. 

פתיחה: $300 

316. Anti-Semitic Leaflet Warning Against 
Anyone Seen Wearing a Yellow Badge – 
Germany, 1941

“Wenn Du dieses Zeichen siehst…”[“When you see 
this sign…”]. [Berlin]: [Waffen-SS Publishing Office], 
[September 1941].German.
Leaflet published by the Nazi authorities when the 
law requiring all Jews over the age of six to wear a 
Yellow Star of David came into effect. A venomous 
document filled with anti-Semitic allegations, the 
leaflet ‘warns’ German citizens against the ‘dangers’ 
embodied in anyone seen wearing a Yellow Star. 
Front cover illustrated with a Yellow Star on a red 
and black background. Signed: Ax-Heu [Werner von 
Axster-Heudtlass].
[4] pp (leaf folded into two), 30 cm. Good condition. 
Horizontal folding crease. The leaflet is torn along the 
crease, corrected with tape. Additional small tears 
corrected with tape.

Opening price: $300

316317
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319. "אל תגעו בטרנספר" – כרוז בנושא הסכם ההעברה

"אל תגעו בטרנספר!" ]1933 בקירוב[.
בין   1933 בשנת  שנחתם  ההעברה,  הסכם  בעניין  מודפס  כרוז 
להעביר  במטרה  היהודית,  לסוכנות  הנאצית  גרמניה  שלטונות 
את רכושם והונם של יהודי גרמניה לארץ ישראל. מפעל ההעברה 
עורר עימות סוער בישוב היהודי בארץ ובתפוצות, בין היתר סביב 
השאלה המוסרית של עצם ניהול משא ומתן עם הנאצים והרווח 
עמדו  ישראל  בארץ  המתרס  צדי  משני  מכך.  המופק  הכלכלי 
מפא"י, ששלטה בסוכנות היהודית והובילה את ההסכם, ומנגד, 

התנועה הרביזיוניסטית, שהתנגדה להסכם בתוקף. 
"הטרנספר פותח את שערי הארץ ליהדות גרמניה, הרואה בעליה 
לארץ את תקות-ההצלה האחת והאחרונה. יהודי! היש ברצונך 
ולהשאירה  המר  גורלה  בצפרני  הגרמנית  היהדות  את  להפקיר 

באין-מוצא?". 
דבק  שאריות  קמטים.  ומעט  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5X25

וקרעים בצד האחורי. 

פתיחה: $250

319. "Do not Touch the Transfer" – Proclamation 
Regarding the Ha'avara Agreement

"Do Not Touch the Transfer!" [ca.1933].
Printed proclamation concerning the Ha'avara 
(Transfer) Agreement, signed in 1933 between 
Nazi Germany and the Jewish Agency, aimed at 
transferring the possessions and capital of German 
Jews to Eretz Israel. The Ha'avara Agreement led 
to an extreme conflict in the Jewish Yishuv and in 
the Diaspora, mainly around the moral question of 
negotiating with the Nazis and the economic profits 
stemming from this agreement. On one side of the 
barricade stood the Mapai Party that controlled 
the Jewish Agency and led the agreement and on 
the other side stood the Revisionist Movement that 
opposed unequivocally to this agreement.
"The Transfer opens the lands' gates for German 
Jewry, which sees in Aliya the only and last hope to 
survive. Jew! Do you wish to abandon German Jewry 
and leave it to its bitter fate?" 
19.5X25 cm. Good condition. Spotting and several creases. 
Tears and glue remnants on the reverse.

Opening price: $250 

318. Collection of Anti-Semitic Publications – 
USA, 1930s-1970s

Collection of printed anti-Semitic publications 
(leaflets, booklets and single leaves). USA, 1930s-70s. 
English.
Among them: · Six anti-Semitic and anti-Communist 
proclamations, composed by Robert Edward 
Edmondson. USA, 1934-1939. Titles: Onward Christian 
soldiers!; Prof. Felix Frankfurter – his ambitious 
audacity now soars to the United States Supreme 
Court; Invisible government; Are you a communist, 
Mr. Dickstein?; Justice Brandeis unfit?; Jews Off Gold?.
Edmonton claims that important posts in the USA are 
engaged by Jews, complains about their aspiration 
for war, their control over economy and finance, etc. 

· The Zionist Dream of World Empire, leaflet on behalf 
of Keep America Committee, 1956. · Mysterious 
Jew Power by Gordon Winrod. · Three issues of 
the periodical "The Cross and the Flag" founded by 
Gerald L.K. Smith; with anti-Semitic essays. · "Eye 
Openers! Can you see? 1975 the deciding year! Last 
chance to save our nation", and more.
Lot of 17 items. Sizes and conditions vary. Overall good 
condition.

Opening price: $300

318. לקט פרסומים אנטישמיים – ארה"ב, שנות ה-30-70

ודפים  חוברות  )עלונים,  מודפסים  אנטישמיים  פרסומים  לקט 
בודדים(. ארה"ב, שנות ה-30-70 של המאה ה-20. אנגלית. 

ואנטי-קומוניסטיים,  אנטישמיים  כרוזים  ששה   · ביניהם: 
 .1934-1939 ארה"ב,  אדמונדסון.  אדוארד  רוברט  על-ידי  נכתבו 
 Onward Christian soldiers!; Prof. Felix כותרותיהם: 
 Frankfurter – His ambitious audacity now soars to the
 United States Supreme Court; Invisible government;
 Are you a Communist, Mr. Dickstein?; Justice Brandeis
כך  על  אדמונדסון  קובל  בכרוזים   .Unfit?; Jews Off Gold?
יהודים, על שאיפתם  בידי  שמשרות חשובות בארה"ב תפוסות 

של היהודים למלחמה, על שליטתם בכלכלה ובכספים, ועוד.
 Keep עלון מטעם ,The Zionist Dream of World Empire ·
 Mysterious Jew העלון   ·  .America Committee, 1956
Power, מאת Gordon Winrod. · שלושה גליונות כתב-העת 
The Cross and the Flag מייסודו של ג'רלד ל. ק. סמית'; עם 
 Eye Openers! Can you see? 1975" · .מאמרים אנטישמיים
 · ."the deciding year! Last chance to save our nation

ועוד. 
סה"כ 17 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

318
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הקרן  מטעם  כרוז   – בגולה"  רכושכם  את  "הצילו   .321
הקיימת לישראל

"חברים עולים! הצילו את רכושכם בגולה", כרוז מודפס מטעם 
הקרן הקיימת לישראל בנושא השבת רכוש נספי השואה. דפוס 

"הדיוק", תל-אביב, ]1945-1947 בקירוב[. עברית ויידיש.
בארצות  הנאצי  הכובש  של  ההשמדה  "במסע  דו-לשוני.  כרוז 
אירופה אבדו 6000000 אחים יקרים. אין אתם, היורשים החוקיים 
רשאים להפקיר את רכושכם שהוא רכוש העם...הקהק"ל רואה 
את עצמה חייבת לדאוג לכך שרכוש זה לא ירד לטמיון, ושישמש 
משפטיות  מחלקות  הקימה  הקהק"ל  במולדת.  לנמצאים  סעד 
נוספה  הכרוז  בסוף  הרכוש...".  להצלת  אירופה  ארצות  בכל 
פועלי  סניף  "הצלת" הרכוש:  בנושא  לפניות  בכתב-יד הכתובת 

אגודת ישראל בתל-אביב. 
וקמטים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   55X40 במסגרת  ס"מ,   49X34

קשקושים בעפרון. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $300

321. "Save your Property in the Diaspora" – 
Poster Issued by the JNF

"Olim Friends! Save your Property in the Diaspora", 
printed poster, published by the JNF regarding the 
return of holocaust victims' property. "Hadiyuk" 
printing press, Tel-Aviv, [ca.1945-47]. Hebrew and 
Yiddish.
Bi-lingual poster. "…we lost 6000000 dear brothers. 
You, legal successors, are not supposed to abandon 
your property which is the people's property…JNF has 
established legal departments all over Europe to help 
save this property…" An address was added by hand 
for enquiries regarding "saving" property: Po'alei 
Agudat Israel branch in Tel-Aviv. 
49X34 cm, framed: 55X40 cm. Good condition. Spots and 
creases. Scribbles in pencil. Not examined out of frame.

Opening price: $300

320. Wake Up Israel! – Boycott German Products 
– Tel-Aviv, 1934

Wake up Israel! [edited by I. Korland and S. Friedman]. 
"Eretz" printing press, Tel-Aviv, 1934.
A brochure with essays calling to boycott German 
products. A list of merchants who signed declarations 
to boycott German products appears in the brochure. 
On the front cover appears an illustration of a man 
shattering a swastika. On his shirt – a Star of David. 
20 pp, 29.5 cm. Good condition. Central folding mark. 
Minor spotting, creases and tears on the cover.

Opening price: $250

320. עורה ישראל! – קריאה לחרם על תוצרת גרמנית – 
תל-אביב, 1934

עורה ישראל!, ]בעריכת י. קורלנד וש. פרידמן[. דפוס "ארץ", תל-
אביב תרצ"ד )1934(. 

גרמנית  תוצרת  להחרמת  הקוראים  מאמרים  ובה  חוברת 
והעוסקים בחרם. כולל רשימת סוחרים אשר חתמו על הצהרות 
גבר  איור  הקדמית  העטיפה  על  גרמניה.  תוצרת  את  להחרים 

המנתץ צלב קרס. על חולצתו מופיע מגן-דוד. 
20 עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל במרכז החוברת. כתמים, 

קמטים וקרעים קלים על העטיפה.

פתיחה: $250
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323. Poster – Two Years to the Warsaw Ghetto 
Uprising, 1945 – Witold Kalicki

Poster commemorating two years to the Warsaw 
Ghetto Uprising, 1945.
An impressive illustration in black and white by the 
artist Witold Kalicky: a pair of fighters, a man and 
a woman on the background of a wall and burning 
buildings. An inscription in Polish surrounds the 
illustration: "Czesc Bohaterom Powstania w Ghetcie 
Warszawy" [Heroes of the Warsaw Ghetto Uprising].
Witold Kalicki (1915-1983), artist, native of Warsaw. 
Painter, illustrator and designer of posters.
52X71 cm. Good-fair condition. Folding marks. Spots and 
tears within folding marks.

Opening price: $2500

ויטולד   –  1945 ורשה,  גטו  למרד  שנתיים   - כרזה   .323
קליצקי

כרזה לציון שנתיים למרד גטו ורשה. ורשה, 1945.
זוג   :Witold Kalicki האמן  מאת  בשחור-לבן,  מרשים  איור 
מסביב  בוערים.  ובניינים  חומה  רקע  על  ואשה,  גבר  לוחמים, 
 Czesc Bohaterom Powstania w Ghetcie" :כיתוב בפולנית

Warszawy" ]גיבורי מרד גטו ורשה[.
Witold Kalicki )1915-1983(, אמן, יליד ורשה. עסק בציור, איור 

ועיצוב כרזות.
52X71 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. כתמים וקרעים בקווי 

הקפל. 

פתיחה: $2500

322. "הצילו" – כרזה מטעם הוועד למען פליטים יהודים 
בהולנד – האג

יהודים  פליטים  למען  "הוועד  מטעם  כרזה  ]הצילו[,   Helpt
דפוס   .)Comite voor Joodsche Vluchtelingen( בהולנד" 
 Jan Lavies עיצוב:   .]1937/1938[ האג,   .Lankhout ליטוגרפי 

)חתום בדפוס(. 
פליטים  למען  "הוועד  מטעם  ליטוגרפי,  בדפוס  צבעונית  כרזה 
יהודים בהולנד". באיור נראים דמות גבר בצדודית, על רקע אדום, 

ומשפחה נמלטת. 
משוקמים  קרעים  מספר  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   53X72

שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $2300

322. "Helpt" – Poster on behalf of The Committee 
for Jewish Refugees in Holland – Hague

Helpt (Help), poster issued by "The Committee for 
Jewish Refugees in Holland" (Comite voor Joodsche 
Vluchtelingen). Lankhout, Lithographic printing. The 
Hague, [1937/1938]. Design: Jan Lavies (signed in 
print).
Poster in color, in lithographic printing, issued by 
"The Committee for Jewish Refugees in Holland". The 
illustration portrays a profile of a male figure, on a 
red background, and a family fleeing. 
53X72 cm. Good condition. Folding marks, several tears 
professionally restored. Cloth backed for display and 
preservation.

Opening price: $2300
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325. Poster – Boxing Championship – She'erit 
HaPleita in Germany, 1947

Poster – invitation to a She'erit HaPleita Boxing 
Championship in the American Zone in Germany. 
Munich, 1947. Yiddish.
Invitation to a boxing championship between Jewish 
sports groups in the American zone in Germany which 
took place in a circus in Munich (Circus Krone) in the 
end of January 1947. On the upper part appears a 
Star of David, in orange, and two figures of Jewish 
boxers. On the upper part: the emblem of the "Sports 
Societies in Germany".
43X59.5 cm. Very good condition. Folded.
From the estate of Dr. Boris Pliskin.

Opening price: $1200

325. כרזה – אליפות אגרוף – שארית הפליטה בגרמניה, 
1947

באזור  הפליטה  שארית  של  האגרוף  לאליפות  הזמנה   – כרזה 
האמריקני בגרמניה. מינכן, 1947. יידיש.

הזמנה לאליפות האגרוף של קבוצות הספורט היהודיות באזור 
 Circus( מינכן  של  בקרקס  נערכה  אשר  בגרמניה,  האמריקני 
Krone( בסוף ינואר 1947. בחלקה העליון מגן-דוד בצבע כתום 
אגודת  "חבר  סמל  בראשה  יהודים.  מתאגרפים  דמויות  ושתי 

הספורט בגרמניה". 
43X59.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מקופלת.

מקור: עזבון ד"ר בוריס פליסקין. 

פתיחה: $1200

324. כרזה - חמש שנים למרד גטו ורשה – לינץ, 1948

גטו  למרד  שנים  חמש  לציון  כרזה  אויפשטאנד,  געטא  יאר   5
ורשה מטעם נציבות בית"ר ומרכז הצה"ר באוסטריה. עיצוב: צבי 

זילבערמאן. הוצאת Unser Ziel. לינץ, ]1948[. עברית ויידיש.
איור של שלשלת ברזל המחברת בין מספר תמונות: דיוקנאותיהם 
רזיאל  דוד  יוסף,  בן  בית"ר שלמה  ולוחמי  יוסף טרומפלדור  של 
היהודים  המורדים   - בונטארן"  יידיע  ערשטע  )"די  גרונר  ודב 
בית"ר  לוחמי  שמות  עכו;  בכלא  ז'בוטינסקי  זאב  הראשונים(; 
גלזמן,  יוסף  של  ודיוקן  ורשה  גטו  מרד  במהלך  שנפלו  וצה"ר 
וילנה בתקופת השואה.  חבר בית"ר ומראשי המחתרת של גטו 
בתחתית הכרזה ציטוט ביידיש מתוך שיר הפרטיזנים היהודים: 
וועט נאך אונזער אויסגעבענקטע שעה ס'וועט א פויק  "קומען 
ַיַעל  ִנְכַסְפנּו לֹו עֹוד  טאן אונזער טראט מיר זענען דא!" )"ֶזה יֹום 

ְוָיבֹוא, ּוִמְצָעֵדנּו עֹוד ַיְרִעים: ֲאַנְחנּו ּפֹה!(. 
60X85 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול, קמטים וכתמים. קרעים, 

חלקם משוקמים בהדבקת נייר. 

פתיחה: $1000

324. Poster – Five Years to the Warsaw Ghetto 
Uprising – Linz, 1948

5 Yor Ghetto Oyfshtand, poster commemorating 
five years to the Warsaw Ghetto Uprising, issued by 
Beitar commissionership and Tzohar center in Austria. 
Design: Zvi Zilberman. Linz: Unser Ziel, [1948]. Hebrew 
and Yiddish.
Illustration of an iron chain connecting between 
several photos: portraits of Joseph Trumpeldor and 
Beitar fighters Shlomo Ben Yossef, David Raziel and 
Dov Gruner ("di ershte yidie bontarn – the first Jewish 
rebels); Ze'ev Jabotinsky in the Acre Jail; names of 
Beitar and Tzohar fighters who died during the 
Warsaw Ghetto Uprising and a portrait of Joseph 
Glasman, Beitar member and one of the Vilnius 
Ghetto Underground Organization leaders during the 
holocaust. On the lower part of the poster appears 
a citation in Yiddish from the Jewish Partisans song: 
"….mir zenen do!" 
60X85 cm. Fair condition. Folding-marks, creases and 
stains. Tears, some of which are restored.

Opening price: $1000
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327. אלכס לאון – ציור מקורי, 1935

ציור מקורי מאת האמן אלכס לאון, 1935.
פחם ודיו על נייר עבה. חתום )L. A?( ומתוארך.

תיאור רחוב ובמרכזו קבוצת יהודים, אשר כל דרכיהם נחסמות 
על ידי מגפיים צבאיות.

23X27.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים זעירים בארבעת הפינות. 

פתיחה: $800

327. Alex Leon – Original Drawing, 1935

Original drawing by the artist Alex Leon, 1935.
Charcoal and ink on heavy paper. Signed (L.A.?) and 
dated.
Scene of a street and a group of Jews. All the roads 
are blocked by military boots.
23X27.5 cm. Good condition. Slight tears at all four 
corners.

Opening price: $800

326. אלכס לאון – ציור מקורי, 1935

ציור מקורי מאת האמן אלכס לאון, 1935. 
עפרון, גרפיט ודיו על נייר. חתום ומתוארך. 

בעבודה זו, המתארת את רדיפת אנשי הרוח, נראה גבר צלוב על 
צלב המורכב מעפרון ועט. סביב הצלב כרוכים שני נחשים אשר 
גדול,  צלבי קרס. ברקע צלב קרס  גופיהם ובפיהם מופיעים  על 

עפרון וניירות קרועים. 
וקרעים בפינות. קרע  זעירים  נקבים  25.5X23.5 ס"מ. מצב טוב. 

של כ-8 ס"מ בצד הימני העליון, משוקם בנייר דבק. 

פתיחה: $800

326. Alex Leon – Original Drawing, 1935

Original drawing by the artist Alex Leon, 1935.
Pencil, graphite and ink on paper. Signed and dated. 
This drawing, portraying the persecution of 
intellectuals, presents a man crucified on a cross, 
consisting of a pencil and pen. Two snakes are 
wrapped around the cross with swastikas on their 
bodies and in their mouths. A large cross, a pencil and 
torn papers are seen in the background.
25.5X23.5 cm. Good condition. Miniature holes and tears 
at the corners. Tear of about 8 cm on the upper right, 
restored with adhesive tape.

Opening price: $800

אמן   ,)1907-1944 ?  ,Sándor Löwinger( לוינגר  שנדור 
אלכס  העט  שם  תחת  יצר  אשר  רומניה,  יליד  יהודי, 
כדפס  לעבוד  החל   1927 בשנת   .)Alex Leon( לאון 
תערוכות  במספר  הוצגו  שיצר  הליטוגרפיות  באוראדיה. 
בסגנון  התאפיינו  המוקדמות  עבודותיו  מ-1930.  החל 
אקספרסיוניסטי, רבות עסקו בנושאי מלחמה, תיארו את 
רדיפת היהודים ושיקפו אידיאולוגיה קומוניסטית. בשנת 
1936 נסע ללמוד אמנות בפריז ונרשם לאקדמיית רנסון 
(Ranson Academy(; למד, בין היתר, אצל מארק שאגאל 
שובו  עם   .)Maillol( מאיול  אריסטיד  והצייר  הפסל  ואצל 
לרומניה השתקע באוראדיה. בשנת 1943, לאחר שצפון 
העבודה"  ל"שירות  גויס  להונגריה,  סופחה  טרנסילבניה 
)יחידות של עבודה בכפייה בחזיתות השונות בהן נלחם 
מושא  שהיו  גורמים  הופנו  אליהן  אשר  ההונגרי,  הצבא 
ב-1944,  יהודים(.  ובראשונה  בראש  השלטון,  לעוינות 
המועצות  לברית  נמלט  רפואי,  לטיפול  זקוק  בעודו 
באוקראינה  נפטר  הנראה,  כפי  לצבא הסובייטי.  והצטרף 

ב-1944. 

Sándor Löwinger (1907-1944?), Jewish artist, native 
of Romania, who used the pseudonym Alex Leon to 
sign his works. In 1927 started to work as a printer 
in Oradea. Since 1930 the lithographs he created 
were exhibited in several exhibitions. His early works 
were characterized by an expressionist style, many 
featuring themes of war, persecution of Jews, and 
reflecting a communist ideology. In 1936 he went to 
Paris to study art and was admitted to the Ranson 
Academy; he was a student of Marc Chagall and 
the sculptor and painter Aristide Maillol. When he 
returned to Romania he settled in Oradea. In 1943, 
when Transylvania was annexed to Hungary, he was 
drafted to Labour service (units of forced labor in the 
various fronts where the Hungarian army fought, 
and where mainly Jews were sent). In 1944, while in 
need of medical treatment, he escaped to the Soviet 
Union and joined the Soviet Army. He presumably 
died in 1944 in Ukraine. 
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327



188  |  אוקטובר 2014  

329. Siddur with Ownership Inscription – Lodz 
Ghetto

Siddur Sha'arei Tefilah, Sephardic version. Published 
by Avraham Kahana, Warsaw, 1934.
A miniature Siddur, in original leather binding. On the 
title page and on the page facing it appear ownership 
inscriptions: "Reuven Weltzman" (in Hebrew) (and 
an address) and in Latin characters: "R. Weleman, 
Litzmant Stadt" (getto)" (and an address). Reuven 
Weltzman is listed in the "Central Databse of Shoah 
Victims' Names" in "Yad Vashem" -Reuven Weltzman 
(son of Binyamin and Haya Sarah), born in Kotno 
1887, and murdered in Lodz Ghetto in 1942. 
472 pp (ending missing?), volume 8.5 cm. Fair-good 
condition. Torn and loose spine. Several loose leaves.

Opening price: $500

329. סידור עם רישום בעלות מגטו לודז'

ורשה,  כהנא,  אברהם  הוצאת  ספרד.  נוסח  תפלה  שערי  סדור 
תרצ"ד 1934. 

ובעמוד  השער  בעמוד  מקורית.  עור  בכריכת  מיניאטורי,  סידור 
שמולו מופיע רישום של בעלי הספר: "ראובן ועלצמאן" )וכתובת( 
וכן בלעז: ")getto( R. Weleman, Litzmant-stadt" )וכתובת(. 
"יד  ברשומות "המאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה" של 
ושם" מתועד שמו של ראובן ולצמן )בן בנימין וחיה שרה(, יליד 

קוטנו 1887, שנספה בגטו לודז' בשנת 1942. 
שדרה  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   8.5 כרך  חסר?(,  )הסוף  עמ'   472

קרועה ורופפת, כריכה רופפת. מספר דפים רופפים. 

פתיחה: $500

328. שבעה תצלומים מגטו ורשה

בגטו  שצולמו  תצלומים  שבעה  ובו  תצלומים  אלבום  מתוך  דף 
ורשה. ]פולין, ראשית שנות ה-40[. 

על הדף מודבקים שבעה תצלומים המציגים את רחובות הגטו 
 Das Judische getto bei" יד:  בכתב  כותרת  עליו  ונוספה 
תצלומים  האחורי  בצדו  בורשה[.  היהודי  ]הגטו   "Warschau
נוספים )של חיילים גרמניים ומראות אחרים מתקופת המלחמה(. 

תצלומים: 6.5X9 ס"מ, דף: 22X29 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

328. Seven Photographs from the Warsaw Ghetto

Single leaf from a photo-album with seven photos 
taken in the Warsaw Ghetto. [Poland, early 1940s].
Seven photos are mounted on the leaf, portraying the 
Ghetto streets, with a handwritten title: "Das Judische 
getto bei Warschau" [Jewish Ghetto in Warsaw]. On 
the reverse appear additional photos (of German 
soldiers and other scenes of the war period). Photos: 
6.5X9 cm, leaf: 22X29 cm. Good condition.

