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Herzl, Zionism, JNFהרצל, ציונות, קק"ל

1. "אלטנוילנד" – מהדורה ראשונה - לייפציג, 1902

הוצאת   .Altneuland, Roman von Theodor Herzl
גרמנית.   .]1902[ לייפציג,   .Hermann Seemann Nachfolger

מהדורה ראשונה. 
בנוגע  חזונו  את  הרצל  מתאר  העלילה  באמצעות  אוטופי.  רומן 
אור  ראה  הספר  ישראל.  בארץ  לקום  העתידה  היהודית  למדינה 
מספר שנים לאחר שפורסם ספרו "מדינת היהודים" ולאחר ביקורו 
 1899-1902 השנים  בין  הרומן  את  חיבר  הרצל  ישראל.  בארץ 
והעניק לכתב היד את השם "ציון החדשה". מאוחר יותר, בהשראת 
"אלטנוישול" – שמו של בית הכנסת בפראג – שינה את שם כתב 

גם  הספר  תורגם  פורסם,  בה  שנה  באותה  ל"אלטנוילנד".  היד 
של  החלטתו  לפי  "תל-אביב",  נקרא  )בעברית  ולעברית  ליידיש 
אומץ כשמּה של העיר  כידוע,  זה,  סוקולוב. שם  נחום  המתרגם 
העברית הראשונה( ותוך פחות משנה תורגם לשש שפות. בדף 
 Wenn Ihr wollt, Ist es kein" הידוע  המוטו  נדפס  השער 
Märchen" - "אם תרצו, אין זו אגדה". ]3[, 343, ]5[ עמ', 18 ס"מ. 
מצב טוב. כתמי חלודה וכתמי רטיבות. כריכת קרטון ובד בלויה. 
שדרה חדשה. קונטרס אחד רופף. הקדשה בכתב-יד בדף שלפני 

דף השער )מ-1914(. 

פתיחה: $800

1. "Altneuland" – First Edition – Leipzig, 1902

Altneuland, Roman von Theodor Herzl. Leipzig: 
Hermann Seemann Nachfolger, [1902]. German. First 
edition.
Utopian novel. Herzl describes his vision of a future 
Jewish state in Eretz Israel. The book was published 
several years after the publication of Herzl's book 
"The Jewish State", and after his visit to Eretz Israel. 
Herzl wrote the novel during the years 1899-1902 and 
titled the manuscript "New Zion". Later, inspired by 
"Altneuschul" – the name of the Prague synagogue 
– Herzl changed the title to "Altneuland". The book 
was translated into Yiddish and Hebrew in the same 
year (translator Nahum Sokolow decided to name the 
book "Tel-Aviv", later adopted as the name of the 
first Jewish city) and within less than a year it was 
translated to six languages. The famous Moto "Wenn 
Ihr wollt, Ist es kein Märchen" – "If you will it – it is no 
dream" is printed on the title page. [3], 343, [5] pp, 18 
cm. Good condition. Foxing and damp staining. Old and 
worn cloth and cardboard covers. New Spine. One loose 
signature. Handwritten dedication on the page preceding 
the title page (dated 1914).

Opening price: $800

2. "מדינת היהודים" – תיאודור הרצל – אודסה, 1905 – 
רוסית

Еврейское государство… ]מדינת היהודים, נסיון של פתרון 
מודרני לשאלת היהודים[, תיאודור הרצל. תרגום לרוסית )על-פי 
ד.  ס.  הוצאת  אדלר.  י.  ד.  מאת  החמישית(  הגרמנית  המהדורה 

זלצמן. אודסה, 1905. רוסית. 
תרגום רוסי לחיבורו של תיאודור הרצל. בדף השער דיוקן הרצל. 
וקרעים.  קמטים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   64

חותמות ספריה ותו-ספר. כריכה פגומה, מנותקת. 

פתיחה: $500

2. “The Jewish State” – Theodor Herzl – Odessa, 
1905 – Russian

Еврейское государство… [The Jewish State, an 
Attempt at a Modern Solution of the Jewish Question], 
Theodor Herzl. Translation to Russian (according to 
the fifth German edition) by D.I. Adler. Odessa: S.D. 
Zaltzman, 1905. Russian.
Russian translation of Theodor Herzl's book. With 
Herzl's portrait on the title page. 64 pp, 20 cm. Good-
fair condition. Stains, creases and tears. Library ink stamps 
and an Ex-Libris label. Damaged binding, detached.

Opening price: $500

1
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3. הקונגרס הבזילאי – מהדורה ראשונה / מדינת היהודים 
/ שני ספרים העוסקים בקונגרס הציוני הראשון – 1897

"הקונגרס הבזילאי" ו"מדינת היהודים" מאת תיאודור הרצל ושני 
ויקטרינוסלב,  ורשה  הראשון.  הציוני  הקונגרס  בנושא  ספרים 

1897. עברית, יידיש ורוסית. 
1. הקונגרס הבזילאי, מאת ד"ר תיאודור הערצל. מתורגם ברשיון 
"עם תמונת המחבר  מ. בערקאוויטש,  ע"י  מיוחד מאת המחבר 
ועצם כת"י וחתימתו בעברית". הוצאת חברת "אחיאסף". ורשה 

תרנ"ח ]1897[. 16 עמ'.
2. מדינת היהודים, דרך חדשה בפתרון שאלת היהודים, מֻתרגם 
ברשיון מיוחד מאת המחבר ע"י מיכל בערקאוויטש )ברקוביץ(. 
 ,IV  ,]3[ שניה.  מהדורה   .1897 תרנ"ח  ורשה,  "תושיה",  הוצאת 

VI ,5-82 עמ'. 
מ.]מקס[  מאת  באזעל,  אין  קאנגרעסס  יודישער  דער   .3
מאנדעלשטאם. הוצאת "אחיאסף", ורשה תרנ"ח ]1897[. יידיש. 

]2[, 30 עמ'. 
4. "על מצבם הנוכחי של היהודים", נאום אשר נשא מקס נורדאו 

בקונגרס הציוני בבזל. יקטרינוסלב, 1897. רוסית. ]2[, 22 עמ'. 
)ללא עטיפותיהם( בכרך 19 ס"מ.  יחד  ארבעת הספרים כרוכים 
עש.  פגעי  חלקית.  מנותקים  דפים  מספר  כתמים.  טוב.  מצב 

פגמים בכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

permission from the author by Michal Berkovich. 
Warsaw: “Tushiya”, 1897. Second edition. [3], IV, 5-82, 
VI pp.
3. “Der Yidisher congress in Basel”, by M. (Max) 
Mandelstam. Warsaw: “Achiasaf”, 1897. Yiddish. [2], 
30 pp.
4. “About the present State of the Jews”, speech 
delivered by Max Nordau in the Zionist Congress in 
Basel. Yekatrinoslav, 1897. Russian. [2], 22 pp.
The four books are bound together (without wrappers) in 
a 19 cm volume. Good condition. Stains. Several leaves 
partly detached. Worming. Damages to binding. Ex-library 
copy.

Opening price: $300

3. Basel Congress – First Edition / The Jewish 
State / Two Books about the First Zionist 
Congress – 1897

"The Basel Congress" and "The Jewish State" by 
Theodor Herzl and two books about the first Zionist 
congress. Warsaw and Yekaterinoslav, 1897. Hebrew, 
Yiddish and Russian. 
1. "The Basel Congress" [Hebrew], by Dr. Theodor 
Herzl. "Translated with special permission from the 
author by Michal Berkovich, with author's portrait 
and his handwritten signature in Hebrew". Warsaw: 
"Achiasaf", 1897. 16 pp.
2. "The Jewish State, a new solution for the Jewish 
question" [Hebrew], translated with special 

2

3
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4. תיאודור הרצל – חוזר חתום – וינה, 1901

חוזר מודפס מטעם הועד הפועל של ההסתדרות הציונית בוינה, 
נובמבר  וינה,  ועוזר קֹוֶקש.  בידי תיאודור הרצל  חתום בכתב-יד 

1901. גרמנית. 
הועד  ישיבת  פרוטוקול  של  מסעיפיו  אחד  בנוסח  עוסק  החוזר 
הפועל, על רקע חילוקי דעות בין הרצל לבין ד"ר יעקב ברנשטיין-
כהן. ברנשטיין-כהן )1859-1929( היה חבר הועד הפועל הגדול 
לאור  ב-1901,  הציונית.  התנועה  של  הדואר"  "לשכת  וראש 
ניסה  שהרצל  ולאחר  הציונית,  התנועה  בקרב  עליו  הביקורת 
להדיח אותו מתפקידו מספר פעמים, התפטר מראשות "לשכת 
קמטים.  ומעט  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 דף  הדואר". 

מספר קרעים בסמוך לשולי הדף )ללא פגיעה בטקסט(. 

פתיחה: $1800

4. Theodor Herzl – Signed Circular Letter – 
Vienna, 1901

Printed circular letter from the Executive Board of the 
Zionist Organization in Vienna, signed by hand by 
Theodor Herzl and Oser Kokesch. Vienna, November 
1901. German.
The letter concerns the wording of one paragraph 
of the Executive Board Meeting protocol, in view of 
difference of opinion between Herzl and Dr. Jacob 
Bernstein-Kogan. Bernstein-Kogan (1859-1929) was 
a member of the Va'ad HaPo'el HaGadol and head 
of "Lishkat HaDo'ar" of the Zionist Movement. In 
1901, considering criticism about him among the 
Zionist Movement, and after Herzl tried several times 
to dismiss him from his position, he resigned from 
"Lishkat HaDo'ar". Leaf, 27.5 cm. Good condition. 
Folding marks and minor creases. Several tears near 
margins (no damage to text). 

Opening price: $1800

5. תיאודור הרצל – שני תצלומים מוקדמים – וינה 

 1878-1886 וינה,  הרצל.  תיאודור  של  מוקדמים  תצלומים  שני 
בקירוב. 

שני תצלומי דיוקן של תיאודור הרצל בנעוריו, מתקופת לימודיו 
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת וינה )או מעט אחר כך(. 

 K.K. בסטודיו  צולם  האחד  לקרטון.  מוצמדים  סטודיו,  תצלומי 
תצלומים,  שני   .Winter בסטודיו  והשני   Hof-Atelier Adele
קרטון  על  השני  ס"מ,   10.5X16.5 קרטון  על  )אחד  ס"מ   10X15

11X17 ס"מ(. מצב טוב, מעט דהויים. כתמים. 

פתיחה: $1200

4
5a
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5. Theodor Herzl – Two Early Photographs – 
Vienna 

Two early photographs of Theodor Herzl. Vienna, 
ca.1878-1886.
Two portrait photos of Theodor Herzl in his youth, 
taken at the time of his studies in the faculty of Law 
in the University of Vienna (or shortly later). 
Studio photos, mounted on cardboard. One taken in 
"K.K. Hof-Atelier Adele" and the other in "Winter" 
Studio. Two photos, 10X15 cm (one on 10.5X16.5 cm 
cardboard, the second on 11X17 cm cardboard). Good 
condition, slightly faded. Stains.

Opening price: $1200

6. שלוש גלויות עם דיוקנו של תיאודור הרצל / קק"ל

1. "פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול", גלוית תעמולה של 
קק"ל. קרמניץ, אוקראינה, ]שנות ה-20[. עבודת מונטאז' הכוללת 
צילום של קופת קק"ל, דיוקנאות של הרצל וצבי הרמן שפירא, 

ועוד. מצב טוב. 
יהודי-ציוני.  אירוע  לקראת  גלויה  הנשף",  ]תכנית[  "תכנות   .2
פולין, 1922. בראש הגלויה תמונותיהם של חיים ויצמן, תיאודור 

הרצל ונחום סוקולוב. מצב טוב. 
תיאודור   .1927 בבזל,  ה-15  הציוני  הקונגרס  רשמית,  גלויה   .3

הרצל על מרפסת המלון בבזל. מצב בינוני. 

פתיחה: $250

6. Three Postcards with Theodor Herzl's Portrait 
/ JNF

1. "Pruta LePruta…" [Hebrew], a JNF promotional 
postcard. Kremnitz, Ukraine, [1920s]. Montage 
consisting of a photo of a JNF box, portraits of Herzl 
and Zvi Hermann Shapira, and more. Good condition.
2. "[Program] of a Party" [Hebrew], a postcard issued 
for a Jewish-Zionist event. Poland, 1922. On top of 
the card - portraits of Chaim Weizmann, Theodor 
Herzl and Nahum Sokolow. Good condition.
3. Official postcard, 15th Zionist Congress in Basel. 
Theodor Herzl on the balcony of the hotel in Basel. 
Fair condition.

Opening price: $250

7. גלויות – קבר הרצל / ביקור הרצל בירושלים

1. גלויה מצולמת, שני בחורים על קבר תיאודור הרצל ומשפחתו 
בוינה, ]9X14 .]1916 ס"מ. מצב טוב. 

2. גלויה מצולמת, מלווה כיתוב מודפס "הרצל עם ידידיו ומארחיו 
בירושלים" )גרמנית(. מתוארכת בצדה האחורי, 2 נובמבר 1898. 

8.5X13.5 ס"מ. קמטים, פגמים קלים וכתמים. 

פתיחה: $250

7. Postcards – Herzl's Grave / Herzl's Visit to 
Jerusalem

1. Real-photo postcard, two boys next to the grave of 
Theodor Herzl and his family in Vienna, [1916]. 9X14 
cm. Good condition.
2. Real-photo postcard, with a printed caption: "Herzl 
with friends and hosts in Jerusalem" (German). Dated 
on the reverse, November 2, 1898. 8.5X13.5 cm. 
Creases, minor damages and stains.

Opening price: $250

67

5b
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8. מכתב מעניין אל תיאודור הרצל – ציוני רוסיה – אודסה, 
1898

בוינה, מאת  אל תיאודור הרצל  מכתב מעניין בכתב-יד, ממוען 
 .1898 ביוני   20 אודסה,  רוסיה.  מציוני  ציונים,  פעילים  קבוצת 

צרפתית.
הציונית,  התנועה  של  התעמולה  במאמצי  עוסק  המכתב 
)תוכנית אשר התגשמה  "בנק לאומי"  ובפרט בתוכנית להקמת 
הציוני  בקונגרס  כשהוחלט  המכתב,  כתיבת  לאחר  כחודשיים 

השני על הקמתו של בנק "אוצר התיישבות היהודים"(. 
הצנזורה  טוב מאתנו.  זאת  יודע  אדוני,  ואתה,  "רוסיה מתנגדת, 
מערימה קשיים על התעמולה העממית של הציונות... באמצעות 
אותה  ציון  אויבי  של  הנוצרית  הפוליטיקה  ובעיקר  העתונות, 
ראינו בקונגרס בבזל... אנחנו מבקשים מפגש של ראשי הציונות 
בקישינב כדי להתאחד ולהציע תעמולה בדיבור – האמצעי היחיד 
מוזכרים  בהמשך  הלאומי...".  בבנק  תמיכה  בענין  לנו  שנותר 
אשר  רוסיה,  יהודי  של  ציונית  ועידה   – ורשה"  "ועידת  במכתב 
ליושב  שנבחר  מי  וכן  השני,  הציוני  הקונגרס  לקראת  התכנסה 
אליו   ,)4 מס'  פריט  )ראה  ברנשטיין-כהן  יעקב  הועידה,  ראש 

מתייחסים כותבי המכתב כאל מי ש"עבר לצד אויבנו". 
כצמן  בוריס  ובהם:  ציונים  פעילים  חמשה  חתומים  המכתב  על 
)Kazmann(, כימאי, מראשוני "חובבי ציון", ממארגני ומשתתפי 
נחום  אמריקה;  ציוני  בארגון  פעיל  הראשון,  הציוני  הקונגרס 
סלושץ, סופר, חוקר לשונות המזרח וקדמוניות היהודים בארצות 
פנחס  באודסה;  ציון"  "בני  הציונית  האגודה  מזכיר  המזרח, 
פרידמן, סוחר ופעיל ציוני, ממייסדי תל אביב; ופעילים ציוניים 
נוספים. ]3[ דף מקופלים לשניים )11 עמודים כתובים(, 21 ס"מ. 
מצב טוב. סימני קיפול, קרעים ופגמים קלים. מחיקות ותוספות 

בעפרון. חותמת. 

פתיחה: $800

8. Interesting Letter to Theodor Herzl – Russian 
Zionists – Odessa, 1898

An interesting, handwritten letter, addressed to 
Theodor Herzl in Vienna, from a group of Russian 
Zionist activists. Odessa, June 20, 1898. French.
The letter deals with the propaganda efforts of the 
Zionist Movement, and in particular with the plan to 
found a "National Bank" (a plan which materialized a 
couple of months after this letter was written, when 
it was decided in the second Zionist Congress to found 
the "Otzar Hityashvut HaYehudim" bank.
"Russia opposes, and you, sir, know it better than 
us. Censorship creates difficulties as far as Zionist 
propaganda is concerned… through the press, and 
mainly the Christian politics of Zion's enemies which 
we witnessed in the Basel Congress… we ask to 
organize a meeting of all Zionist leaders in Kishinev 
to unite and propose verbal propaganda – the only 
means left for us regarding the national bank…". 
Further, the writers of the letter mention the "Warsaw 
Convention" (a conference of Russian Zionists, 
held before the second Zionist Congress), and the 
person elected as chairman of the convention, Jacob 
Bernstein-Kogan, to whom they refer as "crossed the 
lines and joined our enemy" (see item no. 4). 
Five Zionist activists are signed on the letter, including 
Boris Kazmann, chemist, one of the first members of 
"Hovevei Zion", one of the organizers and participants 
of the first Zionist Congress, active in the Zionist 
Organization of America; Nahum Slouschz, author, 
scholar of eastern languages and Jewish history in 
eastern countries, secretary of the "Bnei Zion" Zionist 
Society in Odessa; and Pinchas Friedman, a merchant 
and Zionist activist, one of the founders of Tel-Aviv. [3] 
folded leaves (11 written pages), 21 cm. Good condition. 
Folding marks, minor tears and damages. Deletions and 
additions in pencil. Ink stamp.

Opening price: $800
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9. הברונית ברטה פון זּוטֶנר – דברי הספד לתיאודור הרצל ומכתב בכתב-ידה 
– אוסטריה, 1904

דברי הספד לתיאודור הרצל ומכתב בכתב-ידה של הברונית ברטה פון זּוטֶנר. ]אוסטריה, 
1904[. גרמנית.

· שני דפים בכתב-ידה של ברטה פון זוטנר – דברי הספד לתיאודור הרצל. 
הדברים נכתבו עבור קובץ מאמרים והספדים אשר התפרסם זמן קצר לאחר פטירתו של 
באוגוסט  ב-8   ,Ost und West כתב העת  )Herzl Nummer( של  מיוחד  בגליון  הרצל 

.1904
"אני רוצה לדבר על יופיו. הוא דמה למלך אשורי, ועדיין היה ג'נטלמן מודרני. על עבודתו 
)עבודתו של ענק: לא פחות מיסודותיה של מדינה(, על... הרוח שהפיץ עטו ידובר בהרחבה 
לכשרונות  לציון, בהשוואה  ראוי  זה  אין  )כאילו  יופיו  לציין את  וישכחו  יתכן  זה.  בקובץ 
האחרים(, אך היה זה חלק מדמותו ההרמונית...". ]2[ דף )שני עמודים כתובים(, 17.5 ס"מ. 
רישום  )עם פגיעה קלה בטקסט(.  נקבי תיוק  וקמטים.  מצב טוב. כתמים. סימני קיפול 

מאוחר בעט בצדו האחורי של אחד הדפים.
באוגוסט   1 אוסטריה(,   ,Krumpendorf( קרומפנדורף  זוטנר.  פון  ברטה  מאת  מכתב   ·

 .1904
 Ost מכתב זה הנו מכתב מקדים לדברי ההספד הנ"ל. המכתב נשלח אל עורך כתב העת
und West, ליאו וינץ. הברונית מביעה בו את תקוותה, שדברי ההספד פרי עטה יתפרסמו 

בגליון המיוחד לזכר הרצל, אך כיוון שנשלחו באיחור, לא הגיעו בזמן לגליון המיועד.
"עורכים יקרים, מכתבכם הועבר אלי... יש לי זמן לכתוב רק כמה שורות זריזות בנושא 
המבוקש – ומי יודע אם תגענה בזמן? היתה זו אבדה מצערת ליהודים ולאנושות האצילה 
שאדם מהולל זה נלקח בטרם עת". דף 11.5 ס"מ )שני עמודים כתובים(. מצב טוב. קו קפל 

אופקי ופגמים קלים. נקבי תיוק )עם פגיעה קלה בטקסט(.
אצולה  למשפחת  בת   ,)1843-1914   ;Bertha von Suttner( זּוטֶנר  פון  ברטה  הברונית 
 Die( הנשק!"  את  "הניחו  הספר  מחברת  אוסטרית;  שלום  ופעילת  סופרת  מפראג, 
 !Waffen nieder(, אשר היה לאחד הספרים המשפיעים ביותר במאה ה-19, ואשר זיכה 
אותה בפרס נובל לשלום בשנת 1905. זּוטֶנר היתה לאשה הראשונה שזכתה בפרס זה. 

החל משנת 1999 מוטבעת דמותּה על מטבעות ה-2 אירו האוסטריים.
זוטנר היתה לדמות מובילה בתנועת השלום. בין היתר ערכה כתב-עת בינלאומי בשם 
"הניחו את הנשק" וייסדה את אגודת השלום האוסטרית. לאורך השנים שמרה על קשרי 
ידידות עם אלפרד נובל. רבים סבורים כי הקרבה בין השניים היתה מן הסיבות העיקריות 

לכך שנובל בחר לכלול פרס לשלום בצוואתו. 
זוטנר הכירה את הרצל, והתכתבה עמו בנושאי פציפיזם וציונות. היא אף ניסתה לסייע לו 
בפועלו מספר פעמים תוך שימוש בקשריה בקרב האצולה הרוסית. הרצל בתורו שכר את 
זוטנר לסקר את ועידת השלום בהאג מטעם העתון "די-ולט" והיא אף מוזכרת ביומניו. על 
קשרי הידידות בין השניים כתב עמוס אילון: "היא הגתה להרצל חיבה אישית רבה ואהדה 
את הענין הציוני. במכתביה אל הרצל כינתה אותו זוטנר בכינוי 'מושל-ציון היקר'... זוטנר, 
באידיאל  ודבקותו  מעוז-רוחו  שהתפעלה  בודדה  לוחמת  לרעיון,  קנאית  היתה  כהרצל, 
בלתי-ניתן להגשמה לכאורה. כנשיאת 'האיגוד העולמי לשלום' הבחינה כי אותם טיעונים 
נדושים וריקים משמשים בעת ובעונה אחת נגד הציונות ונגד הפאציפיזם, ולא אחת בפי 

אותם אנשים". )"הרצל", עמוס אילון. הוצאת "עם עובד", 1977. עמ' 336(. 

פתיחה: $2500
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9. Baroness Bertha von Suttner – Eulogy for 
Theodor Herzl and a Letter in her Handwriting 
– Austria, 1904

Eulogy for Theodor Herzl, and a letter handwritten 
by Baroness Bertha von Suttner. [Austria, 1904]. 
German

· Two leaves handwritten by Bertha von Suttner 
– eulogy for Theodor Herzl. These words were 
written for an anthology of essays and eulogies 
published shortly after Herzel passed away, in a 
special issue ("Herzl Nummer") of the periodical 
"Ost und West", on August 8, 1904.
"I want to talk about his beauty. He was like an 
Assyrian king, and still a modern gentleman. About 
his work (a giant's work: nothing less than the 
foundations of a state), about…the spirit that his 
pen dispersed much will be said in this anthology. 
Perhaps his beauty will not be mentioned (as if it 
is not worth mentioning, compared to other gifts), 
but it was part of his harmonious image…". [2] 
leaves (two written pages), 17.5 cm. Good condition. 
Stains. Folding marks and creases. Filing holes (slight 
damage to text). A later inscription in pen on the reverse 
of one of the leaves.

· Letter from Bertha von Suttner. Krumperndorf, 
Austria. August 1, 1904. This letter preceded the 
eulogy. The letter was sent to the editor of the 
periodical "Ost und West", Leo Wintz. The Baroness 
expresses her hope, that the eulogy which she 
composed will be published in the special issue in 
memory of Herzl, but since it was sent late, it did 
not reach in time for the designated issue.
"Dear editors, your letter has been forwarded to 
me…I have time just to write a few lines on the 
requested topic – and who knows if they arrive in 
time? It was a grievous loss for Jews and for the 
noble-minded humanity that this glorious man was 
taken so prematurely". Leaf, 11.5 cm (two written 
pages). Good condition. Horizontal folding mark and 
minor damages. Filing holes (slight damage to text).

Baroness Bertha von Suttner (1843-1914), 
a daughter of an aristocratic family from 
Prague, Austrian author and peace activist; 
author of the book "Sie Waffen nieder!" – 
"Lay Down your Arms", which was one of the 
most influential books in the 19th century, for 
which she was awarded the Nobel Peace Prize 
in 1905. Suttner was the first woman who won 
this prize. Since 1999 her image is depicted on 
Austrian 2 Euro commemorative coins.
Suttner was a leading figure among peace 
movements. She edited, among other things, 
an international periodical titled "Lay 
down your arms" and founded the Austrian 
Peace Society. For years she maintained her 
friendship with Alfred Nobel. It is believed that 
the relationship between the two is one of the 
major reasons that led to Nobel's decision to 
include a prize for peace in his will.
Suttner knew Herzl, and corresponded with 
him about pacifism and Zionism. She tried to 
assist him several time using her connections 
among Russian aristocracy. Herzl hired Suttner 
to cover the Peace Convention in The Hague on 
behalf of "Die Welt" newspaper, and Suttner 
is mentioned in his diaries. Amos Eilon wrote 
about the relations between the two: "She was 
fond of Herzl and supported the Zionist idea. 
In her letters to Herzl Suttner named him 'Dear 
governor of Zion'…Suttner, just like Herzl, was 
totally devoted to the idea, a sole fighter who 
was enthused by Herzl's spirit and devotion to 
an ideal which was seemingly unattainable. 
As president of the 'World Peace Society' she 
noticed that banal and worthless arguments 
are used at the same time against Zionism 
and Pacifism, and often by the same people". 
("Herzl", Amos Eilon. "Am Oved", 1977. P.336).

Opening price: $2500
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10. לקט פריטים – פטירתו של תיאודור הרצל, 1904

שישה פריטי דפוס הקשורים בפטירתו של תיאודור הרצל:
וולפסון, סוקולוב ואחרים(,  וינה )בהשתתפות מרמורק,  · תכנית אירוע לזכר תיאודור הרצל בעיר 
במלאת שבוע לפטירתו. · דף מודפס עם מסגרת שחורה ועם דיוקנו של הרצל מודפס בתוך מגן-דוד 
בצבע שחור. הוצאת "לבנון", ורשה, ]1904[. · גליון הירחון Unsere Hoffnung, מוקדש לפטירתו של 
הרצל. וינה, אוגוסט 1904. · עלון-תפילה )עברית וגרמנית( לזכר תיאודור הרצל. וינה, 14 ביולי 1904. 
 Ivria, Kadimah, :מודעת אבל על פטירתו של הרצל, מטעם הארגונים היהודיים-אקדמיים בוינה ·
Die Welt משנת 1910  Libanonia, Makkabaea, Unitas. · מצורף גליון-זכרון מיוחד של עתון 

)מוקדש להרצל(. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

10. Collection of Items – the Death of Theodor Herzl, 1904

Six printed items related to the passing of Theodor Herzl:

· Program of a service in memory of Theodor Herzl, held in Vienna a week after his 
death (with participation of Marmorek, Wolfson, Sokolow and others). · Printed 
leaf with a black frame and Herzl's portrait within a black Star of David. "Levanon" 
publishing, Warsaw, [1904]. · An issue of “Unsere Hoffnung” dedicated to Herzl. 
Vienna, August 1904. · Prayer leaflet (Hebrew and German) in memory of Herzl. 
Vienna, July 14, 1904. · An obituary for Herzl, on behalf of the Jewish-Academic 
organizations in Vienna: Ivria, Kadimah, Makkabaea, Unitas, Libanonia. · Enclosed 
is a special issue of Die Welt from 1910 (dedicated to Herzl). Size and condition varies.

Opening price: $800

11. כרטיס מודפס וסרט בד – "יום הרצל" באל-עריש, 1919 – הגדודים העבריים

כרטיס מודפס וסרט בד לכבוד יום זכרון לתיאודור הרצל אשר נערך באל-עריש, בידי "הגדוד הארץ 
ישראלי" – אחד מן הגדודים העבריים בצבא הבריטי. כ' תמוז תרע"ט )1919(.

1. "יום הרצל באל-עריש, פלוגה ד' גדוד הארץ ישראלי", כרטיס נייר מודפס )מקופל לשניים(. דפוס 
"אחדות", תל-אביב. 

יום  לכבוד  טקסט  הפנימי  בצדו  אגדה!".  זו  אין   – תרצו  "אם  והכיתוב  הרצל  דיוקן  החיצוני  בצדו 
אחינו  נשמות  ואת  הגדול  מנהיגנו  נשמת  חילים-חברים, את  אנו,  מזכירים  זה  "ביום-זכרון  הזכרון: 
ובפרעות  שדות-הקטל  על  במלחמה  כקדושים  ויפלו  וחרפה,  רעב  סבלו  אשר...  הקדושים  המתים 
שאין דוגמתן בארצות הרשע והדמים... ועינינו באמונה חזקה נשואת תמיד אל דגלנו – דגל התחיה 
הלאומית בארצנו". בצדו האחורי של הכרטיס נוספה הקדשה בכתב-יד לאחד החיילים בפלוגה אשר 
נפצע ושהה בבית חולים בריטי בדיר אל-בלח )General Hospital 69(. מצורפת המעטפה בה נשלח 

הכרטיס לבית החולים. 
2. סרט בד עם הכיתוב "יום הרצל כ' תמוז. אל-עריש, שנת תרע"ט". 

מצורפת מעטפה נוספת אשר נשלחה לחייל בגדוד. 
סה"כ 4 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. קרעים במעטפות. 

פתיחה: $400
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11. Printed Card and a Ribbon – "Herzl Day" in 
El-Arish, 1919 – Jewish Legion

A printed card and a ribbon in honor of a memorial 
day for Theodor Herzl which was held in El-Arish, by 
the "Eretz Israeli Legion" – one of the Jewish Legions 
in the British Army.  July, 1919.
1. "Herzl Day in El-Arish, Company IV Eretz Israeli 
Legion" [Hebrew], a printed paper card (folded into 
two). "Achdut" printing press, Tel-Aviv.
Herzl's portrait and the inscription "If you will it, it 
is no dream!" appear on the cover. On the inside, 
appears a Hebrew text in honor of the memorial day: 
"On this memorial day we remember, soldiers-friends, 
the soul of our great leader and the souls of our dead 
brothers who…suffer hardships and hunger, and 
were killed in pogroms…we look up at our flag – flag 
of national revival in our land". On the back of the 
card appears a handwritten dedication to one of the 
company's soldiers who was injured and hospitalized 
in a British hospital in El-Belah (General Hospital 69). 
Enclosed is the envelope in which the card was sent 
to the hospital.
2. Fabric ribbon with the inscription "Herzl Day, 
Tamuz 20. El-Arish, 1919" [Hebrew]. Enclosed is an 
additional envelope sent to a soldier in the company.
Lot of 4 items. Size and condition varies. Overall good 
condition. Tears to envelopes.

Opening price: $400

12. שמונה חוברות ציוניות מוקדמות, 1897-1899

ורשה,  הציוניים.  והקונגרסים  ציונות  בנושא  חוברות  לקט 
 .1897-1899

בהוצאת  אור  שראו  החוברות  שש  את  המאגד  כרך   .1-6
"אחיאסף" בורשה )ובברלין( בסוף המאה ה-19, כחלק מהסדרה 
לזמן". בתקופה בה פורסמו החוברות, שימש אחד העם  "מזמן 
)אשר גינצברג( כעורך ההוצאה. שש החוברות )ללא מעטפותיהן( 
"הוצאת  הכיתוב  מוטבע  חזיתה  על  מקורית,  בכריכה  נתונות 
'אחיאסף'" למיטב ידיעתנו, לא ראו אור חוברות נוספות בסדרה 

זו.
ע"י  מתורגם  הערצל,  תיאודור  ד"ר  מאת  הבזילאי,  הקונגרס   ·
מיכל בערקאוויטש. תרנ"ח ]1897[. · על ציון ועל מקראיה, שימת 
עין על דברי ימי התנועה הציונית, מאת שאול פינחס רבינאוויץ 
)שפ"ר(. תרנ"ח ]1898[. · רעיונות על דבר הקונגרס הציוני השני, 
הציוניות   ·  .]1898[ תרנ"ח  ברלין,  עהרנפרייז.  מרדכי  ד"ר  מאת 
בדברי ימי ישראל, מימי גלות ספרד עד היום, מאת בן-אברהם 
השקפה  ספרותנו,  של  חשבונה   ·  .]1899[ תרנ"ט  כץ[.  ציון  ]בן 
על דבר התפתחות שפתנו וספרותנו, מאת ד"ר שמעון ברנפלד. 
תרנ"ט ]1899[. · היהדות והגלות, מאת זאב יעבץ. תר"ס ]1900[.

בעמוד הראשון )לפני דף השער של "הקונגרס הבזילאי"( צילום 
הרצל "בלוית הד"ר נ. קצנלסון, לנסיעת הד"ר הרצל נ"ע לרוסיה".
הליכות  כל  פרטי  בבזל,  השני  הקונגרס  או  הגדולה  כנסת   .7
הנאומים  ומתן,  המשא  הישיבות,  בבזל,  השני  הקונגרס 
ורשה,  "תושיה".  הוצאת  סלושץ.  נחום  ע"י  נערך  וההחלטות, 

תרנ"ט ]1898[. 
הוצאת  ראזענפעלד.  ש.  מאת  השלישי,  הבזילאי  הקונגרס   .8

"אחיאסף". ורשה, תר"ס ]1899[. 
עותקי  משתנים.  ומצב  גודל  כרכים(.  )שלושה  חוברות   8 סה"כ 

ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

12. Eight Early Zionist Booklets, 1897-1899 

Collection of Hebrew booklets about Zionism and 
Zionist Congresses. Warsaw, 1897-1899.
1-6. Volume compiling six booklets published by 
"Achiasaf" in Warsaw (and Berlin) in the late 19th 

century, as part of the series "MiZman LeZman" 
("From Time to Time"). When the booklets were 
published, Achad Ha'Am (Asher Ginsberg) served as 
editor of the publishing house. Six booklets (without 
wrappers) bound together in an original binding; on 
the front cover - an embossed Hebrew inscription: 
"'Achiasaf' Publishing". To the best of our knowledge 
no more booklets of this series have been published.

· The Basel Congress, by Dr. Theodor Herzl, translated 
by Michal Berkovich [1897]. · Observations as to the 
history of the Zionist movement, by Shaul Pinchas 
Rabinovich. (1898). · Ideas about the second Zionist 
congress, by Dr. Mordechai Ehrnpreis. Berlin, [1898]. 

· Zionism in Jewish history, from the Spanish Exile 
until the present day, by Ben-Avraham [Ben Zion 
Katz]. [1899]. · Our literature, opinion as to the 
development of our language and our literature, 
by Dr. Shimon Bernfeld, [1899]. · Judaism and the 
Diaspora, by Ze'ev Yavetz. [1900].
On the first page (preceding the title page of the 
"Basel Congress") photo of Herzl "with Dr. N. 
Katzenelson, for Dr. Herzl's voyage to Russia".
7. Knesset HaGedola or the second congress in Basel, 
conduct of the second congress in Basel, meetings, 
negotiations, speeches and decisions, edited by 
Nachum Slouschz. Warsaw: "Tushiya", 1898.
8. The third Basel congress, by S. Rosenfeld. Warsaw: 
"Achiasaf", 1899.
Lot of 8 booklets (three volumes). Size and condition varies. 
Ex-library copies. 

Opening price: $400
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קאפיקע- "ציוניסטישע  מסדרת  חוברות  תריסר   .13
ביבליאטעק"

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

במחיר 1 קופייקה(. אודסה, 1908-1914. יידיש. 
חוברות מס' 2, 4, 16 17, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 34, 37. 

חיבורים בנושא ציונות, קונגרסים ציוניים וארץ ישראל. ביניהם: 
· דער ערפאלג פון דער יודישער קאלאניזאציע אין ארץ ישראל 
בארץ  היהודית  ]הצלחת ההתיישבות  יאהר   25 לעצטע  די  פאר 
אוסישקין  מנחם  מאת  נאום  האחרונות[,  השנה  ב-25  ישראל 
פראגראם  באזעלער  דאס  אזוינס  איז  וואס   ·  .)2 מס'  )חוברת 
]מהי באמת תוכנית בזל[, מאת זאב ז'בוטינסקי )חוברת מס' 4(. 
· בצלאל: זיין פארגאנגאנהייט געגענווארט און צוקונפט ]בצלאל: 
תולדותיו, מהותו, עתידו[, בוריס שץ. עם איורים רבים ועיטורים 
בסן  צדוק  מאת  תצלומים  לצד  דוד(  )בן  שטארק  יעקב  מאת 
)חוברת מס' 22(. סה"כ 12 חוברות, כרוכות יחד בכרך 17.5 ס"מ. 
מצב משתנה. כתמים. חותמות ספריה. מספר חוברות מנותקות. 

פתיחה: $300

13. A Dozen Booklets from the Series "Zionistishe 
Kopeyka Bibliotek"

A dozen booklets printed as part of the Zionist 
popular series "Zionistishe Kopeyka Bibliotek" (each 
booklet was sold for 1 Kopeyka). Odessa, 1908-1914. 
Yiddish. 
Booklets no. 2, 4, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 34, 37.
Essays about Zionism, Zionist congresses and Eretz 
Israel. Among them: · Der erfolg fun der yiddisher 
kolonizatsye in Eretz Israel far di letste 25 yor [success 
of Jewish colonization in Eretz Israel for the past 25 
years]. Address by Menachem Ussishkin (booklet no. 
2). · Vos iz dos baseler program [What is really the 
Basel program], by Ze'ev Jabotinsky (booklet no. 4). · 
Bezalel: Zayn fargangenhayt gegenvort un tzukunft 
[Bezalel: history, nature, future], Boris Schatz. With 
illustrations and decorations by Ya'akov Stark (Ben 
David), with photos by Zadok Bassan (booklet no. 22). 
Total of 12 booklets, bound together in a 17.5 cm volume. 
Condition varies. Stains. Library ink stamps. Several 
booklets are detached.

Opening price: $300

14. דו"ח של קק"ל – הקונגרס הציוני ה-7 – וינה, 1905

 Bericht über den Jüdischen Nationalfonds erstattet
 am VII. Zionisten-Kongress in Basel, von Ingenieur J.

Kremenezky. וינה, ]1905[. גרמנית. שני עותקים זהים.
הראשונות;  בשנותיה  לישראל  הקימת  הקרן  פעילות  על  דו"ח 
הוגש לקונגרס הציוני השביעי בבאזל. מחבר הדו"ח, יונה )יוהאן( 
תעשיית  מחלוצי  ציוני;  ויזם  בעל-הון  תעשיין,  היה  קרמנצקי, 
כיו"ר הראשון של הקק"ל )ראה פריט  החשמל האירופית; כיהן 

17(. ]1[, 13 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים. 

פתיחה: $250
 

14. JNF Report – 7th Zionist Congress – Vienna, 
1905

Bericht über den Jüdischen Nationalfonds erstattet 
am VII. Zionisten-Kongress in Basel, von Ingenieur J. 
Kremenezky. Vienna, [1905]. German. Two identical 
copies.
Report listing the operations of JNF during its first 
years; presented to the 7th Zionist Congress in Basel. 
The author of the report, Jonah (Johan) Kremenezky, 
was an industrialist, capitalist and Zionist activist; 
pioneer of European electrical industry; served as the 
first chairman of JNF. See lot no. 17. [1], 13 pp, 23 cm. 
Good condition. Stains. Minor tears.

Opening price: $250
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15. תמונת משתתפי הקונגרס הציוני הראשון בפורמט מיוחד – ברכת שנה טובה – ארה"ב

"אספת הציונים, בזל א' ב' ג' אלול תרנ"ז". ]ארה"ב, ראשית המאה ה-20[.
התמונה המפורסמת עם דיוקנאות 162 משתתפי הקונגרס הראשון, בפורמט ייחודי: בצדה האחורי, 
משוררים  רבנים,  של  תצלומים  עשרות  נדפסו  ורוסית,  אנגלית  בעברית,  טובה  שנה  ברכות  לצד 
ניתנים  מהתצלומים  חלק  היהודי.  החיים  ומהווי  ישראל  מארץ  תמונות  בולטות,  יהודיות  ודמויות 
לקיפול ומסתירים תצלומים נוספים. הגליון כולו מקופל לקונטרס דמוי פנקס. גודל תמונת הקונגרס 

פתוחה: 50X52.5 ס"מ. מקופל לגודל 9X13.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים. תיקונים בנייר דבק.

פתיחה: $700

15. Picture of the First Zionist Congress Participants – Unique Format – Shana 
Tovah Greeting – USA

"Conference of the Zionists, Basel 1897". [USA, early 20th century].
The famous picture with portraits of 162 delegates at the first Zionist Congress, in a 
unique format: on the reverse, alongside the New Year Greeting in Hebrew, English 
and Russian, appear tens of photos of rabbis, poets and leading Jewish figures, 
photos of Eretz Israel and of Jewish life. Some of the photos can be folded and hide 
other photos. The sheet was designed to be folded into a notebook-like pamphlet.
Size of Congress photo when open: 50X52.5 cm. Folded: 9X13.5 cm. Fair condition. Tears 
and stains. Adhesive tape.

Opening price: $700
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16. צבי הרמן שפירא – שלושה תצלומי דיוקן מוקדמים

 ,)1840-1898( שפירא  הרמן  צבי  של  דיוקן  תצלומי  שלושה 
הציונות  ותנועת  ציון"  "חובבי  מראשוני  יהודי-ליטאי,  משכיל 
המדינית, יוזם הקמת הקרן הקיימת לישראל )קק"ל( והוגה רעיון 
ואודסה,  ברלין  היידלברג,  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה 

]שנות ה-70 של המאה ה-19 בקירוב[. 
על אחד התצלומים הקדשה חתומה בכתב-יד משנת 1874 לגב' 
קלרה בלאנק. בשנת 1876 נשא שפירא את קלרה בלאנק לאשה.

ולימוד  בקריאה  רב  כשרון  שפירא  הרמן  צבי  גילה  צעיר  בגיל 
בליטא.  ישיבה  וראש  כרב  שימש   24 בגיל  וכבר  הקודש,  כתבי 
בגיל 26 פנה אל לימודי-החול והחל ללמוד מתמטיקה. מושפע 
הרבנות.  עולם  ואת  ליטא  את  עזב  ההשכלה,  תנועת  מרעיונות 
התוודע  בהמשך  והיידלברג.  ברלין  אודסה,  בוילנה,  התגורר 
לציונות. פרסם מאמרים בנושא ההתיישבות בארץ ישראל, ייסד 
בהיידלברג אגודה יהודית בשם "ציון" אשר מטרתה היתה הפצת 
השפה והספרות היהודית והגשמת רעיון ההתיישבות היהודית 
לארגון  שפירא  הציע  ב-1884,  קטוביץ,  בועידת  ישראל.  בארץ 
"חובבי ציון" את הקמתה של קרן לקניית אדמות בארץ ישראל, 
אך הצעתו לא התקבלה. 13 שנים מאוחר יותר, במהלך הקונגרס 
והגיש הצעה  בשנית,  רעיונו  את  הראשון, העלה שפירא  הציוני 
נתקבלה,  הצעתו  לישראל.  הקיימת  הקרן  להקמת  מפורטת 
באותה  חזונו.  בהתגשמות  לחזות  זכה  טרם  נפטר  שפירא  אך 
ישיבת קונגרס הגיש גם את הצעתו להקמת אוניברסיטה עברית 
על  מודבקים  בקירוב.  ס"מ   9X6 תצלומים,  שלושה  בירושלים. 
קרטון. מצב טוב. מעט דהויים. שניים מן התצלומים מתוארים 

בצדם האחורי בכתב-יד )עברית(.

פתיחה: $500

16. Zvi Hermann Schapira – Three Early Portrait 
Photographs

Three portrait photographs of Zvi Hermann Schapira 
(1840-1898) a Jewish-Lithuanian intellectual, one of 
the first members of "Hovevei Zion" and the political 
Zionist movement, founder of the JNF and advocate 
of the idea to found a Hebrew University in Jerusalem. 
Heidelberg, Berlin and Odessa, [ca. 1870s].
A hand-signed dedication from 1874 appears on 
one of the photos, to Mrs. Klara Blanc, who Schapira 
married two years later.
Zvi Hermann Schapira's talent for biblical studies was 
apparent at a young age, and he was ordained as 
rabbi and head of a Yeshiva in Lithuania at the age 
of 24. Two years later he turned to secular studies and 
started to study mathematics. Inspired by the idea 
of the Haskala Movement, he left Lithuania and the 
rabbinic world. He lived in Vilnius, Odessa, Berlin and 
Heidelberg. Later on he became acquainted with the 
Zionist movement. Schapira published articles dealing 
with settlement in Eretz Israel, founded in Heidelberg 
a Jewish society by the name "Zion" dedicated to 
distribution of Jewish language and literature and 
realization of the idea of Jewish settlement in Eretz 
Israel. At the 1884 Katovitz convention, Schapira 
suggested that "Hovevei Zion" establish a fund to 
acquire lands in Eretz Israel, but his suggestion was 
turned down. Thirteen years later, at the first Zionist 
Congress, he submitted a detailed blueprint to found 
the Jewish National Fund. This time his initiative was 
accepted but he passed away before the idea was fully 
realized. During the same Congress he submitted his 
initiative to found a Hebrew University in Jerusalem.
Three photos, ca. 6X9 cm. Mounted on cardboard. Good 
condition. Slightly faded. Two of the photos are titled by 
hand, on the reverse (in Hebrew).

Opening price: $500
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17. אוסף מסמכים מעזבון יו"ר קק"ל הראשון יונה )יוהאן( קרמנצקי

כ-90 מסמכים מעזבונו של יונה )יוהאן( קרמנצקי )1850-1934( – תעשיין בעל-הון ויזם ציוני, מחלוצי 
תעשיית החשמל באירופה, יושב הראש הראשון של הקרן הקימת לישראל )בשנים 1902-1907(, הוגה 
אמצעי איסוף הכספים של הקק"ל )הקופה הכחולה, הבולים ו"ספר הזהב"( וידיד קרוב של משפחת 

הרצל )נאמן העזבון האישי של הרצל(. 
האוסף שלפנינו כולל: 

· שלושה-עשר תצלומים של קרמנצקי )תצלומי סטודיו(, שישה מהם בצעירותו. · תצלום איכותי של 
"ספר הזהב של קק"ל". · מכתב בכתב ידה של טרודה נוימן-הרצל, בתו של תיאודור הרצל )ספטמבר 
1934, כחודש לפני פטירתו של קרמנצקי(. · מכתבים מויליאם הנרי הכלר, מיסיונר וכומר ציוני-נוצרי 
)1910-1911(; הכלר שאהד את הציונות ואת דרכו של הרצל, אף הצטרף אליו לביקורו בארץ ישראל 
בשנת 1898. · טיוטות נאומים ומאמרים בכתב יד ובמכונת כתיבה, עם תיקונים בכתב ידו של קרמנצקי, 
)גרמנית(,  ואני"  "הקק"ל  בשם  חיבור  הרצל,  של  לפטירתו  שנים   25 במלאת  שנכתב  חיבור  ביניהם 
עם  בולים  וכן  קרמנצקי  של  דיוקנו  עם  קק"ל  בולי  עשרות   · ועוד.  תעשיה,  ציונות,  בנושא  חיבורים 

17a
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)במכונת כתיבה( אל  · העתקי מכתבים  לישראל מעבדה הנאמן קרמנצקי".  "לקרן הקימת  כיתוב 
דוד וולפסון וממנו )1905-1907(. · העתקי מכתבים )הדפסה במכונת כתיבה( מאת תיאודור הרצל 
ומהלשכה הראשית   )1925( בוינה  · מכתבים שנשלחו אל קרמנצקי מלשכות קק"ל   .)1901-1903(
בקלן )1910(. · מכתבים מהאמן אמיל רנצנהופר, מעצב הטלגרמות של קק"ל )1911( וכן 4 סקיצות 
וולט". ·  "די  גליונות  · צילומי מאמרים מתוך  נייר, אינן חתומות(.  )עפרון על  לטלגרמה של קק"ל 
מכתב מ"אוצר התישבות היהודים )קולוניאל-באנק עברי בלונדון(", 1901. · מברק ממאיר דיזנגוף ובו 
 Johann ,ברכה ליום הולדתו ה-85 של קרמנצקי )1934(. מצורפים: חוברת שנדפסה לכבוד קרמנצקי
Kremenezky, Seine Technische Laufbahn die Geschichte Seiner Firma. וינה, 1930 )שני 
עותקים(; כ-25 מכתבים שנשלחו אל צאצאיו של קרמנצקי, מאת קק"ל )שנות ה-60 בקירוב(. מרבית 

החומר בגרמנית. סה"כ כ-115 פריטים; חלקם בני מספר דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $3500

17. Collection of Documents from the Estate of the First JNF Chairman Yona 
(Johann) Kremenezky

About 90 documents from the estate of Yona (Johann) Kremenezky (1850-1934) – 
industrialist, capitalist and Zionist activist, a pioneer of electrical industry in Europe, 
first chairman of JNF (in the years 1902-1907), initiator of JNF fund raising operations 
(Blue Box, stamps and the "Golden Book") and a close friend of the Herzl family 
(executor of Herzl's personal estate).
The collection includes:

· Thirteen photos of Kremenezky (studio photos), six of them taken in his youth. 

· Professional photograph of "JNF Golden Book". · Letter handwritten by Trude 
Neuman-Herzl, Theodor Herzl's daughter (September 1934, about one month prior to 
Kremenezky's passing).· Letters from William Henry Hechler, a missionary and Zionist-
Christian clergyman (1910-1911); Hechler promoted Zionism and Herzl's ideology, and 
even joined him when he visited Eretz Israel in 1898. · Drafts of speeches and articles 
handwritten and typewritten, with corrections in Kremenesky's handwriting, amongst 
them a composition written on the 25th anniversary of Herzl's death, a composition 
titled "JNF and Myself" (German), writings about Zionism, industry and more. · Tens 
of JNF stamps with Kremenezky's portrait as well as stamps inscribed "For JNF from 
its loyal servant Kremenezky". · Copies of letters (typewritten) to David Wolfson 
and from him (1905-1907). · Copies of letters (typewritten) from Theodor Herzl 
(1901-1903). · Letters sent to Kremenezky from JNF bureaus in Vienna (1925) and 
from the head office in Cologne (1910). · Letters from the artist Emil Ranzenhofer, 
designer of JNF telegrams (1911) as well as 4 sketches for a JNF telegram (pencil on 
paper, not signed). · Photocopies of articles from "Di Welt" issues. · Letter from 
"Otzar Hityashvut HaYehudim (Jewish Colonial Bank in London)", 1901. · A telegram 
from Meir Dizengoff with a birthday greeting for Kremenezky's 85th birthday (1934). 
Enclosed: booklet printed in honor of Kremenezky, "Johann Kremenezky, Seine 
Technische Laufbahn die Geschichte Seiner Firma". Vienna, 1930 (two copies); about 
25 letters sent to Kremenezky's descendants from JNF (ca. 1960s). Most material is in 
German. Lot of about 115 items; some consist of several leaves. Size and condition varies.

Opening price: $3500
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המאה  סוף  ליברפול,   – ציון"  "דורשי  אגודת  פנקס   .18
ה-19 וראשית המאה ה-20

אודות פעילות האגודה  יד  בכתב  רישומים מסודרים  פנקס עם 
 1894-1901 בשנים  )אנגליה(,  בליברפול  ציון",  "דורשי  הציונית 
בקירוב ]אחד הפרוטוקולים מתוארך ל-25 באפריל 1855[. יידיש 

עם מעט אנגלית, צרפתית ועברית. 
הפנקס כולל עשרות פרוטוקולים מסודרים מהישיבות הקבועות 
שקיימה האגודה, מידע על פעילותה, פירוט הכנסות והוצאות, 
מכתבים,  העתקי  החברים,  של  רשימות-שמות  שונות,  תקנות 

ועוד. רוב הרשימות מתוארכות )לא בסדר כרונולוגי(.
)מזכיר  הלפרן  הלל  מאת  מכתב  העתק  מופיע  הרשימות  בין 
האגודה( אל הרב שמואל מוהליבר, ממייסדי תנועת "חיבת ציון". 
'ישוב  "הרעיון  ציון":  "דורשי  בהקמת  היתר  בין  עוסק  המכתב 
ארץ ישראל' החל להתפשט גם בין אחינו יושבי ליווערפול, וזה 
ירחים אחדים יסדנו אגודה אשר בשם 'דורשי ציון' תקרא. מטרת 
החברה לדרוש לציון ולפחת בלבות אחינו זיקי האהבה לארצנו 

הקדושה ולהבעיר עוד רוח הלאום בנו, וביותר בקרב בני הנעורים 
בעירנו אשר לדאבון לבנו כמעט נתנו עֹרף ליהדות ושכחו מקור 

מחצבתם וארץ ממנה יצאו...". 
הרעיונות הציוניים החלו להתפשט בליברפול לקראת סוף המאה 
ה-19, בהשפעתם של מהגרים יהודים מרוסיה. בשנת 1891 הוקם 
בעיר סניף של ארגון "חובבי ציון" אשר פעל להתיישבות בארץ 
בחזון  דגלו  אשר  נוספות  אגודות  מספר  קמו  ובהמשך  ישראל, 
הפנקס שלפנינו מהווה תיעוד חשוב של  הציונות ההרצליאנית. 
אחת מן האגודות הציוניות הראשונות בליברפול ובאנגליה כולה.
כ-200 עמודים כתובים, 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי, קרע 

באחד דפים עם פגיעה בטקסט. מספר דפים מנותקים.

פתיחה: $500

18. Notebook – "Dorshei Zion" Society – 
Liverpool, late 19th and early 20th Centuries

Notebook with orderly, handwritten entries, recording 
the operation of the Zionist society "Dorshei Zion" in 
Liverpool (England), in the years 1894-1901 [one entry 
is dated April 1855]. Yiddish and some English, French 
and Hebrew.
The notebook includes dozens of protocols of 
meetings held regularly by the society, information 
about its activities, detailed records of incomes and 
expenses, various regulations, lists of members, copies 
of letters, and more. Most of the entries are dated 
(not in a chronological order).
The notebook includes a copy of a letter from 
Hillel Halpern (society's secretary) to Rabbi Shmuel 
Mohilever, one of the founders of "Hibat Zion" 
movement. The letter concerns the founding of 
"Dorshei Zion": "The idea of 'settlement of Eretz 
Israel' started to spread among our brothers, 
citizens of Liverpool, and several months ago we 
founded a society by the name of 'Dorshei Zion'. The 
society's goal is to dream about Zion and kindle in 
the hearts of our brothers, love for our holy land…
and in particular among the young people in our 
city who unfortunately almost turned their backs to 
Judaism…" (Hebrew).
Zionist ideas started to spread in Liverpool towards 
the end of the 19th century influenced by Russian 
immigrants. In 1891 a branch of "Hovevei Zion" was 
founded in the city and acted to encourage settlement 
in Eretz Israel. At a later stage several additional 
societies were founded, all of which supported Herzl's 
Zionism. The notebook presented provides important 
evidence about one of the first Zionist societies in 
Liverpool in particular and in England in general.
Approx. 200 written pages, 23 cm. Good condition. Stains 
and wear, tear on one leaf with damage to text. Several 
detached leaves.

Opening price: $500
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בארץ  ישראל  עם  תחיית  בעניין  המהפך"  "ו'  ספר   .19
ישראל

ספר ו' המהפך, מביע אמרותיו בענין תחית עמנו בארץ ישראל, 
ָשֶלם  זיגפריד  דפוס  ברנשטין[.  דובר  ]אברהם  א"דוב"ב"  מאת 

]שלום[, ברלין-שנברג, תרע"א 1911. 
ועל תחיית עם  והומל(  )קישינב  על הפוגרומים במזרח אירופה 
ישראל בארץ ישראל, לפי פסוקים מהתנ"ך. בפתח הספר כותב 
המחבר כי הדפיס מספר מסוים של עותקים על חשבונו, להפיצם 
אומתנו  כלל  צרכי  "לטובת  יתרום  הרווחים  את  וכי  ברבים, 
העלובה... למטרת הכרת עצמיּות עמי והתחדשות כבודו לחליפת 
ברשות  חפשי  עם  בתור  ישראל,  ארץ   – בארצו  ולתחיתו  ּכ]ו[חו 
מופיע  ודיוקנו  הרצל  לתיאודור  )בדפוס(  מוקדש  הספר  עצמו". 
24.5 ס"מ. מצב  ייחודי(. 266 עמ',  איור  )בתוך  לאחר דף השער 

טוב. כריכה מקורית, פגומה מעט. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

19. "Sefer Vav HaMehapech" as to the Revival of 
the People of Israel in Eretz Israel

"Sefer Vav HaMehapech, expresses ideas about 
the revival of our people in Eretz Israel" (Hebrew), 
by Avraham Dov Bernstein. Berlin-Schoeneberg: 
Siegfried Shalem (Shalom) printing press, 1911. 
Deals with the pogroms in East Europe (Kishinev and 
Gomel) and the revival of the Jewish people in Eretz 
Israel, according to biblical verses. The author writes 
that he printed a certain number of copies at his own 
expense, for distribution, and that proceeds will be 
donated "for the needs of our poor nation…". The 
book is dedicated (in print) to Theodor Herzl and his 
portrait appears after the title page (within a unique 
illustration). 266 pp, 24.5 cm. Good condition. Original 
binding, slightly damaged. Ex-library copy.

Opening price: $250

20. תיאודור הרצל – לקט פריטים 

לקט פריטים הקשורים בתיאודור הרצל או נושאים את דיוקנו:
 8 וינה,  הרצל.  של  לפטירתו  המוקדש   Die Welt עתון  גליון   ·
)ביניהם שלושה  ביולי 1904. · שלוש-עשרה מדליות ומטבעות 
מטבעות כסף( עם דיוקנו. · שתי סיכות. · כרזה, "ד"ר בנימין זאב 
הרצל חוזה מדינת ישראל", הוצאת "פרסום תוצרת הארץ", משה 
עצמותיו  העלאת  מיום  "הארץ"  עתון  גליון   · תל-אביב.  חלוץ, 
של הרצל לארץ, 17 באוגוסט 1949. · כרטיס הזמנה לטקס גילוי 
המצבה על קברו של הרצל, 1960. · כרטיס כניסה לטקס פתיחת 
סה"כ 20 פריטים.  מוזיאון הרצל על הר הרצל בירושלים, 1960. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

20. Theodor Herzl – Collection of Items

Collection of items related to Theodor Herzl or 
bearing his portrait:

· Issue of Die Welt newspaper dedicated to Herzl's 
passing. Vienna, July 8, 1904. · Thirteen medals and 
coins (three silver ones) with Herzl's portrait. · Two 
pins. · Poster, "Dr. Binyamin Ze'ev Herzl Prophet of 
the State of Israel", "Pirsum Tozeret HaAretz", Moshe 
Halutz, Tel-Aviv. · Issue of "HaAretz" newspaper from 
the day Herzl was re-interred in Israel, August 17, 
1949. · Invitation to unveiling of Herzl's tombstone, 
1960. · Entrance ticket to the opening of the Herzl 
Museum on Mount Herzl in Jerusalem, 1960. Lot of 20 
items. Size and condition varies.

Opening price: $300
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המאה  סוף  מצפת,  שפירא  חייקל   – מסמכים  אוסף   .21
ה-19

אוסף מסמכים של חייקל )חיים( שפירא מצפת, המחצית השניה 
עברית,  ה-20.  המאה  של  העשרה  שנות  עד  ה-19  המאה  של 

ערבית, גרמנית ורוסית.
האוסף כולל מסמכים בנושא רכישת אדמות, בערבית ובגרמנית; 
 ,1877 משנת  בצפת  הגרמנית  הקונסוליה  חותמת  עם  מסמך 
שפירא  לחייקל  מינוי  תעודת  פרידמן;  פסח  של  חתימתו  עם 
ולבניו, כנאמנים על בית במירון ליד קבר רשב"י, 1905 )ערבית(; 
)סוף  והגרמניות  הרוסיות  מהקונסוליות  ותעודות  פספורטים 
בני  ושל  שפירא  חייקל  של  מזהים  מסמכים  ה-19(;  המאה 
משפחתו, מתקופת השלטון העות'מאני )1909(; מסמך בכתב-
יד, שאלה בעניין ירושתּה של מרת לאה אלמנת חייקל שפירא; 
ופריטים  תרע"ג(,  )נפטר  שפירא  של  מצוואתו  מודפס  העתק 
כ-30  סה"כ  "אפנדי".  שפירא  מכונה  מסמכים  במספר  נוספים. 

מסמכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400 

documents of Haikl Shapira and his family, from 
the Ottoman Regime period (1909); a handwritten 
document, concerning the inheritance of Mrs. Lea, 
widow of Haikl Shapira; printed copy of Shapira’s will 
(d. 1913), and other documents. Shapira is named 
“Efendi” in some of the documents. Lot of about 30 
documents. Size and condition varies. 

Opening price: $400

21. Collection of Documents – Haikl Shapira of 
Safed, late 19th Century

Collection of documents - Haikl (Haim) Shapira of 
Safed, second half of 19th century through 1910s. 
Hebrew, Arabic, German and Russian.
Collection includes documents concerning purchase 
of lands, in Arabic and in German; a document with 
an ink-stamp of the German Consulate in Safed from 
1877, with Pesach Friedman's signature; appointment 
certificate for Haikl Shapira and his sons, as trustees 
of a house in Meron next to Tomb of the Rashbi, 
1905 (Arabic); Passports and certificates from Russian 
and German consulates (late 19th century); identity 

22. לקט מסמכים - דוד יודילוביץ

ששה עשר מסמכים מעזבונו של דוד יודילוביץ. 
איש  יהודה,  בן  אליעזר  של  חניכו   ,)1863-1943( יודילוביץ  דוד 
אשר  לציון  בראשון  הראשונים  מהמורים  וסופר,  מורה  ביל"ו, 
וכן הקים את הגן  הנהיג לימודים בבית הספר בשפה העברית, 
הראשון לילדים בראשון לציון. בין שאר תפקידיו הציבוריים עסק 
העיתון  את  ערך  היתר  )בית  ותרגום  עריכה  ספרים,  בכתיבת 

הראשון לילדים בעברית, "עולם קטן"(.
יהודה,  בן  נשף  לרגל  תכנון   - רשימות  עם  דף  המסמכים:  בין 
כרטיס  יהודה;  בן  מחמדה  מכתב   ;1932 שנת  בסוף  שהתקיים 
על  רשימות-שמות,  עם  דפים  טיוטה;  רשימות  לנשף;  כניסה 
אלכסנדריה";  ישראל  ארץ  לגולי  העזרה  "ועד  של  מכתבים  נייר 
תצלום )לא ידוע?( מביקור הרצל בראשון לציון )הדפסה על גבי 
גלויה(; תצלום קבוצתי בהשתתפות בן-גוריון, בן-צבי וכצנלסון; 
גלויה מצולמת מביקור סיר אלפרד מונד וחיים ויצמן בתל-אביב, 

ופריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

ארץ ישראל, התישבות, מנדט ומחתרות, הקמת המדינה, 
מדינת ישראל

Eretz Israel, British Mandate and Underground Movements, 
the State of Israel
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22. Collection of Documents – David Judelovitch

Sixteen documents from the estate of David 
Judelovitch.
David Judelovitch (1863-1943), student of Eliezer Ben-
Yehuda, member of Bilu, teacher and author, one of 
the first teachers in Rishon LeZion who introduced 
studies in Hebrew, founder of the first kindergarten 
in Rishon LeZion. Along his public duties he composed 
books, translated and edited (he edited the first 
Hebrew periodical for children "Olam Katan").
Among the documents: a leaf with lists – planning 
the Ben Yehuda ball which took place in the end of 
1932; a letter from Hemda Ben Yehuda; entrance 
ticket to the ball; draft lists; leaves with lists of 
names, on stationery of the "Relief Committee 
for Eretz Israeli Exiles in Alexandria"; Photograph 
(unknown?) of Herzl's visit to Rishon LeZion (print 
on a postcard); group photo with Ben-Gurion, Ben-Zvi 
and Katzenelson; Real-photo postcard of Sir Alfred 
Mond and Chaim Weizmann in Tel-Aviv, and other 
items. Size and condition varies.

Opening price: $400

ירושלים,   – קרקע  רכישת  פנקס   – המקנה"  "ספר   .23
1891

ר"י  )שער  שערים  במושבת  אחד  לחלק  המקנה  "ספר  פנקס 
הלוי(". ירושלים, 1891.

"הקרקע  בירושלים,  ַשֲעָרִים  בשכונת  קרקע  רכישת  פנקס 
דרך  אם  על  ירושלים  שערי  לחברת  סמוך  יעקב  לבית  הקרובה 

יפו"; ניתן לר' משה סאלאנט.
פירוט  מופיע  בהמשך  "ַשֲעָרִים",  על  מידע  הפנקס  בתחילת 
חיים  ילין,  ד.]דוד[  הבעלים:  חתימות  עם  הקרקע,  רכישת  תנאי 
]שלושת  כהן  ואפרים  הדתית(,  הציונות  מהוגי  )רב,  הירשנזון 
הלשכה  וממקימי  בירושלים  מובילות  דמויות  היו  החותמים 
הירושלמית של ארגון "בני ברית"[. בסוף הפנקס שני דפי "קבלה 
על תשלומי חדשי" עם רישומים בכתב-יד. 8 עמ'. 13.5 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים ובלאי, כריכה מנותקת. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

23. "Sefer Hamiknah" – Land Purchase Deed – 
Jerusalem, 1891

Booklet - "Purchase deed for one lot in Moshavat 
Sha’arayim (Sha’ar R. Y. Halevi)". Jerusalem. 1891. 
Land purchase deed in Sha'arayim neighborhood in 
Jerusalem, "land next to Beit Ya'akov next to Hebrat 
Sha'arei Yerushalayim on Derech Yafo"; granted to R' 
Moshe Salant.
The booklet opens with information about 
"Sha'arayim"; then appear the conditions of the 
purchase, with owners' signatures: D.[David] Yellin, 
Haim Hirschensohn (Rabbi, one of the leading figures 
of religious zionism), and Ephraim Cohen [the three 
signatories were leading figures in Jerusalem and 
members of the Jerusalemite chamber of "Bnei 
Brit"]. The booklet ends with two leaves of "receipt 
for monthly payment" with handwritten entries. 8 
pp. 13.5 cm. Good condition. Stains and wear, detached 
binding. Ex-library copy.

Opening price: $250

24. ארבע חוברות בנושא מושבות ארץ ישראל, 1883-1898

מושב  לכונן  שעליתי...  העליה  מתחלת  יספר  המעלה,  "יסד   .1
מעובדי אדמה בארץ הקדושה ואת אשר ראיתי ובינותי בהמאה 
שכבר  בהמושבות  באה"ק  שישבתי  יום  ושבעים  וארבעה 
)מיינץ(  מגנצא  המחבר,  דפוס  ברי"ל.  יחיאל  מאת  התכוננו...", 

תרמ"ג ]1883[. 
2. דיא מנורה פון ארץ ישראל, סטאטיסטישע ציפערען צענאויף 
געקליבען, מאת צבי זאב פראנקפעלד. דפוס א. שולטצע, אודסה 
יידיש. מידע אודות מושבות ארץ-ישראל – ראשון לציון,   .1886

ראש פנה, עקרון, פתח-תקוה, גדרה ויסוד המעלה. 
3. תולדות האחוזות בגליל העליון, מאת דוד שו"ב )נדפס בפעם 
הראשונה בספר פרי הארץ חלק שני(. דפוס האחים שולדבערג, 
ורשה תרנ"ג ]1893[. חיבור בנושא המושבות ראש פינה, משמר 
דוד  מאת  העליון,  בגליל  נוספים  וישובים  המעלה  יסוד  הירדן, 

ש"וב )מראשי מייסדי שלושת המושבות הנ"ל(.
4. ספר התקנות לעדת ראשון לציון בארץ ישראל. דפוס מערכת 
המושבה  תקנון   .]1898 ]תרנ"ח,  לחרבן  ותתכ"ט  אלף  "הצבי", 

ראשון לציון, אשר נכתב כ-15 שנה לאחר היווסדה. 
גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $600

2324
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24. Four Booklets Concerning Eretz Israel 
Colonies, 1883-1898

1. "Yesod HaMa'alah…" by Yehiel Bril. Printed by the 
author, Mainz, [1883].
2. "Di menorah fun Eretz Israel, statistishe zipern 
tzenoiyf gekliben", by Zvi Ze'ev Frankenfeld. Odessa: 
A. Shultze printing press, 1886. Yiddish. Information 
about colonies in Eretz Israel – Rishon LeZion, Rosh 
Pinah, Ekron, Petach Tikva, Gedera and Yessod 
HaMa'ala.
3. "History of estates in Upper Galilee", by David Shuv 
(first printed in the book Pri HaAdama part two). 
Warsaw: Shuldberg printing press, 1893. Composition 
about Rosh Pina, Mishmar HaYarden, Yessod HaMa'ala 
and other settlements in Upper Galilee, by David Shuv 
(one of the founders of the mentioned colonies).
4. "Book of regulations of Rishon LeZion congregation 
in Eretz Israel". "Hazvi" printing press, 1898. 
Regulations of Rishon LeZion, written 15 years after 
its establishment.
Size and condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $600

העברית  האוניברסיטה  לבנין  הפנה  אבן  הנחת   .25
בירושלים – שתי חוברות – ירושלים, 1918

לבנין  הפנה  אבן  הנחת  לרגל  נדפסו  אשר  חוברות  שתי 
האוניברסיטה העברית בירושלים. ירושלים, 1918. 

1. יום חגנו, פרטי החגיגה של הנחת אבן הפנה לבנין האוניברסיטה 
עזריאל,  דפוס  תרע"ח.  מנחם-אב  בט"ו  בירושלים,  העברית 

]ירושלים, תרע"ח 1918[.
האוניברסיטה  לבניין  הפינה  אבן  הנחת  לטקס  ההכנות  פירוט 
חיים  של  נאומו  נוסח  כולל  הטקס,  מהלך  בירושלים,  העברית 
ויצמן, ועוד. בראשית החוברת מאמר קצר על חיים ויצמן ודיוקנו. 
]2[ דף, 28 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ופגמים קלים. 

כריכת קרטון. 
2. לילדי ישראל בארץ ישראל ביום הנחת אבן-הפנה לאוניברסיטה 

העברית בירושלים. דפוס פרומקין, ירושלים, ]תרע"ח 1918[. 
העברית  האוניברסיטה  הקמת  בנושא  לילדים  קצרה  חוברת 
חתימות  מספר  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   12 עמ',  ז'  בירושלים. 

בעט. נקבי סיכות. 
עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

and more. The booklet opens with a short text about 
Chaim Weizmann and his portrait. [2] leaves, 28 pp, 
17.5 cm. Good condition. Minor stains and damages, 
cardboard covers.
2. “For the children in Eretz Israel on the day of 
laying the cornerstone for the Hebrew University in 
Jerusalem”. Frumkin press, Jerusalem, 1918.
A short booklet for children about the founding of 
the Hebrew University in Jerusalem. 7 pp, 12 cm. Good 
condition, stains, several signatures in pen. Pinholes.
Ex-library copies.

Opening price: $300

25. Laying the Cornerstone of the Hebrew 
University in Jerusalem – Two Booklets –
Jerusalem, 1918

Two Hebrew booklets printed in honor of the 
cornerstone laying for the Hebrew University in 
Jerusalem. Jerusalem, 1918.
1. "Yom Hageinu, protocol of the cornerstone laying 
ceremony for the Hebrew University in Jerusalem, 
1918". Azriel Printing Press, Jerusalem 1918. 
Details about the preparations for the ceremony, 
the ceremony, including Chaim Weizmann's speech, 

25
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האוניברסיטה  והקמת  תכנון  בנושא  חוברות  שתי   .26
העברית, 1919-1920

 Design of the Hebrew University in Jerusalem,  .1
 Preliminary Report by Patrick Geddes / The Proposed
 Hebrew University of Jerusalem, a Preliminary Report
 by Professor P. Geddes, assisted by Captain Frank C.

Mears. דצמבר 1919. אנגלית.
לאוניברסיטה  מירס  פרנק  וחתנו  גדס  פטריק  של  תכניתם 
 ,3  ,]1[ בירושלים. שכפול של הדפסה במכונת כתיבה.  העברית 
46 דף, 33 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קמטים בשוליים. דף 

אחרון מנותק. אינה ידועה ביבליוגרפית. 
והטכניקום  בירושלים....  העברית  לאוניברסיטה  הכנות  דו"ח   .2
בחיפה. מוגש לצירי הועידה השנתית של ההסתדרות הציונית. 
מספור דפים משתנה, ]27[  יוני 1920. עברית ואנגלית.  ]לונדון[, 

דף, 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשדרה. 