Opening price: $1000
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330. Organization of Polish Jews in Eretz Israel 
– Three Documents, 1941-1943 – Early Reference 
to the Holocaust

Two documents on behalf of "a group of Jewish 
authors and journalists, natives of Poland" and a tri-
lingual notice about a memorial meeting in memory 
of the Jewish-Polish politician Szmul Zygielbojm. 
Jerusalem and Tel-Aviv, 1941-1943.
1. Printed document – resolutions of the founding 
session of the "Group of Jewish authors and journalists 
natives of Poland", 1941. Yiddish.
2. "Polish Jewry under Nazi Regime", a printed leaflet 
published by "the committee for the publication of 
the 'Pinkas' (group of Jewish authors and journalists, 
natives of Poland). Tel-Aviv, 1943. Leaflet (leaf 
folded into four) printed for the publication of the 
"HaPinkas" – a memorial book for Polish Jewry. "When 
the war broke out, we succeeded, a group of Jewish 
authors and journalists, to escape, miraculously, and 
to arrive through several countries to Eretz Israel…we 
only have one weapon: a pen. …the 'Pinkas' disgraces 
the Nazis and at the same time is the book of the 
tortured victims, a 'Yizkor' book and a memorial 
monument ….the public will determine the intensity 
of our future work…"
3. A printed notice announcing a meetings in memory 
of Szmul Zygielbojm. Tel-Aviv, June 1943. Yiddish, 
Hebrew and Polish. Szmul (Shmuel) Mordechai 
(Arthur) Zygielbojm (1895-1943), a Jewish-Polish 
politician, leader of the "Bund" and member of the 
National Council of the Polish Government In-Exile. 
Committed suicide in protest against the indifferent 
approach of the allied forces to the holocaust.
Sizes and conditions vary.

Opening price: $400

להמלט, בדרך נס, ולהגיע דרך כמה וכמה ארצות וגבולות לארץ-
ה'פנקס'  הכתב...  העט.  ויחיד:  אחד  נשק  אך  בידינו  ישראל... 
משמש כתב-אשמה ותעודת-קלון לנאצים ויחד עם זה גם ספרם 
לנופלים...  ומצבת-זכרון  'יזכור'  ספר  והמעונים,  הקדושים  של 

בעזרת הקהל – תלויה האינטנסיביות של עבודתנו בעתיד...". 
3. מודעה מודפסת על אספת אבל לזכר שמואל זיגלבוים. תל-
אביב, יוני 1943. יידיש, עברית ופולנית. שמואל מרדכי )ארתור( 
"הבונד"  מנהיג  יהודי-פולני,  פוליטיקאי   ,)1895-1943( זיגלבוים 
וחבר במועצה הלאומית של הממשלה הפולנית הגולה. התאבד 

כמחאה לאדישות בעלות הברית בנוגע לשואה.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

330. ארגון יהודי פולין בארץ ישראל - שלושה מסמכים, 
1941-1943 – אזכור מוקדם לשואה

יוצאי  יהודים  ועתונאים  סופרים  "קבוצת  מטעם  מסמכים  שני 
פולין" ומודעה תלת-לשונית על אסיפת אבל לזכר הפוליטיקאי 
היהודי-פולני שמואל זיגלבוים. ירושלים ותל-אביב, 1941-1943.

1. מסמך מודפס – החלטות מאסיפת היסוד של "קבוצת סופרים 
ועתונאים יהודים יוצאי פולין, 1941. יידיש. 

חוברת  הנאצים",  שלטון  תחת  פולין  יהדות  של  "הפנקס   .2
סופרים  )קבוצת  ה'פנקס'  להוצאת  "הועד  בהוצאת  מודפסת 
ועתונאים יהודים יוצאי פולין(. תל-אביב, תש"ג )1943(. חוברת 
של  לאור  הוצאתו  לקראת  נדפסה  אשר  לארבע(  מקופל  )דף 
"בראשית  פולין.  יהודי  קהילת  של  זכרון  ספר   - "הפנקס" 
יהודים,  ועתונאים  סופרים  קבוצת  הצלחנו,  הנוכחית  המלחמה 
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– עדויות אשר  ורשה"  גטו  נשכח את טבח  לא  "פן   .332
נאספו בידי הקונגרס היהודי העולמי - ניו-יורק, 1943

 Lest We Forget the Massacre of the Warsaw Ghetto, A
 Compilation of Reports received by the World Jewish
 Congress and by the Representation of Polish Jewry
התקבלו  אשר  דו"חות  לקט  ורשה,  גטו  טבח  את  נשכח  לא  ]פן 
 Spett ע"י הקונגרס היהודי העולמי ונציגות יהדות פולין[. דפוס

Printing Company. ניו-יורק, 1943. אנגלית.
עדויות על הנעשה בגטאות בפולין, אשר נאספו בידי "הקונגרס 
היהודי העולמי" ו"נציגות יהדות פולין" ותורגמו לאנגלית. כולל 

שרטוט של שטח מחנה ההשמדה טרבלינקה.
מנותקת,  עטיפה  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   40
קשקושים  כולה.  החוברת  לאורך  קו-קפל  בשדרה.  קרעים  עם 

בעפרון. 

פתיחה: $500

332. "Lest We Forget the Massacre of the 
Warsaw Ghetto" – Testimonies Received by the 
World Jewish Congress – New-York, 1943

Lest We Forget the Massacre of the Warsaw Ghetto, A 
Compilation of Reports received by the World Jewish 
Congress and by the Representation of Polish Jewry, 
New-York: Spett Printing Company, 1943. English.
Testimonies from Ghettos in Poland, collected 
and translated into English by the "World Jewish 
Congress" and the "Representatives of Polish Jewry". 
With a drawing of Treblinka Extermination Camp. 
40 pp, 21.5 cm. Good-Fair condition. Spots. Detached 
cover, with tears across the spine. Folding mark throughout 
the brochure. Scribbles in pencil.

Opening price: $500

331. עדות ממחנה ההשמדה בטרבלינקה – אוגוסט 1943

]תל- בטרבלינקה".  ממחנה-ההשמדה  "עדות  מודפס,  עלון 
אביב?[, אוגוסט 1943.

בראש העלון "פנימי לא לפרסום – קראת מסור לחברך!". עדות 
יהודי  זו, היא בין העדויות המודפסות הראשונות של  מצמררת 
בעדות,  להמלט.  והצליח  בטרבלינקה  ההשמדה  בגיא  שהיה 
במשרפות  עבודתו  ותיאור  בגטו  החיים  של  מפורטים  תיאורים 
בטרבלינקה. הכותב לא מזכיר שמות ומקומות על מנת לשמור 

על חשאיותם של מי שעזרו לו להמלט.
6 עמ', )עמוד אחד מקופל(, 23 ס"מ. מצב בינוני. חורים, כתמים, 

שיקום מקצועי.

פתיחה: $250

331. Treblinka Extermination Camp Testimony – 
August 1943

Printed leaflet, "Treblinka Extermination Camp 
Testimony" (Hebrew). [Tel-Aviv], August 1943.
On the leaflet appears the inscription "Internal not 
for publication – you read it – pass it on to your 
friend!" This horrifying testimony is one of the first 
printed testimonies delivered by a Jewish survivor of 
the Treblinka extermination camp, who managed to 
escape. The testimony delineates in detail life in the 
Ghetto as well as a personal description of the work 
in the crematoriums. The writer does not mention 
names and sites in order to protect those who assisted 
him. 
6 pages (one folded leaf), 23 cm. Fair condition. Holes, 
spotting. Professionally restored.

Opening price: $250
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333. "מלח בעיניים" – מוסקבה, 1944

א.  איורים:  גוטינסקי[.  ]בנימין  גוטיאנסקי  ב.  אויגן,  די  אין  זאלץ 
הפטר. הוצאת "דער עמעס", מוסקבה, 1944. יידיש.

מלוות  הנאצית,  וגרמניה  היטלר  בגנות  מחורזות  מעשיות   22
 )1905-1949( גוטינסקי  והומוריסטיים. המחבר,  איורים חריפים 
מעשיות  לילדים,  שירים  חיבר  ועורך.  מתרגם  יידיש,  משורר   –
בשנת  וברוסית.  ביידיש  בעיתונים  קצרים  ומערכונים  בחרוזים 
מכתמים  כותב  בתור  בתחילה  האדום,  לצבע  התגייס   1942
ותעמולה אנטי-נאצית ולאחר מכן כלוחם בחזית. תרגם את "דון 
 ;1948 שנת  בסוף  נעלם  גוטינסקי  ליידיש.  לסרוונטס  קישוט" 
יוצרים  עם  להורג  והוצא  הסובייטי  בכלא  עונה  נעצר,  כנראה 

יהודים נוספים בשנת 1949.
העטיפה.  על  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 עמ',   ]2[  ,38
קרעים קלים בעטיפה האחורית ובשדרה )העטיפה מעט רופפת(. 

פתיחה: $250

333. "Salt in the Eyes" – Moscow, 1944 

Zalts in Di Oygn, [Salt in the Eyes], B. [Binyamin] 
Gutyanski. Illustrations: A. Hafter. Moscow: Der Emes, 
1944. Yiddish.
Twenty-two rhymed stories ridiculing and mocking 
Hitler and Nazi Germany, illustrated with numerous 
harsh and humorous anti-Hitler illustrations. The 
author, Gutyanski (1905-1949) - a Yiddish poet, 
translator and editor. He composed poems for children 
and rhymed stories and short sketches for papers in 
Yiddish and Russian. Gutyanski joined the Red Army 
in 1942, at first as a writer of anti-Nazi propaganda 
and later as a soldier. He also translated Don Quixote 
into Yiddish. Gutyanski disappeared in 1948; he was 
probably arrested, tortured in a Soviet Prison and 
executed with other Jewish creators in 1949. 
38, [2] pp, 16.5 cm. Good condition. Slight spotting on 
cover. Slight tears on the back cover and on the spine 
(cover somewhat loose).

Opening price: $250
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335. Liberation of Buchenwald – Three 
Photographs

Three photos taken after the liberation of the 
Buchenwald concentration camp, [1945].

· Photo of a doll in the shape of Hitler, hung at the 
entrance to a shed. Behind it, on the shed's wall, 
an inscription in German: "Hitler must die so that 
Germany lives". 10.5X9 cm. · Photo of a shed with 
an inscription in German on one of its walls: "German 
political prisoners welcome their American friends". 
11X8.5 cm. · Photo of a parade in the camp. Divided 
on the reverse for use as a postcard. 14X9.5 cm.
Good condition.

Opening price: $400

334. Photographs of Jews in a Forced Labor 
Camp in Bulgaria, 1943 / Sidur "Tefilat Daniel", 
Sofia 1946 / Book about Bulgarian Jewry

1-6. Six photos of men in a forced labor camp in 
Bulgaria [Bulgaria], 1943.
Men wearing a Star of David on the lapel are seen 
in some of the photos. The photos are dated on 
the reverse (April-June 1943). Two photos titled in 
Bulgarian. Ca. 8.5X6 cm. Good condition.
7. Seder HaTefilot Tefilat Daniel. Sofia: "Menorah", 
1946. Sidur with a translation into Bulgarian 
(translated and arranged: Daniel Zion, chief rabbi 
of Bulgaria). At the end of the Hebrew part an 
announcement and 13 "Ikarim" in Ladino was added. 
495, [1] pp, 15 cm. Good condition. Spots. Detached 
binding.
Attached is the book Из историята на българското 
еврейство [the history of Bulgarian Jewry], by Eli 
Baruch ("Yaf'or" press, Tel-Aviv,1960;Bulgarian) with 
photos similar to the ones presented here.

Opening price: $400

335. שחרור בוכנוואלד – שלושה תצלומים

הריכוז  מחנה  שחרור  לאחר  צולמו  אשר  תצלומים  שלושה 
בוכנוואלד, ]1945[. 

· תצלום בובה בדמותו של היטלר, תלויה בפתח צריף. מאחוריה, 
כדי  למות  מוכרח  "היטלר  בגרמנית:  כיתוב  הצריף,  קיר  על 
אחד  על  אשר  צריף  תצלום   · ס"מ.   10.5X9 תחיה".  שגרמניה 
הגרמנים  הפוליטיים  "האסירים  הגרמני:  הכיתוב  מקירותיו 
מברכים לשלום את חבריהם האמריקנים". 11X8.5 ס"מ · תצלום 
כגלויה.  לשימוש  האחורי  בצדו  מחולק  המחנה.  בשטח  מצעד 

14X9.5 ס"מ. 
מצב טוב. 

פתיחה: $400

 /  1943 בבולגריה,  עבודה  במחנה  יהודים  תצלומי   .334
סידור "תפלת דניאל", סופיה 1946 / ספר בנושא יהדות 

בולגריה

בבולגריה.  עבודה  במחנה  גברים  של  תצלומים  ששה   .1-6
]בולגריה[, 1943.

בחלק מן התצלומים נראים הגברים עונדים מגן דוד על דש בגדם. 
התצלומים מתוארכים בגב )אפריל-יוני 1943(. שניים מתוארים 

בבולגרית. 8.5X6 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
 .1946 סופיה  "מנורה",  הוצאת  דניאל.  תפלת  התפלות  סדר   .7
סידור עם תרגום לבולגרית )תרגם וסידר: דניאל ציון, הרב הראשי 
של בולגריה(. בסוף החלק העברי: מודעה וי"ג העיקרים בלאדינו. 

495, ]1[ עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מנותקת. 
 Из историята на българското еврейство מצורף הספר
) דפוס  ]מתוך ההיסטוריה של יהדות בולגריה[, מאת אלי ברוך 
"יפאור", תל-אביב, 1960; בבולגרית( המלווה תצלומים הדומים 

לאלה שלפנינו. 

פתיחה: $400
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בודפשט,   – השואה  בנושא  איורים  אלבום   –  1944  .337
1945

 Fodor מאת  הקדמה   ,Péter Áldor מאת  איורים   ,"1944"
 Független Magyarorzág Kiadása הוצאת   .József

ו-Borochow-Kor, בודפשט, ]1945[. הונגרית.
אלבום ובו שמונה-עשר איורי שחור-לבן על )עמוד שלם( מאת 
האמן, ניצול השואה, Péter Áldor. האיורים מתארים את אימי 
מלחמת העולם השנייה והשואה והפגיעה ביהודים וסבלם בידי 

הנאצים והפשיסטיים המקומיים. 
]22[ דף, 29.5 ס"מ. הדפים במצב טוב מאוד. קרעים קטנים בשולי 
העטיפה ובשדרה. מספר כתמים )בעיקר על העטיפה, מעט בדף 

השער(. 

פתיחה: $300

337. Album of Holocaust Illustrations – Budapest, 
1945

“1944”. Illustrations by Péter Áldor, introduction 
by Fodor József. Budapest: Független Magyarorzág 
Kiadása / Borochow-Kor, [1945]. Hungarian.
Pictorial album containing 18 black and white, 
full-page illustrations by the Hungarian artist and 
Holocaust survivor Péter Áldor. Áldor’s chilling 
illustrations portray the atrocities of the Holocaust, 
the persecutions against the Jews and their suffering 
and repression at the hands of the Nazis and the local 
fascists, in all its horror and misery. 
[22] leaves, 29.5 cm. Leaves in very good condition. Minor 
tears around cover edges and spine. Some spotting (mainly 
on cover, some on title page).

Opening price: $300

336. "זכרו!" – פרנץ מזרל – ברן, 1946

Remember!, פרנץ מזרל. הוצאת Herbert Lang, ברן 1946. 
השואה  בנושא  ציורים  של  רפרודוקציות   26 המכיל  פורטפוליו 
פרנץ  ההדפס  ואמן  הצייר  בידי   1944-1945 בשנים  צוירו  אשר 

 .)1889-1972 ,Frans Masereel( מזרל
מהדורה ממוספרת: עותק 251 מתוך 950 עותקים אשר נדפסו 

על נייר מאט. 
]2[ דף, ]26[ לוחות, ]1[ דף. 47X31 ס"מ. כריכה קשה, עם מעטפת 
הנייר המקורית. מצב טוב. כתמי חלודה. קרעים במעטפת הנייר. 

פתיחה: $250

336. "Remember!" - Frans Masereel – Bern, 1946

"Remember!" – Frans Masereel. Bern: Herbert Lang, 
1946.
Portfolio containing 26 reproductions of holocaust 
paintings painted during the years 1944-1945 by the 
painter and graphic artist Frans Masereel, 1889-1972.
Numbered edition: copy no. 251 from an edition of 
950 copies printed on matt paper. 
[2] leaves, [26] plates, [1] leaf. 47X31 cm. Hard cover, with 
original paper cover. Good condition. Foxing. Tears on the 
paper cover.

Opening price: $250 
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בזמן המלחמה   .1908 פולין,  יליד   – פליסקין  בוריס  ד"ר 
ינובסקה  במחנה  מחתרת  חבר  והיה  כרופא  שימש 
)Janowska( בלבוב; יחד עם קבוצה קטנה הצליח להגיע 
להרי הקרפטים, שם הצטרפו ליחידת פרטיזנים סובייטים. 
בידי  האזור  שחרור  עד  הפרטיזנים  בשורות  נלחמו  הם 
הצבא הסובייטי בשנת 1944. לאחר המלחמה הגיע למינכן 
והיה לדמות בולטת בארגוני שארית הפליטה והעקורים 
ובמפלגת פועלי ציון )צ.ס.(: בין היתר עמד בראש שירותי 
הבריאות של הג'וינט במערב גרמניה. עלה לארץ ישראל 

לאחר הקמת מדינת ישראל. 

Dr. Boris Pliskin – born in Poland, 1908. Served as 
a physician during the war and was a member of 
the resistance movement in the Janowska camp 
in Lvov; succeeded to arrive, with a small group, 
to the Carpathian Mountains where they joined a 
Russian Partisans unit. The group fought with the 
Partisans until the area was liberated by the Soviet 
army in 1944. After the war, he arrived in Munich 
and became a prominent figure in She'erit HaPleita 
and refugees' organizations as well as in the Po'aley 
Zion party: among other activities, he also headed 
the Health Services of Joint Organization in West 
Germany. Made Aliya to Eretz Israel after 1948.

339. מניפסט לשארית הפליטה – הקמת מדינת ישראל

לשארית  ]מניפסט  שארית-הפליטה  דער  צו  מאניפעסט 
הפליטה[. דף בודד, ללא ציון מקום הדפסה או שנה, ]מינכן? מאי 

1948[. יידיש.
מניפסט נרגש לכבוד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, בו נכתב 
בין היתר "ליבנו עם ירושלים, בירתו הנצחית של העם היהודי". 
המדינה  ]תחי  מדינה!"  יידישע  די  לעבן  "זאל  במלים  מסתיים 

היהודית[.
]1[ דף 29.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים בשוליים. 

מקור: עזבון ד"ר בוריס פליסקין. 

פתיחה: $250

338. Second and Third Congresses of She'erit 
HaPleita – Three  Booklets and a Folder

1. 2-ter kongress fur she'erit hapleita, in der 
amerikaner zone in deitchland [second congress of 
She'erit HaPleita in the American Zone in Germany]. 
Bad-Reichenhall – 25-27 Febr. 1947, general-berikht, 
32 leaves, 20.5 cm, good condition, binding restored with 
adhesive tape.
2. 2-ter kongress fun der she'erit hapleita in der 
amerikaner zone fun deitchland [second congress of 
She'erit HaPleita in the American Zone in Germany]. 
Bad-Reichenhall February 1947. On the cover – a 
Star of David with a cut down tree and the initials 
of She'erit HaPleita. The booklet is accompanied by 
illustrated graphs concerning current matters: photos 
of heads of departments, news from camps and 
colonies, financial division, ministry of health, ministry 
of culture, ministry of sports etc. 8,12,1 pages. 21 cm, 
good condition.
3. 3-ter kongress fun der she'erit hapleits in der 
amerikaner zone fun deitchland, Bad-Reichenhall, 
March 30-April 1 1948 – general berikht [third 
congress of She'erit HaPleita in the American Zone in 
Germany, March 30 – April 1 1948 – general report]. 
Bad Reichenhall (DPC) 1948, Yiddish. On the cover – 
illustration of a cut down tree and a blue map of Eretz 
Israel. 18 pages, 20.5 cm, good condition.
4. A blue folder "3 kongress fun der she'erit hapleita 
1948" with an illustration of a golden cut down 
tree and a blue map of Eretz Israel. 32X32 cm, good 
condition, owner's name written by hand on the cover.
From the estate of Dr. Boris Pliskin.

Opening price: $1000

 - והשלישי של שארית הפליטה  הקונגרסים השני   .338
שלושה קונטרסים ותיקיה

1. 2 -טער קאנגרעס פון שארית-הפליטה, אין דער אמעריקאנער 
זאנע אין דייטשלאנד ]הקונגרס השני של שארית הפליטה באזור 
 ,1947 פעבר.   27-25 באד-רייכנהאנהאל  בגרמניה[.  האמריקני 
גענעראל-באריכט, 32 עמ', 20.5 ס"מ, מצב טוב, כריכה מתוקנת 

בנייר דבק.
דער  אין  הפליטה  שארית  דער  פון  קאנגרעס  2-טער   .2
אמעריקאנער זאנע פון דייטשלאנד ]הקונגרס השני של שארית 
הפליטה באיזור האמריקני בגרמניה[. באד-רייכנהאל, פעברואר 
פ'"  ה'  "ש'  האותיות  עם  גדוע  עץ  ולפניו  דוד  מגן  בשער   .1947
בנושאים  מאוירים  בגרפים  מלווה  החוברת  הפליטה.  שארית   –
ממחנות  ידיעות  המחלקות,  ראשי  של  תמונות  המדוברים: 
התרבות,  משרד  הבריאות,  משרד  פיננסית,  חלוקה  וישובים, 

מחלקת הספורט וכיו"ב. 8, 12, 1 עמ'. 21 ס"מ, מצב טוב.
דער  אין  שארית-הפליטה  דער  פון  קאנגרעס  3-טער   .3
אמעריקאנער זאנע פון דייטשלאנד, באד-רייכענהאל, 30 מערץ-
של  השלישי  ]הקונגרס  באריכט  גענעראל   –  1948 אפריל   1
 1 עד  במארס   30 בגרמניה,  האמריקני  באיזור  הפליטה  שארית 
העקורים(,  )מחנה  באד-רייכנהאל  כללי[.  דו"ח   –  1948 באפריל 
1948.  יידיש. בשער - איור של עץ גדוע מוזהב ומפת ארץ ישראל 

כחולה. 18 עמ', 20.5 ס"מ, מצב טוב. 
4. תיקיה כחולה "3 קאנגרעס פון דער שארית-הפליטה 1948" 
 32X32 גדוע מוזהב ומפת ארץ ישראל כחולה.  עם איור של עץ 

ס"מ, מצב טוב, שם בעלים בכתב יד על הכריכה.
מקור: עזבון ד"ר בוריס פליסקין. 

פתיחה: $1000
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שארית   – ספורט  פעילויות   – תצלומים  אוסף   .340
הפליטה

ניצולי-שואה,  בקרב  ספורט  פעילויות  המתעדים  תצלומים   32
באיזור האמריקני בגרמניה לאחר המלחמה. ]גרמניה, סוף שנות 

ה-40[. 
ברזל, מתעמלים,  כדור  אצנים, הטלת  מרוצי-שליחים,  מתעדים 
 Bayer." בחותמת  מאחור  החתומים  עתונות,  צילומי  ועוד. 

 ."Pressebild
גודל ממוצע: 17X12 ס"מ. מצב טוב מאד. 

מקור: עזבון ד"ר בוריס פליסקין.

פתיחה: $800

340. Collection of Photographs – Sport Activities 
– She'erit HaPleita

32 photos portraying sport activities among holocaust 
survivors in the post-war American Zone in Germany. 
[Germany, late 1940s].
Photos of relay-races, runners, shot put, exercises, 
and more. Press photos, ink stamped on the reverse: 
"Bayer Pressebild". 
Average size: 17X12 cm. Very good condition.
From the estate of Dr. Boris Pliskin.