פתיחה: $400

26. Two Booklets about Design and Construction 
of the Hebrew University, 1919-1920

1. Design of the Hebrew University in Jerusalem, 
Preliminary Report by Patrick Geddes / The Proposed 
Hebrew University of Jerusalem, a Preliminary Report 
by Professor P. Geddes, assisted by Captain Frank C. 
Mears. December 1919. English. 
The plan of Patrick Geddes and his son in law, Frank 
Mears, for the Hebrew University in Jerusalem. 
Duplication of typewritten material. [1], 3, 46 leaves, 
33 cm. Fair-good condition. Stains, creases at margins. Last 
leaf – detached. Bibliographically unknown.
2. Report – Preparations for the University in 
Jerusalem…and the Technical College in Haifa. 
Presented to the annual convention of the Zionist 
Organization delegates. [London], June 1920. Hebrew 
and English. Varying pagination, [27] leaves, 33 cm. Good 
condition. Stains. Tears to spine.

Opening price: $400

27. "יתומי אוקראינה בקרית ספר" – קהיר, 
1921

ישראל.  ארץ  ספר,  בקרית  אוקראינה  יתומי 
הוצאת "המאיר". קהיר )מצרים(, ]תרפ"א, 1921[. 

עברית ואנגלית. 
חוברת עם תצלומים של מורי ותלמידי בית הספר 
המחנך  בידי  נוסד  אשר  ספר"  "קרית  החקלאי 

ומייסד תנועת הביל"ויים, ישראל בלקינד.
בעברית  מתוארים  שחור-לבן,  תצלומי  כ-20 
בלקינד,  ישראל  דיוקן  ביניהם:  ובאנגלית. 
ספר",  בקרית  ומחנכיהם  מוריהם  עם  "היתומים 
"בשעת התפלה", "שעור בצל העצים", "העבודה 
אשר  "סירה  הירקות",  בגן  "העבודה  במטבח", 
נבנתה מאת אחד היתומים, ומהנדסה", ועוד. כל 
התצלומים, למעט שניים, צולמו בידי אחד מחניכי 

"קרית ספר". 
הקונגרס  הסכמת  את  בלקינד  קיבל  ב-1901 
הציוני להקמת בית הספר החקלאי "קרית ספר" 
בארץ ישראל, וב-1903, בעקבות פרעות קישינב, 
ההרוגים  ילדי  יתומים,  קבוצת  ארצה  הביא 

נסגר כשלוש  בפרעות, על מנת לחנכם בבית ספרו. בית הספר 
שנים לאחר מכן. בשנות ה-20 ניסה בלקינד לחדש את פעילותו 
והביא ארצה יתומי פרעות באוקראינה, להם הקים מוסד חינוכי 
בחדרה, ובהמשך בצפת. גם מוסד זה לא החזיק מעמד זמן רב, 
בית  פעילות  את  מימנו  אשר  לגורמים  איפשר  לא  בלקינד  שכן 
]14[ דף,  הספר להתערב בענייניו, והללו הפסיקו את תמיכתם. 
השדרה  קלים.  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   24X15

מחוזקת בהדבקת נייר. תו-ספר.

פתיחה: $250

1920s Belkind tried to resume the school’s operation 
and brought to the country orphans of Ukrainian 
pogroms, to a school first located in Hadera, and later 
in Safed. This experiment was also short lived since 
Belkind did not permit the financers of the school to 
interfere with his affairs and they terminated their 
support. [14] leaves, 15X24 cm. Good-fair condition. 
Stains, minor tears. Spine fastened with pasted paper. Ex-
Libris label.

Opening price: $250

27. Ukrainian Orphans in Kiryat Sefer – Cairo, 
1921

The Orphans of Ukraina in Kiriath Sefer. Cairo (Egypt): 
"Hameir", [1921]. Hebrew and English.
Booklet with photographs of the teachers and pupils 
of the agricultural school "Kiryat Sefer" founded by 
the teacher and founder of Bilu Movement, Israel 
Belkind.
About 20 B/W photos, titled in Hebrew and in English. 
Among them: portrait of Israel Belkind, "The orphans 
with their educators and instructors in Kiryat Sefer", 
"Pray-hour", "A lesson in trees' shadow", "Work in 
the kitchen", "Work in the vegetable garden", "A 
boat constructed by one of the orphans…", and 
more. All the photos, except for two, were taken by 
one of the pupils at "Kiryat Sefer.
In 1901 Belkind recieved the approval of the Zionist 
Congress to establish the agricultural school "Kiryat 
Sefer" in Eretz Israel, and in 1903, following the 
Kishinev pogroms, he brought a group of orphans, 
children of pogrom victims, to educate them in his 
school. The school was closed three years later. In the 
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28. ידיעות הועד הלאומי ליהודי ארץ-ישראל, 1923-1925

ידיעות הועד הלאומי ליהודי ארץ-ישראל. שמונה גליונות )א'-ח'; 
כנראה, לא נדפסו גליונות נוספים(, כרוכים יחד. דפוס רפאל חיים 
הכהן, ירושלים, כסלו-טבת תרפ"ד – אדר תרפ"ה )1923-1925(.

הלאומי  "הועד  אור מטעם  ראו  חוברות.  בחמש  גליונות  שמונה 
ליהודי ארץ-ישראל" וכוללים מאמרים וידיעות על הנעשה בארץ 
כללי  כרך 27 ס"מ. מצב  ועוד.  "הועד הלאומי",  ישראל, פעולות 
פגמים  הגליונות.  בשערי  רישומים  קמטים.  כתמים,  מעט  טוב. 

קלים בכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

28. News of the Jewish National Council, 1923-
1925

News of the Jewish National Council in Eretz Israel. 
Eight issues (1-8; no other issues known). Bound 
together. Raphael Haim Hacohen printing press, 
Jerusalem, 1923-1925. 
Eight issues in five booklets. Published on behalf of  
the "Jewish National Council". The issues include 
essays and news about Eretz Israel, the "National 
Council" activities, and more. Volume: 27 cm. Overall 
good condition. Minor stains, creases. Inscriptions on 
issues' title pages. Minor damages to binding. Ex-library 
copy.

Opening price: $250

29. מאורעות א"י – איורים מאת נחום גוטמן – מהדורה 
תלת-לשונית - תרפ"ט

גוטמן.  נחום  מאת  בציורים,  וידיעות  טלגרמות  א"י,  מאורעות 
דפוס לוין-אפשטיין, ורשה, תרפ"ט 1930.

איורים מאת נחום גוטמן, העוסקים במאורעות תרפ"ט. מהדורה 
ואנגלית.  יידיש  עברית,  תלת-לשונית,  שניה,  מהדורה  הינה  זו 
לאחר שהמהדורה  באירופה בשלוש שפות  נדפסה  הנראה,  כפי 
הראשונה, העברית, שנדפסה בארץ ישראל, זכתה לפופולאריות 
עטוף  שלפנינו  העותק  המנדט;  שלטונות  על-ידי  וצונזרה  רבה 
ֶחֶבק נייר )ַּבְנֶּדרֹוָלה( עליו נדפס ביידיש ובאנגלית "צונזר על ידי 
בכריכה  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   24 פלשתינה".  ממשלת 

ובחבק. החוברת לא נפתחה.

פתיחה: $250

29. The Palestine Disturbances – Illustrations by 
Nachum Gutman – a Trilingual Edition – 1930

The Palestine disturbances – news and telegrams in 
illustrations, by Nachum Gutman. Levine – Epstein 
Press, Warsaw, 1930.
Illustrations by Nachum Gutman, depicting the 1929 
riots. Second edition, trilingual: Hebrew, Yiddish and 
English. Apparently it was printed in Europe in three 
languages after the first Hebrew edition, printed in 
Eretz Israel, had gained great popularity and was 
censored by the British Mandate. This copy is wrapped 
in a paper banderole with a printed inscription in 
Yiddish and English – "Censored by the government 
of Palestine". 24 cm. Good condition. Minor tears to 
cover and to banderole. The booklet was not opened.

Opening price: $250
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30. "ארץ-ישראל והמזרח הקרוב" – לקט גליונות

 Palestine and Near East – Economic Magazine. A
]ארץ-  .Fortnightly for Trade, Industry & Agriculture
למסחר,  דו-שבועון  כלכלי.  מגזין   – הקרוב  והמזרח  ישראל 
תל-אביב  ותעשייה",  "מסחר  הוצאת  וחקלאות[.  תעשייה 

1926-1931. אנגלית. 
 ,1 מס'  גליונות  ראשונה:  שנה   · חוברות(:   35( גליונות  לקט 
11-12 )גליון כפול(. · שנה שניה: גליונות מס' 2, 3, 7, 10-11 
· שנה  כפולים(.  )גליונות   14-15  ,12-13 מיוחד(,  כפול  )גליון 
 ,12-15 מס'  גליונות  שנה רביעית:   ·  .10 מס'  גליון  שלישית: 
16-17 )גליון כפול(, 18, 19-20 )גליון כפול(. · שנה חמישית: 
גליונות מס' 1, 4-5 )גליון כפול(, 6, 8, 9, 10-11 )גליון כפול(, 
 21-22  ,19-20 עותקים(,  )שני   18  ,17  ,14 כפול(,  )גליון   12-13
)גליון   6-7  ,5  ,4 מס'  גליונות  ששית:  שנה   · כפולים(.  )גליונות 

כפול(, 10-11, 12-13 )גליונות כפולים(, 18.
אנשי-מקצוע  לצד  ואישי-ציבור  מנהיגים  נמנים  הכותבים  על 
ותצלומים  מפות  רבות,  פרסומות  כוללים  הגליונות  וחוקרים. 
צבעונית  ליטוגרפיות  מופיעות  גליונות  בשני  מהתקופה.  רבים 
ומודעת  פעמיים(  )מופיעה  "יפו"  לתפוזי  פרסומת  מודעת   –
פרסומת ל"תפוחי זהב מובחרים 'לורד'" בעיצוב זאב רבן. עיצוב 
הלוגו של כתב-העת נעשה בידי פסח עיר-שי. סה"כ 35 חוברות. 

גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $300

30. "Palestine and Near East" – Collection of 
Issues

Palestine and Near East – Economic Magazine. A 
Fortnightly for Trade, Industry & Agriculture. Published 
by "Trade and Industry", Tel-Aviv 1926-1931. English. 
Collection of issues (35 booklets) · First year: issues 
no. 1, 11-12 (double issue). · Second year: issues no. 2, 
3, 7, 10-11 (special double issue), 12-13, 14-15 (double 
issues). · Third year: issue no. 10. · Fourth year: issues 
no. 12-15, 16-17 (double issue), 18, 19-20 (double 
issue). · Fifth year: issues no. 1, 4-5 (double issue), 6, 
8, 9, 10-11 (double issue), 12-13 (double issue), 14, 17, 
18 (two copies) 19-20, 21-22 (double issues). · Sixth 
year: issues no. 4, 5, 6-7 (double issue), 10-11, 12-13 
(double issues), 18.
Among the writers are leaders and public figures 
as well as professionals and researchers. The issues 
include advertisements, maps and numerous 
photos. Color lithographs appear in two issues – 
advertisement for "Jaffa" oranges (appears twice) 
and an advertisement for "'Lord' Selected Oranges" 
designed by Ze'ev Raban. The design of periodical's 
logo was created by Pesach Ir-Shay. Lot of 35 issues. 
Size and condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $300
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31. ארגון הספורט "מכבי" – "חוברות-תעמולה" / גליונות 
כתב-העת "המכבי", 1919-1930

הוצאת  יקותיאלי.  יוסף  בעריכת  "חוברות-תעמולה",   .1-5
"'מכבי', הסתדרות להתעמלות וספורט בארץ-ישראל". חוברות 

א'-ה'. "דפוס העברי של יחיאל ורקר" ]1929[. 
"מכבי" בתל- הכנוס החמישי של  נדפסו לקראת  חוברות אשר 
אביב )פסח, תרפ"ט(, ובהם מאמרים קצרים בנושא ספורט וארגון 
יקותיאלי,  יוסף  אוסישקין,  מנחם  לוה,  היינריך  מאת  "מכבי", 
יוסף  מאת  "המכבידה"  בשם  מאמר  החוברות  באחת  ואחרים. 

יקותיאלי העוסק בהצעתו לארגון המכביה הראשונה. 
6-11. "המכבי, כלי מבטאה של ההסתדרות להתעמלות 'מכבי' 
ניסן  ירושלים,  הראשונה.  מן השנה  ראשון  גליון  ישראל".  בארץ 
גליונות  החמישית:  השנה  מן  גליונות  וחמשה   ,)1919( תרע"ט 
ד', ה', ו'-ז' )מופיע בשני עותקים(, ח'-ט'. ירושלים, 1930. ]כותר 
החנוך  לעניני  "ירחון  החמישית:  השנה  גליונות  של  המשנה 

הגופני, כלי מבטאה של הסתדרות 'המכבי' בארץ ישראל"[. 
וכינוסים  ספורט  מתחרויות  דיווחים  הדרכה,  מאמרי  כוללים 

שונים בארץ ובעולם, ועוד.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

the first year. Jerusalem (1919), and five issues of the 
fifth year: issues 4, 5, 6-7 (two copies), 8-9. Jerusalem, 
1930. [Sub-title of the fifth year issues: “Monthly for 
matters of physical education, bulletin of ‘HaMaccabi’ 
in Eretz Israel”].
Essays about training, reports from various sports 
competitions and conventions in Eretz Israel and 
around the world, and more. 
Size and condition varies.

Opening price: $250

31. "Maccabi" Sports Organization – "Hovrot-
Ta'amula" / Issues of "HaMaccabi" Periodical, 
1919-1930

1-5. "Hovrot-Ta'amula", edited by Yosef Yekutieli. 
Published by "'Maccabi', Association for gymnastics 
and sports in Eretz Israel". Booklets no. 1-5. "Defus 
HaIvri shel Yehiel Werker" [1929]. Booklets printed 
towards the fifth convention of "Maccabi" in Tel-
Aviv (Pesach 1929), containing short articles about 
sports and "Maccabi" organization, by Heinrich 
Loewe, Menachem Ussishkin, Yosef Yekutieli, and 
others. In one of the booklets appears an article titled 
"HaMaccabiada" by Yosef Yekutieli featuring his idea 
to organize the first Maccabiah.
6-11. "HaMaccabi, bulletin of the world gymnastics 
association 'Maccabi' in Eretz Israel". First issue of 

תל-אביב,   – ארץ-ישראלי  שבועון   - הללו"  "החיים   .32
1935-1936 – תצלומים רבים

החיים הללו, שבועון ארץ-ישראלי מצויר. עורכים: בן-זאב ליבר, 
א.ג. סלומון. תל-אביב, ספטמבר 1935 – יולי 1936. עברית ומעט 

אנגלית. 
גליונות  )כולל מוסף לגליון 25(. לא נדפסו  גליונות מספר 1-30 
נוספים תחת כותר זה )שני גליונות נוספים ראו אור תחת השם 
ומורכבים  מועט,  מלל  מכילים  השבועון  גליונות  חדש"(.  "עתון 
בפוליטיקה,  העוסקים  ואיורים  שחור-לבן  מתצלומים  בעיקר 
היסטוריה, ספורט, תיאטרון, אופנה וסגנון-חיים. גליונות 35 ס"מ 

בקירוב. מצב משתנה. 

פתיחה: $250
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32. "HaChaim Halalu", Eretz Israeli Weekly – Tel-
Aviv, 1935-1936 – Numerous Photographs

HaChaim Halalu, an illustrated Eretz Israeli weekly. 
Editors: Ben-Ze'ev Lieber, A.G. Salomon. Tel-Aviv, 
September 1935-July 1936. Hebrew and some English.
Issues no. 1-30 (including supplement to issue 25). 
No other issues under this title have been printed 
(two additional issues were published under the title 
"Iton Chadash"). The issues do not contain much text 
and consist mainly of b/w photos and illustrations 
concerning politics, history, sport, theater, fashion 
and life-style. Issues ca. 35 cm. Condition varies.

Opening price: $250

33. ידיעות עיריית תל-אביב – לקט גליונות – 1925-1928

 / הצעיר"  "הפועל  קואופרטיבי  דפוס  אביב.  תל  עירית  ידיעות 
דצמבר   –  1925 ספטמבר  תל-אביב,  שושני.  וס.  איתן  א.  דפוס 

1928. לקט גליונות משלוש השנים הראשונות. 
לקט גליונות דו-שבועון "ידיעות עירית תל אביב". שנה ראשונה: 
)ב-17   1-22 גליונות  חוברות(; שנה שניה:  )ב-22   1-24 גליונות 
חוברות(; שנה שלישית: גליונות 1-11 )ב-7 חוברות(. גליונות 32 

ס"מ בקירוב. מצב משתנה. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

33. News of Tel-Aviv Municipality – Collection of 
Issues – 1925-1928

Yediot Iriyat Tel-Aviv [Hebrew: News of Tel-Aviv 
Municipality]. Cooperative printing press "HaPo'el 
HaTza'ir" / A. Ittin and S. Shoshani printing press. Tel-
Aviv, September 1925 – December 1928. 
Collection of issues from the first three years. 
Collection of issues of the bi-weekly "News of Tel-Aviv 
Municipality". First year: issues 1-24 (in 22 booklets); 
second year: issues 1-22 (in 17 booklets); third year: 
issues 1-11 (in 7 booklets). Booklets ca. 32 cm. Condition 
varies. Ex-library copies.

Opening price: $300

שכונת   – אדריכליים  ושרטוטים  מסמכים  אוסף   .34
פועלים בתל-אביב

אוסף מסמכים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים להקמת "שכונת 
פועלים עירונית" )כנראה, שכונת הפועלים א'( בתל-אביב, ]סוף 

שנות ה-20 ושנות ה-30 עד שנות ה-60[.
האוסף כולל חומרים רבים מתקופת ייסודה של שכונת הפועלים 
ופולה  דוד  )אחד הזוגות הידועים בשכונה היה הזוג  בתל-אביב 
רכישת   – השכונה  לייסוד  שקדמה  ומהתקופה  בן-גוריון( 
קרקעות, פנקס חבר זמני, שרטוטים אדריכליים רבים, העתקי-
מכתבים הנוגעים לבניית בתים, וכן קבלות רבות עבור תרומות 
ותשלומים לקק"ל בעד הקרקע. מרבית החומרים נוגעים להקמת 
בית ברחוב הירקון, ששרטט את גבולות השכונה, שנמשכה בין 
רחוב הירקון ורחוב בן-יהודה. סה"כ עשרות מסמכים ושרטוטים 
+ עשרות קבלות. כולל חומרים מאוחרים משנות ה-50 וה-60. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

about building houses, numerous receipts 
for donations and payments to JNF for the land, and 
more. Most of the material concerns the building of a 
house on HaYarkon Street, which marked the borders 
of the neighborhood - HaYarkon and Ben-Yehudah 
Streets. Lot of dozens of documents and drawings + 
dozens of receipts. Included are later materials from 
the 1950s-60s. Size and condition varies.

Opening price: $400

34. Collection of Architectural Documents and 
Drawings – Workers' Housing Project in Tel-Aviv

Collection of architectural documents and drawings 
regarding the building of an "Urban Workers' Housing 
Project" (possibly "Shechunat Po'alim Aleph") in 
Tel-Aviv, [late 1920s and 1930s until the 1960s]. 
 Collection includes material from the period of the
 establishment of the Workers' Housing Project in
 Tel-Aviv, which also included residents Pola and
 David Ben-Gurion. Some of the documents date
 before the establishment of the neighborhood
 – acquisition of land, temporary member card,
 many architectural drawings, copies of letters

34



30  |  יוני 2015  

ארלוזורוב רצח  בנושא  עתונים  גליונות  לקט   .35

22 דפים בודדים, גליונות "הוספה" לעתוני "הארץ", "דבר", "דאר 
היום" ו"עתון מיוחד", בנושא רצח ארלוזורוב וחקירתו, 1934. 

בדפים נדפסו עדכונים "בזמן אמת", על מהלך החקירה והמשפט. 
ארלוזורוב, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, נרצח 
בחוף תל-אביב ב-16 ביוני 1933. הרצח, שנותר בלתי-מפוענח 
עד היום, עורר הדים ופולמוסים רבים בקרב הישוב בארץ ישראל, 
הרביזיוניסטית.  התנועה  נגד  כבדות  האשמות  הופנו  במהלכו 
גודל  עותקים.  במספר  מופיעים  או  כפולים  מהגליונות  חמישה 

ממוצע 32 ס"מ. מצב משתנה, קרעים, קמטים וכתמים. 

פתיחה: $400

35. Collection of Newspaper Issues covering the 
Arlosoroff Assassination

Twenty-two single leaves, supplement issues of the 
newspapers "Haaretz", "Davar", "Doar Hayom" and 
"Iton Meyuchad", dealing with the assassination of 
Arlosoroff and the following investigation, 1934.
The leaves record "real-time" updates as to the 
investigation and the trial. Arlosoroff, political 
director of the Jewish Agency, was assassinated on a 
Tel Aviv beach on June 16, 1933. The murder, which 
was never solved, led to arguments in the Yishuv, and 
involved serious accusations against the Revisionist 
movement. Five issues are double or appear in several 
copies. Average size: 32 cm. Condition varies, tears, 
creases and stains.

Opening price: $400 

36. יומן "רפואי" לשנת 1932 – מידע שימושי לעוסקים 
במקצוע הרפואה

והמוציאים  העורכים   .1932 לשנת  ישראל  ארץ  של  רפואי  לוח 
דפוס  שטין.  יוסף  וד"ר  פרידמן  אריה[  ]דוד  א.  ד.  ד"ר  לאור: 

"אחדות", תל-אביב, 1932. עברית ואנגלית.
לוח שנה ויומן לשנת 1932, עם מידע שימושי לעוסקים במקצוע 
לטיפול  הנחיות  המדחום,  דרגות  ומשקלים,  מדות  הרפואה: 
רשימת  היומן  כולל  כן  ועוד.  תרופת,  רשימת  הרעלה,  במקרי 
את  רק  מכילה  העברית  )"הרשימה  ובאנגלית  בעברית  רופאים 
הרופאים  כל  את  מכילה  האנגלית  ואילו  העברים,  המקצוע  בני 
 XLIV ,בני הלאומים השונים שבארץ"(. ו', ]2[, 158, 94 עמ', ]7[ דף

עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $250

36. Palestine Medical Calendar for the Year 1932 
– Practical Information for Medical Professionals

Palestine medical calendar for the year 1932. Editors 
and publishers: Dr. D.A.[David Aryeh] Friedman and 
Dr. Joseph Stein. Tel-Aviv: "Ahdut", 1932. Hebrew and 
English.
Calendar and diary for 1932, including practical 
information for medical professionals: measures and 
weights, instructions for treatment of poisoning, list 
of medications, and more. The calendar includes lists 
of doctors in Hebrew and in English ("the Hebrew list 
only lists Hebrew professionals and the English list 
lists all the doctors of all nations in the country"). 6, 
[2], 158, 94 pp, [7] leaves, XLIV pp, 15 cm. Good condition. 
Minor damages to binding.

Opening price: $250

37. דו"ח על מקורות המים של ארץ ישראל – "מקורות", 
1944

הידרו- ופתוח  השקאה  סכויי  ישראל,  בארץ  המים  אוצרות 
אלקטרי. הוצאת חברת המים "מקורות", תל-אביב, מאי 1944. 

הדו"ח שלפנינו חובר בידי חברת "מקורות" יחד עם מהנדס המים 
שמחה בלאס והוא כולל מידע רב על מקורות המים בארץ ישראל 
במהדורה  נדפס  מקופלים(.  )חלקם  ותרשימים  מפות   20 וכן 
לוחות תרשימים,   20  + דף   69  .7 זה מספרו  עותק  מצומצמת, 

כרך 34 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים בכריכה. 

פתיחה: $300

37. A report About the Water Resources of Eretz 
Israel – "Mekorot", 1944

Eretz Israel water resources, chances of irrigation and 
hydro-electric development. Published by "Mekorot" 
water company, Tel-Aviv, May 1944.
The report was composed by "Mekorot" company 
together with water engineer Simcha Blass, and 
includes much information about water resources in 
Eretz Israel as well as 20 maps and sketches (some 
are folded). Printed in a limited edition, presented is 
copy no. 7. 69 leaves + 20 plates, volume: 34 cm. Good 
condition. Minor damages to binding.

Opening price: $300

35
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38. לקט כרוזים – שביתות פועלים בחיפה

לקט כרוזים – שביתות פועלים בחיפה. חיפה, ]שנות ה-30 וה-
.]40

1-7. כרוזים מטעם "מועצת פועלי חיפה" המודיעים על שביתות 
פועלים בעיר: 

הכריכה,  ובבתי  הדפוס  "בבתי  הפועלים  שביתת  על  הודעה   ·
ינואר 1930. · "שביתה בגלל הורדת שכר עבודה בבניני הקבלן 
גרין". · הזמנה ל"שביתת אזהרה של עובדי הצבא", מאי 1947. 
· כרוז מטעם סניף המנגנים של "מועצת פועלי חיפה": "ארגון 
בעלי בתי הקפה הכריז השבתה על מאה משפחות של מנגנים 
עובדים  100 משפחות  הזה של הרעבת  העונש החמור  יהודים. 
להנהיג  לדרישותינו  כתגובה  בתי הקפה  בעלי  ע"י  חברנו  הוטל 
מנוחה  כליל  השבת  ליל  את   – וירושלים  תל-אביב  כדוגמת   –

לעובדים...". · ועוד. 
8-12. כרוזים אשר נדפסו מטעם בעלי עסקים בחיפה, בתגובה 

לשביתות הפועלים:
בזה  מודיעים  בחיפה  ספרים  ועורכי  דפוס  בעלי  "אגודת   ·
הכרזת  שאחרי  החיפאי  הקהל  ולכל  הנכבדים  ללקוחותיהם 

שביתה ע"י הפועלים ממשיכים בתי הדפוס ובתי הכריכה לקבל 
עבודה כרגיל". · "מכתב גלוי למועצת פועלי חיפה מאת שמואל 
דוד" – תגובה להאשמות אשר העלתה מועצת פועלי חיפה, על-

פיהן מעסיק שמואל דוד פועלים ערבים ולא די פועלים יהודים. · 
"לקהל היהודי בחיפה" / לצבור העברי בחיפה"- שלושה כרוזים 
קטנים מאת א. שילוני, בתגובה להכרזת שביתה על-ידי פועלי 

בית העסק בהנהלתו. 
סה"כ 12 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

38. Collection of Broadsides – Workers' Strikes 
in Haifa

Collection of broadsides – workers' strikes in Haifa. 
Haifa, [1930s-40s].
1-7. Broadsides printed on behalf of the "Haifa 
Workers Association" announcing strikes in the city:

· Announcement about a strike of workers "in 
printing presses and book binding workshops", 
January 1930. · Strike against the reduction of wages 
in the contractor Green's buildings". · Invitation 
to a "Warning strike of army workers", May 1947. 

· broadside on behalf of the musicians' branch of 
the "Haifa Workers' Association": "Organization 
of coffee houses owners announces a strike of one 
hundred Jewish musicians. The severe punishment 
of starving 100 families of workers was imposed by 
coffee houses owners in response to our demands to 
institute – as in Tel-Aviv and Jerusalem – Friday night 
and Saturday as a resting day for workers… .· and 
more.
8-12. Broadsides printed on behalf of owners of 
businesses in Haifa in response to the strikes: · "union 
of printing presses owners and literary editors in 
Haifa inform their clients and the public in Haifa that 
following the announcement of a strike by workers, 
the printing presses and book binding workshop 
continue to work as usual". · "Open letter to Haifa 
Workers Association from Shmuel David"- in response 
to accusations raised by Haifa Workers' Association, 
according to which Shmuel David employs Arab 
workers and not Jewish workers. · "To the Jewish 
Public in Haifa" – three small notices by A. Shiloni, in 
reply to a strike by his employees. 
Lot of 12 items. Size and condition varies.

Opening price: $500
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הקומוניסטית  המפלגה  של  ופרסומים  כרוזים  אוסף   .39
בארץ ישראל

המפלגה  ידי  על  שנדפסו  וחוברות,  פרסומים  כרוזים,  כ-240 
הקומוניסטית בארץ ישראל, שנות ה-20 עד שנות ה-40. עברית, 

יידיש וערבית. 
במספר  מופיעים  פריטים רבים  ומגוון.  היקף  רחב  עשיר,  אוסף 

עותקים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. חותמות ספריה.

פתיחה: $300

39. Collection of Broadsides and Publications of 
the Communist Party in Eretz Israel

Circa 240 broadsides, publication and brochures 
printed by the Communist Party in Eretz Israel, 1920s 
until 1940s. Hebrew, Yiddish and Arabic.
An extensive, varied and comprehensive collection. 
Numerous items appear in several copies. Size and 
condition varies. Overall good condition. Library ink stamps.

Opening price: $300

40. גליון העתון "The Times" – נובמבר, 1917 – פרסום 
ראשון של "הצהרת בלפור" בעתונות

גליון העתון The Times. לונדון, 9 בנובמבר 1917. אנגלית. 
נוסח  נדפס   Official Sympathy 7, תחת הכותרת  בעמוד מס' 
הצהרת בלפור. באותו עמוד מופיע מאמר בשם "הנצחון הבריטי 
סוקר  אשר   )The British Victory in Palestine( בפלשתינה" 
בארץ  אלנבי  אדמונד  בהנהגת  הבריטי  הצבא  של  מהלכיו  את 

ישראל.
"הצהרת בלפור", על-פיה בריטניה תתמוך בהקמת בית לאומי 
הבריטי,  החוץ  שר  בידי  נחתמה  ישראל,  בארץ  היהודי  לעם 
ארתור ג'יימס בלפור, ב-2 בנובמבר 1917. שבוע לאחר-מכן, ב-9 
 59.5 עמ',   14 בעתונות.  לראשונה  ההצהרה  פורסמה  בנובמבר, 
ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קרעים משוקמים שיקום מקצועי. 

נייר-דבק בשדרת הגליון. 

פתיחה: $400

40. "The Times" Newspaper Issue – November, 
1917 – First Announcement of the "Balfour 
Declaration" in the Press

Issue of "The Times". London, November 9, 1917. 
English.
The Balfour Declaration appears on page 7, under the 
headline "Official Sympathy". An article headlined 
"The British Victory in Palestine" reviewing the 
operation of the British Army led by Edmond Allenby 
in Eretz Israel appears on the same page.
The "Balfour Declaration", which stated Britain's 
support of the establishment of a national home for 
the Jewish people in Eretz Israel, was signed by the 
British Foreign Minister, Arthur James Balfour, on 
November 2, 1917. One week later, on November 9, 
the declaration was first published in the press. 14 pp, 
59.5 cm. Good condition. Folding marks, professionally 
restored tears. Adhesive tape to spine of issue.

Opening price: $400
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The Law Reports of Palestine" .41" - סט שלם ב-14 
כרכים

 Michael שונים:  עורכים   .The Law Reports of Palestine
לונדון-  .McDonnell, Saleem K. Azouri, Henry E. Baker

ירושלים, 1934-1947. אנגלית.
חשיבות,  רב  משפטי  חומר  המאגדים  כרכים,  ב-14  שלם  סט 
פלשתינה  של  העליון  המשפט  בית  של  השוטפת  מהתנהלותו 
בזמן המנדט הבריטי, ושל מוסדות חוק ומשפט בריטיים נוספים, 
בין השנים 1920-1947. 14 כרכים 24.5 ס"מ. מצב משתנה, באופן 

כללי - טוב. חותמות בעלים )עו"ד(. 

פתיחה: $1200

41. "The Law Reports of Palestine" – Complete 
Set in 14 Volumes

The Law Reports of Palestine. Different editors: 
Michael McDonnell, Saleem K. Azouri, Henry E. Baker. 
London-Jerusalem, 1934-1947. English.
Complete set in 14 volumes, compiling important legal 
material, about the current conduct of the Supreme 
Court in Mandatory Palestine, and additional British 
justice and law institutes, between the years 1920-
1947. 14 volumes, 24.5 cm. Condition varies, overall good 
condition. Previous owners' ink-stamps (lawyer).

Opening price: $1200

במשטרת  וקצין-מכס  שוטר   – מסמכים  אוסף   .42
פלשתינה

וויליאמס, אשר שרת בארץ ישראל  וויליאם  אוסף מסמכים של 
כשוטר וכקצין-מכס מטעם משטרת המנדט )Palestine Policeי(, 

1933-1947 בקירוב. אנגלית.
האוסף כולל: תעודות על שירותו של וויליאמס; טיוטה לספר )כ-
400 דף במכונת כתיבה(, מאת Wyndham Morgan )פסבדונים 
של וויליאמס?( המגולל את סיפורו של בחור וולשי העוזב את ביתו 
שתי  בפלשתינה;  כשוטר  משרת  ואח"כ  הבריטי  לצבא  ומצטרף 
מחברות ובהן סיכומי שיעורים בקורס לשוטרים שעבר במסגרת 
הכשרתו; עשרות דפים מודפסים במכונת כתיבה, הערות שונות 

וכלליות, תגובות למאמרים, רעיונות פובליציסטיים, ועוד.
בפלשתינה  היהדות  את  אהד  וויליאמס  כי  עולה  מהמסמכים 
עליית  על  להגבלות  והתנגד  היהודיות  תנועות ההתנגדות  ואת 

יהודים. סה"כ מאות דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

42. Collection of Documents – Policeman and 
Customs Officer in the Palestine Police

Collection of documents of William Williams who 
served in Eretz Israel as a policeman and customs-
officer on behalf of the Palestine Police, ca.1933-1947. 
English.
Collection includes: certificates concerning Williams' 
service; draft of a book (about 400 typewritten leaves) 
by Wyndham Morgan (Williams's pseudonym?) telling 
the story of a Welsh boy who leaves home and joins 
the British army and later serves as a policeman in 
Palestine; two notebooks with summaries of lessons 
in a policemen course which was part of Williams' 
training; tens of typewritten leaves, various general 
comments, responses to articles, and more.
It is evident in the documents that Williams supported 
Jews in Palestine and the Jewish opposition 
movements, and was against restricting Jewish 
immigration to Eretz Israel. Total of hundreds of leaves. 
Size and condition varies.

Opening price: $400 

43. לקט מסמכים – פעיל בית"ר צבי לוין

חזן,  בית"ר,  איש  רויזיוניסטי,  פעיל  לוין,  צבי  לקט מסמכים של 
שנות  עד  ה-20  ]שנות  תל-אביב,  העיר  ויקיר  חופשי"  "בונה 

ה-80[. 
צעירים  של  עולמית  "התאחדות  חבר  כרטיס  המסמכים:  בין 
תל-אביב,  הלאומי",  הנוער  "חוגי  חבר  כרטיס   ;1927 עברים", 
סניף  הרביזיוניסטים",  הציונים  "הסתדרות  חבר  כרטיס   ;1929
תל-אביב, 1931; כרטיס חבר "ארגון עובדי הצה"ר ובית"ר בארץ 
ישראל", 1933; תעודת חייל אצ"ל; גליון "תכלת-לבן, בטאון הנער 
הלאומי", תל-אביב, 1931; דף עדות שניתנה בשנת 1982, בנוגע 
נוספים.  ופריטים   ,)1933( ארלוזורוב  נרצח  בו  בלילה  למעשיו 

סה"כ 12 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250
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43. Collection of Documents – Beitar Activist Zvi 
Levin

Collection of documents that belonged to Zvi Levin, 
revisionist activist, Beitar member, cantor, a freemason 
and an honorary citizen of Tel-Aviv, [1920s-1980s].
Among the documents: membership card of 
the "World Association of Jewish Youth", 1927; 
membership card of "Chugey Ha'No'ar HaLeumi", Tel-
Aviv, 1929; membership card of "Histadrut HaZiyunim 
HaRevizionistim", Tel-Aviv branch, 1931; membership 
card of "Irgun Ovdey HaTzohar uBeitar BeEretz 
Israel", 1933; Etzel Soldier card; Issue of "Techelet-
Lavan, Bit'on HaNo'ar HaLeumi", Tel-Aviv, 1931; 
testimony leaf from 1982, regarding his whereabouts 
during the night of Arlozoroff's murder (1933), and 
other items. Lot of 12 items. Size and condition varies.

Opening price: $250

44. מחברת בכתב-יד – ועדת הכספים במחנה מעצר של 
מטעם  אינפורמטיבי  חוזר   / בגילגיל  והלח"י  האצ"ל  גולי 

ארגון "לאסירינו" – 1947-1948

הכספית"  "הועדה  מישיבות  פרוטוקולים  בכתב-יד,  מחברת   ·
במחנה מעצר של גולי האצ"ל והלח"י באפריקה. ]גילגיל, קניה[, 

דצמבר 1947 – יוני 1948. 
רשימות מפורטות מדיוני הועדה. רובן עוסקות בהקצאת כספים 
סיגריות,  חלוקת  מזון,  מוצרי  המחנה:  חיי  של  שונים  בתחומים 
פעילויות כגון "יום ספורט" והקרנת סרטי קולנוע, ועוד. כמו כן, 
מספר פעמים מוזכרת הוצאתו לאור של "ספר המעצר והגלות". 

בסוף המחברת רישומי מתן וגביית הלוואות וחשבונות שונים. 
ברשימה הראשונה מוזכרים שמותיהם של חברי הועדה הכספית 
)בהמשך ניתן לראות כי חברי הועדה התחלפו(: יצחק קלמי, דוד 
רוזנצוויג ומנחם ברגר )רוזנצוויג וברגר היו מראשוני גולי האצ"ל 
כ-30  ס"מ,   21 מחברת   .)1944 באוקטובר  הוגלו  אשר  והלח"י 
עמודים כתובים )מרבית דפי המחברת ריקים(. מצב טוב. כתמים 

וחורים במספר דפים. כריכה קרועה. 
· "חוזר אינפורמטיבי", מטעם "לאסירינו, אגודה לעזרת העציר 
בא"י(".  ישראל  לכנסת  הלאומי  הועד  של  )מיסודו  והאסיר 
אפריל 1948. חוזר מודפס העוסק, בין היתר, בפעולות הנעשות 
להשבתם של הגולים לישראל. ]3[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

כתמים וקרעים. 
בשנת 1944 גירשו שלטונות המנדט הבריטי בארץ ישראל כמה 
מאות מאנשי האצ"ל והלח"י למחנות מעצר באפריקה. מעצרם 
היה מלווה בנדודים ממחנה למחנה. תחילה הובאו למחנה מעצר 
ולבסוף  לסמבל,  חזרה  משם  לקרתגו,  הועברו  בהמשך  בסמבל, 
הגיעו לגילגיל שבקניה, שם שהו עד לשחרורם והשבתם ארצה 
השנה  מחצי  רשימות  כוללת  שלפנינו  המחברת   .1948 ביולי 

האחרונה בחיי גולי האצ"ל והלח"י, טרם שחרורם.

פתיחה: $500

44. Handwritten Notebook – Finance Committee 
of the Internment Camp for Etzel and Lehi Exiles 
at Gilgil / Informative Circular Letter on behalf of 
"LaAsireinu" Organization – 1947-1948

· Handwritten notebook, protocols of the "Finance 
Committee" meetings in an internment camp for Etzel 
and Lehi exiles in Africa. [Gilgil, Kenya], December 
1947-June 1938.
Detailed records of the committee's discussions. Most 
meetings concern allocation of money to different 
aspects of the camp's life: food, cigarettes distribution, 
activities such as sports or screening of films, and more. 
Several times the publication of "Sefer HaMa'atzar 
veHaGalut" is discussed. The notebook ends with 
records of granting and collecting loans and different 
invoices.
In the first entry, the names of the committee members 
are mentioned (it is later noted that the members 
changed): Yitzchak Kalmi, David Rosenzweig and 
Menachem Berger (Rosenzweig and Berger were in 
the first group of exiles - deported in October 1944). 
Notebook, 21 cm, approx. 30 written pages (most of the 
notebook's leaves are blank). Good condition. Stains and 
holes on several leaves. Torn binding.

· "Informative Circular Letter" on behalf of 
"LaAsireinu, relief society for detainees and prisoners 
(founded by the Jewish National Council)". April 1948. 
A printed letter, concerning, among other topics, the 
return of exiles to Israel. [3] leaves, 28 cm. Good-fair 
condition. Stains and tears.
In 1944 the British Mandate Authorities in Eretz Israel 
deported several hundred Etzel and Lehi members 
to internment camps in Africa. At first they were 
transferred to Sembel, later on to Carthago, from 
there back to Sembel, and finally to Gilgil in Kenya, 
where they were detained until their liberation and 
return to Israel in July 1948. The notebook presented 
here contains records of the last six months of Etzel 
and Lehi members' life in the camps, prior to their 
liberation.

Opening price: $500
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45. כרוזי תעמולה של האצ"ל, 1938-1948

56 כרוזי תעמולה של האצ"ל, 1938-1948.
על  דיווח  שנהרגו,  לוחמים  לזכר  אבל  מודעות  הנושאים:  בין 
לגיוס  הקוראים  קטנים  כרוזים  בריטים,  מחנות  נגד  פעולות 
)לחלוקה ברחוב(, אזהרות לחיילי המנדט, גילוי דעת על מחנות 
העצורים באפריקה ועוד. סה"כ 56 פריטים. גודל ומצב משתנים, 

רובם במצב טוב. חותמות ספריה.

פתיחה: $1000

45. Etzel Propaganda Broadsides, 1938-1948

Fifty-six Etzel propaganda broadsides, 1938-1948.
Among the topics: obituaries in memory of fallen 
soldiers, reports about operations against British 
camps, small notices calling for enlistment (for street 
distribution), warning Mandate soldiers, statement 
about Detention Camps in Africa, and more. Lot of 56 
items. Size and condition varies, mostly in good condition. 
Library ink stamps.

Opening price: $1000

הלוחמת",  ציון  "קול   – האצ"ל  של  תעמולה  כרוזי   .46
1946-1947

"קול  23 כרוזים של תחנת השידור של הארגון הצבאי הלאומי, 
ציון הלוחמת", 1946-1947.

כל הכרוזים כוללים תמלילים של שידורי רדיו אשר שודרו בתחנת 
השידור של הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. בין הנושאים: 
"אנחנו, חיילי ישראל, מוסרים כבוד לזכרו של המהאטמה גאנדי", 
דיווחים על מבצעים בכפרים ערביים ובמחנות הבריטים, תגובות 
לבן גוריון ושרת, ועוד. כולם מתוארכים. סה"כ 23 פריטים. גודל 

ומצב משתנים, רובם במצב טוב. חותמות ספריה.

פתיחה: $500

46. Etzel Propaganda Broadsides – "Kol Zion 
HaLochemet", 1946-1947

Twenty-three broadsides of the Etzel radio 
broadcasting station "Kol Zion HaLochemet" [The 
Voice of Fighting Zion], 1946-1947.
All of the broadsides include transcripts of broadcasts 
of the Irgun Tzevai Leumi station in Eretz Israel. 
Among the topics: "We, Israeli soldiers, honor 
the memory of Mahatma Gandhi", reports about 
operations in Arab villages and British army camps, 
responses to Ben Gurion and Sharet, and more. All are 
dated. Lot of 23 items. Size and condition varies, mostly in 
good condition. Library ink stamps.

Opening price: $500
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47. כרוזים של האצ"ל באנגלית, ערבית ורומנית, 1945-1947

ערבית  אנגלית,  בשפות  הלאומי,  הצבאי  הארגון  של  כרוזים   9
ורומנית. 

לציבור,  אזהרה  וכן  בריטים  לחיילים  אזהרות  כוללים  הכרוזים 
שלא להכנס למשרדי ממשלה כדי לא להפגע בהתקפות האצ"ל, 
רוב  ועוד.  הלוחמת",  ציון  "קול  שידורי  של  מתורגמים  כרוזים 
רובם  משתנים,  ומצב  גודל  פריטים.   9 סה"כ  באנגלית.  הכרוזים 

במצב טוב. חותמות ספריה.

פתיחה: $400

47. Etzel Broadsides in English, Arabic and 
Romanian, 1945-1947

Nine broadsides of Irgun Tzevai Leumi, in English, 
Arabic and Romanian. 
Including warnings aimed at British Soldiers and a 
public warning not to enter government offices in 
order to avoid Etzel attacks, translated proclamations 
of "Kol Zion HaLochemet" ["The Voice of Fighting 
Zion"], and more. Most broadsides are in English. Lot 
of 9 items. Size and condition varies, most items in good 
condition. Library ink stamps.

Opening price: $400

 –  1939-1947 והלח"י,  האצ"ל  של  חוברות  ארבע   .48
גרמנית וצרפתית

ארבע חוברות מודפסות במכונת כתיבה ומשוכפלות בסטנסיל – 
בטאוני האצ"ל והלח"י, 1939-1947. גרמנית וצרפתית. 

Das Befreite Jerusalem .1 ]ירושלים המשוחררת[. גליון מס' 1. 
בטאון "הארגון הצבאי הלאומי" בשפה הגרמנית. חדרה, אפריל 

 .1939
כתב- העברית[,  ]החזית   Front de Combat Hebreu  .2-4
עת בשפה הצרפתית אשר נדפס מטעם מחתרת "לוחמי חרות 
פברואר-יולי  ישראל,  ארץ  ו-16.   12  ,11 מס'  גליונות  ישראל". 

 .1947
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

48. Four Etzel and Lehi Booklets, 1939-1947 – 
German and French

Four typewritten and stenciled booklets – bulletins of 
Etzel and Lehi, 1939-1947. German and French.
1. Das Befreite Jerusalem [Liberated Jerusalem]. Issue 
no. 1. German Journal issued by the Etzel. Hadera, 
April 1939.
2-4. Front de Combat Hébreu [Jewish Front], periodical 
in French printed on behalf of Lehi. Issues no. 11, 12 
and 16. Eretz Israel, February-July 1947.
Size and condition varies.

Opening price: $300
49. אוסף מסמכים באנגלית – אצ"ל, לח"י והליגה לשחרור 

א"י

וארגונים  שבעה פריטי דפוס באנגלית, בהוצאת האצ"ל, הלח"י 
נוספים:

יוני  L.H.I – Bulletin חוברות 1, 2, 3, 5, דצמבר 1946 עד   .1-4
1947. בכל גליון 11-15 עמ'.

The Sentinel, Jewish National Journal ]הזקיף, ביטאון   .5
לאומי יהודי[. שנה ראשונה, גליון 8, 24.3.1939. 6 דף.

 Irgun Zvai Leumi, Memorandum… to all delegations .6
 of all the members of the U.N Organization – except
המדינות  לנציגי  תזכיר  ]אצ"ל,   Britain and her satellites
דו"ח   .1947 מאי  וגרורותיה[,  בריטניה  למעט  באו"ם  החברות 
של  המבט  מנקודת  בא"י  הבריטי  המנדט  מצב  בניתוח  העוסק 

התנועה הרביזיוניסטית. ]4[ עמ', נייר שכפול דק. 
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לאנשי  ]מכתב   Letter to the terrorists of Palestine  .7
נועד   .]1947[ צדדיו,  משני  מודפס  גדול  דף  בא"י[.  המחתרת 
גזרי  צילומי  האחד  מצדו  לאצ"ל.  עזרה  לצורך  תרומות  לאיסוף 
ומהעבר השני  עיתונים העוסקים בכשלון המנדט הבריטי בא"י 
מכתב ארוך ומרגש הממוען ללוחמי האצ"ל, חתום בדפוס ע"י בן 

הכט - מנהל הליגה לשחרור א"י.
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב, חותמות ספריה.

פתיחה: $800

49. Collection of English Documents – Etzel, Lehi 
and the American League for Free Palestine

Seven printed items in English issued by Etzel, Lehi 
and other organizations:
1-4. L.H.I – Bulletin. Bulettins no. 1, 2, 3 5, December 
1946 until June 1947. 11-15 pp per issue.
5. The Sentinel, Jewish National Journal, first year, 
issue no. 8, 24.3.1939. 6 leaves.
6. Irgun Zvai Leumi, Memorandum… to all delegations 
of all the members of the U.N Organization – except 
Britain and her satellites, May 1947. Report analyzing 
the state of the British Mandate in Eretz Israel from 
the Revisionist Movement point of view. [4] pp, thin 
stencil paper.
7. Letter to the terrorists of Palestine. Large leaf 
printed on both sides, [1947]. Designated for fund 
raising to assist Etzel. On one side appear photos of 
newspaper cuttings dealing with the failure of the 
British Mandate in Eretz Israel, and on the reverse 
appears a long and emotional letter addressed to 
Etzel fighters, signed in print by Ben Hecht, co-
chairman of the American league for a free Palestine.
Sizes and conditions vary, overall good condition, library 
ink stamps.

Opening price: $800

  

העברי  "הועד  מטעם  חוברת   – השעה!"  "הגיעה   .50
לשחרור האומה" - וושינגטון, 1947

הגיעה השעה! ברור עקרונות והצהרה מדינית של הועד העברי 
לשחרור האומה. וושינגטון, ]תש"ז 1947[.

באירופה  השואה  תקופת  של  קצרה  סקירה  החוברת  בתחילת 
"הועד  עקרונות  מפורטים  בהמשך  באירופה?"(.  לנו  קרה  )"מה 
בידי   1944 בשנת  בארה"ב  נוסד  אשר  האומה",  לשחרור  העברי 
הלל קוק. הועד קרא ל"שחרור" ארץ ישראל ולהקמתה של מדינה 
להקמת  וכן  יהודית"(  ל"מדינה  )בניגוד  בארץ  עצמאית  עברית 
ממשלה עברית זמנית. 16 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים 

בעטיפה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

50. "Time Has Come!" – Booklet Issued by 
"Hebrew Committee for National Liberation" – 
Washington, 1947

Time has come! Principles and political declaration 
of the Hebrew Committee for National Liberation. 
Washington, [1947]. Hebrew.
The booklet opens with a short survey of the 
Holocaust period in Europe ("What happened to us 
in Europe?"), before outlining the principles of the 
"Hebrew Committee for National Liberation". The 
organization was founded in the USA in 1944 by 
Hillel Kook. The committee called to "liberate" Eretz 
Israel and to establish an independent Hebrew state 
(as opposed to a "Jewish State") and to establish a 
provisional Hebrew government. 16 pp, 23 cm. Good 
condition. Minor damages to cover. Ex-library copy.

Opening price: $250
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51. כרוזי תעמולה וחוברות של הלח"י, 1946-1948

ישראל",  חירות  "לוחמי  ארגון  וחוברות של  עיתונים  כרוזים,   28
 .1946-1948

"המעש-עיתון  חוברות של  הכולל  לח"י,  פריטי  מגוון של  אוסף 
פעולות,  על  הודעות  ראשונים(,  )גליונות  הנוער"  "חזית  לוחם", 
פריטים,   28 סה"כ  ועוד.  ולוחמים,  גרדום  עולי  מות  על  הודעות 
חלקם בני מספר עמודים. גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב. 

חותמות ספריה.

פתיחה: $700

51. Lehi Propaganda Broadsides and Booklets, 
1946-1948

Twenty-eight broadsides, newspapers and brochures 
issued by "Lochamei Herut Israel", 1946-1948.
Varied collection of Lehi items, including issues of 
"HaMa'as – Iton Lochem", "Hazit HaNo'ar" (first 
issues), announcements about operations, executions, 
fighters, and more. Lot of 28 items, some of which 
consist of several leaves. Size and condition varies, mostly 
in good condition. Library ink stamps.

Opening price: $700

גליונות,  – אוסף  - עיתון לוחם" של הלח"י  "המעש   .52
1945-1949

22 גליונות של "המעש – עיתון לוחם", 1945-1949.
כל הגליונות שנדפסו, כולל הגליון הראשון )חשון תש"ו( והגליון 
האחרון )שבט תש"ט(. "המעש" היה בטאונה של תנועת הלח"י 
משנת 1945 והוא החליף את "החזית" ו"החזית לנוער". סה"כ 22 

פריטים. גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב.

פתיחה: $400

52. "HaMa'as – Iton Lochem" – Lehi Newspaper – 
Collection of Issues, 1945-1949

Twenty-two issues of "HaMa'as – Iton Lochem", 1945-
1949.
All issues printed, including the first issue (Heshvan, 
1946) and the last issue (Shevat, 1949). "HaMa'as" 
was the periodical of the Lehi since 1945, replacing 
the "HaHazit" and "HaHazit LaNo'ar". Lot of 22 items. 
Size and condition varies, mostly in good condition.

Opening price: $400 

53. "הלוחם" – כתב-עת בהוצאת המפלגה הקומוניסטית 
העברית, 1948

העברית,  הקומוניסטית  המפלגה  בהוצאת  כתב-עת  הלוחם, 
1948. חמישה גליונות. 

ללא  בסטנסיל(,  ומשוכפל  כתיבה  במכונת  )מודפס  ראשון  גליון 
וגליונות מס' 2-5 מאפריל-נובמבר  גליון,  ציון תאריך או מספר 

1948. לא נדפסו גליונות נוספים. 
כולל טקסטים  ולחימה,  צבא  בנושא  ומכתבים  שירים  מאמרים, 

מתורגמים ואיורים קטנים שחור-לבן. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

53. "Halochem" – Periodical Published by the 
Hebrew Communist Party, 1948

Halochem, periodical published by the Hebrew 
Communist Party, 1948. Five issues. First issue 
(typewritten and stenciled), no date or issue number, 
and issues no. 2-5, April-November 1948. No other issues 
were printed. Essays, poems and letters regarding army 
and combat, including translated texts and small b/w 
illustrations. Size and condition varies.

Opening price: $250
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54. כרוזים של "ההגנה" ועיתוני "החומה", 1939-1948

25 כרוזים ועתונים של ארגון "ההגנה", 1939-1948. 
האוסף כולל: עיתוני "החומה", כרוזי הודעה על שידורים ברדיו, 
מפקד  בין  הסדר  טופס  של  שכפול  בהעפלה,  הקשורים  כרוזים 
 25 סה"כ  ועוד.  האצ"ל,  כוחות  ומפקד  ויתקין  כפר  באזור  צה"ל 
פריטים, חלקם בני מספר עמודים. גודל ומצב משתנים. חותמות 

ספריה.

פתיחה: $400

54. "Haganah" Broadsides and "HaChomah" 
Issues, 1939-1948

Twenty-five broadsides and newspapers of 
"HaHaganah" organization. 1939-1948.
Collection includes: "HaChomah" newspapers, notices 
concerning radio broadcasts, proclamations related 
to the Ha'apalah, stenciled form of an arrangement 
between IDF commander in the area of Kfar Vitkin 
and the Etzel forces commander, and more. Lot of 25 
items some of which consist of several pages. Size and 
condition varies. Library ink stamps.

Opening price: $400

55. לקט כרוזים ועלונים – הבריגדה היהודית

לקט כרוזים ועלונים הקשורים בבריגדה היהודית. ]שנות ה-40[.
עברי,  צבא  הקמת  בנושא  מודפסים  ועלונים  כרוזים  תשעה 
עפולה!",  תושבי  "לכל   · ביניהם:  ועוד.  היהודית,  גיוס לבריגדה 
כרוז מטעם המועצה המקומית של עפולה וארגונים שונים, נגד 
המשתמטים מגיוס. דפוס השומר הצעיר מרחביה. · "אל שורות 

הלוחמים", עלון נגד המשתמטים מגיוס, מטעם "נאמני הגיוס". · 
"מכתב מחייל עברי אל הסטודנטים", מכתב גלוי אל הסטודנטים 
באוניברסיטה העברית, הקורא לגיוסם לצבא. · "אחים חיילים!", 
לתפקידי  העבריים  הגדודים  מן  פלוגות  של  שליחתן  נגד  עלון 
שמירה. · "אגרת מהגדוד העברי השני", עלון העוסק במחלוקת 
כרוז  היהודי!",  לחייל  עברי  "הבו ספר   · עברי.  דגל  הנפת  סביב 
בתל- המקומי  הועד  היהודי,  החייל  למען  הארצי  הועד  מטעם 
ומצב  גודל  פריטים.   9 סה"כ  תל-אביב.  שלומי,  דפוס  אביב. 

משתנים.

פתיחה: $400

55. Collection of Broadsides and Leaflets – Jewish 
Brigade

Collection of broadsides and leaflets – Jewish Brigade. 
[1940s]. 
Nine printed broadsides and leaflets dealing with 
establishing a Jewish Army, recruitment to the 
Jewish Brigade, and more. Among them: ·"All Afula 
citizens!" proclamation on behalf of "Ne'emanei 
HaGiyus", issued by the city council and other 
organizations, against those evading enlistment. · 
"El Shurot HaLochamim", leaflet against enlistment 
evaders, on behalf of "Ne'emanei HaGiyus". · "A 
letter from a Jewish Soldier to Students", open letter 
to Hebrew University students, calling for enlistment. 

· "Brothers Soldiers!", a leaflet against sending 
companies of the Jewish Legion to guarding duties.· 
"Missive from the Second Jewish Legion", leaflet as 
to the dispute about flying the Jewish flag. · "Give a 
Hebrew book to the Jewish Soldier"!" proclamation 
on behalf of the National Committee for Jewish 
Soldiers, Tel-Aviv local committee. Shlomi printing 
press, Tel-Aviv. Lot of 9 items. Sizes and conditions vary.

Opening price: $400
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56. חמישה מסמכים – מלחמת העצמאות – ירושלים

בקשה לאישור נסיעה, צווי תנועה ורשיון מעבר. ירושלים, יולי-
ספטמבר 1948. 

וההובלה,  התנועה  על  לפקוח  המחלקה  תנועה,  צווי  שלושה   ·
בירושלים.  הצבאי  המושל  מעבר,  רשיון   ·  .1948 יולי,  ירושלים. 
התאחדות  ראש  יושב  מאת  בכתב-יד,  מכתב   ·  .1948 יולי, 
בקשה   – העם"  "משמר  של  הנסיעות  ועדת  אל  הונגריה  עולי 
נסיעה מירושלים לתל-אביב, לשם  גרינולד  לד"ר מאיר  לאפשר 
הונגריה.  עולי  התאחדות  של  הארצית  בפגישה  השתתפותו 

ספטמבר, 1948. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250 

56. Five Documents – War of Independence – 
Jerusalem

Request for a travelling permit, traffic orders and a 
transfer permit. Jerusalem, July-September 1948.

· Three traffic orders, Department for Supervision 
of Traffic and Transportation, Jerusalem. July 1948. 

· Travelling permit, Military Governor of Jerusalem. 
July, 1948. · Handwritten letter, from the chairman of 
Hungarian Jews Association to the Travel Committee 
of "Mishmar HaAm" – a request to permit Dr. Meir 
Gruenwald to travel from Jerusalem to Tel-Aviv in 
order to participate in the national meeting of the 
Hungarian Jews Association. September, 1948. Size 
and condition varies.

Opening price: $250

57. לקט עתונים – כ"ט בנובמבר והקמת מדינת ישראל

חלוקת  בנושא  האו"ם  הכרזת  שעניינים  עתונים  גליונות  שבעה 
ארץ ישראל והקמת מדינת ישראל, נובמבר 1947 ומאי 1948. 

"הארץ":  עתון  של  מיוחדת"  "הוצאה  בודדים,  דפים  שני   .1-2
)מיד  המדינה"  ו"תוקם   )25.11.47( החלוקה"  בעד  או"מ  "ועדת 

לאחר החלטת האו"ם בנובמבר 1947(.
3. דף בודד של עתון "דבר", "הודעה מיוחדת" מיום 25 בנובמבר 

.1947
4. דף בודד של עתון "ידיעות אחרונות", "הוצאה שניה": "מדינה 

עברית" )לאחר החלטת האו"ם(. 
ה'  שישי,  יום  הארץ.  עתוני  של  עתון משותף  המדינה",  "יום   .5

אייר תש"ח, 14 במאי 1948. קרעים בשוליים. 
אחה"צ  "ב-4   :1948 במאי   14 מיום  אחרונות"  "ידיעות  גליון   .6

תוקם מדינת ישראל". 
"ידיעות  בהוצאת  סיומו"  ועד  והתחלתו  המנדט  "פני  גליון   .7

מעריב", מוסף מצויר ל-15 במאי 1948. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

5. “Yom HaMedinah”, joint newspaper of all local 
papers. Friday, 5 Iyar, (May 14) 1948. Tears at margins.
6. Issue of “Yediot Ahronot” from May 14 1948: “At 4 
pm State of Israel will be established”.
7. “The British Mandate from beginning to end” 
published by “Yediot Ma’ariv”, illustrated supplement 
to the May 15, 1948 issue.
Size and condition varies. Overall good condition.

Opening price: $500

57. Collection of Newspapers – November 29 and 
the Establishment of the State of Israel

Seven issues of newspapers dealing with the UN 
Partition Plan for Palestine and the establishment of 
the State of Israel, November 1947 and May 1948.
1-2. Two single leaves, "Special announcement" of 
"Haaretz" newspaper: "UN Council pro-partition" 
(25.11.47) and "A State is to be Established" (following 
the UN resolution in November 1947).
3. Single leaf of "Davar" newspaper, "Special 
Announcement", November 25, 1947.
4. Single leaf of "Yediot Ahronot" newspaper, 
"Second Edition": "Jewish State" (following the UN 
resolution).
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58. שני עתונים – 30 בנובמבר 1947 / 16 במאי 1948

כותרתו:   .1947 בנובמבר   30 א',  מיום  "הארץ"  עתון  גליון   .1
אודות  סקירה  כולל  היהודית".  המדינה  הקמת  על  "הוחלט 
הנמנעות,  התומכות,  המדינות  באו"ם,  וההחלטות  הדיונים 
והמתנגדות, וכן ידיעות מהתגובות וגילויי השמחה בארץ ובחו"ל. 
]4[ עמ', 57 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים, קרעים קלים 

בשוליים.
2. גליון עתון "הצפה" מיום א' 16 במאי 1948. כותרתו: "מדינת 
הפסוק  עם  כחול  כיתוב  העמוד  בראש  תחי!".   - קמה  ישראל 
כולל  הזאת...".  הארץ  את  נתתי  לזרעך  ה'...  כרת  ההוא  "ביום 
 4 ועוד.  וגילויי ההתנגדות מאידך,  אודות השמחה מחד  סקירה 

עמ', 57 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים.

פתיחה: $250

58. Two Newspapers – November 30, 1947 / May 
16, 1948

1. Issue of "HaAretz" newspaper. Sunday, November 
39, 1947. Headline: "Decision to Establish a Jewish 
State". Includes articles covering the UN discussions 
and resolutions, the supporting, opposing and 
abstaining states, as well as news about responses 
and expressions of joy in Israel and abroad. [4] pp, 57 
cm. Good condition. Folding marks, stains, minor tears at 
margins.
2. "HaZofeh" newspaper. Sunday, May 16, 1948. 
Headline: "The State of Israel is Established!"
A caption printed in blue appears on top of the 
page: "…your descendants will have this land…". 
Articles about the expressions of joy on one hand and 
opposition on the other hand, and more. 4 pp, 57 cm. 
Good condition. Folding marks, stains.

Opening price: $250

מסיום  תצלומים  ושני  המדינה"  "יום  עתוני  שני   .59
המנדט הבריטי

1. גליון עתון "הבקר" מיום ה' אייר תש"ח 14 במאי 1948. כותרתו: 
"מדינת ישראל תקום היום". מצב בינוני. קרעים. מקופל.

2. גליון עתון "דבר" מיום ז' אייר תש"ח 16 במאי 1948. כותרתו: 
"הוקמה מדינת ישראל". מצב טוב. כתמים. מקופל. 

הבריטי  המנדט  סיום  טקס  את  המתעדים  תצלומים  שני   .3-4
בארץ ישראל, בהשתתפות הנציב הבריטי סר אלן גורדון קנינגהם. 

8X11.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. פגמים, בעיקר בצדם האחורי.

פתיחה: $300

59. Two Issues of "Yom HaMedinah" Newspapers 
and Two Photographs of the End of the British 
Mandate

1. Issue of "HaBoker" newspaper. May 14, 1948. 
Headline: "State of Israel Established Today". Fair 
condition. Tears. Folded.
2. Issue of "Davar" newspaper. May 16, 1948. 
Headline: "State of Israel was Established". Good 
condition. Stains. Folded.
3-4. Two photos documenting the End of the British 
Mandate ceremony, with the participation of Sir Ellen 
Gordon Cunningham. 8X11.5 cm. Fair-good condition. 
Damages, mainly to reverse.

Opening price: $300
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60. לקט פרסומים מתקופת מלחמת העצמאות והקמת 
המדינה

והקמת  העצמאות  מלחמת  מתקופת  מודפסים,  פריטים   11
מדינת ישראל, ]1947-1949[. 

ובקורת"  פולמוס  לפובליציסטיקה,  דפים  אוכלת,  "אש  גליון   ·
בעריכת מיכאל יא. פברואר 1948. אינו בספריה הלאומית. · גליון 
עתון "חרות" )של האצ"ל(, אפריל 1948. · מכתב מודפס מדוד 
בן-גוריון, "לכל חבר וחברה בהסתדרות!", פברואר 1949. · גליון 
"קול המגויס", בהוצאת המפלגה הקומוניסטית הישראלית, מאי 
1948. · שני דפים עם סדר טקס האזכרה במלאת שנה למותו של 
האלוף דוד דניאל )מיכאל / מיקי( מרקוס, יוני 1949 )שני עותקים 
בנוגע  במשאל-עם  השתתפות  בנושא  כרוזים   · אחד(.  מכל 
פריטים.   11 סה"כ   .]1947/8[ ישראל  למדינת  ירושלים  לסיפוח 

גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400

60. Collection of Publications from the Period of 
the War of Independence and the Establishment 
of the State of Israel

Eleven printed items, from the period of the 
Independence War and Establishment of the State of 
Israel [1947-1949].

· Issue of "Esh Ochelet, leaves for polemic and 
criticism" edited by Michael Ya. February 1948. Not 
in NLI. · Issue of "Herut" newspaper (Etzel), April 
1948. · Printed letter from David Ben-Gurion, "To 
All members of the Histadrut!", February 1949. · 
Issue of "Kol Hameguyas", published by the Israeli 
communist party, May 1948. · Two leaves with the 
program of the memorial service held a year after the 
death of Major General David Daniel (Michael/Miki) 
Marcus, June 1949 (two copies of each). · Notices 
concerning participation in a referendum concerning 
the annexation of Jerusalem to the State of Israel 
[1947/8]. Total of 11 items. Size varies. Overall good 
condition.

Opening price: $400

61. אוסף חוברות ומסמכים – מלחמת העצמאות והקמת 
המדינה

מתקופת  ומסמכים,  עתונים  חוברות,  מכתבים,  של  גדול  אוסף 
מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל, 1947-1949.

עשרות  ביניהם:  פריטים.  מאות  הכולל  ומגוון  עשיר  אוסף 
מכתבים שנשלחו בתקופת מלחמת העצמאות וכוללים עדויות 
ממקור ראשון על הנעשה בארץ ישראל באזורים שונים, חוברות 
צה"ל  הקמת  ולאחר  המלחמה  בזמן  שנדפסו  צבאיות  הדרכה 
בנושא  וחוברות  פרסומים  עשרות  לחיילים;  שונות  וחוברות 
המלחמה והמצב בארץ ישראל; תעודות-גיוס ותעודות-שחרור, 
צוי-תנועה צבאיים; גליון "יום המדינה" של עתון "הארץ" )ז' אייר 
תש"ח(; גליונות עתוני "דבר לילדים", ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000
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61. Collection of Brochures and Documents – the 
War of Independence and the Establishment of 
the State of Israel

Extensive collection of letters, brochures, booklets, 
newspapers and documents, from the period of the 
War of Independence and the establishment of the 
State of Israel, 1947-1949.
A varied and rich collection which includes hundreds 
of items. Among them: tens of letters sent during 
the Independence War which contain first-hand 
evidence about actual events in Eretz Israel, military 
guidance brochures printed during the war and after 
the establishment of IDF and various brochures for 
soldiers; tens of publications and brochures about 
the war and the situation in the country; enlistment-
certificates and release-certificates, military passes; 
"Yom HaMedinah" issue of "HaAretz" newspaper 
(Iyar 7, 1948); issues of "Davar LeYeladim", and more. 
Size and condition varies.

Opening price: $1000

62. סדר תפלה - לקראת יום הכרזת העצמאות של מדינת 
ישראל

"סדר תפלה שהוכרז מטעם בית דין הגדול בירושלם בנשיאות... 
רבנו צבי פסח פראנק... מיוחד ליום החמישי ד' אייר תש"ח ערב 
תש"ח  שנת  אייר  ו'  ביום  הקדושה  בארצנו  הגורלית  התקופה 

)החמש עשרה במאי(". דפוס סלומון, ירושלים, מאי 1948. 
יום  לקראת  בירושלים,  כנסת  בבתי  הופצה  חוברת תפלה אשר 
הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. החוברת נכתבה כשעוד לא 
ח' עמ'. 15 ס"מ. מצב  נקבע המועד הסופי להכרזת העצמאות. 
בשולי  דבק  נייר  העמודים.  בשולי  קלים  קרעים  כתמים,  טוב. 

הדפים. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $300

62. Order of Prayer – Declaration of Israel's 
Independence

"Seder Tefilah" [Order of prayer] "declared by Beit 
Din Gadol in Jerusalem… Rabeinu Zvi Pesach Frank… 
special for Thursday, Daled Iyar, 1948, a crucial period 
in our holy land on Vav Iyar 1948 (May 15)". Salomon 
printing press, Jerusalem, May 1948. Hebrew.
A prayer booklet distributed in synagogues in 
Jerusalem, before the Declaration of Independence. 
The booklet was written before the final date of the 
Independence Declaration was set. 8 pp. 15 cm. Good 
condition. Stains, minor tears at margins. Adhesive tape at 
margins. Ex-library copy.

Opening price: $300

והחוקים  התקנות  ספרי  רשמי",  "עתון  גליונות   .63
הראשונים של מדינת ישראל

)שני  רשמי"  ל"עתון  תוספות  רשמי",  "עתון  כרכים.  חמשה 
כרכים(, "ספר החוקים" ו"קובץ התקנות". ישראל, 1948-1949.

1. כרך של חמישים גליונות "עתון רשמי" של הממשלה הזמנית. 
גליון מס' 1 )14.5.48( עד גליון מס' 50 )11.2.49(, העתונים מכילים 
עם  יחד  הזמנית,  ישראל  ממשלת  של  והתקנות  החקיקות  את 
פסיקות והחלטות של בתי המשפט השונים, וכן שפע של מידע 
על מצב החרום בארץ וראשית התארגנות מוסדותיה השונים של 

מדינת ישראל הצעירה. נקבי עש בגליונות האחרונים.
2-3. שני כרכים, תוספות של תקנות וחוקים לחמישים גליונות 

"עתון הרשמי".
4. ספר החוקים. חוקים שחוקקה כנסת ישראל בשנת 1949. 

5. קובץ התקנות, חוקי עזר עירוניים שהתקבלו בערים השונות 
ברחבי הארץ, בשנת 1949.

תיקונים  ידו  בכתב  שהוסיף  עו"ד,  של  בבעלותו  היו  הכרכים 
והערות בשולי הדפים. 

רישומי  טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל  כרכים.   5 סה"כ 
לכרך  למעט  מקוריות,  כריכות  מנותקים.  דפים  מספר  בעלות. 

"עתון רשמי".

פתיחה: $700
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65. "מנהלת העם" / "מועצת העם" – שתי חוברות

1. גליון מנהלת העם, צוים והודעות. תל-אביב, א' אייר תש"ח, 
10 במאי 1948.

תקנות,  צוים,  פקודות,  הכרזות,  של  "אוסף  הכוללת  חוברת 
מוסדות  ידי  על  שונות  בתקופות  שנתפרסמו  וכו'  הודעות 
מרכזיים שונים... בזמן המעבר לשלטון עברי עצמאי בארץ". 28 

עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חותמות.
2. מועצת-העם. תל-אביב, ז' אייר תש"ח, 16 במאי 1948. "נדפס 
הישיבות  ארבע  של  פרוטוקולים  הזמנית".  הממשלה  ברשות 
הראשונות של מועצת העם, שהתקימו ב-4 במאי, ב-5 במאי וב-
יום ההכרזה על הקמת המדינה, התקימה  יום,  )אותו  14 במאי 
את  בן-גוריון  דוד  קרא  בה  והישיבה   13:50 ישיבה אחת בשעה 
"מגילת העצמאות" בשעה 16:30(. כולל נוסח ההכרזה על הקמת 
המדינה ודיונים שונים בנושא, וכן צילום של המגילה. 26, ]2[ עמ', 

24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות. רישום בעט על העטיפה. 