Opening price: $800

339. Manifest for She'erit HaPleita – 
Establishment of the State of Israel

Manifest tsu der She'erit HaPleita [manifest for 
She'erit HaPleita]. Single leaf, no date, no printing 
location, [Munich?, Mai 1948]. Yiddish.
Emotional manifest in honor of the establishment of 
the State of Israel: "…Our heart is with Jerusalem, the 
eternal capital of the Jewish people". Ending with the 
words "zol leben di yidishe medine!" [long live the 
Jewish state]. 
[1] leaf 29.5 cm. Good condition. Folding marks. Minor 
tears on the edges.
From the estate of Dr. Boris Pliskin.

Opening price: $250
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342. Three Newspaper Issues Including Articles 
by Dr. Boris Pliskin / Documents

1-3. Three issues of "Dos vort" (zaytshrift far folks-
interesn) published by Po'aley Zion in Germany, 
Munich, February 28, 1947; August 5, 1949; August 
19, 1949. Essays by Dr. Boris Pliskin in two of the issues.
4-9. Six documents: four copies of letters sent by 
Pliskin (Munich, 1947-1948); a letter sent to Pliskin 
from the Canadian Jewish Congress; stationery of the 
Central Committee of Liberated Jews in the American 
Occupied Zone in Germany (blank). 
Size and condition vary.
From the estate of Dr. Boris Pliskin.

Opening price: $250

341. Collection of Photographs – Jewish Hospital 
in Munich – Sh'erit HaPleita

49 photos portraying the Bogenhausen Hospital in 
Munich which served as a Jewish UNRWA hospital 
after the war [Munich ca. 1948-1950].
All of the hospital's facilities are featured; the medical 
staff (among them the director Dr. Moses Osterweil), 
laundry room, kitchen, dining room and sleeping 
ward; physicians during treatment of patients, 
patients in their room, and more. 
Average size: 10.5X14 cm, some photos 12.5X17.5 cm. 
Very good condition.
From the estate of Dr. Boris Pliskin.

Opening price: $800

342. שלשה גליונות עתונים עם מאמרים של ד"ר בוריס 
פליסקין / מסמכים

פאר  )צייטשריפט  ווארט"  "דאס  עתון  גליונות  שלשה   .1-3
)צ.ס.(  פועלי-ציון  התאחדות  הוצאת  פאלקס-אינטערעסן(, 
 19  ;1949 באוגוסט   5  ;1947 בפברואר   28 מינכן,  בגרמניה, 
באוגוסט 1949. בשניים מהם מאמרים מאת ד"ר בוריס פליסקין. 
4-9. שישה מסמכים: ארבעה העתקי-מכתבים ששלח פליסקין 
מאת  פליסקין,  אל  שנשלח  מכתב   ;)1947-1948 )מינכן, 
 Central-נייר מכתבים של ה ;Canadian Jewish Congress-ה
 Committee of Liberated Jews in the American

Occupied Zone in Germany )חלק, לא היה בשימוש(. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: עזבון ד"ר בוריס פליסקין. 

פתיחה: $250

341. אוסף תצלומים – בית-חולים יהודי במינכן – שארית 
הפליטה

 Bogenhausen 49 תצלומים המתעדים את פעילות בית החולים
לאחר  אונרר"א  של  יהודי  כבית-חולים  שימש  אשר  במינכן, 

השואה, ]מינכן, 1948-1950 בקירוב[. 
בתצלומים נראים כל מתקני בית החולים, הצוות הרפואי והכללי 
הכביסה,  חדרי   ,)Dr. Moses Osterweil המנהל  )וביניהם 
המטבח, האוכל וחדרי הלינה; רופאים בזמן טיפול בחולים, חולים 

בחדריהם, ועוד. 
טוב  מצב  ס"מ.   12.5X17.5 חלקם  ס"מ,   10.5X14 ממוצע:  גודל 

מאד. 
מקור: עזבון ד"ר בוריס פליסקין. 

פתיחה: $800
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344. Photos and Documents of Displaced Persons 
Camps in Germany, 1946-1948

Collection of photos and documents which belonged 
to Yossef Windman, in Waldstadt-Poking DPC, 
Germany, 1946-1948.
Collection includes: · two member-cards of exercise 
and sports unions and sports club of She'erit HaPleita 
in the American Zone in Germany (1947). · A 
"Teudat Gius Lesherut Ha-Am" - certificate issued 
by the enlistment committee of the Jewish Agency 
in Waldstadt-Poking, 1948. · Two postcards sent to 
Windman to "Kibbutz Mizrahi" in DPC Waldstadt-
Poking. · About seventy photos (average size 
10X6 cm, some are small "Passport Photos") of the 
above DPC and other camps (Feldafing, Landsberg, 
Bamberg), including some photos of couples getting 
married in the camp in Poking. It is possible that 
some of the photos were taken still during the war. 

· Two photos of Kibbutz "LaNegev", Germany (one 
titled on the reverse "prior to my voyage to Eretz 
Israel"). · Business card of a person whose address is 
in Buchenwald DPC. Attached: 16 photos taken after 
arrival in Eretz Israel, a leaf with the verses of the song 
"Bab el Wad" and a booklet of a savings account. 
Sizes and conditions vary.

Opening price: $800

343. Diary Notebook from the Holocaust Period 
– Student in "She'erit Israel" Yeshiva, Bergen 
Belsen

Handwritten notebook, Holocaust memories. The 
writer (signed on the last page): Menachem Mendel 
Stern, "She'erit Israel" Yeshivah, Bergen Belsen, 
Camp V, Block 52, room 14. [Bergen-Belsen, ca. 1945]. 
Yiddish.
Throughout 24 pages Stern depicts his hardships 
during the holocaust: Ghetto in Dragomireşti, 
Maramures region, Romania, around Passover 1944; 
actions, rides in cattle wagons, arrival in the camp, 
daily life in the camp, transfer to Ellrich camp and 
some other events (the content of the notebook was 
not thoroughly examined).
The writing style gives the impression that Stern 
hurried to write his memories, in order to document 
his experiences reliably and in great detail. 
24 written pages, notebook: 21 cm. Good condition. 
Minor spots. Minor damages to cover.

Opening price: $1000

בגרמניה,  עקורים  ממחנות  ומסמכים  תצלומים   .344
1946-1948

אוסף תצלומים ומסמכים של יוסף וינדמן, במחנה העקורים אשר 
בולדשטט-פּוקינג )Poking, Waldstadt(, גרמניה, 1946-1948. 
ההתעמלות  אגודות  של  כרטיסי-חבר  שני   · כולל:  האוסף 
באיזור  הפליטה  שארית  של  לתרבות-הגוף  ומרכז  והספורט 
הגיוס  "תעודת  כרטיס   ·  .)1947( בגרמניה  האמריקאי  הכיבוש 
היהודית  הסוכנות  של  הגיוס  ועדת  מטעם  לשרות-העם" 
גלויות  שתי   ·  .1948  ,)Poking, Waldstadt( בולדשטט-פּוקינג 
העקורים  במחנה  מזרחי"  "קיבוץ  אל  וינדמן  אל  שנשלחו 
 10X6 ממוצע  )גודל  תצלומים  כ-שבעים   · ולדשטט-פוקינג. 
הנ"ל  העקורים  ממחנה  קטנים(  פספורט"  "צילומי  חלקם  ס"מ, 
נוספים )פלדפינג, לנדסברג, במברג(. ביניהם  וממחנות-עקורים 
מספר תצלומים של זוגות בחתונתם במחנה בפוקינג. אפשר כי 
מספר תצלומים הם מתקופת המלחמה. · שני תצלומים מקיבוץ 
"לנגב", גרמניה, )אחד מתואר בצדו האחורי "לפני נסיעתי לארץ 
ישראל"(. · כרטיס ביקור של אדם, שכתובתו במחנה העקורים 
בבוכנוולד. מצורפים: 16 תצלומים שצולמו לאחר העלייה לארץ 
ישראל, דף עליו נכתבו מילות השיר "באב אל וואד" ופנקס חסכון. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

בישיבת  תלמיד   – השואה  מתקופת  יומן  מחברת   .343
"שארית ישראל" ברגן בלזן

)חתום  הכותב  השואה.  מתקופת  זכרונות  יד,  בכתב  מחברת 
"שארית  ישיבה  )שטערין(,  שטרן  מנדל  מנחם  האחרון(:  בעמוד 
ישראל", ברגן בלזן, מחנה V, בלוק 52, חדר 14. ]ברגן בלזן, 1945 

בקירוב[. יידיש.
לאורך 24 דפים מתאר שטרן את תלאותיו בתקופת השואה: הגטו 
בדרגומירשט )Dragomireşti(, חבל מרמורש, רומניה, סמוך לחג 
הפסח בשנת 1944; אקציות, נסיעות בקרונות של בהמות, הגעה 
 ,)Ellrich( אלריך  למחנה  מעבר  במחנה,  היום-יום  חיי  למחנה, 

ואירועים נוספים )תוכן המחברת לא נבדק לעומקו(. 
מסגנון הכתיבה ניכר כי שטרן ביקש לכתוב על חוויותיו בהקדם 
ומפורטת  נאמנה  בצורה  לתעד  על-מנת  האפשריים  ובדחיפות 

את זכרונותיו. 
24 עמ' כתובים, מחברת 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים 

קלים בעטיפה. 

פתיחה: $1000
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345. Collection of Documents – "Cremona" 
Displaced Persons Camp, Italy, 1946-1948

Approximately 22 documents written in Hebrew, 
Yiddish and English, concerning various aspects of the 
Cremona DPC, Italy, 1946-1948.
Among the documents: monthly reports (Yiddish) 
of "Bialik" school, letter to "emissary of Eretz Israel 
in Italy", invitation to a "Tanz Event" on behalf of 
"Sport Club HaTikva", invitation to the wedding of 
Moshe Kasriel and Sheindl Sarah in "Kibbutz Mizrahi 
leNitzachon" and some additional invitations, "Shekel 
HaYovel" receipts 1948 Italy, letters sent to the camp, 
postcards, school's plan, and more.

The camp of Cremona was established in a building 
which was formerly used as a school and was one of 
the largest and most crowded camps in Italy. More 
than 1000 refugees, mostly Jewish, stayed in the 
camp, and in the end they all moved to Eretz Israel on 
boats of the “Haganah”. 
Size varies, good condition.

Opening price: $300

345. לקט מסמכים – מחנה העקורים "קרמונה", איטליה, 
1946-1948

כ-22 מסמכים כתובים עברית, יידיש ואנגלית, הנוגעים באספקטים 
שונים של מחנה העקורים בקרמונה, איטליה, 1946-1948. 

בין המסמכים: סיכומים חודשיים )יידיש( מבית הספר "ביאליק", 
אוונט"  ל"טאנץ  הזמנה  באיטליה",  ישראל  ארץ  ל"שלוח  מכתב 
מטעם "ספארט קלוב התקוה", הזמנה לחתונה של משה קסריאל 
עם שיינדל שרה ב"קבוץ מזרחי לנצחון" והזמנות נוספות, קבלות 
של "שקל היובל" תש"ח איטליה, מכתבים שנשלחו אל המחנה, 

גלויות, מפה של בית הספר, ועוד. 
מחנה קרמונה הוקם במבנה ששימש קודם לכן כבית ספר והיה 
בין מחנות העקורים הגדולים והצפופים באיטליה. שהו בו יותר 
באוניות  לארץ  עלו  שלבסוף  ברובם,  יהודים  פליטים,  מ-1,000 

ה"הגנה". 
גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $300
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האמריקני  באיזור  "אורט"  פעילות  בנושא  חוברת   .347
בגרמניה

Ort in US-Zone Germany ]אורט באיזור האמריקני בגרמניה[. 
נדפסה מטעם ארגון "אורט". ]גרמניה? המחצית השניה של שנות 

ה-40[. אנגלית.
חוברת בעלת אופי פרסומי ובה תיאור פעילותו של ארגון "אורט" 
הספר  בבתי  בגרמניה,  האמריקני  באיזור  העקורים  במחנות 

ובקורסים המקצועיים לשארית הפליטה, עם תצלומים רבים. 
]48[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב, קרעים בשולי המעטפת. 

פתיחה: $400

347. Brochure about "Ort" Operations in the 
American Zone in Germany

Ort in US-Zone Germany. Issued by the "Ort" 
organization. [Germany? 2nd half of 1940s]. English.
Brochure of a promotional character outlining the 
operations of "Ort" in Displaced Persons Camps in 
the US Zone in Germany, in schools and in vocational 
courses for She'erit HaPleita, with numerous photos. 
[48] pp, 20 cm. Good condition, tears around the edges 
of the cover.

Opening price: $400

346. Photo Album and Documents – US Army 
Interpreter in Post Holocaust Bavaria

Documents and photo album which used to belong 
to Maurice Schellevis (Schellekes). Bavaria, Germany, 
ca.1945-46.
Schellevis, born in Zandvoort, Holland, 1922. Was a 
war prisoner in Ebensee forced labor camp, near 
Mauthausen. After the war served as an interpreter 
for the American Army in Bavaria. It seems that for 
some time Schellevis also served as Mayor of Riederau 
am Ammersee in the region of Landsberg, Bavaria. 
Died in Haifa in 1988.
The album contains about 140 photos of post WW II 
period (some of the photos are earlier or later and 
others are family photos) as well as 25 documents, 
including: release certificate of a prisoner in Ebensee 
forced labor camp (May 1945); certificate issued in 
Landsberg, certifying that the holder was a political 
prisoner during the war (August 1945); letter of 
recommendation certifying that after his release 
Schellevis worked as an interpreter in a US Army field 
hospital (October 1945); letter of recommendation 
issued by the Red Cross in Bavaria (December 1945); 
vehicle license for driving in the American Zone 
(1946) in Germany; Driving license (Landsberg 1945); 
temporary ID issued by UNRRA (December 1946); 
Letter of recommendation written by the director of 
the Wilheim city theater, April 1946; and additional 
documents. Attached: an “U.S Army Interpreter” arm 
band and an additional fabric badge. 
Sizes and conditions vary. Album: 30X20 cm. Overall good 
condition. Documents and photos are mounted on album 
leaves. Tears and some spotting.

Opening price: $700

בצבא  מתורגמן   – ומסמכים  תצלומים  אלבום   .346
האמריקני בבוואריה לאחר השואה  

 Maurice Schellevis של  ומסמכים  תצלומים  אלבום 
(Schellekes(. בוואריה, גרמניה, 1945-1946 בקירוב. 

היה  המלחמה  בזמן   .1922 הולנד,   ,Zandvoort יליד  שלביס, 
ְנֶזה הסמוך למאוטהאוזן. לאחר  אסיר במחנה עבודות הכפיה ֶאֶבּ
בבוואריה.  האמריקני  הצבא  עבור  כמתורגמן  שימש  המלחמה 
כפי הנראה, במשך תקופה מסוימת, שימש שלביס כראש העיר 
נפטר  בוואריה.  לנדסברג,  באיזור   Riederau am Ammersee

בחיפה בשנת 1988.
שלאחר  מהתקופה  תצלומים  כ-140  כולל  שלפנינו  האלבום 
המלחמה )חלק מהתצלומים מוקדמים או מאוחרים יותר וחלקם 
תעודת- ביניהם:  מסמכים,  כ-25  וכן  משפחתיים(  תצלומים 
תעודה   ;)1945 )מאי  ְנֶזה  ֶאֶבּ עבודות  ממחנה  אסיר  של  שחרור 
שהונפקה במחנה לנדסברג, המעידה כי בעליה היה אסיר פוליטי 
שלביס,  על  המלצה  מכתב   ;)1945 )אוגוסט  המלחמה  בשנות 
בית-חולים  בשירות  כמתורגמן  עבד  שחרורו  לאחר  כי  המעיד 
מהצלב  מכתב   ;)1945 )אוקטובר  האמריקני  הצבא  של  שדה 
באיזור  לנהיגה  לרכב,  רישיון   ;)1945 )דצמבר  בבוואריה  האדום 
 ;)1945 )לנדסברג  רישיון-נהיגה  בגרמניה;   )1946( האמריקני 
מכתב   ;)1946 )דצמבר  אונרר"א  מטעם  זמנית  תעודת-זהות 
המלצה ממנהל התיאטרון העירוני בוילהיים )Wilheim(, אפריל 
 U.S. Army" סרט-זרוע  מצורפים  נוספים.  ומסמכים   ;1946

Interpreter" ותג-בד צבאי נוסף. 
טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   20X30 אלבום  משתנים.  ומצב  גודל 

המסמכים והתצלומים מודבקים בדפיו. קרעים מעט כתמים. 

פתיחה: $700
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350. ארבעה ספרים - שארית הפליטה

 Chief Rabbi's :1. הגדה של פסח, פון שארית הפליטה, הוצאת
ס"מ. מצב   18 עמ',   24  .1946 לונדון,   .)religious emergency(

טוב.
2. הגדה של פסח, הוצאת יפ"ה פרנולד. נדפסה במחנה שארית 
הפליטה פרנוואלד, ]תש"ו 1946[. יערי 2636; אוצר ההגדות 4018.
3. ספר דגל מחנה אפרים, הוצאת דג"ל, ]גרמניה[, תש"ח ]1948[. 
בפתח הספר נוספו דפי יזכור לזכר בני משפחת המדפיס שנהרגו 

בבוכנוולד ובאושוויץ. קי"ג עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. 
הגולה,  באר  ספר  ישראל,  תפארת  ספר  ישראל,  נצח  ספר   .4
בינוני, דפים  22 ס"מ. מצב   .)1946( יחד(. שנגהי, תש"ו  )כרוכים 

מנותקים. כריכה מנותקת.

פתיחה: $250

349. חמשה חומשי תורה – מתנת ועד ההצלה – מינכן, 
1947

חמשה חומשי תורה, מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. 
נדפס ע"י הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה. מינכן, תש"ז 

 .)1947(
חומש ומגלות רות, איכה וקהלת, עם פירוש רש"י ואונקלוס. לפני 
דף השער מכתב תודה לעם האמריקני ולנשיאו, מאת רבני ועד 

ההצלה, עם ציור דגל ארה"ב. שער צבעוני בדפוס ליטוגרפי.
ס, נה, ]1[, נו'-צז', מח, ]1[, מט-צז דף, 17 ס"מ. מצב טוב. כריכת 

עור נאה )עם פגמים קלים(. 

פתיחה: $250

349. Pentateuch – Gift of Va'ad HaHatzalah – 
Munich, 1947

Pentateuch, gift of Va'ad HaHatzalah to She'erit 
HaPleita. Printed by the publishing committee of 
Va'ad HaHatzalah. Munich, 1947.
Pentateuch and the Book of Ruth, Book of 
Lamentations, Kohelet, with Rashi and Onkelus 
commentaries. Preceding the title page appears a 
letter of gratitude to the American people and the 
president, from Va'ad HaHatzalah rabbis, with an 
illustration of the American flag. A title page in color, 
in lithographic printing.
60, 55, [1], 56-97, [1], 49-97 leaves, 17 cm. Good 
condition. Fine leather binding (minor damages).

Opening price: $250

348. גליונות עתונים – שארית הפליטה – מינכן, לנדסברג 
ופלדפינג - 1945

הפליטה,  שארית  פון  ארגאן  וואכנשריפט.  וועג,  אונדזער   .1-2
יידן  ארויסגעגעבן דורכן צענטראל ָקאמיטעט פון די באפרייטע 
אין בייערן, דייטשלאנד. מינכן, גליון מס' 1 – 12 באוקטובר 1945, 
גליון מס' 3 – 26 אוקטובר 1945. מצב טוב. קרעים וכתמים קלים. 
 Landsberg Lager-Cajtung, Arojgegebn fun Komitet  .3
מס'  גליון   .fun gewezene jidisze politisze gefangene
ומעט  לטיניות  באותיות  יידיש   .1945 באוקטובר   8 לנדסברג,   ,1

אנגלית.
 Dos Fraje Wort, Organ fun di  / ווארט  פרייע  דאס   .4
העקורים  ]מחנה   ,4 מס'  גליון   .bafrajte jidn in Feldfing

פלדפינג[, 26 באוקטובר 1945. יידיש באותיות לטיניות. 
5. דאס פרייע ווארט. ]מחנה העקורים פלדפינג[. דפים מודפסים 
במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל, כפי הנראה תוספת לגליון 

מיום 4 באוקטובר 1945. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב, במספר גליונות כתמים, קרעים או 

קמטים. 

פתיחה: $500

348. Newspaper Issues – She'erit HaPleita – 
Munich, Landsberg and Feldafing – 1945

1-2. Undzer veg, vokhnshrift. Irgun fun She'erit 
HaPleita, aroysgegebn durkhn tzentral komitet fun di 
beaprayte yidn in bayrn, daytchland, Munchen, issue 
no. 1 – October 12, 1945, issue no. 3 – October 26, 
1945. Good condition. Minor tears and spotting.
3. Landsberg Lager-Cajtung, Arojgegebn fun Komitet 
fun gewezene jidisze politisze gefangene. Issue 
no. 1, Landsberg, October 8, 1945. Yiddish in Latin 
characters and some English.
4. Dos Fraje Wort, Organ fun di bafrajte jidn in 
Feldfing. Issue no. 4, [Feldfing DP camp], October 26, 
1945. Yiddish in Latin characters.
5. Dos frayer vort [Feldfing DP Camp]. Typewritten 
leaves, stenciled, probably supplement to the issue of 
October 4, 1945.
Size varies, Overall good condition, spots on several issues, 
tears or creases.

Opening price: $500

348
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352. "New" Passover Haggadah – For Hitler's 
Period – Buenos Aires

Di naye hagada shel pesakh, fun der kegenvort 1933-
1945, Hitler-epoch, by Nachum (Eyov) Birenzweig. 
Buenos Aires, 1961. (Yiddish and Hebrew).
" New Haggadah of the recent period 1933-1945, 
Hitler's period ". The text is printed in Hebrew, with 
"commentaries" relating to the Holocaust, in Yiddish. 
Numerous songs are printed, also referring to the 
holocaust period. 
[2], 32, [2] pp, 15 cm. Good-fair condition, cover fastened 
with adhesive tape, spot throughout several leaves. Worn 
cover.

Opening price: $250

מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה, מינכן גרמניה, תש"ז )1947(. 
ראשונים  עמודים  שני  בינוני,  מצב  משתנה.  פגינציה  ס"מ.   21

קרועים, כריכה אחורית מנותקת. 
הפליטה,  לשארית  ההצלה  ועד  מאת  מתנה  מגילה,  מסכת   .5
מינכן גרמניה תש"ז )1947(. פגינציה משתנה, מצב בינוני, כריכה 

מנותקת. 20 ס"מ.
 American Joint Distribution הפליטה,  שארית  סידור   .6
ס"מ   21 עמ'.   ]2[  ,86  ,336  .1947 גרמניה,  מינכן   ,Committee

מצב בינוני, כריכה אחורית מנותקת. 

פתיחה: $350

351. Collection of She'erit HaPleita Books

Six books. For a complete list, please see the Hebrew 
description.

Opening price: $350

352. הגדה "חדשה" של פסח – לתקופת היטלר – בואנוס 
איירס

קעגנווארט  דער  פון  פסח,  של  הגדה  נייע  די 
)איוב(  נחום  מאת  היטלער-עּפָאכע,   ,1933-1945
ועברית(. )יידיש   .1961 איירס,  בואנוס   בירענצווייג. 
 ,1933-1945 האחרונה  התקופה  של  פסח,  של  חדשה  "הגדה 
נדפסו  לצדו  בעברית,  נדפס  ההגדה  נוסח  היטלר".  תקופת 
בהמשך,  ביידיש.  השואה,  לתקופת  המתייחסים  "פירושים" 

נדפסו שירים רבים, העוסקים אף הם בתקופת השואה.
]2[, 32, ]2[ עמ', 15 ס"מ. מצב טוב-בינוני, עטיפה מחוזקת בנייר 

דבק, כתם מתמשך לאורך מספר עמודים. עטיפה בלויה. 