פתיחה: $300

63. Issues of "Iton Rishmi", First Books of 
Regulations and Laws of the State of Israel

Five volumes. "Iton Rishmi", "Iton Rishmi" 
appendices (two volumes), "Book of Laws" and "File 
of Regulations". Israel, 1948-1949.
1. Volume of fifty issues of "Iton Rishmi" of the 
Provisional Government. Issue no. 1 (14.5.1948) 
through issue no. 50 (11.2.1949). Issues contain 
legislations and regulation of the Provisional 
Government, with rulings and decisions taken by 
various courts, as well as much information about 
the emergency state in the country and initial 
organization of the different institutions of the 
young state. Worming on leaves of last issues.
2-3. Two volumes, regulations and laws, additions to 
the fifty issues of "Iton Rishmi".
4. Book of Laws. Laws legislated by Knesset Israel in 
1949.
5. File of Regulations, municipal laws of the various 
cities around the country, legislated in 1949.
The volumes were owned by an attorney, who added 
handwritten corrections and comments on the 
margins. 
Lot of 5 volumes. Size and condition varies. Overall good 
condition. Ownership inscription. Several detached leaves. 
Original bindings, except for the "Iton Rishmi" volume.

Opening price: $700

64. עתון רשמי – גליונות 1-25

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

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

עתון מס' 1 מודפס על נייר בהיר יותר, כפי שיצא במקור. הגליונות 
מכילים שפע של מידע על מצב החרום בארץ וראשית התארגנות 
מוסדותיה השונים של מדינת ישראל הצעירה. VIIIי, 167 עמ', 33.5 
ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בגליונות האחרונים. 

עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $600

64. Iton Rishmi – Issues 1-25

Iton Rishmi. Issue no. 1 (14.5.48) through issue no. 25 
(1.10.48), bound together in an original binding with 
an index. Printed with authorization granted by the 
Provisional Government, "HaPo'el HaTza'ir" printing 
press. The papers were printed separately and bound 
together towards the end of 1948.
Issue no. 1 is printed on lighter paper, as it appeared 
originally. The issues contain an abundance of 
information as to the emergency state in the country 
and the initial organizations of various institutes in 
the young State of Israel. VIII, 167 pp, 33.5 cm. Good 
condition. Minor stains. Minor tears to last issues. Ex-library 
copy.

Opening price: $600
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67. אוסף כרוזי בחירות לאסיפה המכוננת ולכנסת השניה

)הכנסת  המכוננת  לאסיפה  בחירות,  וכרוזי  כרזות  כ-200 
הראשונה( ולכנסת השניה, 1948-1952. 

גם  ביניהן  וקטנות,  גדולות  מפלגות  של  כרוזים  כולל  האוסף 
מפלגות שלא זכו להבחר לכנסת, כגון רשימת "הפועלת והאשה 
במדינה  התקופה  בעיות  היטב  משתקפות  בכרוזים  הדתית". 
בטחון  בעיות  והצנע,  השחור  השוק  וקליטה,  עליה  הצעירה: 
גודל  עותקים.  במספר  מופיעים  רבים  פריטים  ועוד.  ומסתננים 

ומצב משתנים. מצב כללי טוב. חותמות ספריה.

פתיחה: $250

67. Collection of Election Posters for the 
Constituent Assembly and the Second Knesset

Circa 200 elections posters and broadsides, for the 
Constituent Assembly (First Knesset) and the Second 
Knesset, 1948-1952.
The collection includes posters of small and large 
parties, among them parties which were not elected 
to the Knesset like "HaPo'elet VeHaisha HaDatit". 
Problems of the young state are well reflected in 
the posters: Aliya and absorption, black market and 
austerity, security and infiltration problems and 
more. Numerous items appear in several copies. Size 
and condition varies. Overall good condition. Library ink 
stamps.

Opening price: $250

66. Laws of  the State of Israel – First Authorized 
Translation to English of the Declaration of 
Independence, 1948-1949

Laws of the State of Israel, Authorized Translation 
from Hebrew, published by the State of Israel, 1948-
1949. English. Booklets no. 1 and 2.
"Laws of the State of Israel". The booklet opens 
with an English translation of the Declaration of 
Independence of  the State of Israel (Independence 
Scroll) - the first official publication in English. The 
laws in the booklet concern the establishment of the 
IDF, issuing currency, taxes, courts, police, days of 
work and of rest, and more. 103, [1]; 133, [1] pp, 24 
cm. Good condition. Minor tears and stains. Ownership ink 
stamp.

Opening price: $500

65. "Minhelet Ha'am" / "Mo'etzet Ha'am" – Two 
Booklets

1. Issue of "Minhelet Ha'am, orders and notices". Tel-
Aviv, May 10, 1948. A booklet including "collection 
of announcements, orders, edicts, etc. issued during 
different periods by various central institutions…
during transition to an independent Jewish rule in 
the country”. 28 pp, 24.5 cm. Good condition. Minor 
stains. Ink stamps.
2. "Mo'etzet Ha'am". Tel-Aviv, May 16, 1948. "Printed 
with authorization of the Provisional Government". 
Protocols of four first sessions of Mo'etzet Ha'am, held 
on May 4, 5, and 14 (on the same day. One meeting 
was held at 13:50 and later, at 16:30, another session 
was held, during which David Ben-Gurion read the 
"Declaration of Independence"). Includes the text 
of the declaration, and discussions dealing with the 
subject, as well as a photo of the Scroll. 26, [2] pp, 24 
cm. Good condition. Stains. Ink stamps. Inscription in pen 
on the cover.

Opening price: $300

66. חוקי מדינת ישראל – תרגום רשמי ראשון של מגילת 
העצמאות לאנגלית, 1948-1949 

 Laws of the State of Israel, Authorized Translation
 .1948-1949 ישראל,  מדינת  הוצאת   .from the Hebrew

אנגלית. חוברות 1 ו-2. 
נדפס  הראשונה  החוברת  בפתח  ישראל".  מדינת  "חוקי 
)מגלת  ישראל  מדינת  הקמת  על  ההכרזה  של  לאנגלית  תרגום 
וזה הוא פרסומה הראשון הרשמי בשפה האנגלית.  העצמאות( 
נוגעים להקמת צה"ל, הנפקת כסף, מסים,  החוקים שבחוברות 
בתי משפט, משטרה, ימי עבודה ומנוחה, ועוד. 103, ]1[; 133, ]1[ 

עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים קלים. חותמת בעלים. 

פתיחה: $500
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69. פקודות יום ועלוני ידיעות של חיל האוויר – מלחמת 
ששת הימים

שבעה עלונים של חיל האוויר הישראלי, "פקודת יום" ודפי "סכום 
ידיעות" מזמן מלחמת ששת הימים, 5-6 ביוני 1967.

ועל  הישראליים  הכוחות  הישגי  על  עדכונים  נדפסו  בדפים 
הפגיעות בחילות האוויר של צבאות מדינות ערב. מצורף תדפיס 
טלפרינטר מיום 15 ביוני הכולל הנחיות ומשימות לטיסה. סה"כ 

]9[ דף, מצב כללי טוב. סימני קיפול, קרעים וכתמים. 

פתיחה: $250

69. Air Force Orders and Bulletins – Six Day War

Seven bulletins of the Israeli Air Force, "Day Orders" 
and "News Summary" of the Six Day War, 5-6 June, 
1967.
The bulletins list the achievements of Israeli forces 
and air strikes against air forces of the Arab States. 
Enclosed is a teleprinter printout dated June 15 
containing instructions and missions. Total of [9] leaves, 
overall good condition. Folding marks, tears and stains.

Opening price: $250 

68. First Issues of "Bamachane", 1948

Fifteen issues of "Bamachane" – magazine of the IDF 
forces [edited by Moshe Shamir], 1948.
Issues 1-3, 5-16, and 19. 18.2.48 – 19.8.48.
"Bamachane" serves as the official IDF magazine 
and is considered one of the first weekly magazines 
in Israel. Since February 1948 it started to appear 
regularly as a printed newapaper (not stenciled as 
until that date). 15 issues. 47 cm. Overall good condition. 
Minor tears, tear to first issue. Folded. Library ink-stamps 
on first issue.

Opening price: $250

68. גליונות "במחנה" הראשונים, 1948

]בעריכת  ישראל  חיילי  עתון   - "במחנה"  גליונות  עשר  חמישה 
משה שמיר[, 1948.

גליונות א-ג, ה-טז, יט, 18.2.48 עד 19.8.48. 
לשבועון  ונחשב  צה"ל  של  הרשמי  כעיתון  משמש  "במחנה" 
הוותיק בישראל. החל מפברואר 1948 החל להופיע באופן סדיר 
כעתון מודפס )ולא משוכפל כפי שהיה עד אז(. 15 גליונות. 47 
ס"מ. מצב כללי טוב. מעט קרעים, קרע בגליון הראשון. מקופלים. 

חותמות ספריה בגליון הראשון.

פתיחה: $250
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תגובת המשטרה היתה מאופקת, כי מצבה הקשה של השכונה 
בקרב  ואפליה  קיפוח  לתחושת  הביאו  גבוה  אבטלה  ושיעור 
תושביה וכי "הפליה מכוונת מצד מוסדות המדינה והלאום אינה 
]2[ דף, 33 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה   ,22 ,]2[ קיימת כלל". 
מעט  האחורית.  בעטיפה  קרעים  קרעים.  עם  חלקית,  מנותקת 

קמטים וכתמים. 

פתיחה: $450 

70. Collection of "Battle Leaves" of the Six-Day 
War

Thirty-seven printed leaflets and leaves of various IDF 
commands, from the period of the Six-Day War and 
the months leading to it, May-June 1967.
Most leaves are classified "restricted, for inside 
distribution only" or "for IDF soldiers only". · Air 
Force Bulletin, "Alertness Issues" no.1-8; "Battle 
Issues" no. 1-3. · "Alei Tzafon" issued by the Northern 
Command, eight issues. · "Navy Bulletin, issues 1-8. · 
"Battle Leaf – Steel Formation", seven issues. · "Call 
for Battle – Battle Leaf – Center Command", three 
issues. Size varies. Overall good condition.

Opening price: $400

71. דו"ח ועדת החקירה לאירועי ואדי סאליב, 1959

דין וחשבון של ועדת החקירה הצבורית לענין מאורעות 9/7/59 
 .)17/8/59( י"ג באב תשי"ט  בואדי סאליב, הוגש לממשלה ביום 

]ירושלים, 1959[. 
ומהומות,  רחוב  הפגנות  של  סדרה  היו  סאליב"  ואדי  "אירועי 
האירועים  שבחיפה.  סאליב  ואדי  בשכונת   1959 בשנת  שאירעו 
יוצאי  של  עדתי  רקע  על  ואפליה  קיפוח  כנגד  חברתי  מרי  היו 
במדינה  ששלט  מפא"י  של  הממסד  ונגד  אפריקה,  צפון  ארצות 
באותם ימים. בעקבות האירועים החליטה הממשלה על הקמת 
ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט משה עציוני, על מנת 
לבדוק אם המוחים הופעלו על ידי גורמים חיצוניים, את תפקוד 
הדו"ח  את  שחיברה  בועדה,  למחאה.  הסיבות  ואת  המשטרה 
יצחק  הרב  קלבנוב,  יעקב  עציוני,  משה  חברים  היו  שלפנינו, 
כי  הועדה מצאה  סלומון.  ורם  איזנשטדט  נ.  אבוחצירה, שמואל 

70. אוסף "דפים קרביים" מזמן מלחמת ששת הימים

37 עלונים ודפים מודפסים, של פיקודי צה"ל השונים, מזמן מלחמת 
ששת הימים ומהתקופה שקדמה למלחמה, מאי-יוני 1967.

או  בלבד"  פנימית  לתפוצה  "מוגבל,  בסיווג  מסווגים  מרביתם 
נועדו לחיילי צה"ל בלבד. · בטאון חיל האויר, "גליונות כוננות" 
מס' 1-8; "גליונות קרב" מס' 1-3. · "עלי צפון" בהוצאת פיקוד 
צפון, שמונה גליונות. · עלון חיל-הים, גליונות 1-8. · "דף קרבי 
– עוצבת הפלדה", שבעה גליונות. · "קריאת קרב – דף קרבי – 

פיקוד המרכז", שלשה גליונות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400
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72. Collection of Broadsides – Left Wing and 
Right Wing Movements, 1970s-80s

Ninety-five broadsides and brochures of various 
movements and organizations. Israel, ca. 1970-1985.
Including proclamations of the following 
organizations: "Black Panthers", "Moked", 
"Committee for the liberation of Gadi Algazi", 
"Techelt Adom", "Shalom Achshav", and, from the 
other side, proclamations of "Kach" movement and 
the Yamit Region settlements. About one third of 
the items are from the founding period of "Shalom 
Achshav" movement, including the first platform of 
the movement with the "Officers Letter" (several 
copies). The collection consists of about 30 items of 
Rabbi Meir Kahana and "Kach" movement, including 
early items from when he first ran to the the Knesset, 
under the title "Jewish Defense League" (1973). Lot of 
95 items, some items consist of several pages. Size varies, 
good condition. Several library ink-stamps. Some items 
appear in two copies.

Opening price: $600

73. "ציפור הנפש" – דן בן-אמוץ, חיים חפר ועמוס קינן, 
1965

שבועון  ובכלל",  הומור  לסאטירה,  חד-פעמון  הנפש,  "ציפור 
לא  גליונות  קינן. ששה  ועמוס  חפר  חיים  בן-אמוץ,  דן  בעריכת 

רצופים. מרץ-אפריל 1965. 
לאור ב-1964 כמוסף של  יצא  "ציפור הנפש"  השבועון הסטירי 
העתון "ידיעות אחרונות". עורכיו הביעו דעות שמאליות והציעו 
סאטירה קיצונית יותר מן המקובל בעתונים האחרים, מה שהוביל 
לבסוף להחלטת מערכת העתון לבטל את המוסף בשנת 1965. 
כעתון  להוציאו  ובן-אמוץ  קינן,  חפר,  החליטו  לביטולו  בתגובה 
המאפשר  מנדטורי  חוק  בגלל  שבוע,  מדי  הוחלף  )שמו  עצמאי 
להוציא גיליון אחד בלבד ללא רישיון(, אך הדפסתו נפסקה לאחר 
תקופה קצרה לאור קשיים כלכליים. 6 גליונות, 12 עמ' בכל גליון. 

42 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. 

פתיחה: $200

ה-70  שנות  וימין,  שמאל  תנועות  של  כרוזים  אוסף   .72
וה-80

95 כרוזים ועלונים של ארגונים שונים. ישראל, 1970-1985 בערך. 
השחורים",  "הפנתרים  הבאים:  הארגונים  משל  כרוזים  ביניהם, 
"מוקד", "הועד לשחרור גדי אלגזי", "תכלת אדום", "שלום עכשיו" 
כשליש  ימית.  חבל  ישובי  ושל  "כך"  תנועת  של  כרוזים  ומנגד 
כולל  עכשיו",  "שלום  תנועת  יסוד  מתקופת  הם  מהפריטים 
המצע הראשון של התנועה עם נוסח "מכתב הקצינים" )מספר 
עותקים(. האוסף כולל כ-30 פריטים של הרב מאיר כהנא ותנועת 
לכנסת  בבחירות  התמודד  עת  מוקדמים  פריטים  ביניהם  "כך", 
בפעם הראשונה תחת השם "הליגה להגנה יהודית בא"י" )1973(. 
סה"כ 95 פריטים, חלקם בני מספר עמודים. גודל משתנה, מצב 

טוב. מעט חותמות ספריה. חלק מהפריטים כפולים.

פתיחה: $600

71. Report of the Wadi Salib Riots Inquiry 
Committee, 1959

Report of the public inquiry committee concerning 
the Wadi Salib events on 9/7/59, submitted to the 
Government on August 17, 1959. [Jerusalem, 1959].
"Wadi Salib Riots" were a series of street 
demonstrations and riots, which occurred in 1959 in 
Wadi Salib neighborhood in Haifa. The events were a 
social rebellion against deprivation and discrimination 
on an ethnic basis of North African Jews, and against 
the Mapai establishment which ruled the state in 
those days. Following the events, the government 
decided to appoint an inquiry committee headed 
by Judge Moshe Etzioni, to check the way the police 
functioned and the reasons that led to the riots. 
Members of the committee, which composed this 
report, were Moshe Etzioni, Ya'akov Klebanov, Rabbi 
Yitzchak Abu-Hazeira, Shmuel N. Eisenstadt and 
Ram Salomon. The committee found that the police 
acted with moderation, the difficult situation of the 
neighborhood and a high unemployment rate led to 
a sense of deprivation and discrimination amongst 
the residents and "intentional discrimination on the 
part of the state and nation is nonexistent". [2], 22, [2] 
leaves, 33 cm. Fair-good condition. Cover partly detached, 
with tears. Tears to back cover. Minor creases and stains.

Opening price: $450 
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74. "Lahiton" – Three Volumes, 1970s

"Lahiton, entertainment weekly for the family / Olam 
HaKolno'a”, founded by Uri Aloni and David Paz, 
November 1973 – November 1978. Three volumes.
"Lahiton", entertainment weekly for the family, 
started to appear in 1969 as a bi-weekly magazine 
about music and entertainment including critique, 
news, gossip, pictures and posters. A year later it 
became a weekly and enjoyed great popularity in the 
1970s. In September 1976 "Lahiton" merged with the 
weekly "Olam HaKolno'a", with news about cinema 
and television. Total of 61 issues, three volumes, 32.5 cm. 
Good condition. Tears to several pages. Centerfolds are 
missing from a dozen issues. Seven issues lack title pages. 
Issue no. 436 lacks several pages. List of issues will be sent 
upon request.

Opening price $600

74. "להיטון" - שלושה כרכים, שנות ה-70

הקולנוע,  עולם   / המשפחה  לכל  הבידור  שבועון  "להיטון" 
מייסודם של אורי אלוני ודוד פז, נובמבר 1973 – נובמבר 1978. 

שלושה כרכים.
"להיטון", שבועון הבידור לכל המשפחה, החל את דרכו ב-1969 
חדשות,  ביקורות,  וכולל  ובידור  במוזיקה  העוסק  כדו-שבועון 
וזכה  לשבועון  הפך  שנה  לאחר  ופוסטרים.  תמונות  רכילויות, 
התמזג   1976 בספטמבר  ה-70.  בשנות  רבה  לפופולאריות 
תכנים  תוספת  עם  הקולנוע",  "עולם  השבועון  עם  "להיטון" 
כרכים  שלשה  גליונות,   61 סה"כ  והטלוויזיה.  הקולנוע  מתחום 
גליונות  בתריסר  דפים.  במספר  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   32.5
חסרים עמודי אמצע )עמודי צבע(. בשבעה גליונות חסרים עמודי 
שער. בגליון 436 חסרים עמודים רבים. רשימת הגליונות תשלח 

לכל המעונין. 

פתיחה: $600

73. "Tzipor HaNefesh" – Dan Ben-Amotz, Haim 
Hefer and Amos Keinan, 1965

"Tzipor HaNefesh, a supplement for satire, humor 
etc", weekly magazine edited by Dan Ben-Amotz, 
Haim Hefer and Amos Keinan. Six non-consecutive 
issues. March-April 1965.
The satiric magazine "Tzipor HaNefesh" was issued 
in 1964 as a supplement to "Yediot Achronot" daily 
newspaper. The editors expressed left-wing views 
and offered extreme satire – more than common in 
other papers, which led finally to a decision by the 
paper's editorial to cancel the supplement in 1965. 
In response to this, Hefer, Keinan and Ben-Amotz 
decided to publish it as an independent paper (the 
title was changed every week, in view of a mandatory 
law which allowed publishing one issue only without 
a permit), but due to financial difficulties publication 
was discontinued a short while later. 6 issues, 12 pp. 
per issue. Ca. 42 cm. Condition varies.

Opening price: $200
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76. State of Israel Emblem

State of Israel emblem: seven-branched Menorah, two 
olive branches and the inscription "Israel" (according 
to Shamir Brothers design). [ca. 1950s].
A monumental format: the Menorah and branches 
are made of massive brass cast; the characters "Israel" 
are made of cut brass, screwed to the backplate. 
60X50 cm. Weight: 10.3 Kg. Overall good condition.

Opening price: $500

76. סמל מדינת ישראל

סמל מדינת ישראל: מנורת שבעת קנים, שני ענפי זית והכיתוב 
ה-50  ]שנות  שמיר(.  האחים  של  עיצובם  )על-פי  "ישראל" 

בקירוב[.
פליז  יציקות  עשויים  והענפים  המנורה  מונומנטלי:  פורמט 
מאסיביות; אותיות "ישראל" עשויות פליז גזור, מוברגים אל לוח 

הגב. 60X50 ס"מ. משקל: 10.3 ק"ג. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

75. קופת קק"ל – אוסטרליה

לישראל.  הקימת  הקרן  לטובת  תרומות  לאיסוף  קופסה 
]אוסטרליה, שנות ה-50[.

פח; הדפסה בצבעים תכלת, לבן, זהב.
לישראל"  "קרן קימת  אילת,  ישראל עם העיר  חזית: מפת ארץ 
ופס מוזהב עם מגן דוד. גב: מגן דוד מוזהב בין שני פסי תכלת, 
"קק"ל" ו"Jewish National Fund". פתח אורכי ופתח להכנסת 
שטרות מגולגלים. גובה: 13 ס"מ, רוחב: 8 ס"מ, עומק: 5.5 ס"מ. 

מצב טוב. מעט פגמים.
.LD0142 לדני

פתיחה: $500

75. JNF Box – Australia

Box for collecting donations for JNF [Australia, 1950s].
Tin; blue, white and gold print.
Front: map of Eretz Israel with the city of Eilat, "Keren 
Kayemet LeIsrael" and a golden strip with a Star of 
David.
Reverse: a golden Star of David between two sky blue 
stripes, "JNF" (Hebrew) and "Jewish National Fund". 
Opening for inserting rolled bills. Height: 13 cm, width: 
8 cm, depth: 5.5 cm. Good condition. Minor damages.
Ladani LD0142.

Opening price: $500

76

75



מסעות בארץ ישראל, מפות, צילום, גלויות וגרפיקה     |  51

השבטים, מפה של ירושלים, ועוד )אחת המפות צבועה חלקית(; 
בית  של  תרשימים  ובהם  )כפולים(,  לוחות-איורים  ושבעה 

המקדש, איור המתאר פולחנים אליליים שונים, ועוד.  
 ]18[  ,202 דפים משובש(,  עמ'. מספור  )יותר מ-434   434  ,]10[
מפה  וכן  בסופו,  דף   ]2[ הספר,  בתחילת  דף   ]1[ חסרים:  עמ'. 
גדולה מקופלת של ארץ ישראל. יתכן וחסר לוח נוסף. 33 ס"מ. 
בהדבקת  משוקמים  חלקם  קרעים;  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב 
הדפים  שולי  הלוחות(.  מן  בחלק  פגיעה  )עם  דבק  נייר  או  נייר 
ודפי  כריכה  מקצועי.  שיקום  משוקמים  והאחרונים  הראשונים 

בטנה חדשים. רישומים עתיקים במספר דפים. 

פתיחה: $1000

77. Jerusalem – Woodcut, 16th Century

Ierusalem ciuitas sancta, olim metropolis regni 
iudaici, hodie uero colonia Turcae [Jerusalem the Holy 
city, formerly the capital of the Kingdom of Judea, 
presently a Turkish colony]. Leaf (four pages) from 
Sebastian Münster's book "Cosmographia". [Basel, 
1550]. Woodcut, created by Jacob Clauser.
Jerusalem is portrayed from the east, surrounded by 
a wall. Names of major sites are inscribed in Latin and 
in German. A text about Jericho appears on the lower 
part. A Hebrew text in praise of Jerusalem appears 
on the reverse of the leaf, as well as an imaginary 
description of Acre on the left. Woodcut: ca 15X37 cm; 
leaf: 39.5X31 cm. Good condition, central folding mark. 
Minor tears at margins and along folding mark. Few stains.
Laor no. 1085.

Opening price: $300

 –  A Pisgah-Sight of Palestine  – פולר  תומאס   .78
לונדון, 1650 – תחריטים

 A Pisgah-Sight of Palestine and the Confines Thereof,
 with the History of the Old and New Testament Acted
Thereon, מאת תומאס פולר )Thomas Fuller(. לונדון, 1650. 

אנגלית. מהדורה ראשונה. 
מחקר מקיף בנושא ארץ ישראל וההיסטוריה של הארץ על-פי 
התנ"ך והברית החדשה, מאת איש הכנסיה האנגלית, ההיסטוריון 

והסופר תומאס פולר )1608-1661(.  
מלווה 28 תחריטים: דף שער מאויר; 20 מפות )תחריטים כפולים( 
שנים-עשר  נחלות  וסביבותיה, ובהן מפות של  ישראל  ארץ  של 

77. ירושלים – חיתוך עץ, המאה ה-16

 Ierusalem ciuitas sancta, olim metropolis regni iudaici,
לשעבר  הקודש,  עיר  ]ירושלים   hodie uero colonia Turcae
)ארבעה  דף  תורכית[.  קולוניה  היום  יהודה,  ממלכת  בירת 
 Sebastian( מינסטר  סבסטיאן  של  ספרו  מתוך  עמודים( 
Münster(, "קוסמוגרפיה". ]באזל, 1550[. חיתוך-עץ, מעשה ידי 

.Jacob Clauser
שמות  חומה.  מוקפת  מזרח,  מכיוון  ירושלים  נראית  במפה 
האתרים החשובים כתובים בלטינית ובגרמנית. בתחתית טקסט 
אודות יריחו. בצדו האחורי של הדף טקסט בעברית המשבח את 
 37X15 עץ:  חיתוך  עכו.  דמיוני של  בצד שמאל תיאור  ירושלים, 
ס"מ בקירוב; דף: 31X39.5 ס"מ. מצב טוב, קו קפל במרכז. מעט 

קרעים בשוליים ובקו הקפל. מעט כתמים. 
לאור מס' 1085.

פתיחה: $300 
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79. מפה עברית – ארץ ישראל וזמורות גפנים – גרמניה, 
1741

 Onomasticum veteris testamenti sive tractatus
פילולוגית,  פרשנות  עם  תנ"כי  )מילון(  לקסיקון   .philologicus
ערבית,  עברית,  לטינית,   .1741 ַהאלה  סימוניס.  יוהאן  מאת 

אתיופית ויוונית.
אתריה  ארץ-ישראל,  מפת  ובו  תחריט  מופיע  השער  דף  מול 
לשבטים,  וחלוקתה  ועריה  הריה  בתנ"ך,  הנזכרים  החשובים 
המסמלים  ענבים  ואשכולות  גפנים  זמורות  מעוטרת  בעברית, 
את פוריותה של הארץ – בתוך מסגרת מפוארת. ללא ציון שם 

הקרטוגרף.
מפה זו הנה אחת המפות החשובות והמוקדמות ביותר של ארץ 
נעשתה  ה-19.  לפני המאה  בעברית  ִּכתּוב  עם  ישראל, שנדפסו 
ַוִּתָּטֶעָה.  ּגֹוִים,  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע;  ִמִּמְצַרִים  "ֶּגֶפן,  בהשראת הפסוקים 
ִצָּלּה;  ָהִרים  ָּכּסּו  ַוְּתַמֵּלא-ָאֶרץ.  ָׁשָרֶׁשיָה,  ַוַּתְׁשֵרׁש  ְלָפֶניָה;  ִּפִּניָת 
יֹוְנקֹוֶתיָה"  ְוֶאל-ָנָהר,  ַעד-ָים;  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  ַאְרֵזי-ֵאל.  ַוֲעָנֶפיָה, 
)תהלים פ, ט-יב(, כאשר זמורות הענבים מייצגות באופן סמלי 
את עם ישראל, יציאתו ממצרים וכיבושה של ארץ ישראל על-ידו. 
תנ"כיות  ודמויות  נביאים  מופיעים שמות מלכים,  הגפן  עלי  על 

חשובות אחרות. על גזע הגפן מופיע השם "ישראל".
בלבנון  הם  הצפוניים  וגבולותיה  צפון  לכיוון  פונה  המפה  ראש 
ורכס החרמון. מדרום, נתחמת המפה בנחלת שבט יהודה, העיר 
כלי-שיט,  מספר  עם  הגדול"  "הים  במערב,  המלח.  וים  חברון 
דרומה,  מלבנון  זורם  הירדן  נהר  המזרחי.  הירדן  עבר   – ובמזרח 
דרך אגם החולה )"מי מרום"(, ימת הכנרת ונשפך אל ים המלח. 
מיקום הערים אינו מדויק מבחינה גיאוגרפית, והעיר באר-שבע 

ממוקמת צפונית-מערבית לירושלים.
מחבר הספר – יוהאן סימוניס )1698-1768( – פרופ' לתיאולוגיה 
הבראיסט,  האלה,  באוניברסיטת  הכנסיה  של  והסטוריה 

אוריינטליסט ובלשן.
 Wajntraub – Hebrew maps of the Holy Land, .730 לאור

1992, עמ' 67. 
644, ]118[ עמ', 20.5 ס"מ. הספר במצב טוב, עם כתמים. המפה 
גם היא במצב טוב, עם מעט כתמים. אינה ממורכזת בדף. כריכת 

עור חדשה.  

פתיחה: $1500

78. Thomas Fuller – A Pisgah-Sight of Palestine – 
London, 1650 – Engravings

A Pisgah-Sight of Palestine and the Confines Thereof, 
with the History of the Old and New Testament Acted 
Thereon, by Thomas Fuller, London, 1650. English. 
First edition.
Comprehensive study of Eretz Israel and its history 
according to the Bible and the New Testament, by 
the English churchman, historian and author Thomas 
Fuller (1608-1661).
Accompanied by 28 engravings: illustrated title page; 
20 maps (double-page engravings), of Eretz Israel and 
the vicinity, maps of the territories of the 12 Tribes, 
a map of Jerusalem, and more (one of the maps is  
partially colored); and seven double-page plates –
illustrations of the Temple, various pagan rituals and  
more.
[10], 434 (mispaginated; there are more than 434 pp.), 
202, [18] pp. Missing: [1] leaf at the beginning of the book, 
[2] at the end, and a large folded map of Eretz Israel. It is 
possible that an additional plate is missing. 33 cm. Good-
fair condition. Stains, tears; some restored with pasted 
paper or with adhesive tape (with damage to some of the 
plates). Margins of first and last leaves are professionally 
restored. New binding and endpapers. Ancient inscriptions 
on several leaves.

Opening price: $1000
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80. מסעו של ז'אן זואלארט לירושלים – אנטוורפן, 1608

 Le Tres Devot Voyage de Iervsalem Auecq les Figures
 des Lieux Saincts, & Plusieurs Autres, Tirées au Naturel
המקומות  תמונות  עם  לירושלים,  האמונה  חדור  ]המסע 
דפוס   .)Jean Zuallart( זואלארט  ז'אן  מאת  הקדושים...[, 
Arnould s'Conincx. אנטוורפן, 1608. צרפתית. ארבעה חלקים 

בכרך אחד. 
תיאור מסעו של ז'אן זואלארט לארץ ישראל, עם תיאור מפורט 
של ירושלים והמקומות הקדושים. בגוף הטקסט משולבים כ-50 
ובערים  בירושלים  ואתרים  נופים  מפות,  ובהם  נאים  תחריטים 
נוספות. ביניהם תחריטים המציגים את חומות ירושלים, כנסיית 
 ,230  ,235  ,191 ועוד.  ]24[,  יפו,  רחל,  קבר  הזיתים  הר  הקבר, 
]1[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת קלף מקורית, נאה, 
)אחד השרוכים המקוריים  לקשירה  שרוכים  לחיבור  נקבים  עם 
 The Society of  " הכריכה:  צדי  בשני  מוזהבת  הטבעה  נמצא(. 

Writers to the Signet". מספר קרעים ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $1000

80. Journey of Jean Zuallart to Jerusalem – 
Antwerp, 1608

Le Tres Devot Voyage de Iervsalem Auecq les Figures 
des Lieux Saincts, & Plusieurs Autres, Tirées au Nature 
[the faithful voyage to Jerusalem with pictures of 
the holy sites…] by Jean Zuallart. Antwerp: Arnould 
s'Conincx, 1608. French. Four parts in one volume.
Jean Zuallart’s account of his journey to Eretz Israel, 
with a detailed description of Jerusalem and the holy 
places. About 50 fine engravings are integrated into 
the text including maps, views and sites in Jerusalem 
and in other towns. Among them are engravings that 
portray the walls of Jerusalem, the Holy Sepulchre, 
Mount of Olives, Rachel's Tomb, Jaffa and more. [24], 
191, 235, 230, [1] pp, 20 cm. Good condition. Stains. 
Original fine vellum binding, with pinholes for insertion of 
laces for securing the book (one original lace is attached). 
Gold embossing on both covers: "The Society of Writers to 
the Signet". Some tears and damages to binding.

Opening price: $1000

79. Hebrew Map –  Eretz Israel and Grapevines – 
Germany, 1741

Onomasticum veteris testamenti sive tractatus 
philologicus. Lexicon of the Old Testament with 
Philological treatise by Johann Simonis. Halle, 1741.
Latin, Hebrew, Arabic, Ethiopian and Greek.
Engraved frontispiece – map of Eretz Israel, with 
important Biblical sites, mountains, cities, and the 
division by the twelve tribes, captioned in Hebrew; 
decorated with grapevines and grapes symbolizing 
the fertility of the land; all within an ornate frame. 
Cartographer not mentioned.
One of the earliest and most important maps of Eretz 
Israel, captioned in Hebrew, prior to the 19th century. 
The map was inspired by verses from the Book of 
Psalms referring to planting grapevines in Eretz Israel. 
The grapes symbolize the People of Israel, the exodus 
from Egypt and the conquest of Eretz Israel. On the 
grape leaves appear the names of Kings, Prophets and 
other outstanding biblical figures. The name "Israel" 
appears on the vine.
The map is oriented to the north and its northern 
borders are Lebanon and Mount Hermon. In the south, 
the map reaches the estate of the tribe of Yehuda, 
the town of Hebron and the Dead Sea. In the west, 
"the Great Sea" with several vessels, and in the east 
- Trans-Jordan. The River Jordan flows from Lebanon 
southward, through the Hula Lake ("May Marom"), 
the Sea of Galilee and into the Dead Sea. Towns are 
geographically located incorrectly, for example Be'er 
Sheba is located north-west of Jerusalem. 
The author of the book, Johann Simonis (1698-1768), 
professor of Theology and History of the Church in 
Halle University, a Hebraist, Orientalist and philologist.
Laor 730. Wajntraub - Hebrew Maps of the Holy Land, 
1992, p. 67.
644, [118] pp, 20.5 cm. Book in good condition, stains. 
Map in good condition, minor stains. Not centered on the 
leaf. New leather binding.

Opening price: $1500
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81. "Two Journeys to Jerusalem" – Anthology of 
Essays – Early Composition about Sabbatai Zevi 
and more – London, 1704 – Woodcuts

Two Journeys to Jerusalem… by Nathaniel Crouch, 
and other writers. Printed for Nath. Crouch, at the 
Bell in the Poultrey Near Cheapside. London, 1704. 
English.
An anthology of essayss about Eretz Israel, Judaism 
and the Jewish people, and more. Printed together; 
each composition with separate title page:

· Memorable Remarks Concerning the Jews.

· A Strange and True Account of the travels of 
Two English Pilgrims, Some Years since, and What 
Admirable Accidents Befell Them in Their Journey to 
Jerusalem, Grand Cairo, Alexandria & c. 

· A Journey to Jerusalem, or the Travels of Fourteen 
English Men to Jerusalem, in the Year 1669.

· A True Relation of the Proceedings of the Great 
Council of the Jews Assembled in the Plains of 

Ajayday, in Hungaria, About 30 Leagues Distant from 
Buda; to Examine the Scriptures Concerning Christ. on 
the 12th of October, 1650. 

· Brief Chronology Concerning the Jews (in the years 
1650-1666).

· The Counterfeit Messiah, or False Christ of the Jews,  

at Smyrna; in the Year 1666 -Early composition dealing 
with Sabbatai Zevi and the Sabbatean movement in 
Izmir.
The book is accompanied by four woodcuts: a figure 
riding a camel (title page); Jerusalem; Council of Jews 
in Hungary; Group of Worshipers bowing to Sabbatai 
Zevi. 180, [12] pp, 14 cm. Good condition. Stains and 
creases. Several minor tears. Title page fastened with 
pasted paper. Fine leather binding. New endpapers.

Opening price: $800

חיבור  בירושלים,  מסעות  תיאור   – מאמרים  אסופת   .81
מוקדם אודות שבתי צבי, ועוד – לונדון, 1704 – חיתוכי 

עץ

Two Journeys to Jerusalem… ]שני מסעות לירושלים....[, מאת 
 Printed for Nath."  .נוספים ומחברים   ,Nathaniel Crouch
 ."Crouch, at the Bell in the Poultrey Near Cheapside

לונדון, 1704. אנגלית. 
אסופת חיבורים בנושא ארץ ישראל, היהדות והעם היהודי, ועוד. 