פתיחה: $250

350. Four Books – She'erit HaPleita

1. Passover Haggadah, von She'erit HaPleita, published 
by Chief Rabbi's (Religious Emergency). London, 1946. 
24 pages, 18 cm. Good condition.
2. Passover Haggadah,. Printed in She'erit HaPleita 
Camp in Fernwald [1946]. Ya'ari 2636; Otzar 
HaHaggadot 4018.
3. Sefer Degel Machane Ephraim, published by DGL, 
[Germany], 1948. The book opens with Yizkor leaves 
in memory of the printer's relatives who perished in 
Buchenwald and Auschwitz. 113 pages, 21 cm. Good 
condition.
4. Sefer Netzach Israel, Sefer Tiferet Israel, Sefer Be'er 
HaGolah (bound together). Shanghai, 1946. 22 cm. 
Fair condition, detached leaves. Detached binding. 

Opening price: $250

351. אוסף ספרי שארית הפליטה

מצות  תריג'  ומנין  פירושים  ה'  עם  תורה  חומשי  חמשה   .1
להרמב"ם. המבורג, הוצאת "יבנה", תש"ח )1948(. ]2[, 823, ]4[ 
מזיקים  חורי  טוב,  מצב  מאורכו.  גדול  רוחבו  ס"מ,   15x19 עמ', 

בעמודים הראשונים.
לשארית  ההצלה  ועד  מאת  מתנה  תורה  חומשי  חמשה   .2
ורבי  בארוך  נפתלי  רבי  ההצלה  ועד  רבני  הוצאת  הפליטה, 
מכתב  השער  דף  לפני   .]1947[ תש"ז  מינכן,  בורשטין.  אביעזר 
ההצלה,  ועד  רבני  מאת  ולנשיאו,  האמריקני  לעם  תודה 
 ,]10[ ליטוגרפי.  בדפוס  צבעוני  שער  ארה"ב.  דגל  ציור  עם 
מנותק. מהשדרה  חלק  טוב,  מצב  ס"מ,   17 עמ',   ]4[  ,199 

יהודה  רבי  האדמו"ר  אמת.  שפת  פירוש  עם  אבות,  מסכת   .3
]1947[. המו"ל: אברכי ובחורי  לנדסברג, תש"ח  מגור.  ליב  אריה 
חסידי גור אודים מוצלים מאש בחסד ה', הנמצאים כעת במחנה 

לנדסברג. 114 עמ' ]2[. מצב בינוני, כריכה מנותקת, ללא שדרה.
מתנה  היומי,  דף  ללומדי  כלאים  משניות  עם  תענית  מסכת   .4

352
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355. שלוש חוברות – מחנות המעצר בקפריסין

זמן חרותנו, תכנית למסיבת חג. הוצאת סמינריון למדריכים   .1
ע"ש פ. רוטנברג בגרוש קפריסין, חול המועד פסח, תש"ח ]1948[. 

]28[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני. בלאי, קרעים וכתמים. 
הוצאת  נוימן.  מאיר  בעריכת  א',  חוברת  קפריסין,  שירון   .2
הסמינריון למדריכים של הג'וינט על שם פנחס רוטנברג בגירוש 
קפריסין, קפריסין, "מחנות החורף" )נדפס בדקיליה(, ערב ראש 
קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   48  ,]1[  .]1949[ תש"ט  השנה 

וקמטים קלים.
קפריסין.  גולי  למען  הועד   / "יבנה"  הוצאת  פסח.  של  הגדה   .3
תל-אביב, ]סוף שנות ה-40[. לב עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. 

כתמים כהים, עטיפה קרועה ומנותקת. מעט קרעים. 

פתיחה: $250

קרס,  וצלב  בריטניה  דגל  עם  מדבקה   – אקסודוס   .354
1947

הכיתוב  עם  קרס,  צלב  במרכזה  אשר  בריטניה  דגל  עם  מדבקה 
."S.S. Exodus 1947", "British Floating Dachau"

וכחלק  הבריטים  מדיניות  על  כמחאה  ביישוב  שהודפסה  יתכן 
המעפילים  ושחרור  ה"אקסודוס"  של  עגינתה  למען  מההפגנות 

בארץ-ישראל. 
גודל 7X11 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

354. Exodus – Sticker with the British Flag and a 
Swastika, 1947

Sticker with the British Flag and in its center a swastika 
and the inscription "S.S. Exodus 1947","British 
Floating Dachau".
It is possible that the sticker was printed in the Yishuv 
as a protest against the British policy and as part 
of the demonstrations for letting the "Exodus" set 
anchor and release the Ma'apilim in Eretz Israel. 
Size 7X11 cm. Very good condition.

Opening price: $250

353. תעודת תרומה לקק"ל - יער קדושי פולין

"יער קדושי פולין ע"ש קדושי פולין חללי שלטון הדמים הנאצי", 
מעצב: פרופ' פרץ ווילנברג )Perec Willenberg(, י1946.

מחורבן  המעבר  את  ומסמל  חלקים  לשלושה  מחולק  האיור 
לגאולה: מצד ימין בנין עולה בלהבות וגדר תיל, במרכז שער עם 
בצד  עצים,  ושדרת  פולין"  קדושי  "יער  תורה  מגילת  על  כיתוב 

שמאל בניין ונערים זומרים ענבים.
המעצב פרץ ווילנברג )1947-1874(, ידוע בעיקר בשל ציורי הקיר 
שצייר בבתי כנסת בפולין בין מלחמות העולם. שתי בנותיו נהרגו 

בשואה. 
12 ס"מ, מצב טוב, סימן קיפול. 

פתיחה: $250

353. Certificate for Donation to JNF – Polish 
Martyrs Forest

"Polish Martyrs Forest commemorating Polish Martyrs, 
Victims of the Nazis", Design: Prof. Perec Willenberg, 
1946.
The image is divided into three parts and represents 
transition from destruction to redemption: on the 
right – a building in flames and a barbed wire fence, 
in the center a gate with the inscription "Polish 
Martyrs Forest" and trees, on the left – a building and 
boys pruning grapevines.
Designer Perec Willenberg (1874-1947), known 
mainly for murals in synagogues in Poland between 
the World Wars. Both his daughters perished in the 
holocaust. 
12 cm, good condition, folding mark.

Opening price: $250

353
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אנגלית  מהדורה   – צטניק  ק.   – פיפל"  לו  "קראו   .357
ראשונה – עותק הגהות

 ,Anthony Blond הוצאת   .Piepels, Ka-Tze[t]nik 135633
אנגלית.   .Moshe M. Kohn מעברית:  תרגם   .1961 לונדון, 

מהדורה ראשונה. 
ההערות  הנראה,  כפי  הראשונה.  המהדורה  של  הגהות  עותק 
מאת המתרגם. בדפי הספר סומנו בעט תרגומים לא-מדוייקים, 
השמטות, הערות לעימוד וכו'. בעמודים הראשונים שינה המגיה 
את שם הספר "Piepels" ל-"They Called him Piepel". בשם 

 .t המחבר על העטיפה הושמטה האות
285 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. נייר יבש ושביר. עטיפה חסרה. 

קרעים. נייר דבק. 

פתיחה: $300

357. "They Called him Piepel" – Ka-Tsetnik – First 
English Edition – Proofreading Copy

Piepels, Ka-Tze[t]nik 135633. London: Anthony Blond, 
1961. Translated from Hebrew: Moshe M. Kohn. 
English. First edition.
Proofreading copy of the first edition. Presumably, 
the comments are by the translator. Throughout 
the book's leaves appear notes in pen: inaccurate 
translations, omissions, layout comments etc. On the 
first pages of the book the proofreader changed the 
book's title "Piepels" to "They Called him Piepel". 
The letter "t" was omitted from the author's name 
on the cover. 
285 pp, 19.5 cm. Fair condition. Dry and fragile paper. 
Cover missing. Tears. Adhesive tape.

Opening price: $300

356. Arrival of Illegal Immigrants from Cyprus to 
Haifa – Photographs

21 photos documenting the arrival of illegal 
immigrants from Internment Camps in Cyprus to the 
Haifa Port and the ceremony held in their honor. 
Haifa, 1949.
Among the photos: Photo of Captain Ike [Yitzhak 
(Ike) Ahronovitch 1923-2009, captain of the Exodus] 
from 1949. "Atzma'ut Haifa" ship, illegal immigrants 
(Ma'apilim), members of the crew, and more. 
Average size: 9X6 cm, overall good condition.

Opening price: $250

355. Three Booklets – Cyprus Internment Camps

1. Zeman Cheruteinu, program for a holiday party. 
Published by the P. Rotenberg Guides Seminary in 
the exile of Cyprus, Pesach, 1948. [28] pp, 21 cm. Fair 
condition. Wear, tears and spotting.
2. Cyprus Song Book, booklet A, edited by Meir 
Neuman. Published by the Pinchas Rotenberg Guides 
Seminary of the Joint in the Cyprus exile. Cyprus, 
"Winter Camps" (printed in Dakilya) eve of Rosh 
HaShanah 1949. [1], 48 pp, 21 cm. Good condition. 
Minor tears and creases.
3. Passover Haggadah. "Yavne" publishing / 
Committee for Cyprus Exiles. Tel-Aviv, [late 1940s]. 
32 pp, 21.5 cm. Fair-poor condition. Dark spots, torn and 
detached cover. Some tears.

Opening price: $250 

356. הגעת מעפילים מקפריסין לחיפה - תצלומים 

ממחנות  מעפילים  של  הגעתם  את  המתעדים  תצלומים   21
חיפה,  לכבודם.  שנערך  והטקס  חיפה  לנמל  בקפריסין  המעצר 

 .1949
אהרונוביץ'  )אייק(  ]יצחק  אייק  קפטן  של  תצלום  ביניהם: 
1923-2009, רב החובל של אונית המעפילים אקסודוס[ משנת 
הימי,  הצוות  אנשי  מעפילים,  חיפה",  "עצמאות  אונית   .1949

ועוד. 
גודל ממוצע: 9X6 ס"מ, מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

356
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כרזות, ביבליופיליה, בצלאל, אמנות ישראלית ובינלאומית
ראה כרזות נוספות, פריטים 322-325

Posters, Bibliophilia, Bezalel, Israeli and International Art
Additional posters – items 322-325

358. כרזה - תערוכת "בצלאל" - אנגליה, 1912

 Palestine" ,כרזה, תערוכת "בצלאל" באנגליה, "בצלאל אוולינה
Exhibition and Bazaar, לונדון, 13-14 במאי, 1912. 

בשם  מ"בזאר"  חלק  היתה  בלונדון,  שהתקיימה  זו,  תערוכה 
"תערוכת פלשתינה", שנערך ב- 14-13 במאי 1912. השתתפו בו 
גם בית הספר לבנות ע"ש אוולינה דה-רוטשילד ומוסדות אחרים. 
אשר  בכרזה,  המוזכרת  סוויטלינג,  ליידי  עמדה  המבצע  בראש 
בלונדון,  הצגתה  לאחר  לחגיגה.  לונדון  של  הקהילה  את  סחפה 
נדדה התערוכה לערים נוספות באנגליה. ראה: "בצלאל של שץ 

1929-1906" )מוזיאון ישראל, עמ' 308-304. תצלום בעמ' 307(.
77X51.5 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $350

358. Poster – "Bezalel" Exhibition – England, 
1912

Poster, "Bezalel" exhibition in England, "Bezalel 
Evelina, Palestine Exhibition and Bazaar", London, 
13-14 May, 1912.
This exhibition which took place in London, was part 
of a Bazaar titled "Palestine Exhibition", which was 
held in May 13-14, 1912. Evelina de Rothschild Girls' 
school and other institutions participated in this 
exhibition. 
This enterprise was led by Lady Swaythling, who is 
mentioned in the poster, and who enthusiastically 
led the community in London to participate in the 
celebration. Following the London exhibition the 
show was held in other towns in England. See: " 
"Bezalel by Schatz 1906-1929" (The Israel Museum, 
pp 304-308. Photo on p. 307). 
77X51.5 cm. Good condition, folding marks.

Opening price: $350

359. קונצרט למען נשות וילדי ספרד – בירוביג'ן, 1936

"קונצרט-דיווערטיסמענט", מודעת קיר על קונצרט למען נשות 
וילדי ספרד. בירוביג'ן, ]1936 בקירוב[. יידיש ורוסית.

מודעה ביידיש וברוסית, על קונצרט למטרת גיוס כספים למען 
נשות וילדי ספרד, אשר אורגן במהלך מלחמת האזרחים בספרד 

על-ידי נשות התיאטרון הלאומי ו"ועדת הרדיו" של בירוביג'ן.
ובשוליה.  הכרזה  במרכז  רבים  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   88X61

קמטים. סימני קיפול. ממוסגרת.

פתיחה: $400

359. Concert for the Benefit of Spanish Women 
and Children – Birobidzhan, 1936

"Konzert Divertisment", wall notice about a concert 
for the benefit of Spanish women and children. 
Birobidzhan, [ca.1936]. Yiddish and Russian.
Notice in Yiddish and Russian about a concert to raise 
funds for women and children in Spain, which was 
organized during the Civil War in Spain by the women 
of the National Theater and the "Radio Committee" 
of Birobidzhan. 
88X61 cm. Fair condition. Numerous tears at the center 
and edges of the poster. Creases. Folding marks. Framed.

Opening price: $400

358

359



כרזות, ביבליופיליה, בצלאל, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  205

בחצי  היהודית  ההתיישבות  נגד  רביזיוניסטי  כרוז   .360
האי קרים

של  המרכזי  "הועד  מטעם  כרוז  בארץ!",  העברי  הציבור  "אל 
ההתיישבות  נגד  ישראל",  בארץ  הרביזיוניסטים  הסתדרות 
 1926[ תל-אביב  "עבודה",  דפוס  קרים.  האי  בחצי  החקלאית 

בקירוב[.
כרוז מודפס מטעם התנועה הרביזיוניסטית - מחאה נגד תכנית 
של  הכלכלית  ותמיכתו  קרים  האי  בחצי  היהודית  ההתיישבות 

ארגון הג'וינט בתוכנית. 
"ועידת הסיוע העולמית בישיבתה האחרונה בפריז, בהשתתפותו 
לטובת  נמרצת  בפעולה  להתחיל  החליטה  לואי-מרשל,  של 
הרביזיוניסטים  הציונים  התאחדות  בקרים...  יהודית  התישבות 
בא"י החליטה לצאת במחאה גלויה נגד התוכנית הזאת, בראותה 
בבנית הבית הלאומי העברי בארץ מצד  בה התנקשות פלילית 
אויביה של  ומצד  יהודים באמריקה  קבוצה קטנה של מליונרים 

הציונות והיהדות המסרתית ברוסיה הסוביטית".
47.5X81 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים. מודבק על בד 

פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $300

360. Revisionist Poster against Jewish Settlement 
in the Crimean Peninsula

"To the Hebrew public in Eretz Israel!", a poster 
issued by "The central committee of the Revisionists 
movement in Eretz Israel", against agricultural 
settlement in Crimea. "Avoda" press, Tel-Aviv, 
[ca.1926].
A poster issued by the Revisionist Movement – protest 
against the plan to settle Jews in Crimea with the 
financial support of the Joint Organization.
"The world assistance committee in its last session in 
Paris with the participation of Louis Marshall…has 
decided to support Jewish settlement in Crimea…
Revisionist Zionists in Eretz Israel oppose to this plan 
considering it a criminal assault on the project of 
building the Jewish National home in Eretz Israel…
on the part of Jewish American millionaires and the 
enemies of Zionism in Soviet Russia…".
47.5X81 cm. Good condition. Spotting. Restored tears. 
Cloth backed for display and preservation.

Opening price: $300

361. מודעות אבל גדולות - זאב ז'בוטינסקי

כ"ט  ז'בוטינסקי,  זאב  גדולות, על מותו של  ארבע מודעות אבל 
תמוז ת"ש, 1940.

בארץ- לאומיים  לעובדים  קופת-חולים  מרכז  מטעם:  מודעות 
הועד   - ישראל  בארץ  הלאומית  העובדים  הסתדרות  ישראל; 
הפועל; ישראל רוקח, ראש עיריית תל-אביב; "ירושלים העברית" 

)מתאבלת על מות מנהיג ישראל(. 
גודל ומצב משתנים, גודל ממוצע: 100X60 ס"מ. מצב כללי טוב, 

מודבקות על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $400

361. Large Obituaries – Ze'ev Jabotinsky

Four large obituaries announcing the passing of Ze'ev 
Jabotinsky, 29 Tamuz, 1940.
Announcements on behalf of "Kupat Holim; Histadrut 
– Executive Board; Israel Rokach, Mayor of Tel-Aviv; 
"Jewish Jerusalem" (mourning the death of a leader). 
Size and condition vary, average size: 100X60 cm. Overall 
good condition, cloth backed for display and preservation.

Opening price: $400
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362. מודעת פרסומת ענקית - מורה דרך של בתי מסחר 
וחרושת, 1938

גיליון פרסומת להדבקה על לוח מודעות - "מורה דרך של בתי 
יפו, ירושלים וחיפה". הוצאת  מסחר וחרושת, בערים תל אביב, 

משרד "המבשר", 1938.
חרושת  ו"בית  "יכין",  גומלין",  לקרדיט  "בנק  המפרסמים:  בין 

לכובעים נ. קוריכמן". 
לשימור.  חום  נייר  על  מודבק  בינוני-טוב,  מצב  ס"מ.   191X100
הגיליון  וכתמים. בתחתית  קיפול, קמטים  סימני  רטיבות,  פגעי 

מודבקת פיסת עץ. 

פתיחה: $500

362. Huge Advertisement Poster – Guide to 
Stores and Factories, 1938

Advertisement for posting on bulletin boards – "Guide 
to stores and factories in the cities of Tel-Aviv, Jaffa, 
Jerusalem and Haifa". Produced by "HaMevasser" 
office, 1938.
Among the advertisers: "Bank LeCredit Gomlin", 
"Yachin" and "Hat factory N. Korechman".
191X100 cm. Fair-good condition, mounted on brown 
paper for preservation. Moisture marks, folding marks, 
creases and spots. A piece of wood is pasted to the bottom 
of the poster.

Opening price: $500

363. ירושלים – כרזה ענקית – לונדון

 Empire הוצאת  איכותי.  צבעוני  הדפס  כרזה.   - ירושלים 
Marketing Board ]גוף האחראי על קידום המסחר באנגליה[. 

דפוס Waterlow & Sons. לונדון, ]שנות ה-20-30[. 
 Frank מאת  צבעוני  איור  בירושלים,  העתיקה  העיר  מראה 

."Jerusalem" :חתום )בדפוס( ומתואר .Newbould
יליד  כרזות,  מעצב   ,)Newbould, 1887-1951( ניובולד  פרנק 
כרזות  ועיצב  תיירות  כרזות  באיור  התמחה  )אנגליה(,  ברדפורד 
כרזות עבור משרד המלחמה האנגלי. ראה  בהן  הסברה שונות, 

גם פריט הבא. 
כרזה גדולה במיוחד:  152X100.5 ס"מ, במסגרת 169X118 ס"מ. 
מצב טוב. סימני קיפול וקמטים, כתמים כהים בשוליים, קרעים 

משוקמים בנייר-דבק.

פתיחה: $2500

363. Jerusalem – Large Poster – London

Jerusalem – poster. Color print of good quality. 
Published by Empire Marketing Board. [Office 
in charge of promoting commerce in England]. 
Waterlow & Sons printing press. London, [1920s-30s].
View of the Old City of Jerusalem. Illustration in 
color by Frank Newbould. Signed (in print) and titled: 
"Jerusalem".
Frank Newbould, 1887-1951, poster designer, born in 
Bredford (England), specialized in illustrating tourism 
posters and various propaganda posters, including 
posters for the British War Office. See also next item. 
A particularly large poster: 152X100.5 cm, framed: 
169X118 cm. Good condition. Folding marks and creases, 
dark spots around the edges of the poster, some tears 
restored with adhesive tape.

Opening price: $2500
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364. יפו – כרזה ענקית – לונדון

 Empire Marketing יפו - כרזה. הדפס צבעוני איכותי. הוצאת
דפוס  באנגליה[.  המסחר  קידום  על  האחראי  ]גוף   Board

Waterlow & Sons. לונדון, ]שנות ה-20-30[. 
איור צבעוני מאת פרנק ניובולד בו נראית שיירת גמלים נושאת 
)בדפוס(,  חתום  יפו.  העיר  חוף  על   Jaffa תפוזי  עם  ארגזים 

ומתואר: "Jaffa". ראה גם פריט קודם. 
152X101.5 ס"מ במסגרת 169X118 ס"מ.  גדולה במיוחד:  כרזה 
מצב טוב. סימני קיפול וקמטים, כתמים כהים בשוליים, קרעים 

משוקמים בנייר-דבק.

פתיחה: $2500

364. Jaffa – Large Poster – London

Jaffa – poster. Color print of good quality. Published 
by Empire Marketing Board [in charge of promoting 
commerce in England]. Waterlow & Sons printing 
press. London, [1920s-30s].
Color illustration by Frank Newbould portraying a 
caravan of camels carrying crates with Jaffa oranges 
on the shore of Jaffa. Signed (in print), and titled: 
"Jaffa". See previous item. 
Particularly large poster: 152X101.5 cm framed 169X118 
cm. Good condition. Folding marks and creases, dark spots 
around the edges of the poster, some tears restored with 
adhesive tape.

Opening price: $2500

363
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365. שתי כרזות – גן החיות בתל-אביב – כרזה בעיצוב 
פסח עיר-שי

שתי כרזות – גן החיות בתל-אביב. 
עיר-שי.  פסח  בעיצוב  צבעונית  כרזה  תל-אביב",  החיות  "גן   .1

]שנות ה-30[. 
איור נער ונערה ותצלום קרנף על רקע ירוק, לבן וכתום. התצלום 
מאת בוריס כרמי. 62.5X47.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, מספר 

קרעים בשוליים.
2. עשרים וחמש שנה לגן-החיות בתל-אביב, כרזה צבעונית עם 
איור ילד רכוב על היפופוטם. דפוס אופסט ישראלי ליצוא, ]1963[. 

56X84 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. סימני קיפול וקמטים. 

פתיחה: $350

color with an illustration of a boy riding a hippo. 
Israeli offset printing press for export, [1963]. 56X84 
cm. Good condition. Foxing. Folding marks and creases.

Opening price: $350

365. Two Posters – Tel-Aviv Zoo – Poster Designed 
by Pesach Ir-Shai

Two posters – Tel-Aviv Zoo.
1. "Tel-Aviv Zoo", a poster in color designed by Pesach 
Ir-Shai [1930s].
An illustration of a boy and a girl and a photo of a 
rhinoceros on a green, white and orange background. 
Photo by Boris Carmi. 62.5X47.5 cm. Good condition. 
Folding marks, several tears around the edges.
2. 25th anniversary of the Tel-Aviv Zoo, a poster in 

366. כרזה – המלוה הלאומי, 1948

"חתום על 1/2 המיליון האחרון", כרזה הקוראת לתרום למלוה 
הלאומי. יולי 1948. 

למימון  מלווה   - הלאומי  למלוה  לתרום  הקוראת  קטנה  כרזה 
היתה  הלֹוָוה  במסגרתו  אשר  העצמאות  מלחמת  הוצאות 

הסוכנות היהודית, והערבים להלוואה – קרן היסוד וקק"ל. 
וחץ  הלאומי  המלוה  סמל  מופיעים  הכרזה  של  השמאלי  בצד 
לרכוש  ניתן  בו  הקרוב  הבנק  כתובת  אל  המפנה  אדום  בצבע 

תעודות מלוה.
30X44 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $400

366. Poster – "HaMilveh HaLeumi", 1948

"Sign on the last 1/2 Million", poster calling for 
donations to the "National Loan" (HaMilveh 
HaLeumi). July 1948. 
A small poster calling for donations to the "National 
Loan" – donations aimed at the assistance in funding 
the expenses of the Independence War. The borrower 
was the Jewish Agency and the guarantors were Keren 
HaYesod and JNL. On the left appear the emblem of 
the National Loan and a red arrow pointing at the 
address of a nearby bank were the bonds can be 
purchased.
30X44 cm. Good condition. Folding marks.

Opening price: $400
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367. כרזת קק"ל – נוער מייצר אדמה

מפעל  אדמה   ְמַיֵּצר  "נוער  לישראל,  קיימת  קרן  מטעם  כרזה 
א.  פוטוליטו  מונזון,  ש.  ע"י  הודפס  קרקע",  להכשרת  הנוער 

פיקובסקי בע"מ-ירושלים. עיצוב: גוטמן.
70X50 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $250

367. JNF Poster – No'ar Meyatzer Adama

Poster issued by JNF. "Project of preparing the land by 
young people", printed by S. Monsohn, photolito A. 
Pikovsky Ltd. –Jerusalem. Design: Gutman.
70X50 cm, good condition.

Opening price: $250

368. עשור לעצמאות ישראל – כרזה רשמית

יום  לכבוד  שנדפסה  רשמית  כרזה  ישראל",  לעצמאות  "עשור 
לוין-אפשטיין,  א.  דפוס  ישראל.  מדינת  של  העשירי  העצמאות 

המדפיס הממשלתי, 1958. עיצוב: מרים קרולי.
איור עשר דמויות העוסקות בהרכבת פסיפס אשר בתוכו האות 

י', המספר 10 והמילה "עשור". 
נייר  פיסת  בשוליים.  קרעים  קמטים,  טוב.  מצב  ס"מ.   65X97.5

מודבקת בשוליים העליונים והתחתונים. 

פתיחה: $1000

368. Tenth Independence Day of Israel – Official 
Poster

"Tenth Independence Day of Israel", official 
poster printed to commemorate the tenth Day of 
Independence of the State of Israel. A. Levine-Epstein 
press, Government Printer, 1958. Design: Miriam 
Karoli. 
Illustration of ten figures assembling a mosaic in the 
center of which appears the letter "Yod", the figure 
"10" and the word "Assor". 
65X97.5 cm. Good condition. Creases, tears around the 
edges. Piece of paper pasted on upper and lower margins.

Opening price: $1000
367368
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כרזה   – ישראל  מדינת  של  ה-13  העצמאות  יום   .369
רשמית

מדינת  של  ה-13  העצמאות  יום  לכבוד  שנדפסה  רשמית  כרזה 
הממשלתי,  המדפיס  הוצאת  לוין-אפשטיין.  א.  דפוס  ישראל. 

1961. עיצוב: סטודיו גרפוס. 
68X97 ס"מ. מצב טוב. כמה קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $700

369. 13th Independence Day of Israel – Official 
Poster

Official poster commemorating Israel's 13th 
Independence Day. A. Levine-Epstein printing press. 
The Government Printing Office, 1961. Design: 
Graphus Studio.
68X97 cm. Good condition. Slight tears around the edges.

Opening price: $700

כרזה   – ישראל  מדינת  של  ה-17  העצמאות  יום   .370
רשמית

מדינת  של  ה-17  העצמאות  יום  לכבוד  שנדפסה  רשמית  כרזה 
ישראל. דפוס אופסט סיון, ירושלים, 1965. עיצוב: עמרם פרת. 

איור צבעוני של ילד האוחז בדגל ומשקה פרחים הפורחים בתוך 
קסדה צבאית.  

קרעים  קיפול.  וסימני  קמטים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   69X98.5
קלים בשוליים ובקוי הקפל. 

פתיחה: $700

370. 17th Independence Day of Israel – Official 
Poster

Official poster printed for the 17th Independence Day 
of Israel. Jerusalem: Offset press Sivan, 1965. Design: 
Amram Prat.
Illustration in color of a boy holding a flag and 
watering flowers growing out of a military helmet.
69X98.5 cm. Good-fair condition. Creases and folding 
marks. Minor tears around the edges and within the 
folding marks.

Opening price: $700

371. אוטה ווליש – שלוש כרזות – דואר ישראל

שלוש כרזות פרסום לדואר ישראל בעיצוב אוטה ווליש. ליט. צבי 
גרבל, המדפיס הממשלתי. ]שנות ה-50[.

ליטוגרפי.  בדפוס  נאים,  איורים  עם  צבעוניות,  כרזות  שלוש 
חתומות בדפוס: "וליש". 

 60X81.5 במסגרת  ס"מ,   48X69 שמחה".  ליום  ברכה  "מברק   .1
ס"מ. מצב טוב. 

2. "חבילות ישר לביתך, שרות דואר חדש". 70X50 ס"מ. מצב טוב. 
קרעים מזעריים בשוליים, מעט כתמים. 

3. "בטחון ישראל" ]פרסום לסדרת בולים[. 70X50 ס"מ. מצב טוב. 
קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $500
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371. Otte Wallish – Three Posters – Israel Postal 
Services

Three posters advertising Israel Postal Services 
designed by Otte Wallish. Zvi Garbel, Government 
Printing Office. [1950s].
Three posters in color, with nice illustrations, in 
lithographic printing. Signed (in print): "Wallish".
1. "A Greetings Telegram for a Joyful Day". 48X69 cm, 
framed: 60X81.5 cm. Good condition.
2. "Parcels directly to your home, new postal service". 
70X50 cm. Good condition. Slight tears around the edges, 
some spotting.
3. "Israel's Security" [advertisement for a series of 
stamps]. 70X50 cm. Good condition. Slight tears around 
the edges.

Opening price: $500

372. כרזה - פדיון העבודה

מטעם  כרזה  והוסיפו!",  תנופה  הבו  העבודה,  פדיון  "השלימו 
בארץ-ישראל.  העברים  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות 

ישראל, ]שנות ה-50[. דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל-אביב.
חקלאית  לעבודה  עבודה,  פדיון  להשלמת  קריאות  בכרזה 
במושבות, לתוספת מס לקרן חוסר עבודה וכיו"ב. במרכז הכרזה 
וסביב  מימדים,  גדול  בהגה  אוחז  גבר  של  מונומנטלית  דמות 

מופיעות הסיסמאות. 
95X103 ס"מ, מצב טוב, סימני קיפול, קרעים בשוליים.

פתיחה: $500

372. Poster – Pidyon HaAvodah

Poster issued by the Histadrut. Israel, [1950s]. "Ahdut" 
cooperative printing press, Tel-Aviv.
In the center appears a monumental figure of a man 
holding a large steering wheel and surrounded by 
slogans – agricultural work in Moshavot, additional 
tax for the unemployment fund, etc. 
95X103 cm, good condition, folding marks, tears around 
the edges.

Opening price: $500

373. קטיף תפוזים – כרזה בעיצוב האחים שמיר 

"קטוף נכון, תתעיף פחות, תשתכר יותר", כרזה מטעם "המכון 
לוין- א.  בדפוס  הממשלתי,  המדפיס  והייצור".  העבודה  לפריון 

אפשטיין. תל-אביב, ]שנות ה-50?[. עיצוב: האחים שמיר.
לארבע  מחולק  האיור  שמיר.  האחים  בעיצוב  צבעונית  כרזה 
משבצות המציגות את האופן השגוי והאופן הנכון לביצוע קטיף 
נכון בזמן,  כי שימוש  תפוזים. בתחתית הכרזה תרשים המראה 
מצרכים,  ליותר  דבר  של  בסופו  יוביל  וחומר,  מכונות  עבודה, 
במסגרת  ס"מ,   48X67 נאותה.  חיים  ורמת  יותר  זולים  מחירים 

80X61 ס"מ. מצב טוב. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $300

373. Picking Oranges – Poster Designed by the 
Shamir Brothers

"Pick right, be less tired and make more money" 
(Hebrew), poster issued by the Israel Institute 
for Productivity. Government printer, printed by 
A.Levine-Epstein, Tel-Aviv, [1950s?]. Design: The 
Shamir Brothers.
A poster in color, designed by the Shamir Brothers. 
Illustration divided into four parts presenting the 
correct and the wrong way to pick oranges. A diagram 
shows that the "right" use of time, work, machines 
and materials results in more products, lower prices 
and a fair standard of living. 48X67 cm, framed: 80X61 
cm. Good condition. Not examined out of frame. 

Opening price: $300
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374. כרזה – "דבר העובד! ההסתדרות!"

"דבר העובד! ההסתדרות!", כרזה הקוראת לתמוך בהסתדרות. 
ללא ציון שם מדפיס או מעצב. ]שנות ה-30[. 

במרכז פוטומונטאז' גדול )כנראה מעשה ידי משה וורובייצ'יק?( 
הכולל צילום של רחוב אלנבי וכיכר מגן דוד בתל אביב, פועלים 

וחלוצים בעבודתם, וצילום של סצנת רחוב. 
משוקמים  קרעים  מספר  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ   62X91

שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן. 

פתיחה: $300

374. Poster – "D'var HaOved! HaHistadrut!"

“Dvar HaOved! [The Voice of the Worker!] 
HaHistadrut!” poster calling for support of the 
Histadrut. No printer or designer. [1930s].
The poster’s design includes a large photomontage in 
the center (probably created by Moshe Vorobeichic?) 
showing a view of Allenby Street and Magen David 
Square in Tel Aviv, laborers and halutzim working, 
and a city street scene. 
91X62 cm, good condition. Folding creases. A number of 
professionally restored tears. Linen-backed.

Opening price: $300

375. "הנוער לישובי הנגב" – מתווה לכרזה

קרטון.  על  וגואש  עפרון  לכרזה.  מתווה  הנגב",  לישובי  "הנוער 
]שנות ה-50 בקירוב[. 

איור זוג נערים, האחד אוחז באת חפירה והשני ברובה, על רקע 
הנגב".  לישובי  "הנוער  הכיתוב  מופיע  בתחתית  ישראל.  מפת 

חתום: ליפינסקי. 
27.5X37 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים בשוליים ובפינות. 

פתיחה: $500

375. "Youth to the Settlements of the Negev" – 
Sketch for a Poster

"Youth to the Settlements of the Negev ", sketch for a 
poster. Pencil and gouache on cardboard. [ca. 1950s]. 
Illustration of a couple of boys, one holding a shovel 
and the other a rifle, in the background - a map of 
Israel. On the lower part appears the caption "Youth 
to the Settlements of the Negev". Signed: Lipinsky. 
27.5X37 cm. Good condition. Minor creases around 
corners and edges.

Opening price: $500

374375
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376. הקונגרס הציוני הכ"ה / "שקל הרצל" – שתי כרזות

שתי כרזות אשר נדפסו לרגל הקונגרס הציוני הכ"ה בירושלים, 
 .1960

1. כרזה הקוראת לתרום "שקל הרצל" המקנה את זכות הבחירה 
 .)Grau( גראו  עיצוב:   .1960 ירושלים  מונזון,  ש.  דפוס  לקונגרס. 
ספח  דוגמת  ואיור  הרצל"  "שקל  הכיתוב  הרצל,  דיוקן  במרכזה 
 Acquire the Shekel, the" :תרומה. בתחתית כיתוב באנגלית
48X68 ."Shekel is the Token of Zionist Membership ס"מ. 

2. כרזה לרגל הקונגרס הציוני הכ"ה. דפוס מסדה, 1960. עיצוב: 
הרצל.  דיוקן  וברקע  קנים  שבעה  מנורת  במרכזה  גורבין.  קופל 

70X100 ס"מ. 
מצב טוב מאד. מעט קרעים או קמטים בשוליים. 

פתיחה: $400

376. 25th Zionist Congress / "Shekel Herzl" – Two 
Posters

Two posters commemorating the 25th Zionist 
Congress in Jerusalem, 1960.
1. Poster calling to donate a "Shekel Herzl" for the 
right to vote for the congress. Monsohn printing 
press, Jerusalem, 1960. Design: Grau. In the center 
appear Herzl's portrait, the inscription "Shekel Herzl" 
and an illustration of a receipt for a donation. An 
inscription in English appears on the lower part: 
"Acquire the Shekel, the Shekel is the Token of Zionist 
Membership". 48X68 cm.
2. 25th Zionist Congress Poster. Massada printing 
press, 1960. Design: Kopel Gurvin. In the center 
appear a seven-branched Menorah and the portrait 
of Herzl. 70X100 cm.
Very good condition. Slight tears or creases around the 
edges.

Opening price: $400

376
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377. כרזה - כנס מחולות העם בקיבוץ דליה, 1958

לוין- א.  דפוס  דליה.  בקיבוץ  העם  מחולות  כנס  לכבוד  כרזה 
אפשטיין, 1958. עיצוב: איקא.

הרביעי אשר  כנס מחולות העם  לכבוד  צבעונית מאוירת,  כרזה 
נערך בקיבוץ דליה ב-8-10 ביולי 1958. 

68X97.5 ס"מ. מצב טוב. מספר קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400

377. Poster – Festival of Folk-Dancing in Kibbutz 
Dalia, 1958

Poster issued in honor of the festival of folk-dancing 
in Kibbutz Dalia. A. Levine-Epstein printing press, 
1958. Design: Ika. 
An illustrated poster in color, for the fourth festival of 
folk-dancing in Kibbutz Dalia, 8-10 July, 1958. 
68X97.5 cm. Good condition. Slight tears around the 
edges. 

Opening price: $400

378. כרזה - אייר פרנס, 1968

.Mathieu Georges :צרפת, 1968. עיצוב .Israel – Air France
 Mathieu מנורה עם מגן דוד בראשה, על גבי רקע סגול. המעצב
אייר פראנס,  כרזות עבור  עיצב בשנות ה-60 סדרת   ,Georges

עם שמות וסמלי ארצות.
100X60 ס"מ, מצב טוב. קרעים בשוליים.

פתיחה: $350

378. Poster – Air France, 1968

Air France – Israel. France, 1968. Design: Mathieu 
Georges.
Menorah with a Star of David on a purple background. 
The designer Mathieu Georges, designed in the 1960s 
a series of posters for Air France with names and 
emblems of various countries.
60X100 cm, good condition. Tears at the edges.

Opening price: $350
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379. "ארץ התנ"ך" – כרזה בעיצוב ז'אן דוד

Israel- le pays de la bible ]ישראל – ארץ התנ"ך[, כרזה לעידוד 
לוין-אפשטיין,  דפוס  דוד.  ז'אן  בעיצוב  ישראל,  לארץ  התיירות 

המדפיס הממשלתי. תל-אביב, 1954
כרזה מסדרת "ארץ התנ"ך" עם איור יונה הנביא בבטן הלוויתן. 

.Jean David 54 :חתום בדפוס
61X95 ס"מ, במסגרת 73X108 ס"מ. מצב טוב. קמטים. לא נבדקה 

מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $250

379. "Land of the Bible" – Poster Designed by 
Jean David

Israel – Le pays de la bible [Israel - Land of the Bible], 
poster promoting tourism to Eretz Israel designed by 
Jean David. Levine-Epstein press, Government Printer. 
Tel-Aviv, 1954.
Poster from the series "Land of the Bible" with an 
illustration of Jonah the Prophet in the whale's belly. 
Signed in print: Jean David 54.
61X95 cm, framed: 73X108 cm. Good condition. Creases. 
Not examined out of frame.

Opening price: $250

380. פלאש גורדון - כרזה

פלאש גורדון, חזרה מכוכב המות. כרזת פרסום לסרט. "פרסום 
צורה בע"מ, מופץ ע"י מאיר רג'ואן פילם". 

גורדון", בכיכובו של  קולאז' תצלומים מסדרת הקולנוע "פלאש 
גורדון, חזרה מכוכב  באסטר קראב עם כיתוב בעברית: "פלאש 

המות, סוף העולם הגיע! היכבוש מארס את העולם?". 
המפורסמות  הסדרות  מן  גורדון",  "פלאש  הקומיקס  סדרת 
נוצרה ב- 1934  ביותר של הקומיקס והמדע הבדיוני האמריקני, 
אדירה.  להצלחה  וזכתה  ריימונד  אלכס  הקומיקס  אמן  ידי  על 
פלאש גורדון הופיע גם בסדרות טלויזיה ובסרטי קולנוע, וביניהם 
- סרט  בכיכובו של בסטר קראב בשנות ה- 30, וב- 1980  סדרה 
גורדון  פלאש  זרקוב.  ד''ר  בתור  טופול  חיים  הופיע  בו  קולנוע 
זכה לפופולאריות גדולה גם בישראל, והיה בין גיבורי הקומיקס 

המתורגמים ביותר לעברית. 
 66X97 )מסגרת:  וממוסגרת  קרטון  על  מודבקת  ס"מ.   53.5X81
ס"מ(. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים וקרעים קלים. לא נבדקה 

מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $350

380. Flash Gordon – Poster

Flash Gordon, Return from the Planet of Death. 
Advertisement poster for a film. "Tzura" Ltd 
advertising, distributed by "Meir Rejouan Film".
Collage of photos from the "Flash Gordon" series, 
starring Buster Crabbe with text in Hebrew: "Flash 
Gordon, Return from Planet of Death, the End of the 
World is here! Will Mars Conquer the World?".
Flash Gordon is one of the most popular American 
science fiction comic strips, created in 1934 by the 
artist Alex Raymond. Flash Gordon also appeared as 
a TV series and in films, such as the series starred by 
Buster Crabbe in the 1930s, and in 1980 - a film in 
which Chaim Topol acted as Dr. Zarkov. Flash Gordon 
was also very popular in Israel and was the number 
one comic book translated into Hebrew. 
53.5X81 cm. Mounted on cardboard and framed (frame: 
66X97 cm). Good condition. Folding marks, creases and 
minor tears. Not examined out of frame.

Opening price: $350
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381. שתי כרזות אנטי-ישראליות - לנינגרד, 1976

שתי כרזות אנטי-ישראליות, מעשה ידי אמנים מקבוצת "העפרון 
הלוחם" )Боевой карандаш, Boevoi Karandash(. הוצאת 
)סט.  לנינגרד   )Xudoznik RSFSR(  Художник РСФСР

פטרבורג(, 1976. רוסית 
1. כרזה; במרכזה איור גבר ערבי אשר ראשו כבול בתוך מגן-דוד 
צהוב. בפינה העליונה נראית יד מושכת בשרשרת ברזל המחוברת 
אל מגן הדוד. בראש הכרזה הכיתוב "ציונות זו גזענות!" ו-"מהות 
ומלחמה"  אכזריות  דיכוי,  השפלה,  מקום:  בכל  זהה  הגזענות 

)רוסית(. 42.5X55.5 ס"מ. מצב טוב. מודבקת על קרטון.
2. כרזה; במרכזה איור חייל ישראלי )על כובעו מופיע מגן-דוד( 
במצית  האוחזת  יד  נראית  לצדו  פצצת-ענק.  של  בפתיל  אוחז 
להדליק את הפתיל. מעל האיור הכיתוב  ועומדת  עם מגן-דוד, 
טוב.  מצב  ס"מ.   55.5X42 )רוסית(.  הקרוב..."  למזרח  "הדאגה 

מודבקת על קרטון.
קבוצת "העפרון הלוחם" – קבוצת אמנים מלנינגרד אשר פעלה 
נושאים  במגוון  סאטיריים  ואיורים  כרזות  ויצרה   1939 משנת 

הקשורים לפוליטיקה הרוסית והבינלאומית. 

פתיחה: $500

381. Two Anti-Israeli Posters – Leningrad, 1976

Two anti-Israeli posters, created by artists of the 
"Fighting Pencil" (Боевой карандаш, Boevoi Karandash) 
group. Published by Художник РСФСР (Xudoznik RSFSR). 
Leningrad (St. Petersburg), 1976. Russian.
1. Poster; in the center stands an illustration of an 
Arab man – his head bound within a yellow Star 
of David. On the upper corner – a hand pulling an 
iron chain attached to the Star of David. At the top 
of the poster appears the inscription "Zionism is 
Racism!" and "Racism means the same everywhere: 
humiliation, suppression, cruelty and war" (Russian). 
42.5X55.5 cm. Good condition. Mounted on cardboard.
2. Poster; in the center appears an Israeli soldier (a 
Star of David on his cap) holding the fuse of a huge 
bomb. Next to him – a hand holding a lighter with 
a Star of David, about to light the fuse. Above the 
illustration appears the inscription "The concern 
about the Near East…" (Russian). 55.5X42 cm. Good 
condition. Mounted on cardboard.
"The Fighting Pencil" group – a group of artists 
in Leningrad which started its activity in 1939 and 
created posters and satirical illustrations concerning 
Russian and international politics.

Opening price: $500 

382. אוסף  כרזות אש"ף, שנות ה-80

22 כרזות העוסקות בזכויות העם הפלשתינאי. רובן נדפסו מטעם 
אש"ף )הארגון לשחרור פלשתין(. שנות ה-80. ערבית וצרפתית.

חלק גדול מן הכרזות נדפסו בצרפת, שם הוקם משרד רשמי של 
אש"ף. הן קוראות לשחרור פלסטין ולשחרור אסירים פלסטינים. 
חיילי  פנים,  רעולי  פלשתין,  דגלי  ילדים,  מופיעים  הכרזות  על 

צה"ל, בתים לאחר פיצוץ, גדרות תיל, מפת ארץ-ישראל. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1800

382. Collection of PLO Posters, 1980s

22 posters concerning the rights of the Palestinian 
people. Most posters printed by PLO (Palestine 
Liberation Organization). 1980s. Arabic and French.
Most of the posters were printed in France, where an 
official PLO office has been established. The posters 
call for the liberation of Palestine and Palestinian 
prisoners. The posters feature portraits of children, 
Palestine flags, masked persons, IDF soldiers, houses 
after bombardment, barbed wire fences, a map of 
Eretz Israel. 
Sizes and conditions vary. Overall good condition.

Opening price: $1800
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383. מארק שאגאל - ארבע כרזות ליטוגרפיות מתערוכות 

.]1966[ ,Mourlot Imp. דפוס .Chagall Galerie Maeght .1
דפוס   .Chagale et la Bible Musée Rath - Genéve.2

.1962 ,Mourlot Imp.
 Marc Chagall, Musée Des Arts Décoratifs – Palais Du .3

.]1959[ ,Mourlot Imp. דפוס .Louvre
 Ville De Paris Les Peintres Temoins De Leur temps,  .4

.1963 ,Mourlot דפוס .Musée Galliera
גודל ומצב משתנים, גודל ממוצע 54.5X70 ס"מ, מצב כללי טוב.

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $500

383. Marc Chagall – Four Lithographic Exhibitions 
Posters 

1. Chagall Galerie Maeght, Mourlot Imp.,[1966].
2. Chagale et la Bible Musée Rath – Genéve. Mourlot 
Imp.,1962.
3. Marc Chagall, Musée Des Arts Décoratifs – Palais Du 
Louvre. Mourlot Imp.,[1959].
4. Musée Galliera, Ville De Paris Les Peintres Temoins 
De Leur temps.Mourlot printing press, 1963.
Size and condition vary, average size: 54.5X70 cm, overall 
good condition.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $500

384. מארק שאגאל – כרזה בדפוס ליטוגרפי

 Ville De Paris Les Peintres Temoins De Leur temps,
.1963 ,Mourlot דפוס ,Musée Galliera

.Révolution שאגאל  מארק  של  ציורו  על  מבוססת  הכרזה 
1933-1950י.

75X50 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $250

384. Marc Chagall – Lithographic Poster

Ville De Paris Les Peintres Temoins De Leur temps, 
Musée Galliera, Mourlot printing press, 1963.
The poster is based on Marc Chagall's painting, 
"Révolution 1933-1950".
50X75 cm, good condition.

Opening price: $250
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385. מארק שאגאל - כרזה בדפוס ליטוגרפי 

 CH. ליטוגרפי  דפוס   ,Hommage A Teziade Grand Palais
.1973 ,.Sorlier Grav

75X49 ס"מ, מצב טוב, קרע משוקם.

פתיחה: $250

385. Marc Chagall – Lithographic Poster

Hommage A Teziade Grand Palais, lithographic 
printing. CH. Sorlier Grav.,1973.
49X75 cm, good condition, restored tear.

Opening price: $250

386. "מעשה-ביכל" - דוד ברגלסון / לזר סגל – מהדורה 
ביבליופילית, חתומה וממוספרת

לאזאר  פון  האלצשניטן  און  ליטאגראפיעס  מיט  מעשה-ביכל, 
סגל, דוד בערגלסָאן. הוצאת "ווסטאק" )Wostok(, ברלין 1923. 