נדפסו יחדו; לכל חיבור שער נפרד: 
]הערות   Memorable Remarks Concerning the Jews  ·

בדבר היהודים[. תיאור ארץ ישראל ותושביה.
 A Strange and True Account of the travels of  ·
 Two English Pilgrims, Some Years since, and What
 Admirable Accidents Befell Them in Their Journey to
.Jerusalem, Grand Cairo, Alexandria, & c. תיאור מסעם 

של שני צליינים אנגלים בירושלים, קהיר ואלכסנדריה.
 A Journey to Jerusalem, or the Travels of Fourteen  ·
English Men to Jerusalem, in the Year 1669. תיאור מסעם 

של 14 אנגלים לירושלים בשנת 1669.
 A True Relation of the Proceedings of the Great  ·
Council of the Jews. רשמים מועידה יהודית אשר התכנסה 

בהונגריה בשנת 1650 בכדי לדון בכתבי הברית החדשה.
כרונולוגיה   .A Brief Chronology Concerning the Jews  ·

קצרה של היהודים בשנים 1650-1666.
 The Counterfeit Messiah, or False Christ of the Jews, ·
היהודים  של  השקר  ]משיח   at Smyrna; in the Year 1666
צבי  בשבתי  העוסק  מוקדם  חיבור   .]1666 בשנת  בסמירנה, 

ובתנועת השבתאות באיזמיר. 
)דף  גמל  על  רוכבת  דמות  עץ:  חיתוכי  ארבעה  מלווה  הספר 
קבוצת  בהונגריה;  היהודים  אסיפת  ירושלים;  העיר  השער(; 
ס"מ.   14 עמ',   ]12[  ,180 צבי.  לשבתי  המשתחווים  מאמינים 
מצב טוב. כתמים וקמטים. כמה קרעים קלים. דף השער מחוזק 

בהדבקת נייר. כריכת עור נאה. דפי בטנה חדשים.

פתיחה: $800
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82. "The Ceremonies and Religious Customs of 
Various Nations of the Known World" – Bernard 
Picart – London, 1733-1737 – Engravings

The ceremonies and religious customs of various 
nations of the known world, together with historical 
annotations, and several curious discourses equally 
instructive and entertaining…by Bernard Picart. 
Printed by W. Jackson for Claude du Bosc. London, 
1733-1739. English. Six volumes (seven parts). 
A comprehensive study of various religious customs 
around the world, which became an important source 
of information concerning religious traditions in 
the 18th and 19th centuries. The first volume depicts 
Jewish and Christian-Catholic customs and includes 
an engraving portraying the inauguration of the 
Portuguese synagogue in Amsterdam, and engraving 
depicting in great detail different Jewish customs, 
such as, laying Tefillin, Seder Pesach, Wedding 
ceremony, Brit Milah (circumcision) and Simchat Torah 
celebrations, and various religious objects. 6 volumes, 
46 cm. Condition varies. Stains. Minor tears, damages to 
bindings. Front binding of first and last volumes – detached.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $1000

במאה  החרטים  מחשובי  פיקרט,  ברנרד  מאת  רבים  תחריטים 
ה-18. הכרך הראשון עוסק במנהגי היהודים והנוצרים הקתולים 
הפורטוגזי  הכנסת  בית  חנוכת  את  המתאר  תחריט  וכולל 
יהודיים  מנהגים  רב  בפירוט  המציגים  ותחריטים  באמשטרדם, 
שונים, דוגמת קשירת התפילין, סדר פסח, טקס הנישואין, ברית 
המילה וחגיגת שמחת התורה, וכן חפצי דת שונים. 6 כרכים, 46 
ס"מ. מצב משתנה. כתמים. קרעים קלים. פגמים בכריכות. כריכה 

קדמית מנותקת בכרך הראשון והאחרון. 
מקור: אוסף חיים חפר.

פתיחה: $1000

82. "מנהגי דתות שונות ברחבי העולם" – ברנרד פיקרט – 
לונדון, 1733-1737 – תחריטים

 The Ceremonies and religious customs of the various
 nations of the known world, together with historical
 annotations, and several curious discourses equally
של  דתיים  ומנהגים  ]טקסים   instructive and entertaining
נדפס   .)Bernard Picart( פיקרט  ברנרד  מאת  שונים...[,  עמים 
Claude du Bosc. לונדון, 1733-1739.  W. Jackson עבור  בידי 

אנגלית. ששה כרכים )שבעה חלקים(. 
מחקר מקיף העוסק במנהגי דתות שונות ברחבי העולם, אשר 
היה למקור מידע מרכזי בנושאי דת במאות ה-18 וה-19. כולל 
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84. ארץ ישראל ואתריה הקדושים – מץ, 1819 - תחריטים

 La Terre Sainte, ou, Description des lieux les plus
 célèbres de la Palestine, accompagnée du texte de
]ארץ   l'Ecriture Sainte, relatif à chaque monument
הקודש, תיאור האתרים הידועים ביותר בפלשתינה, עם טקסט 
 .]Jean Baptiste Antoine Holandre ]מאת  הקודש[,  מכתבי 

דפוס C. Lamort. מץ, 1819. מהדורה ראשונה. צרפתית.
שבעה  מלווה  הקדושים,  ואתריה  ישראל  ארץ  בנושא  ספר 
לוחות-תחריטים - מפת ארץ ישראל, מפת ירושלים )שני לוחות 
 ]7[  + עמ'   ]1[  ,365 ועוד.  לחם,  בבית  החלב  מערת  מקופלים(, 
לוחות תחריטים, 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. כריכה נאה, 

עם שם הספר ועיטורי זהב בשדרה. 

פתיחה: $300

שער  מקופלים(:  לוחות  שבעה  )ביניהם  תחריטים  לוחות  עשר 
מאויר, מפות ארץ ישראל, פורטרט המחבר, תרשימי-כרונולוגיה, 
ועוד. ]5[ דף, 511 עמ' + ]15[ לוחות, 19.5 ס"מ. כריכה קדמית 
מנותקת, כריכה אחורית חסרה. פנים הספר במצב טוב. כתמים. 

קרעים במספר לוחות. עותק ספריה לשעבר. 
 Antiquitates Sacrae Veterum Hebraeorum Breviter  .2
מהדורה   .1742 אוטרכט,   .Delineatae, Hadriano Relando
דף  מול  נאה  תחריט  ויוונית.  עברית  מעט  עם  לטינית,  רביעית. 
השער. ]5[ דף, 275, ]28[ עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע 

בדף האחרון. כריכת קלף, מעט פגומה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

83. Adriaan Reland – Two Research Books on the 
Subject of Eretz Israel – 18th Century – Engravings

Two research books on the subject of Eretz Israel, 
by Adriaan Reland (1676-1718) – Dutch geographer, 
cartographer and philologist, one of the first 
orientalists; professor of oriental languages in the 
University of Utrecht (since 1701) and lecturer on 
Hebrew antiquities. Utrecht, 18th century. 
1. Palaestina ex Monumentis veteribus Illustrata, 
Tomus I, Hadriani Relandi. Utrecht, 1714. Latin, some 
Greek, Hebrew and Arabic. First volume of three. First 
edition.
Comprehensive study as to the geography of Eretz 
Israel, accompanied by fifteen engraved plates (seven 
plates are folded); illustrated title page, maps of 
Eretz Israel, author's portrait, chronology-listings, 
and more. [5] leaves, 511 pp + [15] plates, 19.5 cm. Front 
cover detached, back cover missing. Body of book in good 
condition. Stains. Tears to some of the plates. Ex-library 
copy.
2. Antiquitates Sacrae Veterum Hebraeorum Breviter 
Delineatae, Hadriano Relando. Utrecht, 1742. Fourth 
edition. Latin, with some Hebrew and Greek. Fine 
engraved frontispiece. [5] leaves, 275, [28] pp, 19 
cm. Good condition. Stains. Tear to last leaf. Parchment 
binding, slightly damaged. Ex-library copy.

Opening price: $400

83. אדריאן רילאנדי – שני ספרי מחקר בנושא ארץ ישראל 
– המאה ה-18 – תחריטים

רילאנדי  אדריאן  מאת  ישראל,  ארץ  אודות  מחקר  ספרי  שני 
 –  )Hadriani Relandi / Adriaan Reelant, 1676-1718(
ופילולוג הולנדי, מראשוני האוריינטליסטים;  גיאוגרף, קרטוגרף 
)החל משנת  אוטרכט  באוניברסיטת  מזרחיות  לשפות  פרופסור 
המאה  אוטרכט,  היהודי.  העם  קדמוניות  בתחום  ומרצה   )1701

ה-18. 
 Palaestina ex Monumentis veteribus Illustrata, Tomus .1
יוונית,  מעט  לטינית,   .1714 אוטרכט,   .I, Hadriani Relandi

עברית וערבית. כרך ראשון מתוך שלושה. מהדורה ראשונה.
מחקר מקיף בנושא הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, מלווה חמשה-
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 - ספרים  מתוך  ותחריטים  עץ  חיתוכי  ליטוגרפיות,   .86
המאות ה-17-19

לקט ליטוגרפיות, חיתוכי עץ ותחריטים מתוך ספרים המתארים 
ישראל  בארץ  ואתרים  נופים  יהודיים,  מנהגים  תנ"כיות,  סצנות 

וסביבותיה, ועוד. ]המאה ה-17 עד המאה ה-19[. 
 Figures des Histoires de la הספר  מתוך  דפים   · ביניהם: 
Saincte Bible )המאה ה-17( – חיתוכי עץ נאים, ובהם חיתוך עץ 
המתאר את יונה הנביא בנינוה. · דפים מתוך חיבורו של ברנרד 
פיקרט בנושא טקסים ומנהגים דתיים של עמים שונים בעולם - 
תחריטים המתארים מנהגים יהודיים: יום כיפור, חתונה, שמחת 
בארץ  ואתרים  נופים   – ליטוגרפיות   · ועוד.  מילה,  ברית  תורה, 
טבריה,  יהושפט,  עמק  שחור-לבן(:  )רובן  וסביבותיה  ישראל 
סה"כ כ-60  ועוד.  ירושלים, דמשק,  הירדן, הר תבור, בית-לחם, 
גודל  עץ(.  וחיתוכי  תחריטים  היתר  ליטוגרפיות;  )רובם  דפים 

ומצב משתנים. כתמים וקרעים. חלקם מודבקים על דפי-נייר. 

פתיחה: $250

85. Two Maps in Hebrew and Latin, 1692

Two maps with text in Hebrew and Latin from a book 
by Samuel Bochart, orientalist and biblical scholar, 
"Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan":
1. Cilicia et Cyprus. Map of Cyprus, in Hebrew and 
Latin, by Samuel Bochart [1692]. 27X20 cm. Good 
condition. Framed.
2. Aegaei Maris Insulae Cum parte aliqua Graeciae & 
Asiae Minoris. Map of Greece, Asia Minor and part 
of the Aegean Sea, in Hebrew and Latin, by Samuel 
Bochart. [1692]. 37.5X34 cm. Good condition. Stains. 
Adhesive tape. Framed.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $300 

84. Eretz Israel and its Holy Sites – Metz, 1819 – 
Engravings

La Terre Sainte, ou, Description des lieux les plus 
célèbres de la Palestine, accompagnée du texte de 
l'Ecriture Sainte, relatif à chaque monument [the 
Holy Land, accompanied by text of holy scriptures 
with reference to each site], [by Jean Baptiste Antoine 
Holandre]. Metz: C. Lamort, 1819. First edition. French.
A book about Eretz Israel and the holy sites, with 
seven engravings – map of Eretz Israel, map of 
Jerusalem (two folded plates), Milk Grotto in 
Bethlehem, and more. 365, [1] pp + [7] plates, 20.5 cm. 
Good condition. Foxing. Nice binding with book title and 
gilt ornamentations on spine.

Opening price: $300

85. שתי מפות בעברית ובלטינית, 1692

שתי מפות עם כיתוב בעברית ובלטינית, מתוך ספרו של המזרחן 
 Geographia Sacra seu בוכארט,  סמואל  המקרא  חוקר 

:Phaleg et Canaan
Cilicia et Cyprus. מפת קפריסין, בעברית ובלטינית, מאת   .1
נתונה  טוב.  מצב  ס"מ.   27X20  .]1692[  .Samuel Bochart

במסגרת. 
 Aegaei Maris Insulae Cum parte aliqua Graeciae &  .2
האגאי,  מהים  וחלק  הקטנה  אסיה  יוון,  מפת   .Asiae Minoris
 37.5X34  .]1692[  .Samuel Bochart מאת  ובלטינית,  בעברית 

ס"מ. מצב טוב. כתמים. נייר דבק. נתונה במסגרת. 
מקור: אוסף חיים חפר.

פתיחה: $300 
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87. "ארץ הקודש" – דיוויד רוברטס – בריסל, 1843

 La Terre Sainte, Vues et Monuments, recueillis par
 David Roberts, avec une description historique sur
בריסל   ,Société des Beaux Arts הוצאת   .chaque planche

1843. צרפתית. 
כרך בפורמט גדול ובו 30 לוחות עם איורים של ארץ הקודש. 55 
ס"מ. מצב בינוני. הלוחות מוכתמים. כריכה בלויה. שדרה קרועה 

ומנותקת חלקית. 

פתיחה: $1200

87. "The Holy Land" – David Roberts – Brussels, 
1843

La Terre Sainte, Vues et Monuments, recueillis par 
David Roberts, avec une description historique sur 
chaque planche. Brussels: Société des Beaux Arts, 
1843. French.
Large format volume, with 30 illustration plates of 
the Holy Land. 55 cm. Fair condition. Stained plates. 
Worn binding. The spine torn and partly detached.

Opening price: $1200

86. Lithographs, Woodcuts and Engravings from 
Books – 17th-19th Centuries

Collection of lithographs woodcuts and engravings 
from books, depicting biblical scenes, Jewish customs, 
views and sites in Eretz Israel and the vicinity, and 
more. [17th - 19th centuries]. 
Among them: · Leaves from the book "Figures des 
Histoires de la Saincte Bible" (17th century) – fine 
woodcuts, including one which depicts the Prophet 
Jonah in Ninve. · Leaves from Bernard Picart's book 
about religious ceremonies and customs of people 
around the world – engravings depicting Jewish 
customs: Yom Kippur, wedding, Simhat Torah, 
circumcision, and more.· Lithographs – views and 
sites in Eretz Israel and the vicinity (most of them 
b/w): Yehoshafat Valley, Tiberias, Jordan river, Mount 
Tabor, Beth Lehem, Jerusalem, Damascus, and more. 
Lot of about 60 leaves (most of them lithographs; the rest 
are engravings and woodcuts). Sizes and conditions vary. 
Stains and tears. Some are pasted to paper leaves.

Opening price: $250
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Cities of Palestine .90 – לונדון, 1856

 T. Nelson הוצאת  ישראל[.  ארץ  ]ערי   Cities of Palestine
מהדורה  אנגלית.   .1856 לונדון-אדינבורו-ניו-יורק,   .and Sons

ראשונה. 
איורים  לוחות  תריסר  מלווה  ישראל,  בארץ  שונות  ערים  תיאור 
צבעוניים המתארים את הערים ירושלים, יפו, בית-לחם, חברון, 
שכם, נצרת, טבריה, ועוד, וכן שתי מפות: מפת ארץ ישראל ומפת 
ירושלים. ]1[, 30 עמ' + ]14[ לוחות, 14.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
קלים  פגמים  מנותקים.  דפים  קלים.  קרעים  וקמטים.  כתמים 

בכריכה. בדף הפורזץ הקדשה בכתב יד )אנגלית( משנת 1857. 

פתיחה: $600

90. Cities of Palestine – London, 1856

Cities of Palestine. London- Edinburgh - New-York: T. 
Nelson and Sons, 1856. English. First edition.
Depiction of various cities in Eretz Israel, accompanied 
by a dozen illustration plates in color portraying the 
cities of Jerusalem, Jaffa, Bethlehem, Hebron, Nablus, 
Nazareth, Tiberias, and more, as well as two maps: 
map of Eretz Israel and map of Jerusalem. [1], 30 pp 
+ [14] plates, 14.5 cm. Good-fair condition. Stains and 
creases. Minor tears. Detached leaves. Minor damages to 
binding. Handwritten dedication (English) on the endpaper, 
dated 1857.

Opening price: $600

Sketches of Palestine .89 – ספר מסע בארץ ישראל – 
לונדון, 1868 – הקדשה מאת המחבר

 Sketches of Palestine descriptive of the visit of the
 .Rev. Edward Payson Hammond, M.A. to the Holy Land
מהדורה  אנגלית.   .1868 לונדון,   .Morgan & Chase הוצאת 

ראשונה. 
ישראל.  Edward Payson Hammond לארץ  תיאור מסעו של 
כיפת  את  המתארים  צבעוניים  איורים  לוחות  ארבעה  מלווה 
ארץ  של  מפה  וכן  שמנים,  גת  וגן  דולורוזה  ִויה  טבריה,  הסלע, 
ישראל. בדף הפורזץ הקדשה קצרה מאת המחבר, משנת 1869 
)אנגלית(. XIII, 180 עמ' + ]5[ לוחות, 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פגמים בכריכה.

פתיחה: $500 

89. Sketches of Palestine – Journey in Eretz Israel 
– London, 1868 – Dedication by the Author

Sketches of Palestine descriptive of the visit of the 
Rev. Edward Payson Hammond, M.A. to the Holy 
Land. London: Morgan & Chase, 1868. English. First 
edition.
An account of Edward Payson Hammond's journey to 
Eretz Israel. Accompanied by four illustration plates, 
in color, depicting the Dome of the Rock, Tiberias, Via 
Dolorosa and Gethsemane garden, as well as a map of 
Eretz Israel. A short dedication by the author appears 
on the endpaper, dated 1869 (English). XIII, 180 pp 
+ [5] plates, 16 cm. Good condition. Stains. Damages to 
binding.

Opening price: $500

88. "ארץ הקודש" – דיוויד רוברטס – שלושה כרכים

 The Holy Land, After Lithographs by Louis Haghe.
 From Original Drawings by David Roberts, R.A. With
 .Historical Descriptions by The Rev. George Croly, LL.D.
.Cassell, Petter, Galpin & Co, לונדון-פריז-ניו-יורק,  הוצאת 

]1880 בקירוב[. שלושה כרכים. אנגלית. 
119 לוחות איורים. חלק ראשון: ירושלים והגליל. חלק שני: הירדן 
ובית-לחם. חלק שלישי: אדום ופטרה. שלושה כרכים 32.5 ס"מ. 
הלוחות במצב טוב. כתמים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. 
הכריכה  עור.  ופינות  שדרות  עם  בלויות,  מקוריות,  כריכות 

האחורית של הכרך הראשון מנותקת. חיתוך דפים מוזהב. 

פתיחה: $800

88. "The Holy Land" – David Roberts – Three 
Volumes

The Holy Land, After Lithographs by Louis Haghe. 
From Original Drawings by David Roberts, R.A. With 
Historical Descriptions by The Rev. George Croly, LL.D. 
London-Paris-New-York: Cassell, Petter, Galpin & Co., 
[ca. 1880]. Three volumes. English.
119 illustration plates. Part one: Jerusalem and the 
Galilee. Part two: Jordan and Bethlehem. Part three: 
Edom and Petra. Three volumes, 32.5 cm. Plates in good 
condition. Stains, mainly on first and last leaves. Original 
bindings, worn, with leather spines and corners. Back 
cover of first volume is detached. Gilt edges.

Opening price: $800 
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שתי  עם  עותק   –  1780 ליוורנו,   – ראשונים  נביאים   .91
מפות עבריות

דפוס  ומלכים.  שמואל  שופטים,  יהושע,  ראשונים[:  ]נביאים 
אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון, ליוורנו, ]תק"מ-תקמ"א 

.]1780-1781
בסוף ספר יהושע כרוכה מפה מקופלת )תחריט( . בחלקה העליון 
"חלוקת א"י לעתיד" )עם בית המקדש( ובחלקה התחתון צורת 
חלוקת הארץ בימי יהושע. מצורף עותק של המפה, עם חלקה 
התחתון בלבד )חלוקת הארץ(. מד, ]1[, מה-פז; ]1[, צא-ש דף, 
18 ס"מ. פגמים בכריכה. עותק ספריה לשעבר. המפה הראשונה 
המפות  בשתי  טוב.  במצב  השניה  המפה  בינוני-טוב.  במצב 

חותמות. 

פתיחה: $400 

92. Sefer G'vulei Zion – Vilnius, 1889 – Map of 
Eretz Israel

Sefer G'vulei Zion, general view on the borders of 
Eretz Israel as explained on the second title page 
accompanied by a map of the Holy Land. By Shabtai 
Ya'akov of Etzkowitz. Printed by Avraham Zvi 
Katzenelenbogen. Vilnius, 1889. Hebrew.
A map in color (lithographic printing) appears at the 
end of the book – "Map of the Holy Land with all 
of the sites surrounding it" (Hebrew and Russian). 
[1] leaf, 48 pp + [1] map. 24 cm. Good condition. Minor 
stains. Minor tears. Several loose leaves. Damaged and 
loose covers (tears to spine). Ex-library copy.

Opening price: $300

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

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

.)1883(
מראשוני הספרים בעברית שעניינם גיאוגרפיה של הארץ. ]11[, 
צו עמ'. 18 ס"מ. מצב בינוני. ללא מעטפת. עותק ספריה לשעבר. 

קרעים בשולי דפים לה-נה. כריכה ודפי בטנה חדשים. 
ש. הלוי 413.

פתיחה: $250

91. Former Prophets – Livorno, 1780 – Copy with 
Two Hebrew Maps

[Former Prophets]: Joshua, Judges, Samuel and 
Kings. Livorno: Avraham Yitzchak Castillo and Eliezer 
Sa'adon, [1780-1781].
A folded map (engraving) at the end of the book 
of Joshua. On the upper part of the map: "Future 
division of Eretz Israel" (with the Temple) and on 
the lower part the division of Eretz Israel in Joshua's 
days. Attached is a copy of the map with lower part 
only. 44. [1], 45-87; [1], 91-300 leaves, 18 cm. Damaged 
binding. Ex-library copy. First map in fair-good condition. 
Second map in good condition. Ink stamps on both maps. 

Opening price: $400

92. ספר גבולי ציון – וילנה, 1889 – מפת ארץ ישראל

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. דפוס אברהם צבי קאצינעלינבויגען. 

וילנה, תרנ"ט )1889(. 
בסוף הספר מופיעה מפה צבעונית )בדפוס ליטוגרפי( – "מפה 
)עברית  סביבותיה"  אשר  המקומות  כל  עם  הקדושה  ארץ  של 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   24 מפה.   ]1[  + עמ'   48 דף,   ]1[ ורוסית(. 
כתמים. מספר קרעים. כמה דפים רופפים. כריכה פגומה ורופפת 

)קרעים בשדרה(. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300
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94. Studies by Alois Musil – Three Volumes / 
Maps

Three volumes containing research by Alois Musil 
(1868-1944), Austro-Czech researcher, orientalist and 
theologist who mastered 35 dialects of Arabic. Musil 
started his studies in the Dominican Biblical School 
in Jerusalem when it opened in 1890, but left the 
institute after 14 months and started his journeys in 
the Middle East and the Arab world. 
In 1902 Musil was appointed Professor of Theology 
in the University of Olomouc (Czechoslovakia) and 
in 1909 Professor of Theology in the University of 
Vienna. He toured the Negev in 1901 and later 
published a detailed mapping of the area, as well as 
written reports and photographs that served for many 
years as references regarding the Negev. In 1920 was 
appointed professor by Karl University in Prague. In 
cooperation with the American industrialist Charles 
Richard Crane, Musil published his works in English 
in the 1920s. Presented here are three volumes from 
this edition, published by the American Geographical 
Society, Oriental Explorations and Studies:
No. 2 – Arabia Deserta. New-York, 1927.
No. 4 – Palmyrena. New-York, 1928.
No. 5 – Northern Neğd. New-York, 1928. 
An original set of maps is included - "Musil: Map 
of Northern Arabia" - which consists of four maps. 
Good to very good condition, ink stamps and ownership 
inscription.

Opening price: $500

94. מחקריו של אלואיס מוסיל – שלשה כרכים / מפות

שלשה כרכים ממחקרו של אלואיס מוסיל )1868-1944( – חוקר, 
מזרחן ותיאולוג אוסטרי-צ'כי; שלט ב-35 דיאלקטים של השפה 
לחקר  הדומיניקני  הספר  בבית  בלימודים  החל  מוסיל  הערבית. 
המקרא בירושלים עם פתיחתו בשנת 1890, אך עזב את המוסד 
לאחר 14 חודשים והחל במסעות ברחבי המזרח התיכון והעולם 

הערבי.
באוניברסיטה  לתיאולוגיה  כפרופסור  נתמנה   1902 בשנת 
לתיאולוגיה  כפרופסור   1909 ובשנת  )צ'כיה(  באולומוץ 
באוניברסיטת וינה. ב-1901 סייר בנגב ופרסם מאוחר יותר מיפוי 
הידע  בסיס  את  היוו  אשר  וצילומים  כתובים  דיווחים  מפורט, 
והמחקר לאזורים מסוימים בנגב במשך עשרות שנים. ב-1920, 
עם  בשיתוף  בפראג.  קארל  באוניברסיטת  לפרופסור  נתמנה 
בשנות  פרסם  הוא  קריין  ריצ'רד  צ'ארלס  האמריקאי  התעשיין 
ה-20 את תרגום ספריו לאנגלית; לפנינו שלשה כרכים ממהדורה 
 American Geographical Society, Oriental בהוצאת  זו, 

:Explorations and Studies
.No. 2 – Arabia Deserta. New-York, 1927

.No. 4 – Palmyrena. New-York, 1928
.No. 5 – Northern Neğd. New-York, 1928

 "Musil: Map of Northern Arabia" מקורי,  מפות  סט  וכן 
ורישום  חותמות  מאד,  טוב  עד  טוב  מצב  מפות.  ארבע  הכולל 

בעלים.

פתיחה: $500

93. "Sefer Eretz Israel" – Eliezer Ben Yehuda, 
1883

"Sefer Eretz Israel, about nature, the sea, rivers, 
mountains, vallies, climate, the flora and fauna, cities 
and villages", by Eliezer Ben Yehuda. Jerusalem: Yoel 
Moshe Salomon press, 1883. Hebrew.
One of the first Hebrew books concerning the 
geography of Eretz Israel. [11], 96 pp, 18 cm. Fair 
condition. No wrappers. Ex-library copy. Tears at margins 
of pp. 35-55. New binding and endpapers. S. Halevi 413.

Opening price: $250
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96. Photographs of Eretz Israel – Glass Slides / 
Slide Projector

1. "Palestine, Land of Promise", 99 glass slides made 
by Morgan's Slides Limited, London. [ca. 1920s-30s].
Nice photos of sites, views and figures in Eretz Israel 
and the vicinity: Western Wall, Old City of Jerusalem, 
Pool of Siloam, Tel-Aviv, Petra, and more.

96. תצלומים מארץ ישראל – שקופיות זכוכית / מכשיר 
להקרנת שקופיות

Palestine, Land of Promise" .1", 99 שקופיות זכוכית תוצרת 
Morgan's Slides Limited )לונדון(. ]שנות ה-20-30 בקירוב[. 

ישראל  בארץ  ודמויות  נופים  אתרים,  של  נאים  תצלומים 
ברכת  בירושלים,  העתיקה  העיר  המערבי,  הכותל  וסביבותיה: 

השילוח, תל-אביב, פטרה, ועוד. 
 Palestine, Land of"  - כותר  מופיע  השקופיות  אחת  על 
ישראל/  ארץ  מפת  שרטוט  אחרת  בשקופית   ;"Promise
מעט  חלקן  עץ.  בקופסת  נתונות  בקירוב,  ס"מ   8X8 השקופיות 

פגומות. 
 .Johnson Optiscope Model 6 - 2. מכשיר להקרנת שקופיות

מחווט בחוט חשמל. 

פתיחה: $250

A title appears on one of the slides – “Palestine, Land 
of Promise”; another slide features a map of Eretz 
Israel. Slides ca. 8X8 cm, in a wooden box. Several slides 
are slightly damaged.
2. Johnson Optiscope Model 6 slide projector, with 
electric wiring.

Opening price: $250

בעיראק  הקדומים  היישובים  בנושא  מחקרים  כרך   .95
ובאיראן

 )Paul Schwartz( כרך חוברות-מחקר מאת פרופ' פאול שוורץ
הקדומים  היישובים  חקר  שעניינן  לייפציג,  מאוניברסיטת 

במסופוטמיה )עיראק ואיראן(. גרמנית. 
]ההתיישבות   Die Abbāsiden-Residenz Sāmarrā  .1

העבאסית בסאמרא )עיראק([. לייפציג, 1909. 
 Iran im Mittelalter nach den arabischen  .2-5
Geographen ]איראן בימי הביניים בתיאוריהם של גיאוגרפים 

ערביים[. ארבעה חלקים, לייפציג, 1896-1921.
כרך 24.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $300

95. Volume of Studies concerning Ancient 
Settlements in Iraq and Iran

Volume of essays by Prof. Paul Schwartz of Leipzig 
University, concerning study of ancient settlements in 
Mesopotamia (Iraq and Iran). German.
1. Die Abbāsiden-Residenz Sāmarrā [Abbasi settlement 
in Samarra (Iraq)]. Leipzig, 1909.
2-5. Iran im Mittelalter nach den arabischen 
Geographen [Iran in the middle ages as depicted by 
Arab geographers]. Four parts, Leipzig, 1896-1921.
Volume, 24.5 cm. Good condition. Minor damages to 
binding.

Opening price: $300
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98. Collection of Photographs – Nili Espionage 
Network Members

15 photos of Nili members. [Early 20th century until 
ca. 1919].
Among the photos: photos of Belkind family members 
– Naaman, Eitan, Israel (and his father), Meir and 
Yemima; photos of Avshalom Fein (among them a 
photo with a dedication for Yemima Belkind); photo 
of Eitan Belkind in Damascus prison (where he was 
sentenced to death), with a dedication for Yemima 

98. אוסף תצלומים – אנשי מחתרת ניל"י

15 תצלומים של אנשי המחתרת ניל"י. ]ראשית המאה ה-20 עד 
שנת 1919 בקירוב[.

ישראל  איתן,  נעמן,   - בלקינד  משפחת  בני  תצלומים  ביניהם: 
)ביניהם  פיין  אבשלום  של  תצלומים  וימימה;  מאיר  )ואביו(, 
תצלום של איתן בלקינד  תצלום עם הקדשה לימימה בלקינד(; 
בכלא בדמשק )שם נגזר עליו גזר דין מוות(, עם הקדשה לימימה 
בלקינד: "לימימתי, באהבה רבה, מאיתן" ותיאור התצלום: "שנת 
ראובן  של  תצלום  בדמשק";  פשה  עלי  חאן   25.6.18  – המאסר 
האוסטרלי  הצבא  במדי  בלקינד  ישי  בלקינד;  נעמן  עם  שוורץ 
ארבעה  מזוהים.  אינם  מהתצלומים  חלק  ועוד.  ה-1(,  )מלה"ע 
מהם צילומי סטודיו שנעשו בירושלים וביפו. גודל ומצב משתנים. 

גודל ממוצע 8X13 ס"מ, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $700

Belkind; “for Yemimati, with much love, from Eitan” 
and a caption: “year of imprisonment – 25.6.18 Khan 
Ali Pasha in Damascus”; photo of Reuven Schwartz 
with Naaman Belkind; Ishai Belkind in Australian 
army uniform (WW I), and more. Some photos 
are unidentified. Four are studio photos taken in 
Jerusalem and Jaffa. Size and condition varies. Average 
size: 8X13 cm, overall good condition.

Opening price: $700

97. מראה ארץ ישראל והמושבות - רפאלוביץ' - ירושלים, 
1899

ישעיהו  מאת  ונכתב  צויר  והמושבות,  ישראל  ארץ  מראה 
ראפאלוביטש ושותפו משה אליהו זאכס. צירי-אור )פוטוגרפים( 

בירושלם ת"ו. ירושלים, 1899. עברית וגרמנית.
חוברת תצלומים מסיור שערך רפאלוביץ בארץ ישראל )מגדרה 
ועד מטולה( בשנת 1898, בלוויית חברו אליהו )אלייז'ה( מאיירס, 
צלם "אמריקן קולוני". המסע נערך בעקבות פנייה אל רפאלוביץ, 
השלישי  הציוני  הקונגרס  עבור  הארץ  מתמונות  אלבום  להכין 
גדולים  תצלומים  מספר  מכן.  לאחר  כשנה  בבאזל  שהתקיים 
במיוחד, על לוחות מקופלים. באותה שנה הופיעה גם מהדורה 
מצב  ס"מ.   16.5X22.5 לוחות-תמונות,   57 עמ',   ]45[ באנגלית. 
חסרה.  אחורית  עטיפה  הספר.  בפנים  כתמים  מעט  בינוני-טוב. 

עטיפה קדמית קרועה ומנותקת. כריכת קרטון חדשה. 

פתיחה: $250

97. Views of Eretz Israel and the Colonies – 
Yesha'ayahu Raffalovich, 1899

Views of Eretz Israel and the colonies, drawn and 
written by Yesha'ayahu Raffalovich and his partner 
Eliyahu Sachs, photographers in Jerusalem. Jerusalem, 
1899. Hebrew and German.
A booklet of photos of a tour held by Raffalovich in 
Eretz Israel (from Gedera to Metula) in 1898, with 
his friend Eliyahu (Elija) Meyers, "American Colony" 
photographer. The tour was held following a request 
that Raffalovich prepare an album of sights from 
Eretz Israel for the third Zionist Congress, held a year 
later in Basel. Several photos are particularly large, on 
folded plates. An English edition was published in the 
same year. [45] pp, 57 photo-plates, 16.5X22.5 cm. Fair-
good condition. Minor stains in the book. Back wrapper 
missing. Front wrapper torn and detached. New cardboard 
binding.

Opening price: $250

97

98



64  |  יוני 2015  

The photos are not signed but were taken (all or part 
of them) by Raphael Ernst Salus (1897-1982). Salus, 
born in Bohemia, moved to Eretz Israel in 1921. Upon 
arrival he started to tour the country and document 
his tours. In 1922 he was one of the founders of 
Kibbutz Heftziba.
Enclosed are two copies of sketches of “Hachsharat 
Mifratz Haifa” company.
Total of 32 album leaves: 30X23 cm. Photos: ca.11X16 
cm. Some photos appear in two copies (one copy with 
handwritten text and one without). Good condition. 
Foxing marks, minor tears and filing holes.

Opening price: $700

בע"מ"  חיפה  מפרץ  הכשרת  אדמת  על  והנחלים  הבצות  "מפת 
)מופיע פעמיים, פעם בליווי תיאור בכתב-יד ופעם ללא התיאור( 
מתכנית  הראשונה  התקופה  בע"מ,  חיפה  מפרץ  ו"הכשרת 

הבניה". 
בידי  חיפה  מפרץ  אדמות  רכישת  תהליך  תום  עם   ,1926 בשנת 
קאופמן  ריכרד  האדריכל  החל  חיפה",  מפרץ  "הכשרת  חברת 
לתכנן את המרחב, תכנית אשר מטרתה היתה לאפשר לחברת 
הכשרתן.  לאחר  האדמות  את  ולמכור  לשווק  היישוב"  "הכשרת 
דפי האלבום שלפנינו הוכנו, כפי הנראה, בתקופה זו, בידי חברת 

"הכשרת מפרץ חיפה" לצורכי שיווק. 
התצלומים אינם חתומים, אך צולמו )כולם או חלקם( בידי רפאל 
לארץ  עלה  בוהמיה,  יליד  סלוס,   .)1897-1982( סלוס  ארנסט 
וצילם  הארץ  ברחבי  לסייר  החל  בואו  עם   .1921 בשנת  ישראל 
עם  נמנה   1922 בשנת  סיוריו.  את  המתעדים  רבים  תצלומים 

מייסדי קיבוץ חפציבה. 
מצורפים שני צילומי שרטוטים של חברת "הכשרת מפרץ חיפה".
סה"כ 32 דפי אלבום: 23X30 ס"מ. תצלומים: 16X11 ס"מ בקירוב. 
מספר תצלומים מופיעים בשני עותקים )עותק המלווה בתיאור 
קרעים  חלודה,  כתמי  טוב.  מצב  תיאור(.  ללא  ועותק  בכתב-יד 

קלים ונקבי תיוק בדפים. 

פתיחה: $700

חיפה",  מפרץ  "הכשרת  חברת  של  תצלומים  אוסף   .99
1926

חברת "הכשרת מפרץ חיפה" – לקט תצלומים, וצילומי שרטוטים 
של אזור מפרץ חיפה, ]1926 בקירוב[. 