יידיש. 
 Lasar( מעשיות מאת דוד ברגלסון, מלוות איורים מאת לזר סגל
1884-( ברגלסון  וילנה.  יליד  יהודי,  ופסל  חרט  צייר,   ,)Segall
בשנת  סטאלין  על-ידי  להורג  הוצא  יידי.  וסופר  מחזאי   ,)1952

.1952
עותק מס' 4 מתוך מהדורה מפוארת בת מאה עותקים, שנדפסו 
בידי  חתום  סימניה.  עם  קלף,  בכריכת  ונכרכו  איכותי  נייר  על 

ברגלסון וסגל. אותיות הפתיחה צבועות ביד. 
מח עמ' + ]8[ דפי איורים, 27 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $400

bound with parchment binding, includes a bookmark. 
Signed by Berglsohn and Segall. Initials are colored 
by hand. 
48 pp + [8] illustration plates, 27 cm. Good condition. 

Opening price: $400

386. "Mayse Bikhl" - David Berglsohn / Lasar 
Segall – Bibliophilic Edition, Signed and 
Numbered

Mayse-Bikhl, mit litografyes un holtshniten fun Lasar 
Segall, David Berglsohn. Berlin: Wostok, 1923. Yiddish.
Tales by David Berglsohn, with illustrations by Lasar 
Segall, Jewish painter, etcher and sculptor, born in 
Vilnius. Berglsohn (1884-1952), Yiddish playwright 
and author. Was executed by Stalin in 1952. 
Copy no. 4 from an elaborate edition of one hundred 
copies printed on paper of exceptional quality and 
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387. מרטין בובר - "תביעת הרוח והמציאות ההיסטורית", 
1938 – מהדורה ביבליופילית – הקדשה בכתב-ידו

 Die Forderung des Geistes und die Geschichtliche
 Wirklichkeit / Antrittsvorlesung an der Universitat
הרצאת  ההיסטורית,  והמציאות  הרוח  ]תביעת   Jerusalem
 ,)Schocken( שוקן  הוצאת  העברית[.  באוניברסיטה  פתיחה 

לייפציג, 1938. גרמנית. 
"תביעת הרוח והמציאות ההיסטורית", הרצאה אשר נשא מרטין 
ל"סוציולוגיה  לפרופסור  ומינויו  ישראל  לארץ  הגיעו  עם  בובר 
מהדורה  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  התרבות"  של 

ביבליופילית, אשר נדפסה על נייר איכותי, עם שוליים רחבים. 
בדף שלפני דף השער מופיעה הקדשה קצרה בגרמנית בכתב-
ידו של בובר להנס כהן ]כפי הנראה, הנס כהן )1891-1971(, יהודי 

ציוני, ממקימי "ברית שלום"[.
]14[ דף, 29 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $400

387. Martin Buber – "Die Forderung des Geistes 
und die Geschichtliche Wirklichkeit", 1938 – 
Bibliophilic Edition – Dedication Handwritten by 
Buber

Die Forderung des Geistes und die Geschichtliche 
Wirklichkeit / Antrittsvorlesung an der Universitat 
Jerusalem [Inaugural lecture at the Hebrew Univesity, 
Jerusalem], Leipzig: Schocken, 1938. German.
"Die Forderung des Geistes und die Geschichtliche 
Wirklichkeit", a lecture delivered by Martin Buber 
upon his arrival in Eretz Israel and his appointment 
as a Professor of the "Sociology of Culture" by the 
Hebrew University in Jerusalem. Bibliophilic edition, 
printed on paper of good quality with wide margins. 
On the leaf preceding the title page appears a short 
dedication in German handwritten by Buber to Hans 
Cohen [probably Hans Cohen (1891-1971), Jew, 
Zionist, one of the founders of "Brit Shalom"]. 
[14] pp, 29 cm. Good condition. Slight spotting. Minor 
damages to binding.

Opening price: $400

הולדתו  ליום  ביבליופילי  ספר   – השבעים"  "מבחר   .388
ה-70 של זלמן שוקן - לודוויג שטראוס

שוקן,  גרשום  במצוות  נדפס  ושירים.  פיוטים  השבעים,  מבחר 
דפוס "הארץ", תל-אביב, תשרי תש"ח ]1947[. 

שבעים פרקי-שירה שנבחרו על-ידי חברי המכון לחקר השירה 
העברית. הספר נסדר בצורה נאה במיוחד ונדפס על נייר איכותי 
יום הולדתו ה-70 של שלמה  ב-70 עותקים ממוספרים, לכבוד 
זלמן שוקן. עותק זה מספרו 51. מצורף מכתב מאת שלמה זלמן 
שוקן אל המשורר אריה לודוויג שטראוס )מודפס במכונת כתיבה, 
שלפנינו,  העותק  אל  צורף  המכתב  שוקן(.  של  חתימתו  עם 

שנשלח אל שטראוס. 
קסו, ]1[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כריכה מנותקת חלקית. 

פתיחה: $250

388. "Mivchar HaShiv'im" – Bibliophilic Book in 
Honor of Zalman Schocken's Seventieth Birthday 
– Ludwig Strauss

Mivchar HaShiv'im, Piutim and poems. Printed by 
request of Gershom Schocken, "Haaretz" press, Tel-
Aviv, Tishrei [1947].
Seventy passages of poetry selected by the members 
of the Research Institute of Hebrew Poetry. The book 
is particularly nice and is printed on paper of good 
quality, in 70 numbered copies, in honor of Shlomo 
Zalman Schocken's seventieth birthday. The copy 
presented here is no. 51. Attached is a letter from 
Shlomo Zalman Schocken to the poet Aryeh Ludwig 
Strauss (typed, with Schocken's signature). The letter 
was attached to this copy, which was sent to Strauss. 
161, [1] pp, 24 cm. Good condition. Binding partly 
detached.

Opening price: $250
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389. יגאל עוזרי – שני ספרי-אמן עם תחריטים – הסדנה 
לתחריט בכברי

בסדנה  נדפסו  עוזרי.  יגאל  מאת  תחריטים  עם  ספרי-אמן  שני 
חתומות  מצומצמות,  במהדורות  כברי  בקיבוץ  לתחריט 

וממוספרות בידי עוזרי. 
חמישה  המטאפורה,  פני  את  לשירה  שחתך  הגילוח  סכין   .1
תחריטים של יגאל עוזרי בעקבות חמישה שירים של רוני סומק. 

סדנה לתחריט בכברי, 1997. 
רוני  מאת  שירים  המלווים  עוזרי,  יגאל  מאת  תחריטים  חמישה 
חמשת  לאנגלית.  תרגום  עם  בעברית,  נדפסו  השירים  סומק. 
התחריטים חתומים בידי עוזרי וממוספרים 26/100. בדף השער 
הקדשה בכתב-ידו של עוזרי. חוברת 31 עמ', 22 ס"מ )תחריטים: 

13X18 ס"מ( נתונה בקופסת עץ מקורית, 17X25.5 ס"מ. 
הוצאת  עוזרי.  יגאל  מאת  תחריטים  עשר  שנים  רחל,  סדרת   .2

גוטסמן, 2003. 
פורטפוליו עם תריסר תחריטים מאת יגאל עוזרי, עם הקדמות 
מאת דב גוטסמן ומרדכי עומר. "האלבום הודפס בסדנת ההדפס 
בקיבוץ כברי... התחריטים הודפסו על גבי נייר כותנה גרמני מסוג 
התחריטים  עותקים.  חמישים  בת  במהדורה   "Hahnemühle
]8[ עמ' + 12 לוחות, 38  חתומים בידי עוזרי וממוספרים 9/44. 

ס"מ )התחריטים: 16.5X25 ס"מ(, בתיקיה נאה, 30X40 ס"מ. 
מצב טוב. 

פתיחה: $300 

Booklet: 31 pp, 22 cm (etchings: 13X18 cm) contained in 
the original wooden box: 17X25.5 cm.
2. Suite Rachel, twelve etchings by Yigal Ozeri. 
Gottesman Publication, 2003.
Portfolio with twelve etchings by Yigal Ozeri, with 
introductions by Dov Gottesman and Mordechai 
Omer. “The album was printed in Cabri printing 
workshop…etchings were printed on German cotton 
paper Hahnemühle” in an edition of fifty copies. 
Etchings are signed by Ozeri and numbered 9/44. 
[8] pp+12 plates, 38 cm (etchings: 16.5X25 cm) in a fine 
portfolio, 30X40 cm.
Good condition.

Opening price: $300

389. Yigal Ozeri – Two Artists' Books with 
Etchings – Cabri Etching Center

Two artists' books with etchings by Yigal Ozeri. 
Printed in the Cabri Etching Center in limited editions, 
signed and numbered by Ozeri.
1. The Razor That Cut the Metaphoric Face of Poetry, 
five etchings by Yigal Ozeri after five poems by Ronny 
Someck. Cabri Etching Center, 1997.
Five etchings by Yigal Ozeri, accompanying poems 
by Ronny Someck. The poems are printed in Hebrew 
with a translation into English. The etchings are all 
signed by Ozeri and numbered 26/100. A dedication, 
handwritten by Ozeri, appears on the title page. 

390. גילגמש - ספר אמן מאת צבי לחמן – הוצאת אבן 
חושן

גילגמש, צבי לחמן. הוצאת אבן חושן, רעננה, 1998.
שלמה.  כסדרה  יבשה,  ומחט  אקווטינטה  תחריטי  עשר  שלושה 
ההדפסים  צבעים.  ובארבעה  בשלושה  הודפסו  התחריטים 

חתומים וממוספרים על ידי האמן בעיפרון.
הטקסט המלווה את התחריטים – מתוך הספר "בימים הרחוקים 
ההם – אנתולוגיה משירת המזרח הקדום", מאת ש. שפרה ויעקב 

קליין )עם עובד, 1996(. 
פרגמנט.  נייר  על  מודפס  ציטוט  עם  בתיקיה  נתון  הדפס  כל 

התיקיות נתונות באוגדן מהודר.
הדפסים: 27.5X19 ס"מ, תיקיה: 38X28 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $300
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390. Gilglamesh – Artist Book by Zvi Lachman – 
"Even Hoshen" Publishing

Gilgamesh, Zvi Lachman. Ra'anana: "Even Hoshen" 
publishing, 1998.
Thirteen acquatints and dry-point etchings, as a 
complete series. Etchings printed in three and four 
colors. Prints are signed and numbered in pencil by 
the artist. 
Text accompanying the etchings – from "BaYamim 
HaRechokim Hahem – Anthology of Ancient World 
Poetry" by S. Shifra and Ya'akov Klein (Am Oved, 1966).
Each print is contained in a folder with a citation 
printed on tracing paper. Folders are contained in an 
elaborate box. 
Prints: 27.5X19 cm, folder: 28X38 cm. Very good condition.

Opening price: $300

מהדורה   – רישומים  הדפסי   – ספדיה  משה   .391
ביבליופילית – הוצאת "אבן חושן"

 .]1998[ רעננה,  "אבן חושן".  רישומים. הוצאת  – הדפסי  ספדיה 
ספר שלישי בסדרת ספרי-האמן "ספיר". 

עשרה הדפסי רישומים מאת האדריכל משה ספדיה, המתעדים 
תהליכי תכנון של חללי גלריות ומוזיאונים. הודפסו על נייר מסוג 
Somerset 250 גרם, במהדורה בת 118 עותקים. כל הדפס מלווה 

ברישום אדריכלי של החלל )מודפס על נייר פרגמנט(
ההדפסים כולם חתומים, מתוארכים )1999( וממוספרים. 

]10[ גליונות נייר, 49X40 ס"מ. נתונים בתיבת פרספקס נאה. מצב 
טוב מאד. 

פתיחה: $250

391. Moshe Safdie – Prints of Drawings – 
Bibliophilic Edition – "Even Hoshen" Publishing

Safdie – prints of drawings. Ra'anana: "Even Hoshen" 
publishing, 1998. Third book from the "Sapir" artists' 
books series.
Ten prints of drawings by the architect Moshe Safdie, 
documenting planning processes of galleries and 
museums. Printed on Somerset paper, 250 gr., in an 
edition of 118 copies. Each print is accompanied by an 
architectural drawing of the designed space (printed 
on tracing paper). All of the prints are signed, dated 
(1999) and numbered. 
[10] paper sheets, 49X40 cm. In a fine Perspex case. Very 
good condition. 

Opening price: $250 

390b
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392. קבוצת "לויתן" – לקט קטלוגים / ספרי-אמן מעשה 
ידי מיכאיל גרובמן

ידי  מעשה  ספרי-אמן  ושני  קטלוגים  לקט   – "לויתן"  קבוצת 
מיכאיל גרובמן, 1972-1984. 

יליד מוסקבה;  ישראלי,  ומשורר  צייר   ,)1939 )נ.  גרובמן  מיכאיל 
ממייסדי "האוונגרד הרוסי השני" בברית המועצות. בשנת 1971 
עם  יחד  "לויתן"  קבוצת  את  הקים  ישראל וב-1975  לארץ  עלה 
אמנות  שילב  הקבוצה  סגנון  אקרמן.  ושמואל  אופק  אברהם 
יהדות, סימבוליזם ומטאפיזיקה. במנשר "הצהרת  עכשווית עם 
גרובמן את מטרת הקבוצה:  ניסח  ב-1976  פורסם  לויתן" אשר 
"הופעתנו המשותפת היא נסיון התחלתי של יצירת סגנון לאומי 
כולל, התואם את רוח בנינה של ישראל החדשה... הבסיס המדיני 
היהודית.  המיסטיקה   – שלנו  הרוחני  הבסיס  הציונות.   – שלנו 
שלושה יסודות קובעים את עמדתנו האמנותית: 1. פרימיטיביות 

2. סמל. 3. אות". 
גרובמן,  מיכאיל  ידי  מעשה  ספרי-אמן   – חוברות  שתי   .1-2
ומסמכים  עלונים  דפים,  מגוון  בתוכן  מאגדות  החוברות   .1984
מאוירת(  )אחת  נאות  נייר  בכריכות  ידנית  ונכרכו  לוקטו  אשר 
בידי מיכאיל גרובמן. בין דפי החוברות ניתן למצוא גזרי כתבות 
העוסקות בגרובמן ובקבוצת "לויתן", דפי קורות חיים )תערוכות( 
של גרובמן, דפים עם צילומים צבעוניים של הדפסים מעשה ידי 
גרובמן )הוצאת jonathan a editions, תל-אביב(, המניפסטים 
"הצהרת 'לויתן א'" ו"הצהרת 'לויתן' ב'" וכן מסמכים אישיים של 
האמנים  בבית  קבוצתית  בתערוכה  להשתתף  הזמנה  גרובמן: 
מן המוסד  חוליה, מכתב  מינוי לתפקיד ראש  בירושלים, מכתב 

לביטוח לאומי, ועוד. 
בשתי החוברות איורים קטנים מאת גרובמן – על שני השערים 
איור לויתן ועל אחת הכריכות איור בשם "מלאך המוות". באחת 
נייר עבה( מאת האמנית  החוברות מופיע רישום קטן )טוש על 
האמן  מאת  קולאז'   – השניה  בחוברת  שצ'ופק-תומא;  איווט 

בוריס יוחבץ )עפרון וגזרי עתון, חתום ומתוארך 1984(.
חוברות 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

מיכאל   · לויתן:  קבוצת  של  מתערוכות  קטלוגים  ארבעה   .3-6
 ·  .1972 תל-אביב,  מוזיאון  הדפסים.  רישומים,  ציורים,  גרובמן, 
לויתן. המוזיאון ע"ש אורי ורמי נחושתן, אוקטובר 1978. · קבוצת 
מסמל  לויתן,  קבוצת   ·  .1979 בירושלים,  האמנים  בית  לויתן. 

לטכנולוגיה, צורה – אוביקט – תכנית. תיאטרון ירושלים, 1982. 

פתיחה: $250

Booklets: 33 cm. Good condition. Spots.
3-6. Four exhibition catalogues of “Leviathan Group”: 

· Michail Grobman, paintings, drawings, prints. 
Tel-Aviv Museum, 1972. · Leviathan, Uri and Rami 
Nechushtan Museum, October 1978. · Leviathan 
Group, Artists’ House Jerusalem, 1979. · Leviathan 
Group, from Symbol to Technology, shape-object-
program. Jerusalem Theater, 1982.

Opening price: $250

392. "Leviathan" Group – Collection of 
Catalogues / Artists' Books by Michail Grobman

"Leviathan" group – collection of catalogues and two 
artists' books by Michail Grobman, 1972-1984.
Michail Grobman (b. 1939), Israeli painter and poet, 
native of Moscow; one of the founders of the "Second 
Russian Avant-Garde" in the Soviet Union. Immigrated 
to Israel in 1971 and in 1975 founded the "Leviathan" 
group together with Avraham Ofek and Shmuel 
Akerman. The group's style combined contemporary 
art with Judaism, symbolism and metaphysics. In the 
manifest- titled: "Leviathan Declaration" - published 
in 1976 Grobman defined the group's goal: "Our 
joint performance is a preliminary attempt to create a 
comprehensive national style, combining the spirit of 
the new Israel…our political ground is Zionism. Our 
spiritual ground – Jewish mysticism. Three principles 
determine our artistic attitude: 1. Primitivism 2. 
Symbol 3. Letter".
1-2. Two booklets – Artists' Books by Michail 
Grobman, 1984. The booklets  consist of various 
leaves, leaflets and documents, gathered and hand-
bound with fine paper covers (one cover is illustrated) 
by Michail Groman. Among the leaves are parts 
of articles about Grobman and the "Leviathan" 
group, leaves with Grobman's Curriculum Vitae, 
leaves with photos in color of prints created by 
Grobman (published by Jonathan a editions, Tel-
Aviv), the manifests "Declaration of Leviathan A" and 
"Declaration of Leviathan B" as well as Grobman's 
personal documents: invitation to participate in a 
group exhibition in the Jerusalem Artists' House, a 
letter of appointment as head of unit, a letter from 
the National Security Institute, etc.
Small illustrations by Grobman appear in both 
brochures – on both title pages an illustration of a 
whale (Leviathan) and on one of the brochures an 
illustration titled "Angel of Death". In one of the 
brochures appears a small drawing (ink on thick 
paper) by the artist Ivette Szczupak-Thomas; in the 
other brochure – collage by the artist Boris Yuhvetz 
(pencil and newspaper fragments, signed and dated 
1984).

392
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393. "סוף העולם" – ליטוגרפיות מאת אוריאל בירנבאום 
– וינה, 1921 – מהדורה ממוספרת

 Weltuntergang. Zwölf Original-Lithographien und
 lithographiertes Titelblatt von Uriel Birnbaum mit
העולם,  ]סוף   einem Einleitungssonett des Künstlers
ליטוגרפי  בדפוס  שער  ודף  מקוריות  ליטוגרפיות  תריסר 
 Carl הוצאת  האמן[.  מאת  סונטה  עם  בירנבאום,  אוריאל  מאת 

Konegen. וינה, 1921. גרמנית. 
אוריאל  מאת  ליטוגרפיות  תריסר  ובו  פורטפוליו  העולם",  "סוף 
מתוך   105 מספר  עותק  עטו.  מפרי  סונטה  מלוות  בירנבאום, 
מהדורה בת 150 עותקים ממוספרים. תשע ליטוגרפיות וכן דף 
השער המאויר )גם הוא בדפוס ליטוגרפי( חתומים בידי בירנבאום 

בעפרון.
ומשורר  סופר  צייר,   –  )1894-1956( בירנבאום  אוריאל 
נתן  הציוני  הדעות  הוגה  של  בנו  וינה.  יליד  אקספרסיוניסטי, 

בירנבאום. 
ס"מ. מצב   36X50 בתיקייה,  נתונים  ס"מ.   35X48.5 לוחות,   ]15[
טוב. כתמים. פגמים קלים בשולי הלוחות. מספר קרעים וכתמים 

בתיקייה.  

פתיחה: $800

Uriel Birnbaum (1894-1956) – an expressionist painter, 
author and poet, native of Vienna, son of the Zionist 
philosopher Nathan Birnbaum. 
[15] plates, 35X48.5 cm. In a portfolio: 36X50 cm. Good 
condition. Spotting. Slight damages around plates’ edges. 
The portfolio suffers some spotting and tears.

Opening price: $800

393. "The End of the World" – Lithographs by 
Uriel Birnbaum – Vienna, 1921 – Numbered 
Edition

Weltuntergang. Zwölf Original-Lithographien und 
lithographiertes Titelblatt von Uriel Birnbaum mit 
einem Einleitungssonett des Künstlers [The End of 
the World, a dozen original lithographs and a title 
page in lithographic printing by Uriel Birnbaum, with 
a sonnet by the artist]. Vienna: Carl Konegen, 1921. 
German. 
"The End of the World", portfolio with a dozen 
lithographs by Uriel Birnbaum, with a sonnet 
composed by the artist. Copy no. 105 from an edition 
of 150 numbered copies. Nine lithographs and the 
illustrated title page (in lithographic printing) are 
signed by Birnbaum in pencil.

אהבתו  ל"משא  חיתוכי-עץ   – הניך  קונרד  פאול   .394
ומותו של הקורנט" לרילקה

 Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph
ללא  רילקה[.  כריסטוף  הקורנט  ומותו של  ]משא אהבתו   Rilke

ציון מקום הדפסה, ]ראשית שנות ה-30?[.
)אינם  הניך  קונרד  פאול  האמן  ידי  מעשה  הדפסי-עץ  שמונה 
חתומים(, לפי עלילת סיפורו של רילקה, בתיקייה מקורית. על 
נדפסה  עליו  בעפרון(,  )חתום  נוסף  חיתוך-עץ  מודבק  התיקיה 

הכותרת. 
למד  ומחנך.  חוקר  אמן,   ,)1907-1997( הניך  קונרד  פאול  פרופ' 
 1935 בשנת  לארץ  עלה  ופריז.  פירנצה  וינה,  של  באקדמיות 
"סטודיו  את  בחיפה  והקים  לשלטון  הנאצים  עליית  בעקבות 

לאמנות – חיפה". 
תיקיה 25 ס"מ. קרועה מעט. מצב כללי טוב. כתמים. 

אינו ידוע ביבליוגרפית. כפי הנראה מדובר בהוצאה-עצמית.

פתיחה: $400 
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394. Paul Konrad Henich – Woodcuts for "The 
Lay of the Love and Death of Cornet" by Rilke

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph 
Rilke [The Lay of the Love and Death of Cornet 
Christoph Rilke]. No printing location mentioned, 
[early 1930s?]. 
Eight woodcuts created by the artist Paul Konrad 
Henich (not signed), for Rilke's story, in an original 
portfolio. An additional woodcut is mounted on the 
portfolio (signed in pencil) on which the title has 
been printed.
Prof. Paul Konrad Henich (1907-1997), artist, 
researcher and educator. Studied in the academies of 
Vienna, Florence and Paris. Made Aliya to Eretz Israel 
in 1935, following the rise of the Nazis into power, 
and founded in Haifa the "Art Studio – Haifa". 
Portfolio: 25 cm. Slightly torn. Overall good condition. 
Spots. 
Bibliographically unknown. It is most probably a self-
publication.

Opening price: $400

395. מרים הלפרין - טיול לכפר ערבי – הדפסים

טיול לכפר ערבי, מאת מרים הלפרין. ירושלים, 1947-48.
דפי  על  )מודבקים  הדפסים   13 ובה  עצמית  בהוצאה  חוברת 
החוברת(, המתארים רשמים מביקור בכפר ערבי. בין התיאורים: 

ערבי יושב אל מול הכפר, הכנת קפה, טבע דומם ועוד. 
עלתה  השואה,  לאחר  ב-1921.  נולדה  הלפרין  מרים  הציירת 
בתל-אביב.  אבני  במכון  אמנות  למדה  מרומניה.  לישראל 

השתלמה אצל דב פייגין ואצל מוקדי.
מצב  ס"מ.   14 גובה:  ס"מ,   7X7 להדפס:  ממוצע  גודל  עמ',   ]14[

טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $300

395. Miriam Halperin – Journey to an Arab 
Village – Prints

Journey to an Arab village, by Miriam Halperin. 
Jerusalem, 1947-48.
Self-published booklet with 13 prints (mounted on 
the booklet's leaves), portraying scenes of a visit to 
an Arab village. Among the scenes: an Arab sitting 
facing the village, coffee making, still life, etc.
Painter Miriam Halperin was born in 1921. After 
the Holocaust she made Aliya to Eretz Israel from 
Romania. Studied art in the Avni Institute in Tel-Aviv 
and continued her advanced studies with Dov Feigin 
and Mokady.
[14] pp, average size of print: 7X7 cm, height: 14 cm. 
Good condition, minor spots.

Opening price: $300

396. מוניה לנדר – חמשה הדפסים

חמשה הדפסים מאת מוניה לנדר )1907-1971(; טכניקות שונות. 
חתומים. 

לארץ  עלה   1922 בשנת  ב-1907.  באוקראינה  נולד  לנדר  מוניה 
 .1926 שנת  עד  למד  שם  ל"בצלאל",  התקבל   1923 ובתחילת 
בשנת  דוד  במגדל  שהתקיימה  החמישית  בתערוכה  השתתף 
1926 והציג שם שניים מצויוריו )עליהם חתם בשם "בן-ארצי"( 
הרבה  שנים  באותן  ב-1928.  שם  שהתקיימה  בתערוכה  וכן 
ליצור חיתוכי לינוליאום ותחריטים )הציג חיתוכי-עץ בתערוכה 
בני  בפרס  וזכה   )1929 בלונדון בשנת  הול"  ב"קוווינס  קבוצתית 
בעד עיצוב כריכה ל"ספר הזהב" של קק"ל. נמנה עם מקימי כפר 
האמנים עין-הוד וחי שם כשבע שנים. בשנת 1964 הקים אטליה 

ביפו העתיקה. 
)"100 אמנים בישראל", גבריאל טלפיר. הוצאת "גזית", תל-אביב, 

1971, עמ' 98-99(. 
גודל משתנה, 8X11 ס"מ – 12X17 ס"מ.

פתיחה: $350

396. Munia Lander – Five Prints

Five prints by Munia Lander (1907-1971); different 
techniques. Signed.
Munia Lander was born in Ukraine in 1907. Made Aliya 
to Eretz Israel in 1922 and was accepted to "Bezalel" 
in 1923 where he studied until 1926. Participated 
in the fifth exhibition held in the Tower of David in 
1926 and exhibited two of his paintings (on which 
he signed "Ben-Artzi"). He also participated in the 
exhibition held there in 1928. During these years he 
created numerous linocuts and etchings (exhibited 
woodcuts in a group exhibition in "Queen's Hall" in 
London in 1929) and won a prize for designing a cover 
for the JNF Golden Book. Was one of the founders of 
the artists' village Ein Hod and lived there for seven 
years. Established an atelier in old Jaffa in 1964.
("100 Artists in Israel", Gabriel Talphir, Tel-Aviv: 
"Gazit", 1971, pp.98-99).
Size varies, 8X11 cm-12X17 cm.

Opening price: $350

395
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397. יוסי שטרן - חמשה הדפסי עץ, 1945

ממוספרים  חתומים,  שטרן.  יוסי  מאת  עץ  הדפסי  חמישה 
ומתוארכים בעפרון. 

חמישה הדפסים מוקדמים בהן סצנות מחיי היהודים באירופה, 
בסגנון הבעתי וגרוטסקי, בהשפעתו של יעקב שטיינהרדט. 

18X10 ס"מ, נייר 21X14 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

397. Yossi Stern – Five Woodcuts, 1945

Five woodcuts by Yossi Stern. Signed, numbered and 
dated in pencil.
Five early prints portraying scenes of Jewish life in 
Europe, in an expressive and grotesque style, inspired 
by Jacob Steinhardt. 
18X10 cm, paper: 21X14 cm. Good condition.

Opening price: $250

398. ארתור שיק – איורים למגילת אסתר – פריז, 1925

 L'edition איורים מאת ארתור שיק, הוצאת .Le Livre D'esther
d'art H. Piazza, פריז, ]1925[.

מגילת אסתר בעברית ובתרגום לצרפתית, 20 איורים צבעוניים 
עותקים   775 מתוך   327 מספר  עותק  שיק.  ארתור  מאת 

ממוספרים.
LXXVI, ]8[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. בעטיפה מקורית   ,]2[ ,50

)רכה(, כרוך בכריכה נאה עם שדרה ופינות עור. 

פתיחה: $400

398. Arthur Szyk – Illustrations for the Scroll of 
Esther – Paris, 1925

Le Livre D'esther. Illustrations by Arthur Szyk, Paris: 
L'edition d'art H. Piazza, 1925.
Book of Esther in Hebrew, including a French 
translation, 20 illustrations in color by Arthur Szyk. 
Copy no. 327 of 775 numbered copies.
50, [2]. LXXVI, [8] pp, 22.5 cm. Good condition. Original cover 
(soft cover), finely bound with leather spine and corners.

Opening price: $400 
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399. מגילת אסתר על קלף – שמואל בן-דוד 

ירושלים,  בצלאל.  דוד,  בן  שמואל  ע"י  מצוירת  אסתר  מגילת 
]שנות ה-20[.

סביב  איורים,  הטקסט  מעל  ומגולגלת.  קלף  נייר  על  מודפסת 
עיטורי גפנים, עמודים ובעלי-חיים, צבועים ביד. 
]14[ עמודות, 14.5X91.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $400

399. Scroll of Esther on Parchment – Shmuel Ben-
David

Scroll of Esther illustrated by Shmuel Ben-David, 
Bezalel, Jerusalem, [1920s].
Printed on parchment and rolled. Illustrations above 
the text, grapevine illustrations, columns and animals, 
colored by hand. 
[14] columns, 14.5X91.5 cm. Good condition, spotting.

Opening price: $400

400. בראשית - צלליות מאת גור-אריה, 1934

"בני  גור אריה, הוצאת  בידי מ.  גזורות  בראשית, מחזור צלליות 
בצלאל", F. & I. Narkiss ]פרידה ויצחק נרקיס[, ירושלים, 1934.

כל  בראשית.  לספר  צלליות   28 עם  מודפסת,  קרטון  תיקיית 
צללית מודבקת על דף נפרד.

]2[, 28 עמ', גודל ממוצע לצללית: 8X10 ס"מ, תיקיית הקרטון – 
28.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים, הקדשה בכתב יד.

פתיחה: $250

399
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400. Genesis - Silhouettes by Gur-Aryeh, 1934

Genesis, Silhouettes cut by M. Gur-Aryeh. Produced 
by “Bney Bezalel" F. & I. Narkiss, [Frieda and Yitzchak 
Narkiss], Jerusalem, 1934.
Printed cardboard folder with 28 silhouettes for the 
Book of Genesis. Each silhouette is mounted on a 
separate leaf. 
[2], 28 pp, average size of silhouette: 8X10 cm, cardboard 
folder – 28.5 cm. Good condition, minor spots, handwritten 
dedication.

Opening price: $250 

401. מאיר גור-אריה – ארבעה הדפסים 

ארבעה הדפסים מעשה ידי מאיר גור-אריה. חתומים בעפרון.
נערה )שני עותקים(, זקן, נער עם כובע. 

גודל ממוצע: 15X12 ס"מ, על נייר 30X23 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

401. Meir Gur-Aryeh – Four Prints

Four prints by Meir Gur-Aryeh. Signed in pencil.
A girl (two copies), an old man, boy with a hat. 
Average size :15X12 cm, on 30X23 cm paper. Good 
condition.

Opening price: $250

ל"שיר  עפרון  מתווי  עשרה   – גור-אריה  מאיר   .402
השירים"

על-פי  גור-אריה,  מאיר  ידי  מעשה  בעפרון  מתווים  עשרה 
פסוקים מ"שיר השירים". חמישה מהם חתומים בעפרון.

רוחצת  נערה  טלה,  אוחזת  נערה  ירושלים,  בהרי  נערה  ביניהם: 
במפל מים, לחלק מהמתוים תוספת פסוק בכתב יד. 

צלליות של מאיר גור-אריה ל"שיר השירים" ראו אור בשנת 1966. 
גודל ממוצע: 15X10 ס"מ. מצב טוב. גזורים בצורות שונות.

פתיחה: $800

402. Meir Gur-Aryeh – Ten Sketches in Pencil for 
the Song of Songs

Ten sketches in pencil by Meir Gur-Aryeh, inspired by 
verses from the Song of Songs (Shir HaShirim). Five 
are signed in pencil.
Among the sketches: a girl in the Jerusalem mountains, 
a girl holding a lamb, a girl bathing in a water fall. 
Some sketches bear an addition of a handwritten 
verse.
Silhouettes by Meir Gur-Aryeh for the Song of Songs 
were published in 1966. 
Average size: 15X10 cm. Good condition. Cut in various 
shapes.

Opening price: $800

401
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403. מאיר גור-אריה - שלושה תחריטים

שלושה תחריטים מאת מאיר גור-אריה. 
· דיוקן אליעזר בן יהודה, חתום בעפרון ומתוארך תרצ"ב )1932(. 
ס"מ   16X13 תחריטים  שני  כיפות.  עם  גברים  דיוקנאות  שני   ·

ואחד 9.5X8. גודל ממוצע של הנייר 28X22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300 

403. Meir Gur-Aryeh – Three Etchings

Three etchings by Meir Gur-Aryeh.

· Portrait of Eliezer Ben-Yehuda, singed in pencil 
and dated (1932). · Two portraits of men wearing 
a Kippah. Two etchings 16X13 cm and one 9.5X8 cm. 
Average size of paper: 28X22 cm. Good condition.

Opening price: $300

404. מאיר גור-אריה - לוח נחושת להדפסת תחריט

גלופה להדפסה – לוח נחושת עם חריטה של דמות יהודי מזרחי. 
18X13 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

404. Meir Gur-Aryeh – Copper Plate for Printing 
an Etching

Printing block – a copper plate with an etching of an 
Oriental Jew. 18X13 cm. Good condition.

Opening price: $250

403
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 – וזאב רבן  גור-אריה  מאיר  איורים מאת   – "אלף"   .405
מהדורות תרצ"ח ותש"ד 

אריה  גור  מ.  ע"י  מצויר  חפץ,  מינה  שרגורודסקה,  פ.  ד"ר  אלף, 
– ז. רבן, בצלאל-ירושלם. הוצאת "דביר", תל-אביב. ספר לימוד 
עברית לילדים. איורים צבעוניים מאת מאיר גור-אריה וזאב רבן.

מצב  ס"מ,   16.5X24.5 עמ',   ]1[  ,61  .)1938( תרצ"ח  מהדורת   .1
משולי  חלק  ועל  והאחורית  הקדמית  הכריכה  על  כתמים  טוב, 

הדפים. חותמת בעלים. שיקום בכריכה. 
2. מהדורת תש"ד )1944(. 61, ]1[ עמ', 16.5X24 ס"מ. מצב טוב, 

קרע בפינת עמוד אחד. 

פתיחה: $300

405. "Aleph" – Illustrations by Meir Gur-Aryeh 
and Ze'ev Raban – 1938 and 1944 Editions

Aleph, Dr. F. Schargorodska, Mina Hefetz, illustrated 
by M. Gur-Aryeh-Z.Raban, Bezalel-Yerushalem. Tel-
Aviv: "Dvir". Hebrew study book for children. Color 
illustrations by Meir Gur-Aryeh and Ze'ev Raban.
1. 1938 edition. 61, [1] pages, 16.5X24.5 cm, good 
condition, spots on front and back cover, and around 
the edges of some of the leaves. Ownership ink stamp. 
Restored cover.
2. 1944 edition. 61, [1] pages, 16.5X24 cm. Good 
condition, one of the leaves' corners is torn.

Opening price: $300

406. אלף בית – זאב רבן ולוין קיפניס, 1923

קיפניס,  לוין  מאת  החרוזים  רבן,  זאב  מאת  הציורים  בית,  אלף 
בצלאל-ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, תרפ"ג ]1923[. 

]32[ עמ', 25 ס"מ. מצב כללי טוב. דפים מנותקים. פגמים קלים. 

פתיחה: $400

406. Aleph-Beth – Ze'ev Raban and Levin Kipniss, 
1923

Aleph- Beth, illustrations by Ze'ev Raban, verses by Levin 
Kipniss, Bezalel-Jerusalem. Berlin: "HaSefer", 1923. 
[32] pp, 25cm. Overall good condition. Detached leaves, 
Minor damages.

Opening price: $400

405
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407. יעקב אייזנברג )1897-1965(

דיוקן פרופ' בוריס שץ / תחריט / 22.5X17.5 ס"מ / חתום ומצוין 
"ירושלם"

פתיחה: $200
הערכה: $250-300

407. Jacob Eisenberg (1897–1965)

Portrait of Prof. Boris Schatz / Etching / 22.5X17.5 cm 
/ Signed, with the inscription "Yerushalem" (Hebrew)

Opening price: $200
Estimate: $250-300

408. יוסף בודקו )1888-1940(

לאוויט,  הוצאת   / בודקו  יוסף  איורים מאת  עם  הגדה של פסח 
עותקים  בת מאה  מהדורה  מתוך  ח'  עותק   /  1921 וינה-ברלין, 

ממוספרים אשר נדפסו על נייר איכותי ונכרכו בכריכת עור

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

408. Joseph Budko (1888-1940)

Passover Haggadah with Illustrations by Joseph Budko 
/ Vienna-Berlin: Lewitte, 1921 / Copy no. 8 from an 
edition of one hundred numbered copies printed on 
paper of good quality and bound in a leather binding

Opening price: $250
Estimate: $300-400

409. יוסף בודקו )1888-1940(

תריסר הדפסים: ארבעה תצריבים; ששה תחריטים; שני חיתוכי 
עץ / 7X7 ס"מ בממוצע, ממוסגרים יחד במסגרת 54X45 ס"מ / 

חתומים בעפרון
]תריסר  מקדם"  ימים   /  Das jahr des Juden" בספר  הופיעו 

שירים מאת ארנו נאדל, מלווים תריסר הדפסים מאת בודקו[. 

פתיחה: $400
הערכה: $400-600

409. Joseph Budko (1888-1940)

A dozen prints: four etchings; six engravings; two 
woodcuts / Average size: 7X7 cm, framed together in 
a 54X45 cm. frame / Signed in pencil
Appeared in the book Das Jahr des Juden / Yamim 
MiKedem [a dozen poems by Arno Nadel with a 
dozen prints by Budko].

Opening price: $400
Estimate: $400-600

407
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412. הרמן שטרוק )1876-1944(

1. מתפללים בכותל המערבי / תחריט / 24.5X29.5 ס"מ / חתום 
proof :ומתואר / מצוין

לעבר  הפונה  )נוף   "ex-libris Hermann Struck" ספר  תו   .2
העיר העתיקה של ירושלים עם עצי זית( / תחריט / 11X16 ס"מ

פתיחה: $200
הערכה: $300-400

412. Hermann Struck (1876-1944)

Jerusalem, at the Wailing Wall / Etching / 24.5X29.5 
cm / Signed and titled / marked: "proof"
2. Ex-Libris label, "ex-libris Hermann Struck" (view of 
the Old City of Jerusalem and olive trees) / Etching / 
11X16 cm

Opening price: $200
Estimate: $300-400

411. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

בלוח  חתום   / ס"מ   28X31  / תחריט   /  ]1915[  / תלמוד  לומדי 
ובעיפרון

 Painting With Light, The Photographic aspect ספרות: 
 .in the Work of E. M. Lilien, Micha and Orna Bar-Am
הוצאת מוזיאון תל-אביב לאמנות והוצאת דביר, 1991. עמ' 98 

)מצולם(.

פתיחה: $500
הערכה: $700-900

411. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Talmud Readers / [1915] / Etching / 28X31 cm / Signed 
in the plate and in pencil.
Literature: Painting with Light, The Photographic 
aspect in the work of E.M. Lilien, Micha and Orna Bar-
Am. The Tel-Aviv Museum of Art and Dvir Publishing, 
1991. P.98 (photographed).

Opening price: $500
Estimate: $700-900

410. יוסף בודקו )1888-1940(

 –  "Chassidische Legende" מהסדרה  עץ,  חיתוכי  שבעה 
"אגדות חסידיות" / 9X9 ס"מ בממוצע, ממוסגרים יחד במסגרת 

54X45 ס"מ / חתומים בלוח וחתומים בעפרון

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

410. Joseph Budko (1888-1940)

Seven woodcuts, from the series "Chassidische 
Legende" – Hassidic Legends / Average size: 9X9 cm, 
framed together in a 54X45 cm. frame / Signed in 
pencil and in the plate

Opening price: $250
Estimate: $300-400

410

411

412
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415. הרמן שטרוק )1876-1944(

/ חתום  / חתום  ס"מ   24X18  / ליטוגרפיה   / פרישמן  דוד  דיוקן 
בידי פרישמן

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

415. Hermann Struck (1876-1944)

Portrait of David Frishman / Lithograph / 24X18 cm / 
Signed / Signed by Frishman

Opening price: $250
Estimate: $300-400

414. הרמן שטרוק )1876-1944(

דמות עם כובע / תחריט / 30.5X24.5 ס"מ / חתום ומתוארך בלוח 
/ חתום בעפרון, מתוארך ונושא הקדשה

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

414. Hermann Struck (1876-1944)

Figure with hat / Etching / 30.5X24.5 cm / Signed 
and dated in the plate / Signed in pencil, dated and 
dedicated

Opening price: $250
Estimate: $300-400

413. הרמן שטרוק )1876-1944(

ירושלים / 1937 / תחריט / 15X20 ס"מ / חתום ומתוארך בלוח; 
חתום וממוספר 17/50

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $200
הערכה: $300-400

413. Hermann Struck (1876-1944)

Jerusalem / 1937 / Etching / 15X20 cm / Signed and 
dated in the plate; signed and numbered 17/50
From the collection of Teddy and Tamar Kollek

Opening price: $200
Estimate: $300-400

413

414415
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417. Hermann Struck (1876-1944)

Ten etchings and lithographs / Signed in pencil / Some 
are dated and bear handwritten dedications

Opening price: $750
Estimate: $1000-1500

417. הרמן שטרוק )1876-1944(

חלקם   / בעפרון  חתומים   / וליטוגרפיות  תחריטים  עשרה 
מתוארכים ונושאים הקדשות בכתב-יד

פתיחה: $750
הערכה: $1000-1500

416. הרמן שטרוק )1876-1944(

דמויות )לימוד תורה, מתפללים בכותל ועוד( / ארבעה תחריטים 
/ 13X18 ס"מ – 27X20 ס"מ / חתומים בלוח; שלושה מתוארכים 
)שנות ה-20( / חתומים בעפרון וממוספרים; שלושה מתוך 100 

ואחד מתוך 50 

פתיחה: $300
הערכה: $400-600

416. Hermann Struck (1876-1944)

Figures (Torah Study, praying at the Western Wall and 
more) / Four etchings / 13X18 cm – 27X20 cm / Signed 
in the plate; three dated (1920s) / Signed in pencil 
and numbered; three from an edition of 100 and one 
froman edition of 50

Opening price: $300
Estimate: $400-600

416

417
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419. Jacob Pins (1917-2005)

Two woodcuts:
1. Self-portrait / 1993 / Woodcut / 57X38.5 cm / Signed, 
dated and numbered 13/20
Literature: "Pins: woodcuts 1942-2000", Meira Pery-
Lehman. The Israel Museum, Jerusalem, 2000. Item 
no. 328.
2. Road with Trees / 1950 / Woodcut / 38.5X29 cm / 
Signed, dated, titled and dedicated
Literature: "Pins: woodcuts 1942-1985", Meir Pery-
Lehman. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Item 
no. 67.

Opening price: $250
Estimate: $400-500

419. יעקב פינס )1917-2005(

שני חיתוכי עץ:
חתום,   / ס"מ   57X38.5  / עץ  חיתוך   /  1993  / עצמי  דיוקן   .1

מתוארך וממוספר 13/20
להמן.  פרי  מאירה   ,"1942-2000 עץ  חיתוכי  "פינס:  ספרות: 

הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000. פריט מס' 328. 
חתום,   / ס"מ   38.5X29  / עץ  חיתוך   /  1950  / עצים  עם  דרך   .2

מתוארך, מתואר ומוקדש
פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 

הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. פריט מס' 67. 

פתיחה: $250
הערכה: $400-500

418. הרמן שטרוק )1876-1944(

כולם   / שטרוק  הרמן  מאת  ומכתב  והדפסים  תחריטים  תריסר 
למעט אחד חתומים בעפרון, חלקם ממוספרים 

פתיחה: $700
הערכה: $1000-1500

418. Hermann Struck (1876-1944)

A dozen etchings and prints and a letter by Hermann 
Struck / All, except for one, signed in pencil, some 
numbered

Opening price: $700
Estimate: $1000-1500

418419420
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422. יעקב פינס )1917-2005(

תמונת רחוב / 1946 / חיתוך עץ / 44.5X32 ס"מ / חתום ומוקדש 
לטדי קולק

פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. פריט 34. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.  

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

422. Jacob Pins (1917-2005)

Street Scene / 1946 / Woodcut / 44.5X32 cm / Signed 
and dedicated to Teddy Kollek
Literature: "Pins: woodcuts, 1942-1985", Meira Perry-
Lehman. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Item 34.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $250
Estimate: $300-400

420. יעקב פינס )1917-2005(

ד"ר לוגאסי / 1983 / חיתוך עץ / 62X44 ס"מ / חתום, מתוארך 
וממוספר 9/40

פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. פריט 271. 

פתיחה: $200
הערכה: $300-400

420. Jacob Pins (1917-2005)

Dr. Lugasi / 1983 / Woodcut / 62X44 cm / Signed, dated 
and numbered 9/40
Literature: "Pins: woodcuts, 1942-1985", Meira Perry-
Lehman. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Item 
271.

Opening price: $200
Estimate: $300-400

421. יעקב פינס )1917-2005(

סמטה בצפת / 1956 / חיתוך עץ צבעוני / 61X24 ס"מ / חתום 
artist proof / ומתוארך

פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. פריט מס' 124.

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

421. Jacob Pins (1917-2005)

Alley in Safed / 1956 / Colored woodcut / 61X24 cm / 
Signed and dated / Artist proof
Literature: "Pins: woodcuts, 1942-1985", Meira Perry-
Lehmann. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Item 
no. 124.

Opening price: $250
Estimate: $300-400

421

422
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423. יעקב פינס )1917-2005(

הרי ירושלים / 1965 / רישום פסטל על נייר / 29X45 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

423. Jacob Pins (1917-2005)

Jerusalem Mountains / 1965 / Pastel on paper / 29X45 cm / Signed and dated

Opening price: $250
Estimate: $300-400

424. לודוויג שוורין )1897-1983(

נוף / דיו על נייר / 46X30 ס"מ / חתום

פתיחה: $200
הערכה: $300-400

424. Ludwig Schwerin (1897-1983)

Landscape / Ink on paper / 46X30 cm / Signed

Opening price: $200
Estimate: $300-400

423

424
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425. אביגדור אריכא )1929-2010(

עץ זית / 1975 / ליטוגרפיה / 76X57 ס"מ / חתום ומתוארך / מוקדש לטדי קולק )ירושלים, אוגוסט 1975(
שוליים כהים. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.  