מתקופת  חיפה,  מפרץ  אזור  של  שחור-לבן  תצלומי  שלושים   ·
רכישת אדמות האזור בידי חברת "הכשרת מפרץ חיפה". תצלומי 
תצלום  ג'ידרו,  הכפר  הכרמל,  והר  הקישון  נחל  ונופים:  אתרים 
גבי  על  מודבקים  ועוד. התצלומים  בנטיעות,  העוסקים  פועלים 
דפי אלבום. בראש הדפים מודפס שם החברה: "הכשרת מפרץ 
חיפה בע"מ", ובתחתית חלק מן הדפים מודפס הכיתוב: "חמר 

לתעמולה 1926".
בעברית  בכתב-יד,  קצר  טקסט  מלווים  התצלומים  מן  חלק 
ובאנגלית, המתאר את האזור המצולם ואת פעילותה של חברת 
הקישון.  שפך  בקרבת  שלולית  "נחל  חיפה":  מפרץ  "הכשרת 
בעומק התמונה נראה הכרמל ולפניו בית החרושת למלט 'נשר' 
המוציא לשוק מלט השוה באיכותו למלט אירופי הכי טוב. נחל 
זה הולך ונסתם ע"י הכשרת מפרץ חיפה"; "מראה אחר של הכפר 
ג'ידרו. בית האבנים שייך לאפנדי שמידיו קנתה הכשרת מפרץ 
כל  אל-בידה'.  'דר  הבידואים  כפר  "תמונת  הקרקע";  את  חיפה 
הכפר הזה הוא רק חצר אחת גדולה המוקפה גדר גבוהה. תושבי 

הכפר הזה קבלו פיצויים ועזבו את הכפר"; ועוד.
אלבום:  דפי  על  מודבקים  האזור,  של  שרטוטים  צילומי  שני   ·
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100. Collection of Photographs – "Fair for the 
Promotion of Goods Made in Israel" and the 
"Levant Fair"

Thirty-two photos portraying the "Fair for the 
Promotion of Goods Made in Israel" and early stages 
of the "Levant Fair". Tel-Aviv, [ca. 1924-1934].
Most photos were taken during the fairs which 
preceded the "Levant Fair" and took place during the 
1920s by "Trade and Industry" company; among them 
photos of the "Exhibition and Fair for Goods Made 
in Israel" held in April 1924 in the school for boys 
on Ahad HaAm street; photo of the plot allocated 
to the fair organizers by the city of Tel-Aviv, where 
the permanent booths of the "Levant Fair" were 
constructed; stands of the vine growers association, 
Rishon LeZion and Zichron Ya'akov wineries, 
"HaSoreg" company, a structure in the shape of the 
city of Tel-Aviv emblem (Lighthouse); structures of 
machinery and casting plants; stands of "Shemen" 
company and "Bezalel" museum, group photos of the 
fair organizers and more. Two photos were taken by 
Avraham Soskin. Size varies, average size 11.5X17 cm. 
Good condition.

Opening price: $500

הארץ"  תוצרת  למען  מ"היריד  תצלומים  אוסף   .100
ומ"יריד המזרח"

32 תצלומים מ"היריד למען תוצרת הארץ" ומשלבים מוקדמים 
של "יריד המזרח". תל-אביב, ]1924-1934 בקירוב[.

מרבית התצלומים צולמו בירידים שקדמו ל"יריד המזרח" ונערכו 
ביניהם  ותעשייה";  "מסחר  חברת  על-ידי  ה-20  שנות  במהלך 
שנערכה  הארץ"  תוצרת  למען  והיריד  מ"התערוכה  תצלומים 
תצלום  העם,  אחד  ברחוב  לבנים  הספר  בבית   1924 באפריל 
תל-אביב,  עיריית  ידי  על  היריד  יזמי  לרשות  שהועמד  המגרש 
שעליו הוקמו מבני הקבע של "יריד המזרח", דוכנים של אגודת 
הכורמים, יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב, חברת "הסורג", מבנה 
בצורת סמל עיריית תל-אביב )מגדלור(, מבנים של בתי-חרושת 
הנכאת  בית  ושל  "שמן"  חברת  של  דוכנים  וליציקה,  למכונות 
שניים  ועוד.  היריד,  מארגני  של  קבוצתיים  תצלומים  "בצלאל", 
 11.5X17 ,מהתצלומים צולמו בידי אברהם סוסקין. גודל משתנה

ס"מ בממוצע. מצב טוב.

פתיחה: $500

99. Collection of Photographs – "Hachsharat 
Mifratz Haifa" Company, 1926

"Hachsharat Mifratz Haifa" (Haifa Bay Development) 
company – collection of photos and copies of sketches 
of the Haifa Bay area [ca.1926].

· Thirty b/w photos of the Haifa Bay area, from 
the period of acquisition of lands in the area by 
"Hachsharat Mifratz Haifa". Photos of sites and views: 
The Kishon River and Mount Carmel, the village Jidru, 
workers planting, and more. Photos are mounted on 
album leaves. The name of the company "Hachsharat 
Mifratz Haifa Ltd" is printed on the upper part of the 
leaves, and on the lower part of some of the leaves 
appears a printed caption: "propaganda material 
1926".
Some of the photos are accompanied by a short 
handwritten text, in Hebrew and in English, depicting 
the photographed area and the operations of 
"Hachsharat Mifratz Haifa" Company: “a marshy 
pond at the mouth of the Kishon. In the Background 
the Carmel. In front the ‘Nesher’ cenent-factory 
which produces a cement equal to the best European 
cement. The pond is being filled up by the Haifa Bay 
Dev. Co. Ltd”; “Another view of Jedroo. The walled 
building in the background belongs to the effendi, 
the former owner of the land acquired by the Haifa 
Bay Dev. Co. Ltd”; “View of the Bedouin Village ‘Dar-
El-Beda’...the inhabitants of the village have been 
compensated and have left the place”; and more 

· Two copies of sketches of the area, mounted on 
album leaves: "map of the swamps and stream on the 
land of 'Hachsharat Mifratz Haifa' lands" (appears 
twice, once titled by hand and once without the title) 
and "'Hachsharat Mifratz Haifa Ltd.', first period of 
the building plans".
In 1926, when the procedure of lands acquisition by 
"Hachsharat Mifratz Haifa" was completed, architect 
Richard Kauffmann started to plan the area so to 
enable "Hachsharat Hayishuv" company to market 
and sell the lands. This album was arranged, most 
probably, during that period by "Hachsharat Mifratz 
Haifa" company, for marketing purposes. 
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התעשייה  התפתחות   – תצלומים  עם  דו"ח   .102
בפלשתינה – וינה, 1924

 Vortrag des Herrn Kom. Rt. Max Klein, Schuhfabrikant,
 über Industrielle Möglichkeiten in Palästina. Gehalten
 am 11. Juni 1924 im Ingenieur und Architekten Verein,
 Wien, uber Aufforderung des Keren Hajessod und des
Palästina-Amtes, Wien. קרן היסוד והסוכנות היהודית, וינה, 

1924. גרמנית. 
התעשייה  התפתחות  אפשרויות  בדיקת  שעניינו  מצולם  דו"ח 
בפלשתינה. הדו"ח הוזמן על-ידי קרן היסוד והסוכנות היהודית 
נציג איגוד המהנדסים והאדריכלים של  וחובר בידי מקס קליין, 
שחור-לבן.  תצלומים   132 ומלווה  כתיבה  במכונת  מודפס  וינה. 
58 דף; ]33[ דף, 18.5X22.5 ס"מ. תצלומים 6X10 ס"מ בממוצע. 
מצב כללי טוב. כתמים וקרעים קלים בדפים הראשונים. כריכה 

מנותקת חלקית.  

פתיחה: $500

102. Report with Photographs – Development of 
Industry in Palestine – Vienna, 1924

Vortrag des Herrn Kom. Rt. Max Klein, Schuhfabrikant, 
über Industrielle Möglichkeiten in Palästina. Gehalten 
am 11. Juni 1924 im Ingenieur und Architekten 
Verein, Wien, uber Aufforderung des Keren Hajessod 
und des Palästina-Amtes, Wien. Keren HaYessod and 
the Jewish Agency, Vienna, 1924. German. 
A report concerning the study of possibilities 
to develop industry in Palestine. The report 
was commissioned by Keren HaYessod and the 
Jewish Agency and was composed by Max Klein, 
representative of the Engineers and Architects Union 
in Vienna. Typewritten and accompanied by 132 b/w 
photos. 58 leaves; [33] leaves, 18.5X22.5 cm. Average size 
of photos: 6X10 cm. Overall good condition. Minor stains 
and tears on first leaves. Binding partly detached.

Opening price: $500

101. לקט תצלומים וגלויות מצולמות – ארץ ישראל

של  וה-20  העשרה  ]שנות  מצולמות,  וגלויות  תצלומים  תשעה 
המאה ה-20[.

ברנר  חיים  יוסף  של  הטריים  קבריהם  על-יד  · תצלום  ביניהם: 
בית  סביבת  ותצלום   ]1921[ תרפ"א  מאורעות  הרוגי  וחבריו 
חברים  תצלום   · בתל-אביב.  אביב"  "גלי  קזינו   · העלמין. 
ומגני  טרומפלדור  יוסף  של  האחים  קבר  על-יד  בתנועת-נוער 
תל-חי, בטרם הוצב עליו פסל האריה השואג. · ישה חפץ מנגן 
עם  ז'בוטינסקי  זאב  של  קבוצתי  תצלום   ·  .1926 בתל-אביב, 
 · ז'בוטינסקי.  עם  נוסף  קבוצתי  תצלום  בית"רים;  של  קבוצה 

תצלומים נוספים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

101. Collection of Photographs and Postcards – 
Eretz Israel

Nine photos and Real-photo postcards, [1920s].
Among the photos: · photo next to the graves of 
Yosef Haim Brenner and his friends, the victims of the 
1921 riots, and a photo of the cemetery surroundings. 

· Casino "Gali Aviv" in Tel-Aviv. · Photo of youth 
movement members next to the mass grave of Joseph 
Trumpeldor and the Tel-Hai fighters, before the 
sculpture of the roaring lion was erected. · Yasha 
Hefetz playing in Tel-Aviv, 1926. · Group photo of 
Ze'ev Jabotinsky with a group of Beitar members; 
additional photo with Jabotinsky. · Additional 
photos. Size and condition varies.

Opening price: $250
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104. תצלומים מאת אפרים משה ליליאן

22 תצלומים מקוריים מאת אפרים משה ליליאן.
 Aproved Military" בחותמת-דיו  מאחור  חתומים 
Photographer"; חלקם חתומים מאחור בחותמות עם תיאור 
 Sefardic, Persian, Yemenite, Theman. הדמות המצולמת: 

8.5X6 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $800

104. Photographs by Ephraim Moshe Lilien

Twenty-two original photos by Ephraim Moshe Lilien.
Ink-stamped on the reverse: "Approved Military 
Photographer"; some of the photos are ink stamped 
on the reverse with description of the photographed 
figure: Sefardic, Persian, Yemenite, Theman. 8.5X6 
cm. Good condition.

Opening price: $800

103. Large Photograph – Delegates to the Second 
Assembly of Representatives of the Jewish 
Community in Eretz Israel

"Delegates of the Second Assembly of Representatives 
of Jews in Eretz Israel 1926", large photograph. 
Photographer: "Zion" Photo Studio I. Berliand, 
Jerusalem, [1926].
Fine montage – photos of all the delegates elected 
to the "Assembly of Representatives", with photos 
of Herzl, Nordau and Ahad HaAm as well as fine 
illustrations of the Hebrew University, map of Eretz 
Israel, a farmer plowing and sitting "under his vine 
and under his fig tree," and a shining sun. 27.5X39.5 
cm, mounted on cardboard 32.5X43.5 cm. Good condition. 
Framed. Glue remnants to reverse of cardboard.

Opening price: $500

103. תצלום גדול – צירי אספת הנבחרים השניה ליהודי 
ארץ ישראל

"צירי אספת הנבחרים השניה ליהודי ארץ ישראל תרפ"ו", תצלום 
גדול. צלם: צלמניה "ציון", י. ברלינד, ירושלים, ]1926[.

הצירים  כל  תמונות  הודבקו  בה  נאה,  מונטאז'  עבודת  עשוי 
הרצל,  של  תמונותיהם  עם  יחד  הנבחרים",  ל"אספת  שנבחרו 
האוניברסיטה  של  נאים  איורים  עם  ויחד  העם  ואחד  נורדאו 
יושב  ואחר-כך  אדמה  חורש  פועל  ישראל,  ארץ  מפת  העברית, 
"תחת גפנו ותחת תאנתו" ושמש זורחת. 27.5X39.5 ס"מ, מודבק 
דבק  כתמי  במסגרת.  נתון  טוב.  מצב  ס"מ.   32.5X43.5 לקרטון 

בצדו האחורי של הקרטון.

פתיחה: $500
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106. Collection of Photographs – "HaShomer 
HaDati" in Bialystok

About 100 photos from the estate of Hava Kreitzer 
(Korinsky), member of "HaShomer HaDati" movement 
in Bialystok. Poland 1930s.
The collection includes numerous group photos 
documenting daily life of the youth movement, 
members dressed in the movement's uniform, and 
more. Many of the photos are titled, dated and bear 
dedications on the reverse. Some are passport photos 
or portrait photos given as souvenirs. Attached is a 
wooden board (album binding) with an engraving 
of the movement emblem and a dedication to Hava 
Kreitzer (Korinsky). (1936). Size of photos 9X6 cm to 
14X9 cm. Overall good condition.

Opening price: $500

106. אוסף תצלומים – "השומר הדתי" בביאליסטוק

חברת  )קורינסקי(,  קרייצר  חוה  של  מעזבונה  תצלומים  כ-100 
תנועת "השומר הדתי" בביאליסטוק, פולין, שנות ה-30.

הווי  את  המתעדים  רבים  קבוצתיים  תצלומים  כולל  האוסף 
ועוד.  התנועה,  במדי  הלבושים  החברים  פעילות  הנוער,  תנועת 
הקדשות  ונושאים  מתוארכים  מתוארים,  מהתצלומים  רבים 
פורטרט  תצלומי  או  פספורט  תצלומי  חלקם  האחורי.  בצדם 
שניתנו כמזכרת. מצורף לוח עץ )כריכת אלבום( עם חריטת סמל 
התנועה והקדשה לכבוד הנ"ל )1936(. גודל התצלומים 9X6 ס"מ 

עד 14X9 ס"מ. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

105. "פולין" – משה וורוביצ'יק 

פולין, מאת משה וורוביצ'יק-רביב. תל אביב, ]1946[. 
יהודיות  דמויות  פורטפוליו המכיל עשרה הדפסי תצלומים של 
בפולין. "הצלומים המכונסים כאן נעשו אגב נסיעה על פני פולין 
ושם  פה  'לתפוס'  אלא  נתכוונתי  לא  המלחמה.  שלפני  בשנים 
אין  וודאי  ציורית-צלומית בלבד,  והמענין, מבחינה  את האפייני 

בצלומים אלה משום מתן דמות ליהדות פולין על כל גילוייה".
של  נוספות  סדרות  לאור  להוציא  וורוביצ'יק  תכנן  במקור 
לו "מחמת מצוקת הנייר  תצלומים, אך הפרויקט לא התאפשר 
המקורי  הכריכה  דף  את  כולל  הפורטפוליו  ההדפסה".  ותנאי 
לקדושי  יזכור  תפלת  רקע  על  באדום,  מודפס  "פולין",  )הכותר 
דף   ]1[ ברוידס.  ודף עם שיר מאת אברהם  נמירוב בשנת ת"ח( 
)כריכה(; ]2[ דף; ]10[ לוחות; ]1[ דף, 27 ס"מ. נתונים בתיקיית 
קרטון. מצב טוב. כתמים ומעט קרעים. פגמים בתיקיית הקרטון. 

פתיחה: $300

105. "Poland" – Moshe Vorobeichik 

Poland, by Moshe Vorobeichik-Raviv. Tel Aviv, [1946]. 
Portfolio containing 10 photograph prints of Jewish 
figures in Poland.
"The photos compiled here were taken while 
travelling through Poland during the pre-war years. I 
meant only to "catch" here and there the typical and 
interesting, from an illustrative-photographic angle 
only, and these photos do not represent the entirety 
of Polish Jewry".
Originally Vorobeichik planned to publish an 
additional series of photos but the project was not 
feasible since "there was a shortage of paper and 
bad printing conditions". The portfolio includes the 
original cover leaf (the title "Poland" printed in red, on 
the background of a "Yizkor" prayer commemorating 
the Namyriv 1648 victims) and a leaf with a poem by 
Avraham Broides. [1] leaf (cover); [2] leaves; [10] plates; 
[1] leaf, 27 cm. In a cardboard portfolio. Good condition. 
Stains and minor tears. Damages to cardboard portfolio.

Opening price: $300 
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107. Walter Zadek – Photographs of Helmar 
Lerski

Walter Zadek (1900-1992), fourteen photos of the 
photographer Helmar Lerski (1871-1956). [Tel-Aviv, 
1930s-40s].
Fourteen b/w professional photos by Walter Zadek – 
portraits of Helmar Lerski and photos taken during 
a photography workshop led by Lerski. Impressive 
cooperation between two artistic photographers, 
among the prominent photographers in Eretz Israel, 
prior to 1948.
 Helmar Lerski was born in Strassburg to a family
 of Polish immigrants. During his youth he travelled
 through various countries. In 1893 he immigrated to
 the United States and was involved with theater. In
 1910 he opened a photography studio in Milwaukee,
 and later, taught photography. Lerski returned to
 Europe in 1915 and settled in Berlin, where he became
 part of the cinema industry. Lerski was famous mainly
 for his staged portrait photos. His style was expressive,
 using lighting to create sharp contrast and light and
 shade effects. In 1932 he moved to Eretz Israel, settled
 in Tel-Aviv, and worked as a portrait photographer
 and film director. His apartment in Tel-Aviv served as
 a permanent meeting point for local photographers
 (Lerski served as an honorary chairman of "Association
 of Professional Photographers in Eretz Israel"). He
held workshops on the roof of his house where he

טוב.  כללי  מצב  משתנה.  מצב  )עברית(.  בעפרון  צדק,  של  ידו 
שבעה תצלומים נתונים בפספרטו נאה. 

צילומים  עובדות,  ידיים  לרסקי,  "הלמר  מצורף:  קטלוג  ראה 
משנות ה-40", קטלוג תערוכה במוזיאון ישראל. אוצר: ניסן פרז. 
ירושלים, 2011. )חלק מן התצלומים שלפנינו מתועדים בקטלוג(. 

פתיחה: $1000

demonstrated his methods to colleagues and students.
One of the workshops, during which Lerski 
demonstrated use of mirrors, was documented by 
the photographer Walter Zadek, founder of the 
“Association of Professional Photographers in Eretz 
Israel”. Presented are four photos by Zadek which 
were taken during this workshop, and portray Lerski 
during work, as well as ten portrait photos of Lerski. 
The portraits were taken by Zadek in the same 
expressive style typical of Lerski.
11 photos, ca. 6X8.5 cm, signed by hand by Zadek, in 
pen, (English); three photos 6X6 cm, signed by hand by 
Zadek, in pencil (Hebrew). Condition varies. Overall good 
condition. Seven photos are in a fine passé par-tout.
See enclosed catalogue: “Helmar Lerski, Working 
Hands, Photographs from the 1940s”, catalogue of 
an exhibition in the Israel Museum. Curator: Nissan 
Perez. Jerusalem, 2011. (Some of the photos in this 
collection are documented in the catalogue).

Opening price: $1000

107. ָוְלֶטר ָצֵדק – תצלומים של ֶהְלַמר ֶלְרסקי

הצלם  של  תצלומים  ארבעה-עשר   ,)1900-1992( צדק  ולטר 
הלמר לרסקי )1871-1956(. ]תל-אביב, שנות ה-30-40[. 

 - צדק  ולטר  מאת  איכותיים  שחור-לבן  תצלומי  עשר  ארבעה 
פורטרטים של הלמר לרסקי ותצלומים מסדנת צילום בהנחייתו. 
שיתוף-פעולה מרשים בין שני צלמים-אומנים, מחשובי הצלמים 

בארץ ישראל בשנים שלפני קום המדינה.
מפולין.  מהגרים  למשפחת  בשטרסבורג  נולד  לרסקי  הלמר 
בנעוריו נדד בין מדינות שונות. בשנת 1893 היגר לארה"ב ועסק 
בתיאטרון. בשנת 1910 פתח סטודיו לצילום במילווקי, ובהמשך 
עסק גם בהוראה. ב-1915 חזר לאירופה והשתקע בברלין, שם 
היה מעורב בתעשיית הקולנוע. לרסקי התפרסם בעיקר הודות 
התאפיינו  תצלומיו  יצר.  אשר  המבוימים  הדיוקנאות  לתצלומי 
בתאורה  קפדני  שימוש  באמצעות  הנוצר  אקספרסיבי,  בסגנון 
בשנת  יחודיים.  וצל  אור  ומשחקי  חריפה  ניגודיות  היוצרת 
בצילום  ועסק  בתל-אביב,  השתקע  ישראל,  לארץ  עלה   1932
דיוקנאות ובקולנוע. דירתו של לרסקי בתל-אביב שימשה מקום 
כיו"ר כבוד של  )לרסקי שימש  מפגש קבוע לצלמים המקומיים 
"התאחדות הצלמים המקצועיים בארץ-ישראל"(. על גג ביתו אף 

ערך סדנאות בהן הדגים את שיטותיו לפני עמיתיו ותלמידיו. 
תועדה  במראות,  שימוש  לרסקי  הדגים  בה  הסדנאות,  אחת 
ולטר צדק, מייסד "התאחדות הצלמים המקצועיים  בידי הצלם 
בארץ-ישראל". לפנינו ארבעה תצלומים מאת צדק אשר צולמו 
במהלך הסדנא, והמציגים את לרסקי במהלך עבודתו, וכן עשרה 
תצלומי-דיוקן של לרסקי. את תצלומי הדיוקן צילם צדק בסגנון 

האקספרסיבי האופייני לדיוקנאות שצילם לרסקי עצמו. 
של  בחתימת-ידו  חתומים  בקירוב,  ס"מ   6X8.5 תצלומים,   11
צדק, בעט )אנגלית(; 3 תצלומים, 6X6 ס"מ, חתומים בחתימת-
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109. אלבום תצלומים – המוסד החינוכי "שומריה", 1948

אלבום תצלומים המתעד את פעילות המוסד החינוכי "שומריה" 
בקיבוץ משמר העמק, ]1948 בקירוב[. 

איכותיים המתעדים את פעילות המוסד  26 תצלומים  באלבום 
ביקורו  היתר,  בין  בהם,  נראים  העצמאות.  מלחמת  בתקופת 
נשק,  בניין שנפגע מהפצצה, שומר עם  ויצמן במוסד,  חיים  של 
בשנת  שהוקם  המוסד,  ועוד.  נשק,  כלי  עם  תלמידים  תהלוכת 
1931, היה למוסד החינוכי הראשון של תנועת "השומר הצעיר". 
הבניין  בצורת  המעוצבת  נחושת  לוחית  האלבום  כריכת  על 
 9X13 12 ס"מ + 8 תצלומיםX18 המרכזי של המוסד. 18 תצלומים

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

109. Photo-Album – "Shomriya" Educational 
Institute, 1948

Photo album documenting activities at the 
educational institute "Shomriya" in Kibbutz Mishmar 
HaEmek, [ca. 1948].
26 professional photos documenting the institute's 
operations during the War of Independence. 
Featured, among others, Chaim Weizmann visiting the 
institute, a building hit by a bomb, an armed guard, 
parade of pupils with arms, and more. The institute, 
established in 1931, was the first educational institute 
of "HaShomer HaTza'ir" movement. On the album 
binding – a copper plaque, designed as the central 
building of the institute. 18 photos: 12X18 cm + 8 
photos: 9X13 cm. Good condition.

Opening price: $300

108. Photo-Album – Tnuva Haifa – Meyer 
Sisters / Loewenheim

An official presentation photograph album of 
the Tnuva dairy company, documenting the 
early years of the company’s factory in the city 
of Haifa. 1940. An interesting photographic 
record of the early pioneer period of one of 
the young country’s most important – and 
longest-lasting – industrial enterprises.
Thirty-one professional black and white 
photographs, documenting the operations 
of the Haifa Tnuva plant, its facilities, 
architectural structure, workers and directors, 
and more. Pasted to leaves and bound in a 
cardboard folder-like case, with the Tnuva 
logo pasted on the front cover.
Six of the photographs (signed in pencil 
“S.G. Meyer, Haifa”) are by the photographer 
sisters Charlotte (Lotta) (1911-1978) and Margaret 
(Gerda) (1913-1993) Meyer, active 1934 to 1957, who 
specialized in photography of industrial buildings and 
architectural themes. Twenty-four of the photographs 
are by Z. Loewenheim, another renowned Haifa-
based Eretz Israel architectural photographer, and are 
stamped on the verso with his ink-stamp. One photo 
is not signed.
The album was presented to Mr. P. Koenigsberg, a 
Dutch dairy engineer who emigrated to Eretz Israel 
in 1933 and started to work in the local dairy industry 
at Tnuva. His name is on the cover and a dedication 
to him appears on the first page. Dated March 1940.
Dimensions of the photographs vary, from ca.11.5x17cm 
to 7.5x11cm. Good condition. Minor stains to some leaves. 
Some stains and glue residue to the cardboard case. Cover 
string ties partly torn.

Opening price: $500

108. אלבום תצלומים – "תנובה" חיפה – האחיות מאייר 
/ לוונהיים

אלבום תצלומים ייצוגי של חברת "תנובה", המתעד את הפעילות 
בשנים הראשונות של מפעל החברה בעיר חיפה, 1940. 

פעילות  נאים, המתעדים את  31 תצלומי שחור-לבן מקצועיים 
המפעל על מתקניו השונים, מבנהו, עובדי המפעל ומנהליו, ועוד. 
סמל  עם  תיקיה,  דמוי  קרטון  במארז  ונתונים  לדפים  מודבקים 

חברת "תנובה" על חזיתו.
הצלמות  בחתימת  בעפרון,  הדף,  על  חתומים  מהתצלומים   6
מאיר,  ג.  "ש.  מאייר,  )גרדה(  ומרגרט  )לוטה(  שרלוטה  האחיות 
לוונהיים  ז.  הצלם  בחותמת  האחורי  בצדם  חתומים   24 חיפה"; 

)Loewenheim(, חיפה; תצלום אחד אינו חתום.
פ' קניגסברג, מהנדס הולנדי שעלה לארץ  האלבום הוענק למר 
בחברת  החלב  בתעשיית  כמומחה  לעבוד  והחל   1933 בשנת 
וכן נכתבה הקדשה לכבודו בדף  תנובה. שמו מופיע על המארז 

הראשון, מתוארכת – מרץ 1940. 
גודל התצלומים משתנה, 11.5X17 ס"מ עד 7.5X11 ס"מ בקירוב. 
מצב טוב. מעט כתמים על דפי הנייר. כתמים ושאריות דבק על 

מארז הקרטון; שרוכי המארז קרועים בחלקם. 

פתיחה: $500
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111. ארבעה-עשר תצלומים – עליית יהודי מרוקו

יהודי  עליית  את  המתעדים  שחור-לבן  תצלומי  עשר  ארבעה 
מרוקו לארץ ישראל. ]שנות ה-50[. צלם לא ידוע. 

קבלת  העולים:  במסע  שונים  שלבים  מתועדים  בתצלומים 
ס"מ.   18X24 ועוד.  חיי מעברה,  אניית המעפילים,  הפספורטים, 

מצב טוב.

פתיחה: $300

111. Fourteen Photographs – Aliyah of Moroccan 
Jews

Fourteen black and white photos documenting the 
Aliyah of Moroccan Jews to Eretz Israel. [1950s]. 
Unknown photographer.
The photos portray various stages of the journey: 
receipt of passports, a ship, life in a Ma'abara, and 
more. 18X24 cm. Good condition.

Opening price: $300

110. Collection of Historic Photographs, 1940s

Eleven press photos depicting historic events. Second 
half of 1940s (some later prints).

· Folk celebrations following the UN Declaration on 
November 29, 1947 (two different photos). · "The ship 
"Exodus" upon arrival to Eretz Israel (several photos) 
+ a negative for printing. · Chaim Weizmann presents 
a Torah Book to US President Harry Truman, 1948. · 
Chaim Weizmann's swearing in ceremony as President 
of Israel. · Two women in Xylotimbou detention 
camp in Cyprus. · David Remez, Moshe Sharet, Dov 
Yossef and David Hacohen visiting a detention camp 
in Latroun. · Bulletin Board in Jerusalem with notices 
calling to join the Brigade, and other items. Size varies: 
9X13 cm to 20X25 cm. Overall good condition.

Opening price: $250

110. לקט תצלומים היסטוריים, שנות ה-40

היסטוריים.  אירועים  המתעדים  עתונות  צילומי  אחד-עשר 
המחצית השניה של שנות ה-40 )חלקם הדפסות מאוחרות(.

בנובמבר  ב-29  האו"ם  עצרת  הכרזת  לאחר  עממיות  חגיגות   ·
1947 )שני תצלומים שונים(. · האנייה "אקסודוס" בהגיעה לארץ, 
1947 )מספר תצלומים( + נגטיב לדפוס. · חיים ויצמן מוסר ספר 
תורה לנשיא ארה"ב הארי טרומן, 1948. · טקס השבעתו של חיים 
ויצמן לנשיא המדינה. · שתי נשים במחנה המעצר קסילוטומבו 
בביקור  הכהן  ודוד  יוסף  שרת, דב  משה  רמז,  דוד   · בקפריסין. 
כרזות  עם  בירושלים,  מודעות  לוח   · בלטרון.  מעצר  במחנה 
 9X13 ,הקוראות לגיוס לבריגדה, ופריטים נוספים. גודל משתנה

ס"מ עד 20X25 ס"מ. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

110111



72  |  יוני 2015  

113. אלבום תצלומים – "בנייני האומה" בירושלים

20 תצלומים של "בנייני האומה" בירושלים, לאחר חניכת המבנה. 
צילום: "קרן אור" ]משה גרוס[, חיפה, ]1956 בקירוב[. 

בידי  תוכנן  אשר  המבנה  של  איכותיים  שחור-לבן  תצלומי 
החיצונית  צורתו  השונים,  אולמותיו  על  רכטר,  זאב  האדריכל 

ועיצוביו הארכיטקטוניים. 
הצלם, משה גרוס, יליד לייפציג 1925, עלה לארץ ב-1933. שירת 
בפלמ"ח ועסק בסיורי צילום ובהכנת תיקי מבצעים עבור יחידת 
המודיעין של הארגון. ב-1956 הקים את מחלקת הצילום בחברת 
במדינת  תשתיות  הקמת  של  רבים  פרויקטים  תיעד  החשמל; 
ניכרת השפעת  בתצלומיו  אדריכלות.  כצלם  ופעל רבות  ישראל 
באירופה.  ה-30  שנות  של  החדש"  "הצילום  של  האסתטיקה 
תצלומים 18X23 ס"מ, מודבקים לדפי אלבום 25.5X35 ס"מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $400

113. Photo-Album – "Binyanei Ha'Uma" in 
Jerusalem

20 photos of "Binyanei Ha'Uma" (The International 
Convention Centre) in Jerusalem, taken after the 
building was inaugurated. Photography: "Keren Or" 
[Moshe Gross], Haifa, [ca. 1956].
Professional b/w photos of the building planned by 
architect Ze'ev Rechter, the halls, the outside shape 
and the architectural design.
Photographer Moshe Gross, native of Leipzig 1925, 
made Aliya to Eretz Israel in 1933. Served in the 
Palmach and was involved in photography tours and 
preparation of operation files for the intelligence unit 
of the Irgun. In 1956 he founded the photography 
department of the Electric Company; documented 
infrastructure projects in the country and was involved 
in architectural photography. His photos transmit the 
aesthetic influence of "New Photography" of the 
1930s in Europe. Photos: 18X23 cm, pasted to album 
leaves: 25.5X35 cm. Good condition.

Opening price: $400 

"אהל",  בתיאטון  נדב  רחל  למופע מחול של  תוכניה  מצורפת   ·
.1950

סה"כ 30 תצלומים. מצב משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

112. Collection of Photographs – Dancer Rachel 
Nadav

Collection of photos of the dancer Rachel Nadav – 
album with photos of dance and studio photos.
Nadav (1912-2003), Israeli ballet dancer, born in Aden 
(Yemen). In 1933 Nadav joined the ballet company 
of the dancer and choreographer Rina Nikova, a 
pioneer classic ballet dancer in Eretz Israel. Nadav 
became leading dancer of Nikova's "Yemenite Ballet 
Company" and performed around the country and 
abroad. In the early 1940s she founded a ballet 
company and integrated classic dances with Yemenite 
dances, influenced by Nikova's school, and inspired by 
biblical texts.

· Album containing twenty four photos of Rachel 
Nadav and other dancers. [1940s?]. Professional 
b/w photos, portraying Rachel Nadav alone or with 
other dancers, in oriental dances (outdoor photos). It 
is possible that the photos, or some of them, were 
taken by Zoltan Kluger. See attached material (photo 
by Zoltan Kluger, similar to one of the photos in the 
album, which appeared in "Davar" newspaper in 
1949). 24 photos, average size: 15X12 cm, mounted on 
the album leaves. Album: 32X21 cm.

· Five studio photos of Rachel Nadav. Not signed. One 
photo appears in two copies. 20.5X26 cm.

· Photo of Rachel Nadav, dancing, with a basket on 
her head. Signed: Riwkin (?). 20.5X25 cm. See this 
photo in the book "Dancing with the Dream: The 
Development of Artistic Dance in Israel 1920-1964", 
Ruth Eshel. Sifriyat Po'alim, HaSifriya LeMachol 
BeIsrael, 1991, p. 40.

· Enclosed is a program of a performance by Rachel 
Nadav in "Ohel" theater, 1950.
Total of 30 photos. Condition varies. Overall good 
condition.

Opening price: $250

112. לקט תצלומים – הרקדנית רחל נדב

ריקוד  תצלומי  אלבום   – נדב  רחל  הרקדנית  של  תצלומים  לקט 
ותצלומי סטודיו. 

)תימן(.  עדן  ילידת  ישראלית,  בלט  רקדנית   ,)1912-2003( נדב 
בשנת 1933 הצטרפה ללהקת הבלט של הרקדנית והכוראוגרפית 
בהמשך  ישראל.  בארץ  הקלאסי  הבלט  מחלוצות  ניקובה,  רינה 
ניקובה,  של  התימני"  הבלט  ב"להקת  הראשית  לרקדנית  היתה 
עמה הופיעה ברחבי הארץ ובחו"ל. בראשית שנות ה-40 הקימה 
להקת מחול משלה, בה שילבה, בהשפעת אסכולת ניקובה, מחול 

קלאסי עם ריקוד תימני, ושאבה השראה מטקסטים תנ"כיים. 
ורקדניות  נדב  רחל  של  תצלומים  וארבעה  עשרים  ובו  אלבום   ·

נוספות. ]שנות ה-40?[.
נדב,  רחל  תצלומי שחור-לבן אמנותיים המציגים את הרקדנית 
אוריינטלי  ריקוד  בקטעי  נוספות,  רקדניות  עם  יחד  או  לבדה 
בידי  צולמו  חלקם,  או  כולם  והתצלומים,  ייתכן  חוץ(.  )צילומי 
זולטן קלוגר. ראה חומר מצורף )תצלום מאת זולטן קלוגר, דומה 
"דבר"  בעתון  הופיע  אשר  שלפנינו,  באלבום  התצלומים  לאחד 
24 תצלומים, 15X12 ס"מ בממוצע, מודבקים על  בשנת 1949(. 

דפי האלבום. אלבום 32X21 ס"מ.
תצלום  חתומים.  אינם  נדב.  רחל  של  סטודיו  תצלומי  חמשה   ·

אחד מופיע בשני עותקים. 20.5X26 ס"מ. 
· תצלום של רחל נדב, במהלך ריקוד, עם סל על ראשה. חתום: 
עם  "לרקוד  בספר  זה  תצלום  ראה  ס"מ.   20.5X25  .)?(  Riwkin
החלום, ראשית המחול האמנותי בארץ ישראל 1920-1964", רות 

אשל. ספרית פועלים, הספריה למחול בישראל, 1991, עמ' 40. 