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

425. Avigdor Arikha (1929-2010)

Olive Tree / 1975 / Lithograph / 76X57 cm / Signed and dated / Dedicated to Teddy Kollek 
(Jerusalem, August 1975) 
Dark edges.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $250
Estimate: $300-400

426. אשר מוסרוב )1905-1982(

סמטה בירושלים / 1977 / עט על נייר / 35X69 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

426. Asher Musarow (1905-1982)

Alley in Jerusalem / 1977 / Pen on paper / 35X69 cm / Signed and dated

Opening price: $250
Estimate: $300-400

425

426
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428. אדוארד ליר )1812-1888(

מתואר  במונוגרמה,  חתום   / ס"מ   20.5X30.5  / נייר  על  ודיו  מים  צבע   /  1859  / סבא  מר  מנזר 
ומתוארך

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $2000
הערכה: $6000-8000

428. Edward Lear (1812-1888)

Mar Saba Monastery / 1859 / Watercolor and ink on paper / 20.5X30.5 cm / Signed 
in monogram, titled and dated
From the collection of Teddy and Tamar Kollek

Opening price: $2000
Estimate: $6000-8000

427. לואיז שץ )1916-1997(

מנזר המצלבה / 1957 / צבע מים על נייר / 32X48.5 ס"מ / חתום, מתואר ומתוארך

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

427. Louise Schatz (1916-1997)

Monastery of the Valley of the Cross / 1957 / Watercolor on paper / 32X48.5 cm / Signed, 
titled and dated

Opening price: $250
Estimate: $300-400

427428
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429. משה מוקדי )1902-1975(

דיוקן / רישום עפרון וצבע מים על נייר / 17X16.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $300
הערכה: $300-400

429. Moshe Mokady (1902-1975)

Portrait / Pencil and watercolor on paper / 17X16.5 cm / Signed

Opening price: $300
Estimate: $300-400

430. טדיאוש ריכטר )1880-1940(

ערבי בשדה / צבע מים על נייר / 31.5X24 ס"מ / חתום בראשי תיבות

פתיחה: $1000
הערכה: $1000-1500

430. Tadeusz Rychter (1880-1940)

Arab in a Field / Watercolor on paper / 31.5X24 cm / Signed with initials

Opening price: $1000
Estimate: $1000-1500

429

430
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431. טדיאוש ריכטר )1880-1940(   

דיוקן / 1933 / רישום עפרון וצבע מים על נייר / 27.5X21 ס"מ / 
חתום ומתוארך

פתיחה: $700
הערכה: $700-900

431. Tadeusz Rychter (1880-1940)

Portrait / 1933 / Pencil and watercolor on paper / 
27.5X21 cm / Signed and dated

Opening price: $700
Estimate: $700-900

פולני-קתולי,  אמן  בקירוב(,   1880-1940( ריכטר  טדיאוש 
יליד לבוב; עלה לארץ ישראל בשנת 1923 יחד עם רעייתו, 
משיקום  התפרנס  בארץ  מאי-ריכטר.  אנה  הציירת 
 1926 בשנת  אקוורלים.  בציור  ועסק  בכנסיות  ויטראז'ים 
עברית"  אמנים  "אגודת  של  החמישית  בתערוכה  הציג 
בבית-נכות  רעייתו,  עם  יחד  הציג,  וב-1928  דוד  במגדל 
ב-1935  רבה,  להצלחה  זכו  שעבודותיו  אף  על  בצלאל. 
)בגין  הארצית  האמנים  לאגודת  להתקבל  בקשתו  נדחתה 
ריכטר  היות  רקע  על  גוטמן  נחום  של  החריפה  התנגדותו 
שם  לפולין,  שב  השניה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם  נוצרי(. 

מצא את מותו. 

Tadeusz Rychter (ca.1880-1940), a Polish-Catholic 
artist, born in Lvov; immigrated to Eretz Israel in 1923 
with his wife, artist Anna Rychter May. In Eretz Israel 
Rychter restored stained glass windows in churches 
and painted aquarelles. In 1926, he participated in 
the fifth exhibition of "Agudat Omanim Ivrit" in the 
Tower of David and in 1928 exhibited, with his wife, 
in the Bezalel Museum. Although his works enjoyed 
much success, his request to join the national artists' 
organization was rejected (mainly due to Nahum 
Gutman's objection based on the fact that Rychter 
was Catholic). When WW II broke out he returned to 
Poland, where he passed away. 

431
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433. מרסל ינקו )1895-1984(

חמשה רישומים / טכניקות שונות / 17X8.5 ס"מ – 34X25 ס"מ / 
חתומים; ארבעה מוקדשים

פתיחה: $500
הערכה: $500-600

433. Marcel Janco (1895-1984)

Five drawings / Different techniques / 17X8.5 cm – 
34X25 cm / Signed; four are dedicated

Opening price: $500
Estimate: $500-600

432. Miron Sima (1902-1999)

A lithograph, Drawings and Letters 
1. The stage of The Dybbuk (Hanna Rovina as Lea'le) / 
1949 / Lithograph / 21X30 cm / Signed and dated
2. Drawings and letters (about 20 drawings; dancing 
figures and portraits; some are on the artist's official 
stationary) / Some are dated (1978-1982)
Enclosed: Catalogue of an exhibition of paintings and 
drawings commemorating 20 years to the Eichmann 
Trial, Artists' House, Jerusalem.

Opening price: $300 
Estimate: $400-500

432. מירון סימה )1902-1999(

ליטוגרפיה, רישומים ומכתבים
1. בימת הצגת "הדיבוק" )חנה רובינא בתפקיד לאה'לה( / 1949 / 

ליטוגרפיה / 21X30 ס"מ / חתום ומתוארך
2-24. לקט רישומים ומכתבים )כ-20 רישומים; דמויות רוקדות 
חלקם   / האמן(  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  חלקם  ודיוקנאות; 

מתוארכים )1978-1982(
מצורף: קטלוג תערוכת ציורים ורישומים לציון 20 שנה למשפט 

אייכמן, בית האמנים ירושלים.

פתיחה: $300
הערכה: $400-500

432

433
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435. Yehezkel Streichman (1906-1993)

Portrait of Israel Argaman / 1983 / Watercolor on 
paper / 47.5X32 cm / Signed and dated

Opening price: $1000
Estimate: $1000-1200

435. יחזקאל שטרייכמן )1906-1993(

דיוקן ישראל ארגמן / 1983 / צבע מים על נייר / 47.5X32 ס"מ / 
חתום ומתוארך

פתיחה: $1000
הערכה: $1000-1200

434. נפתלי בזם )נ. 1924(

דיוקן הרצל / צבע מים ועפרון על נייר / 23X17 ס"מ / חתום

פתיחה: $400
הערכה: $400-500

434. Naftali Bezem (b. 1924)

Portrait of Herzl / Watercolor and pencil on paper / 
23X17 cm / Signed

Opening price: $400
Estimate: $400-500

434

435
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437. מאיר גור אריה )1891-1951( 

.M. G :21 ס"מ / חתוםX17 / דיוקן עצמי / שמן על קרטון
מקור: גלריה גורדון, מכירה מס' 19, 1986

פתיחה: $600
הערכה: $600-800

437. Meir Gur Aryeh (1891-1951)

Self Portrait / Oil on cardboard / 21X17 cm / Signed: M.G.
Provenance: Gordon Gallery, Auction no. 19, 1986

Opening price: $600
Estimate $600-800

436. מאורציו מינקובסקי )1881-1930(

דיוקן / 1922 / צבע מים על נייר / 50.5X41.5 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $1200
הערכה: $2000-4000

436. Mauricio Minkowski (1881-1930)

Portrait / 1922 / Watercolor on paper / 50.5X41.5 cm / Signed and dated

Opening price: $1200
Estimate: $2000-4000

436437
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439. יוסף בודקו )1888-1940(

אב ובנו / 1924 / שמן על מזוניט / 29X23 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $1500
הערכה: $1500-2500

439. Joseph Budko (1888-1940)

Father and Son / 1924 / Oil on Masonite / 29X23 cm / Signed and dated

Opening price: $1500
Estimate: $1500-2500

438. יוסף בודקו )1888-1940(

אשה / 1931 / שמן על בד / 56X50 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $1500
הערכה: $1500-2500

438. Joseph Budko (1888-1940)

Woman / 1931 / Oil on canvas / 56X50 cm / Signed and dated

Opening price: $1500
Estimate: $1500-2500

438439
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441. יעקב איזנשר )1896-1980(

נוף / שמן על בד מוצמד לדיקט / 34.5X24.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $800
הערכה: $800-1000

441. Jacob Eisenscher (1896-1980)

Landscape / Oil on canvas mounted on plywood / 34.5X24.5 cm / Signed

Opening price: $800
Estimate: $800-1000

440. לודוויג בלום )1891-1974(

סמטה בירושלים / 1961 / שמן על בד / 59X48.5 ס"מ / חתום )בעברית ואנגלית( ומתוארך
מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $2000
הערכה: $4000-6000

440. Ludwig Blum (1891-1974)

Lane in Jerusalem / 1961 / Oil on canvas / 59X48.5 cm / Signed (in Hebrew and in 
English) and dated
From the collection of Teddy and Tamar Kollek

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

440441
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442. שלמה ברנשטיין )1886-1968(

נוף כפרי / שמן על בד / 30X45 ס"מ / חתום / מצב בינוני

פתיחה: $400
הערכה: $400-600

442. Shlomo Bernstein (1886-1968)

Village landscape / Oil on canvas / 30X45 cm / Signed / Fair condition

Opening price: $400
Estimate: $400-600

443. יוסף קוסונוגי )1908-1981(

פסנתרנית וכנר / שמן על דיקט / 26.5X15.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $300
הערכה: $300-400

443. Joseph Kossonogi (1908-1981)

Pianist and Violinist / Oil on plywood / 26.5X15.5 cm / Signed

Opening price: $300
Estimate: $300-400

442

443



כרזות, ביבליופיליה, בצלאל, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  247

445. דוד הנדלר )1904-1984(

שתי עבודות: 
45X30 ס"מ   / נייר  על  / צבע מים  1. אגרטל פרחים 

/ חתום
2. בשדה / צבע מים על נייר / 30X46 ס"מ / חתום

פתיחה: $200
הערכה: $250-300

445. David Hendler (1904-1984)

Two works:
1. Flower vase / Watercolor on paper / 45X30 
cm / Signed
2. In the Field / Watercolor on paper / 30X46 
cm / Signed

Opening price: $200
Estimate: $250-300

444. ארתור קולניק )1890-1972(

אגרטל פרחים / שמן על בד / 41X33 ס"מ / חתום

פתיחה: $500
הערכה: $500-600

444. Arthur Kolnik (1890-1972)

Flower Vase / Oil on canvas / 41X33 cm / Signed

Opening price: $500
Estimate: $500-600

444445
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448. ז'אן דוד )1908-1993(

Happy Birthday / פסטל על נייר / 50X70.5 ס"מ / חתום
כתמי רטיבות בשולי הנייר. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.  

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

448. Jean David (1908-1993)

Happy Birthday / Pastel on paper / 50X70.5 cm / Signed
Moisture marks on edges of paper.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $250
Estimate: $300-400

447. ברוך אגדתי )1895-1976(

חתום   / ס"מ   32.5X47  / נייר  על  מים  צבע   /  1952  / כפרי  נוף 
)בעברית ואנגלית( ומתוארך

פתיחה: $250
הערכה: $250-300

447. Baruch Agadati (1895-1976)

Rural Landscape / 1952 / Watercolor on paper / 
32.5X47cm / Signed (in Hebrew and in English) and 
dated

Opening price: $250
Estimate: $250-300 446. משה רוזנטליס )1922-2008(

סמטה / 1960 / צבע מים על נייר / 34X24 ס"מ / חתום ומתוארך 
/ עם הקדשה בכתב-יד )2003(

פתיחה: $200
הערכה: $250-300

446. Moshe Rosenthalis (1922-2008)

Lane / 1960 / Watercolor on paper / 34X24 cm / Signed 
and dated / With a handwritten dedication (2003)

Opening price: $200
Estimate: $250-300

446

447448
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450. יוסי שטרן )1923-1992( 

עין כרם / צבע מים ודיו על נייר / 59X68 ס"מ / חתום

פתיחה: $350
הערכה: $400-500

450. Yossi Stern (1923-1992)

Ein Karem / Watercolor and ink on paper / 59X68 cm / Signed

Opening price: $350
Estimate: $400-500

449. יוסי שטרן )1923-1992(

על  ידו  בכתב  הקדשה  עם   / חתום   / ס"מ   26X36.5  / נייר  על  וגואש  מים  צבע   / הגשר  על  רחוב  פנסי 
הפספרטו )1952(

פתיחה: $200
הערכה: $250-300

449. Yossi Stern (1923-1992)

Street Lights on the Bridge / Watercolor and gouache on paper / 26X36.5 cm / Signed / 
With his handwritten dedication on the passé-partout (1952)

Opening price: $200
Estimate: $250-300

449450
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452. יחיאל קריזה )1908-1968(

פנים חדר / גואש על נייר / 89.5X34 ס"מ / חתום

פתיחה: $400
הערכה: $600-700

452. Yehiel Krize (1908-1968)

Interior / Gouache on paper / 89.5X34 cm / Signed

Opening price: $400
Estimate: $600-700

453. מרדכי ארדון )1896-1992(

וממוספר  חתום   / ס"מ   69.5X49.5  / משי  הדפס   / כותרת  ללא 
69/75

ְל    – – לראש העיר  "למנכ"ל  עם הקדשה בכתב-יד לטדי קולק: 
וְל... אך בראש ובראשונה לאיש החביב בעל נפש רחבה והרגשה 

דקה" )חתומה ומתוארכת, 29.6.66(. 
מקור: אוסף טדי ותמר קולק.  

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

451. יחיאל קריזה )1908-1968(

רחוב / גואש על נייר / 26.5X35.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $350
הערכה: $400-500

451. Yehiel Krize (1908-1968)

Street / Gouache on paper / 26.5X35.5 cm / Signed

Opening price: $350
Estimate: $400-500

452

451
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455. מרדכי ארדון )1896-1992(

 .AE 20 ס"מ / חתום ומסומןX15 / ללא כותרת / תחריט
ורעיתו בברכת שנה טובה, מרים  עם הקדשה: "לדר' טדי קולק 

ומרדכי ארדון, ירושלים 7.9.77". 
מקור: אוסף טדי ותמר קולק.  

פתיחה: $200
הערכה: $250-300

455. Mordecai Ardon (1896-1992)

Untitled / Etching / 20X15 cm / Signed and marked AE.
With a dedication: "To Teddy Kollek and his wife with 
a New Year greeting, Miriam and Mordecai Ardon, 
Jerusalem 7.9.77".
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $200
Estimate: $250-300

454. מרדכי ארדון )1896-1992(

ללא כותרת / תחריט / 60X47 ס"מ / חתום וממוספר 24/75 
עם הקדשה בכתב-יד: "למר טדי קולק – ראש העיר האהוב עלינו 
ולרעיתו בחיבה ובברכת חג שמח" )חתומה ומתוארכת 24.9.69(. 

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.  

פתיחה: $300
הערכה: $300-400

454. Mordecai Ardon (1896-1992)

Untitled / Etching / 60X47 cm / Signed and numbered 
24/75
Handwritten dedication: "To Mr. Teddy Kollek – our 
beloved mayor and for his wife..." (signed and dated 
24.9.69).
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $300
Estimate: $300-400

453. Mordecai Ardon (1896-1992)

Untitled / Screenprint / 69.5X49.5 cm / Signed and 
numbered 69/75
With a handwritten dedication to Teddy Kollek: "for 
the Managing Director – for the Mayor – for…and 
for… but first and foremost for a friendly person with 
a wide soul and a fine feeling" (signed and dated, 
29.6.66).
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $250
Estimate: $300-400

453454455
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457. אלימה )1932-2013(

ללא כותרת / 1961 / שמן על בד / 46X33 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $600
הערכה: $800-1200

457. Alima (1932-2013)

Untitled / 1961 / Oil on canvas / 46X33 cm / Signed and dated

Opening price: $600
Estimate: $800-1200

456. אלימה )1932-2013(

ללא כותרת / 1958 / שמן על בד / 80X60 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $900
הערכה: $1200-1600

456. Alima (1932-2013)

Untitled / 1958 / Oil on canvas / 80X60 cm / Signed and dated

Opening price: $900
Estimate: $1200-1600

456457
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459. Yaacov Agam (b. 1928)  

Passover Haggadah / Atelier Arkai ,Paris, 1985 / Album 
with 58 original silk-prints, hand printed on 270 gram 
Ribs paper (Arjomarie-Prioux) / 34X34 cm / Copy from 
the "Gold Edition"; foreword leaf signed by Agam 
and numbered 4/27 A.P G.E / Elegant velvet binding, 
in a matching original case (metal corners slightly 
rusted).

Opening price: $3500
Estimate: $3500-4500

459. יעקב אגם )נ 1928(

הגדה של פסח / דפוס אטלייה ארקאי בפריז, 1985 / אלבום עם 
58 הדפסי-משי מקוריים, מודפסים ביד על נייר ריבס 270 גרם 
"מהדורת  מתוך  עותק   / ס"מ   34X34  /  )Arjomarie-Prioux(
 /  A.P G.E  4/27 וממוספר  אגם  בידי  חתום  המבוא  דף  הזהב"; 
כריכת קטיפה מפוארת, בקופסה מקורית תואמת )מעט חלודה 

בפינות המתכת(.

פתיחה: $3500
הערכה: $3500-4500

458. אלכס קרמר )נ 1966(

דיוקן עצמי / 1991 / שמן על בד / 98X98 ס"מ / חתום ומתוארך 
בגב

פתיחה: $1200
הערכה: $1500-2000

458. Alex Kremer (b. 1966)

Self Portrait / 1991 / Oil on canvas / 98X98 cm / Signed 
and dated on verso

Opening price: $1200
Estimate: $1500-2000

458459
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460. Abel Pann (1883-1964)

Pentateuch with Illustrations by Abel Pann / Jerusalem: "Ma'ayanot Gallery", 1989 
/ Copy number 16 from a limited edition of 100 numbered copies (marked HC) / 
Contained in a fine case, damage at one of the corners

Opening price: $400
Estimate: $600-800

460. אבל פן )1883-1964(

חמשה חומשי תורה, עם ציורים מאת אבל פן / הוצאת "גלריה מעיינות", ירושלים 1989 / 
עותק מספר 16 מתוך מהדורה מצומצמת בת 100 עותקים ממוספרים )מסומנים HC( / נתון בקופסה 

מפוארת, עם נזק באחת הפינות

פתיחה: $400
הערכה: $600-800

460
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462. דניאל כפרי )נ. 1945(

דוד המלך / פסל ברונזה / גובה: 29 ס"מ, רוחב בסיס: 17 ס"מ / 
חתום וממוספר 2/12

מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $1000
הערכה: $1500-2000

462. Daniel Kafri (b. 1945)

King David / Bronze sculpture / Height: 29 cm, width 
of base: 17 cm / Signed and numbered 2/12
From the collection of Teddy and Tamar Kollek

Opening price: $1000
Estimate: $1500-2000

461. Graham Sutherland (1903-1980)

Owl / 1966 / Pastel on paper / 29.5X23.5 cm / Signed, 
dated and dedicated to John P. James Jr.
Drawn on the flyleaf of "The Work of Graham 
Sutherland", by Douglas Cooper. New-York: David 
McKay Company Inc, 1961. First edition. English. 
Accompanied by reproductions of his works. [4] leaves, 
97 pp +175 plates, 30 cm. Ex-Libris label of John P. James Jr. 
Attached is a short letter handwritten by Sutherland 
to John P. James of the same year (English). Good 
condition. Central folding mark.

Opening price: $500
Estimate: $800-1200

461. גרהאם סאתרלנד )1903-1980(

ינשוף / 1966 / פסטל על נייר / 29.5X23.5 ס"מ / חתום, מתוארך 
.John P. James Jr -ומוקדש ל

 The Work of Graham הספר  של  הפורזץ  בדף  מופיע 
 David McKay הוצאת .Douglas Cooper מאת ,Sutherland
Company Inc. ניו-יורק, 1961. מהדורה ראשונה. אנגלית. הספר 
מלווה  לונדון(.  יליד   ,1903-1980( סאתרלנד  של  ביצירתו  עוסק 
רפרודוקציות של עבודותיו. ]4[ דף, 97 עמ' + 175 עמ' לוחות, 30 
.John P. James Jr. מצורף מכתב קצר בכתב  ס"מ. תו-ספר של 
ידו של סאתרלנד אל ג'ון פ. ג'יימס מאותה שנה )אנגלית(. מצב 

טוב. קו-קפל במרכז. 

פתיחה: $500
הערכה: $800-1200

461462
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463. רמברנדט הרמנזון ואן ריין )1606-1669(

כלה יהודיה ) H.127 ; B. Holl. 340 ( /  1635 / תחריט )שלב חמישי( / 22X17 ס"מ / 
חתום בפלטה; ללא סימן המים

.Fulwood מקור: אוסף

פתיחה: $7500
הערכה: $8000-9000

463. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)

The Great Jewish Bride (H.127; B. Holl. 340) / 1635 / Etching (fifth 
stage) / 22X17 cm / Signed in the plate; no watermark
Provenance: Fulwood Collection

Opening price: $7500
Estimate: $8000-9000

463
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464. רמברנדט הרמנזון ואן ריין )1606-1669(

 7X13 / )( / 1648 / תחריט )שלב שלישי H. 234 ; B. Holl. 126 ( יהודים בבית הכנסת
ס"מ / חתוך על קו הפלטה 

 Fulwood מקור: אוסף

פתיחה: $3000
הערכה: $3000-4000

464. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)

Jews in the Synagogue (H. 234; B. Holl. 126) / 1648 / Etching (third stage) 
/ 7X13 cm / Trimmed on the plate mark
Provenance: Fulwood Collection

Opening price: $3000
Estimate: $3000-4000

464
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 a sale, sell the item to another, charge the purchaser with any expenses 
 caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for 
 compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ 
 nature, originality and condition. However all information given by “Kedem”, 
 in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated 
 information and the experience of its experts. It is entirely the responsibility 
 of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine 
 condition, quality, authenticity, size, authorship during the allocated 
 time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any 
 doubts regarding the authenticity and condition of the item within 
 30 days of the sale. If it is proven to “Kedem” that there has clearly been 
 an error in the information which was given relating to any item, “Kedem” 
 shall refund any sums paid by the purchaser and the item shall be returned 
 to the possession of “Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser 
 shall have no claims and\or further demands with respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations 
 to pay for the item no later than seven days from the date of the sale of the item. 
 For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once 
 the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these 
 conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not 
 wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers 
 are requested to complete the Rights to Bid form in the catalogue or 
 website, no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be 
 liable, under no circumstances, for any error, emissions in connection therewith. 
 Absentee bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via 
 telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time 
 before commencement of the auction and no later than 3 hours before the 
 auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer 
 of any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the 
 binding document.

1. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items 
 to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which 
 will include a list of items available at the sale, their serial numbers and 
 opening prices. For the avoidance of doubt, information provided in 
 the Catalogue, including opening prices, descriptions of items and any other 
 information concerning the items, are solely for the purpose of information 
 for potential buyers and are in no way to be construed as stand and\or 
 obligation on behalf of “Kedem” and\or its employees and\or 
 representatives.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) 
 who will be responsible on its behalf for the execution and management of 
 the auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of 
 any person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of 
 each lot, to cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it 
 for sale, at his own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer 
 also has the right to withdraw or add items to the sale and to add or 
 withdraw from the Catalogue any information about an item to be offered 
 in the auction on the basis of information received by “Kedem” after 
 publication of the Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain 
 a numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the 
 auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars as currency.
7. On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered 
 paddle of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding 
 and will be considered to be accepted and title to the item will pass to the 
 offeror whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment 
 by the Purchaser of all payment obligations to “Kedem” as set out 
 hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted 
 (‘the Hammer Price’) shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, together 
 with the commission of 23% of the Hammer Price (‘the Commission’) 
 and Israeli VAT on commision only. Payment to “Kedem” shall be effected 
 immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later 
 than seven days after the date of the auction.
9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US Dollars), check (NIS 
 or US Dollars), credit card or via bank wire transfer.
10. A 3% discount will be given to buyers who remit payment within 7 days of
 the date of the auction, in cash (NIS or US Dollars), check (NIS) or bank wire
 transfer.
11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly 
 from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service 
 or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, 
 “Kedem” can, at its sole discretion and without taking or accepting any 
 responsibility 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