112



מסעות בארץ ישראל, מפות, צילום, גלויות וגרפיקה     |  73

114. Collection of Photographs – Israeli Films, 
1967-1971

Twenty six b/w photos of Israeli films, [ca. 1967-1971].
Some of the leading cinema actors of the period are 
portrayed in the photos: Haim Topol, "Hagashash 
Hachiver" members, Bomba Zur, Asi Dayan and 
others. Among the photographs: · Seven photos 
of the film "Arvinka" (1967) directed by Ephraim 
Kishon, starring Haim Topol, Avner Hizkiyahu, Shaike 
Ophir, and others. · Photo of the film "Hu Halach 
BaSadot"(1967). · Three photos of the film "Te'alat 
Blaumilch" (1969) directed by Ephraim Kishon starring 
Shaike Ophir, Bomba Zur, Nissim Azikri, Uri Zohar, and 
others. · Some additional photos. Lot of 26 photos, ca. 
18X24 cm. Good condition.

Opening price: $250

ישראליים,  קולנוע  סרטי   – תצלומים  לקט   .114
1967-1971

קולנוע  סרטי  מצילומי  שחור-לבן  תצלומי  וששה  עשרים 
ישראליים, ]1967-1971 בקירוב[. 

בתצלומים נראים כמה ממיטב שחקני הקולנוע הישראליים של 
צור,  בומבה  "הגשש החיוור",  טופול, חברי  חיים  אותה תקופה: 
הסרט  מצילומי  תצלומים  שבעה   · ביניהם:  ואחרים.  דיין  אסי 
"ארבינקא" )1967( בבימויו של אפרים קישון ובכיכובם של חיים 
מתוך  תצלום   · ואחרים.  אופיר,  שייקה  חזקיהו,  אבנר  טופול, 
הסרט "הוא הלך בשדות" )1967(. · שלושה תצלומים מצילומי 
קישון  אפרים  של  בבימוי   )1969( בלאומליך"  "תעלת  הסרט 
ובכיכובם של שייקה אופיר, בומבה צור, ניסים עזיקרי, אורי זהר, 
ס"מ   24X18 תצלומים,   26 סה"כ  נוספים.  תצלומים   · ואחרים. 

בקירוב. מצב טוב. 

פתיחה: $250
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116. פתח-תקוה – לקט גלויות בהוצאת י"מ ששה-הלוי

י"מ  הוצאת  פתח-תקוה.  המושבה  תצלומי  עם  גלויות  תריסר 
י"מ ששה-הלוי פתח תקוה אצל   / א"י  ששה-הלוי פתח תקוה 

יפו א"י. ]שנות העשרה של המאה ה-20[.
יהושע  רחוב   · צפונית-מערבית.  מצד  המושבה   · תקוה:  פתח 
גן   · הפועלים.  בית   · התזמורת.   · הרצל.  מגרש   · שטמפפר. 
ילדים, יק"א. · חבישת תפוחי-זהב. · יהודי מתימן. · ילדי אכר. · 

רחוב יפו. · אספת הגרן. · רחוב חובבי ציון. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

116. Petach-Tikva – Postcards Collection – Y. M. 
Shisha-Halevi

A dozen postcards featuring photos of Petach-Tikva. 
Printed by "Y. M. Shisha-Halevi Petach-Tikva Eretz 
Israel" / "Y.M. Shisha-Halevi Petach-Tikva near Jaffa 
Eretz Isrel". [1910s]. 
Petach-Tikva: · The Moshava from north-west. · 
Yehoshua Stampfer Street. · Herzl Yard. · The 
Orchestra.· Workers' House. · Kindergarten, J.C.A.· 
Wrapping Oranges. · A Yemenite Jew. · A Peasant's 
children. · Jaffa Street. · Granary gathering. · 
Hovevei Zion Street. Overall good condition.

Opening price: $500

115. אלבום פרחי ארץ הקדושה, הוצאת "צבי קדש"

"צבי קדש". דפוס  ירושלם, הוצאת  אלבום פרחי ארץ הקדושה, 
)ליטוגרפי( מונזון, 1890 בקירוב.

בדפי האלבום מודבקות 12 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 בינוני-טוב, שדרה חסרה, מחוזקת בנייר דבק. 
האחורית.  הכריכה  על  בעלים  חותמת  אחד.  פרגמנט  נייר  חסר 

קרעים בפינות הדפים.

פתיחה: $500

115. Album – Flowers of the Holy Land, "Zvi 
Kodesh" Publishing

Album of Holy Land flowers, Jerusalem, "Zvi Kodesh" 
publishing. Monsohn (lithographic) printing press, 
ca.1890.
The album contains 12 colorful postcards – sites in 
Eretz Israel, settlements, and the first Jerusalem 
neighborhoods – and pressed flowers on the parallel 
leaves.
Olive-wood binding with the inscription "Yerushalem" 
(Hebrew) and "Jerusalem".
10.5X16 cm. Fair-good condition, missing spine, fastened 
with adhesive tape. One tissue guard missing. Ownership 
ink stamp on back cover, tears to corners of leaves.

Opening price: $500115

116



מסעות בארץ ישראל, מפות, צילום, גלויות וגרפיקה     |  75

118. לקט גלויות - מזכרת מביקור הקיסר בירושלים

השני  וילהלם  הקיסר  של  ביקורו  לכבוד  שנדפסו  גלויות   16
בירושלים, בשנת 1898. הוצאות שונות, גרמניה. 

בגלויות מופיעים דיוקנו של הקיסר לבדו או עם אשתו הקיסרית 
אוגוסטה ויקטוריה על רקע מראות שונים מירושלים )הר הבית, 
חזקיהו,  בריכת  הגרמנית,  המושבה  שמנים,  גת  הזיתים,  הר 
כנסיית הגואל ועוד(. בנוסף, מוצגות בגלויות סצנות המבוססות 
על תצלומים מביקורו של הקיסר בירושלים. 6 מהגלויות לא היו 

בשימוש. מצב משתנה. גלויה אחת מופיעה פעמיים.

פתיחה: $500

118. Postcards Collection – Souvenir from the 
Emperor's Visit to Jerusalem

16 postcards printed in honor of the visit of Emperor 
Wilhelm II to Jerusalem, in 1898. Various publishers, 
Germany.
The portrait of the emperor alone or with his wife, 
Empress Augusta Victoria, on the background of 
different views (Temple Mount, Mount of Olives, 
Gethsemane, German Colony, Hezekiah's Pool, 
Church of the Redeemer, and more). In addition, the 
postcards portray scenes based on photos from the 
emperor's visit to Jerusalem. 6 postcards have not 
been used. Condition varies. One postcard appears twice.

Opening price: $500

117. Collection of JNF Postcards – Given to Jacob 
Israël de Haan

9 JNF postcards, "Donation for Trees" and "Donation 
for Olive Trees", presented to Adv. Jacob Israël de 
Haan for his donations to JNF for planting trees. 
Germany and Holland, [ca.1913 -1918]. 
De Hann's name is inscribed on all of the postcards, by 
hand or typewritten.
De Hann (1881-1924) – jurist, journalist and poet, born 
in Holland. De Haan was a Zionist activist who became 
religiously committed, moved to Eretz Israel and 
joined the ultra orthodox congregation in Jerusalem. 
Amongst other activities he organized a Haredi 
Jews delegation to Emir Abdulla, King of Jordan, as 
part of his endeavors to hinder the Zionist plan. De 
Haan was assassinated – this was considered the first 
political assassination in Eretz Israel. Good to very good 
condition. One postcard was used. Slight flakings.

Opening price: $250

117. לקט גלויות קק"ל – נתנו ליעקב ישראל דה האן

הקרן  של  לעצי-ז]י[תים"  ו"תרומה  לעצים"  "תרומה  גלויות   9
כנגד  האן  דה  ישראל  יעקב  לעו"ד  שניתנו  לישראל,  הקימת 
והולנד,  תרומות לנטיעת עצים, שהרים לטובת הקק"ל. גרמניה 

]1913 עד 1918 בקירוב[.
במכונת  או  יד  בכתב  האן,  דה  של  שמו  נכתב  הגלויות  כל  על 

כתיבה. 
הולנד.  יליד  ומשורר,  עיתונאי  - משפטן,   )1881-1924( האן  דה 
לחוגי  והצטרף  ישראל  לארץ  עלה  בתשובה,  שחזר  ציוני  פעיל 
אל  חרדית  משלחת  ארגן  היתר  בין  בירושלים.  החרדית  העדה 
התוכנית  לסיכול  ממאמציו  כחלק  ירדן,  מלך  עבדאללה  האמיר 
הראשון  הפוליטי  כרצח  שנחשבת  בהתנקשות  נרצח  הציונית. 
בארץ ישראל. מצב טוב עד טוב מאד. גלויה אחת נשלחה בדואר. 

קילופים קלים.

פתיחה: $250
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120. הקמת ופתיחת נמל תל-אביב – אוגדן גלויות

14 גלויות המציגות את תהליך בניית נמל-תל-אביב במהלך שנת 
1936. עברית ואנגלית.

וכו'.  תצלומי שחור-לבן המתארים משלוח הדרים, בניית המזח 
על עטיפת האוגדן נדפס הִּכתּוב "ברגשי הערצה מאת ועד תל-
אביב לנמל ותחבורה, אוצר מפעלי-ים בע"מ". מצב טוב. כתמים. 

מעט קמטים. 

פתיחה: $250

120. Postcard Binder – Establishment and 
Opening of Tel-Aviv Port

14 postcards, depicting the process of building the 
port of Tel-Aviv during 1936. Hebrew and English.
Black and white photos, depicting citrus transport, 
building the wharf, etc. On the binder appears a 
caption "With the compliments of Tel-Aviv Council for 
harbor and transport, Otzar Mifalei-Yam Ltd.". Good 
condition. Stains. Minor creases.

Opening price: $250

119. "Knesset Israel" Yeshivah in Hebron / First 
"Knesiya" of Agudat Israel in Vienna

1. Real-photo postcard, "Holy Yeshivah Knesset 
Israel in Hebron". Photo studio "Zion", I. Berliand, 
Jerusalem, [1920s].
Montage – photos of disciples and rabbis arranged 
in the shape of a Star of David, with photos of the 
Western Wall, Rachel's Tomb, and more. Stains, flaking 
to reverse.
2. Printed postcard, "Knesiya Gedola Rishona shel 
Agudat Israel Vienna, 1923". Frankfurt, 1923.
Artist name is printed on the reverse, [Samson] Fritz 
Schames. Miniature pinhole, stains and minor creases.

Opening price: $250

119. ישיבת "כנסת ישראל" בחברון / ה"כנסיה" הראשונה 
של אגודת ישראל בוינה

בעיה"ק  ישראל  כנסת  הקדושה  "הישיבה  מצולמת,  גלויה   .1
חברון". צלמניה "ציון", י. ברלינד, ירושלים, ]שנות ה-20[. 

עבודת מונטאז', שילוב של תמונות תלמידי ורבני הישיבה בצורת 
כתמים,  ועוד.  רחל,  הכותל המערבי, קבר  דוד, עם תמונות  מגן 

קילוף בצדה האחורי. 
2. גלויה מודפסת, "כנסיה גדולה ר]א[שונה של אגודת ישראל וין 

]וינה[ יום ג' אלול תרפ"ג". פרנקפורט, 1923. 
בצדה האחורי נדפס שם האמן, Samson] Fritz Schames[. נקב 

זעיר, כתמים ומעט קמטים. 

פתיחה: $250
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122. לקט גלויות

ואירופה,  ישראל  ארץ  ארצישראליות.  או  יהודיות  גלויות   111
]המחצית הראשונה של המאה ה-20[.

בן-דוב,  י.  אליהו,  האחים  הבאים:  המו"לים  של  גלויות  ביניהן, 
משה ארדמן, "לבנון", "סיני", "יהודיה", ועוד. ביניהן מספר גלויות 

מצולמות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450

122. Postcards Collection

111 Jewish or Eretz Israeli postcards. Eretz Israel and 
Europe, [first half of 20th century].
Including postcards by the following publishers: 
Eliyahu Brothers, Y. Ben-Dov, Moshe Erdman, 
"Levanon", "Sinai", "Yehudiya", and more, as well as 
several Real-photo postcards. Size and condition varies.

Opening price: $450

מחוברות.
נבחרות  ]עשר תמונות   10  Selected Pictures of Tel Aviv  .5
של תל-אביב[. עשר גלויות, נתונות במעטה מודפסת, בהוצאת 

Dr. Wilhelm Freyhan, תל-אביב. שלושה עותקים של הסט.
בהוצאת  גלויות  אוגדן   ,)Views of Haifa( חיפה"  "תמונות   .6

"האחים אליהו". 18 גלויות מחוברות. 
סה"כ 9 אוגדנים )אחד האוגדנים מופיע בשלושה עותקים(. מצב 

משתנה. 

פתיחה: $700

121. Collection of Postcard Binders – Photographs 
of Eretz Israel

Collection of postcard binders – photos of views and 
sites in Eretz Israel (Jerusalem, Tel-Aviv, Haifa, and 
more).
1. Twenty postcards with photos of Eretz Israel. 
Produced by "Tmuna", Jerusalem, 1935. Contained 
in a printed paper envelope: "20 Artistic Postcards 
'Tmuna', printed in Eretz Israel 1935"; the Maccabiah 
emblem and the inscription "Maccabiah Shniya" 
appear on the reverse of the envelope. Attached is 
a postcard, "Maccabia Shniya", designed by Franz 
Kraus and a promotional leaf ("Tmuna") in Hebrew, 
German, English and Arabic.
2. Jerusalem, 12 Postcards in Heliogravure from Artistic 
Photos by Lenhert & Landrock. A dozen postcards with 
photos of sites and figures in Jerusalem, contained 
in a printed paper envelope. Produced by Lenhert & 
Landrock, Cairo.
3. "Tel-Aviv", ten postcards produced by Ya'akov Ben-
Dov. Contained in a printed paper envelope (torn).
4. "The City of Tel-Aviv in Photos" (Best Regards from 
Tel-Aviv). Postcards binder produced by "Palphot", 
Herzlia. Six connected postcards.
5. Ten Selected Pictures of Tel Aviv. Ten postcards, 
contained in a printed envelope, produced by Dr. 
Wilhelm Freyhan, Tel Aviv. Three copies of the set.
6. "Views of Haifa" – postcards binder produced by 
"Eliyahu Brothers". 18 connected postcards.
Lot of nine binders (one binder appears in three copies). 
Condition varies.

Opening price: $700

121. לקט אוגדני גלויות – תצלומי ארץ ישראל

ישראל  בארץ  ואתרים  נופים  תצלומי   – גלויות  אוגדני  לקט 
)ירושלים, תל-אביב, חיפה, ועוד(.

1. עשרים גלויות עם תצלומים מארץ ישראל. הוצאת "תמונה", 
ירושלים, 1935.

נתונות במעטפת נייר מודפסת: "20 גלויות אמנותיות 'תמונה', 
סמל  נדפסו  המעטפת  של  האחורי  בצדה  תרצ"ה";  בא"י  נדפס 
המכביה והכיתוב "מכביה שניה". מצורפת גלויה "מכביה שניה" 
בעיצוב פרנץ קראוס וכן דף פרסום להוצאת "תמונה" בעברית, 

גרמנית, אנגלית וערבית. 
 Jerusalem, 12 Postcards in Heliogravure from Artistic .2
Photos by Lenhert & Landrock. תריסר גלויות עם תצלומי 
מודפסת.  נייר  בעטיפת  נתונות  בירושלים,  ודמויות  אתרים 

הוצאת Lenhert & Landrock, קהיר. 
נתונות  דב.  בן  יעקב  בהוצאת  גלויות  עשר  "תל-אביב",   .3

במעטפת נייר מודפסת )קרועה(. 
 Best Regards from( בתמונות"  תל-אביב  העברית  "העיר   .4
Tel-Aviv(. אוגדן גלויות בהוצאת "פלפוט", הרצליה. שש גלויות 
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125. אוסף גלויות - ירושלים

כ-240 גלויות עם תצלומים ואיורים של העיר ירושלים. מו"לים, 
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. חלקן אינן מחולקות. מצב משתנה. חלקן 

היו בשימוש.

פתיחה: $700

124. לקט ברכות "שנה טובה" מודפסות

30 ברכות "שנה טובה" מודפסות. אירופה, ארה"ב וארץ ישראל, 
1869 עד 1964 בקירוב.

 – "קלאסיים"  בפורמטים  טובה"  "שנה  ברכות   20 כולל  הלקט 
בצורת כרטיסים או אגרות, עם איורים וברכות מודפסות וכן 10 
ברכות מודפסות בפורמטים שונים )מברק, ברכה דמוית המחאה, 

דפים בודדים עם איורים צבעוניים, ועוד(. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

124. Collection of Printed "Shanah Tovah" 
Greeting Cards

30 printed "Shanah Tovah" greeting cards. Europe, 
USA and Eretz Israel, ca.1869 -1964.
Collection includes 20 "Shanah Tovah" greeting cards 
in "classical" formats – cards or greeting cards with 
illustrations and printed greetings and 10 greeting 
cards printed in various formats (telegram, greeting 
card shaped as a Bank check, single leaves with 
illustrations in color, and more). Size and condition 
varies.

Opening price: $250

123. הכותל המערבי – לקט גלויות

הכותל  של  ותצלומים  איורים  טובה",  "שנה  ברכות  גלויות,   63
וזמני- מקומות  מו"לים,  בירושלים.  העתיקה  והעיר  המערבי 
הדפסה שונים, ]סוף המאה ה-19 והמאה ה-20[. מספר גלויות 
מספר  משתנים.  ומצב  גודל  גלויות.   63 סה"כ  מחולקות.  אינן 

גלויות היו בשימוש. 

פתיחה: $600

123. Western Wall – Postcards Collection

63 postcards, "Shana Tovah" greeting cards, 
illustrations and photos of the Western Wall and the 
Old City of Jerusalem. Various publishers, locations 
and printing dates, [late 19th and the 20th century]. 
Several postcards are undivided. Lot of 63 postcards. 
Size and condition varies. Several used postcards.

Opening price: $600
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127. אוסף גלויות – ארץ ישראל

כ-300 גלויות ארצישראליות )נופים, אתרים וכו'(. מו"לים שונים, 
]רובן מהמחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

גלויות מאת המו"לים הבאים:  בין היתר,  אוסף מרשים, הכולל, 
)טבריה(,  רומן  ב.  בן-דוב,  יעקב  ארדמן,  משה  אליהו,  האחים 
גלויות  )בן-דוב(,  גלויות מסדרת הגדודים העבריים  קרן היסוד; 
משתנים.  ומצב  גודל  באירופה.  שנדפסו  גלויות  וכן  מצולמות, 

כמה מהגלויות מופיעות במספר עותקים.

פתיחה: $500

127. Postcards Collection – Eretz Israel

About 300 Eretz-Israeli postcards (views, sites etc). 
Various publishers, [mostly from the first half of the 
20th century]. 
An impressive collection which includes, among 
others, postcards by the following publishers: Eliyahu 
Brothers, Moshe Erdman, Ya'akov Ben-Dov, B. Roman 
(Tiberias), Keren HaYesod; postcards from the Jewish 
Legion series (Ben-Dov), real photo postcards, as well 
as postcards printed in Europe. Size and condition 
varies. Some postcards appear in several copies.

Opening price: $500

126. אוסף גלויות – העיר תל-אביב

כ-230 גלויות המתעדות את העיר תל-אביב בעשורים הראשונים 
של  הראשונה  מהמחצית  ]רובן  שונים,  מו"לים  הקמתּה.  לאחר 

המאה ה-20[. 
גלויות מאת המו"לים הבאים:  בין היתר,  אוסף מרשים, הכולל, 
האחים אליהו, "ספרות" )בנימין ברלוי(, משה ארדמן, יעקב בן-
דוב, קרוגליאקוב, ועוד. כן נמצאות באוסף גלויות מסדרת הקמת 
שנדפסו  וגלויות  ייחודיות  מצולמות  גלויות  בתל-אביב,  הנמל 
בפולין, צ'כוסלובקיה, גרמניה וארה"ב. גודל ומצב משתנים. כמה 

מהגלויות מופיעות במספר עותקים.

פתיחה: $500

126. Postcards Collection – City of Tel-Aviv

About 230 postcards which document the city of 
Tel-Aviv during its first several decades. Various 
publishers, [most of the postcards are from the first 
half of the 20th century].
Impressive collection which includes, among others, 
postcards by the following publishers: Eliyahu 
Brothers, "Safrut" (Binyamin Barlevi), Moshe Erdman, 
Ya'akov Ben-Dov, Krugliakov, and more. The collection 
also includes postcards from the series of Tel-Aviv port 
construction, unique real-photo postcards printed in 
Poland, Czechoslovakia, Germany and the USA. Size 
and condition varies. Some of the postcards appear in 
several copies.

Opening price: $500

125. Postcards Collection – Jerusalem

About 240 postcards with photos and illustrations of 
Jerusalem. Various publishers, locations and dates of 
printing. [Late 19th century through first half of 20th 

century]. A diverse and comprehensive collection, 
including postcards printed by publishers and printers 
who printed and distributed postcards in Eretz 
Israel as well as postcards printed abroad. Some are 
undivided. Condition varies. Some used.

Opening price: $700
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129. Postcards Collection – "Bezalel"

114 postcards related to the national museum and 
art academy "Bezalel". Various printers and printing 
dates, [early to mid-20th century].
Among the postcards: postcards with the portrait of 
Prof. Boris Schatz, reproduction of illustrations by 
leading "Bezalel" artists Abel Pann, Ze'ev Raban, Meir 
Gur-Aryeh; relief works by Moshe Murro, postcards 
produced by Ya'akov Ben-Dov, and more. Size and 
condition varies.

Opening price: $400

130. אוסף גלויות – יהודי ארצות המזרח

המזרח.  ארצות  יהודי  של  וציורים  צילומים  עם  גלויות  כ-170 
מו"לים שונים, ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

ביניהן, כ-100 גלויות המתעדות את יהודי תוניסיה ועוד עשרות 
טורקיה,  סוריה,  בלבנון,  היהודים  חיי  את  המתעדות  גלויות 
סלוניקי וערי יוון, וכן כמה גלויות המוקדשות ליהודי תימן. גודל 

ומצב משתנים. כמה מהגלויות מופיעות במספר עותקים.

פתיחה: $350

130. Postcards Collection – Jews of Eastern 
Countries 

About 170 postcards with photos and drawings of 
eastern countries Jews. Various publishers [first half 
of the 20th century].
Among the postcards, about 100 postcards 
documenting the Jews of Tunisia and dozens of 
postcards documenting Jewish life in Lebanon, Syria, 
Turkey, Thessaloniki and other Greek towns, and 
several postcards depicting Yemenite Jews. Size and 
condition varies. Some postcards appear in several copies.

Opening price: $350

129. אוסף גלויות – "בצלאל"

114 גלויות הקשורות בבית הנכאת הלאומי ובית הספר לאמנות 
"בצלאל". מו"לים וזמני הדפסה שונים, ]ראשית המאה ה-20 עד 

אמצע המאה ה-20[. 
ביניהן: גלויות עם דיוקנו של פרופ' בוריס שץ, רפרודוקציות של 
איורים מאת אמני "בצלאל" אבל פן, זאב רבן, מאיר גור-אריה; 
בן-דוב,  יעקב  בהוצאת  גלויות  מורו,  משה  של  תבליט  עבודות 

ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

128. אוסף גלויות – ציונות וחלוצים

כ-145 גלויות שעניינן ארגונים ציוניים, פעילות ציונית ופעילות 
ישראל,  ארץ  שונים,  מו"לים  ישראל.  בארץ  ופועלים  חלוצים 

אירופה וארה"ב, ]רובן מהמחצית הראשונה של המאה ה-20[.
עם  גלויות  ציוניים,  ארגונים  של  נדירות  גלויות  כולל  האוסף 
הקימת  הקרן  של  נדירות  גלויות  ציוניים,  מנהיגים  דיוקנאות 
קבוצתיים  תצלומים  עם  )בעיקר  מצולמות  גלויות  וכן  לישראל 
של קבוצות ציוניות באירופה(. כן כולל האוסף גלויות המתעדות 
פעילות חלוצית או תעשייתית בארץ ישראל. גודל ומצב משתנים. 

כמה מהגלויות מופיעות במספר עותקים.

פתיחה: $500

128. Postcards Collection – Zionism and Pioneers

About 145 postcards related to Zionist organizations, 
Zionist operations and pioneers and workers in Eretz 
Israel. Various publishers, Eretz Israel, Europe and the 
USA, [mostly from the first half of the 20th century].
The collection includes rare postcards of Zionist 
organizations, postcards with portraits of Zionist 
leaders, rare postcards of JNF as well as real-photo 
postcards (mainly with group photos of Zionist 
groups in Europe). The collection includes postcards 
documenting pioneer or industrial activity in Eretz 
Israel. Size and condition varies. Some of the postcards 
appear in several copies.

Opening price: $500
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Pop-Up – 132. אוסף ברכות "שנה טובה" נפתחות

23 ברכות פופ-אפ )Pop-Up( עם ברכות מודפסות, "לשנה טובה 
תכתבו" ו"שנה טובה". גרמניה, ]ראשית המאה ה-20[.

גודל  ועוד.  סירה,  בית-כנסת,  תל-אביב,  של  פנורמה  ביניהן: 
ממוצע: 22X27 ס"מ. מצב משתנה. בחלקם קרעים ופגמים קלים.

פתיחה: $600

132. Collection of Pop-Up "Shanah Tovah" Cards

23 Pop-Up cards with printed greetings, "LeShanah 
Tovah Tikatevu" and "Shanah Tovah". Germany, 
[early 20th century].
Among the cards: Panorama of Tel-Aviv, Synagogue, 
boat, and more. Average size: 22X27 cm. Condition 
varies. Minor tears and damages to some of the cards.

Opening price: $600

131. Postcards Collection – European Jewry

About 170 postcards with photos and illustrations of 
European Jews or Jewish scenes. Various publishers, 
[first half of 20th century].
Impressive collection which includes rare postcards, 
documenting Jewish life in Europe in photos, 
caricatures and illustrations. Numerous postcards with 
reproductions of works by Jewish painters: Moritz 
Oppenheim, Isidor Kaufman, Alfonse Levy, Shmuel 
Hirshenberg and more. Size and condition varies. Some 
appear in several copies.

Opening price: $300

131. אוסף גלויות – יהודי אירופה

כ-170 גלויות עם צילומים וציורים של יהודים אירופאיים או של 
סצינות יהודיות. מו"לים שונים, ]המחצית הראשונה של המאה 

ה-20[. 
נדירות, המתעדות את הווי החיים  גלויות  אוסף מרשים הכולל 
גלויות  ובאיורים.  בקריקטורות  בצילום,  באירופה,  היהודיים 
רבות עם רפרודוקציות של ציורים מאת ציירים יהודיים: מוריץ 
אופנהיים, איזידור קאופמן, אלפונס לוי, שמואל הירשנברג ועוד. 

גודל ומצב משתנים. כמה מהגלויות מופיעות במספר עותקים.

פתיחה: $300

130131
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חתימות וכתבי יד, ארכיונים, ספרות עברית ועתונות, 
ספרות יידיש 

Manuscripts and Autographs, Archives, Hebrew Literature 
and Periodicals, Yiddish Literature 

בלה  אביה,   .1921 ביולי  בבודפשט  נולדה  סנש   )Anikó( חנה 
בת  בהיותה  ונפטר  ועתונאי  מחזאי  ילדים,  סופר  היה  סנש, 
ובשנת  הציונית  התנועה  אחר  נמשכה  בנעוריה  שנים.  שש 
בבית  למדה  לארץ  הגיעה  לאחר  ישראל.  לארץ  עלתה   1939
הספר החקלאי לבנות של חנה מייזל-שוחט בנהלל והצטרפה 

לקבוצה שהקימה את קיבוץ שדות-ים. 
בשנת 1943 התנדבה סנש לצבא הבריטי והצטרפה לקבוצת 
מהמאבק  כחלק  אירופה  אדמת  על  לצנוח  שנועדה  צנחנים 
בגרמניה הנאצית. ב-15 במרץ 1944 צנחו סנש וחבריה )ביניהם 
חביבה רייק ואנצו סירני( בקרואטיה, סמוך לגבול ההונגרי, שם 
חברו לקבוצת פרטיזנים מקומית. ביוני 1944 חצתה סנש את 
הגבול ההונגרי ונתפסה על ידי חיילים הונגרים; היא נשלחה 
סנש  בעינויים.  נחקרה  שם  הולדתה,  עיר  בבודפשט,  לכלא 
ובגידה  ריגול  באשמת  הונגרי  צבאי  דין  בבית  לדין  הועמדה 
במולדת, אך עוד בטרם הסתיים המשפט, הוצאה להורג ביום 
והיא בת 23 שנים בלבד. אלמונים הביאוה  7 בנובמבר 1944 
 1950 בשנת  בבודפשט.  היהודי  העלמין  בבית  ישראל  לקבר 

הועלו עצמותיה לארץ ונטמנו בהר הרצל בירושלים.

Hannah (Anikó) Szenes was born in Budapest on July 
1921. Her father Béla Szenes, an author of children's 
books, playwright and journalist, died when she was six 
years old. In her youth she was attracted to the Zionist 
movement and immigrated to Eretz Israel in 1939. When 
she arrived in Eretz Israel she studies in Hannah Meisel-
Shochat Girls' Agricultural School in Nahalal and joined 
a group that established Kibbutz Sdot Yam.
In 1943 Szenes volunteered to the British Army and 
joined a group of paratroopers meant to parachute on 
European territory as part of the struggle against Nazi 
Germany. On March 15 1944 Szenes and her colleagues 
(among them Haviva Reik and Enzo Sereni) parachuted 
in Croatia, near the Hungarian border, where they joined 
a local group of Partisans. In June 1944, Szenes crossed 
the Hungarian border and was captured by Hungarian 
soldiers; she was sent to prison in Budapest, her 
hometown, where she was tortured and interrogated. 
Szenes was taken to a Hungarian Court Martial and 
sentenced for espionage and treason, but before the 
trial was over, she was executed on November 7, 1944, 
at the age of 23. She was buried in the Jewish cemetery 
in Budapest. In 1950 Szenes was reinterred in Mount 
Herzl in Jerusalem. הקדשה  – ים  שדות  בקיבוץ  סנש  חנה  של  תצלום   .133

לגיורא סנש

תצלום של חנה סנש בחזית חדר האוכל בקיבוץ שדות ים, דצמבר 
 .1941

עת  אותה  שהתגורר  גיורא,  סנש,  של  אחיה  אל  נשלח  התצלום 
בצרפת במסגרת לימודיו שם. בצדו האחורי הקדשה בכתב-ידה 
של סנש, באנגלית: "אין לי תמונה טובה יותר לכן אני שולחת את 
זו, נלקחה לפני חדר האוכל של הקיבוץ בדצמבר 1941. האצבע 
על  ותשמור  טוב  ילד  להיות  לך  תזכיר  )המזהירה(  המצביעה 
בצדו  טוב. כתמים קלים  8.8X6.3 ס"מ. מצב  אנני".  עצמך, שלך, 

האחורי. 
מקור: עזבון חנה סנש. 

פתיחה: $10,000

133a
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133. Photograph of Hannah Szenes in Kibbutz 
Sdot Yam – Dedication to Giora Szenes

Photo of Hannah Szenes in front of the dining room 
in Kibbutz Sdot Yam, December 1941.
The photo was sent to her brother, Giora, who at 
the time lived and studied in France. On the reverse 
appears a dedication, handwritten by Szenes, in 
English: "I have not a better snap, so I send this, taken 
before the dining room of the Kibutz in XII 1941. The 
warning finger should remind you be a good boy and 
take care of your-self! Yours, Anny". 8.8X6.3 cm. Good 
condition. Minor stains on reverse.
Provenance: the estate of Hannah Szenes.

Opening price: $10,000

134. גלויה ששלחה חנה סנש אל אמּה – ירושלים, 1940

מכתב  האחורי  בצדה  רחל,  קבר  של  צילום  עם  מודפסת  גלויה 
שערכה  טיול  בזמן  בבודפשט,  אמּה  אל  סנש  חנה  שכתבה 
בירושלים ובסביבותיה. נשלח באמצעות סניף הדואר בבית-לחם 

ביום 30 באפריל 1940. הונגרית. 
בירושלים  מבלה  שאני  האגדיים  בימים  שלי,  היקרה  "אמא'לה 
רק  שולחת  אני  לכן  אמיתיים,  מכתבים  לכתיבת  מגיעה  איני 

אינספור נשיקות, אנני".
ידידי  גם  ברכות  הוסיפו  הגלויה,  ובשולי  מסנש  המכתב  לצד 
פקטה  מיהאי  בירושלים:  חנה  את  שאירחו  סנש,  משפחת 
שאניקו  כך  על  מאד  שמחים  "אנו  כתבה   )Mihály Fekete(
הגיעה אלינו לביקור. נשמח מאד אם כבוד הגברת גם תבקר כאן! 
בברכה חמה, מיהאי פקטה" וידידים נוספים כתבו "אנו שמחים 
עם אניקו ודרישת שלום חמה, בז'י סמושי, גבור ואידה, ונשיקות 
על היד מליוש פרידמן" )הונגרית(. 9X14 ס"מ. מצב טוב. חותמות 

דואר. קמטים קלים בשוליים. מעט קילופים. 
מקור: עזבון חנה סנש. 

פתיחה: $5000

friends of the Szenes family, who hosted Hannah in 
Jerusalem, added greetings: Mihály Fekete wrote: We 
are so glad that Anikó came to us for a visit. We will 
be glad if the respectful lady will also visit here! Warm 
greetings, Mihály Fekete”. Other friends wrote: “We 
are glad with Aniko and sending warm regards, Beji 
Samoshi, Gabor and Ida, and kisses on the hand 
from Layosh Friedman” (Hungarian). 9X14 cm. Good 
condition. Postal stamps. Minor creases at margins. Minor 
flaking.
Provenance: the estate of Hannah Szenes.

Opening price: $5000

134. Postcard Sent by Hannah Szenes to her 
Mother – Jerusalem, 1940

A printed postcard with a photo of Rachel's Tomb, on 
the reverse - a letter written by Hannah Szenes to her 
mother in Budapest, during a journey to Jerusalem 
and the vicinity. Sent through the post office in 
Bethlehem on April 30, 1940. Hungarian.
"My dear mother, during the legendary days that I 
spend in Jerusalem I have no time for writing real 
letters, so I send you only an endless number of kisses, 
Anny".
Next to the letter and on the margins of the postcards, 

134
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הצלב  באמצעות  לאמּה  סנש  חנה  ששלחה  מברק   .135
האדום – נהלל, 1941

נשלח  המברק  האדום.  הצלב  של  טופס  גבי  על  מודפס  מברק, 
מאת חנה סנש בזמן לימודיה בבית הספר החקלאי לבנות בנהלל 

אל אמּה )קטרינה( בבודפשט, 17 ביוני 1941. גרמנית. 
ליום  הלב  מכל  לבביים  איחולים  היקרים,  ]גיורא[  וג'ורג'  אמא 
עוד  ]בנהלל[  כאן  אשאר  כתמיד,  עובדת  בריאה,  אני  הולדתכם. 

חודשיים. אל תדאגו. כתבו! חנה". 
נדפסה תשובתּה של אמּה, שנכתבה  בצדו האחורי של המברק 
ָׂשַמְחִּתי בחדשות ממך, אך  "חמודתי,  כמה חודשים לאחר מכן: 
 Bourgoin-מה הלאה אחרי בית הספר? גיורי ]גיורא[ מתרגל ב
מצב  ס"מ.   23X14.5  .)"Mutter"( ידה  חתימת  עם  ]בצרפת[...", 

טוב. סימני קיפול. שיקום מקצועי בקוי הקיפול. 
מקור: עזבון חנה סנש. 

פתיחה: $1500

135. Telegram Sent by Hannah Szenes to her 
Mother through the Red Cross – Nahalal, 1941

Telegram, printed on a Red Cross form. The telegram 
was sent by Hannah Szenes during her studies in the 
Girls' Agricultural School in Nahalal to her mother 
(Catherine) in Budapest, June 17,1941. German. 
"Dear Mother and György [Giora], I congratulate 
you with all my heart for your birthday. I am healthy, 
working as always. I shall stay here [in Nahalal] 
two months more. Do not worry. Write! Hannah". 
On the reverse of the telegram, her mother's reply 
was printed. It was written several months later: 
"Sweetheart, I was happy with news from you, but 
what after school? Giory [Giora] is… in Bourgoin [in 
France]…" hand-signed by her mother ("Mutter"). 
23X14.5 cm. Good condition. Folding marks. Professional 
restoration at the folding lines.
Provenance: the estate of Hannah Szenes.

Opening price: $1500

135
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136. משה הס – מכתב בכתב-יד – בריסל, 1848

משה הס, מכתב בכתב-יד, ממוען לאחיו. בריסל, 1848. גרמנית. 
הס מספר לאחיו כי בכוונתו לייסד עתון בגרמניה, וכי עד אז הוא 

זקוק לעזרה כלכלית, שכן עודנו שקוע בחובות. 
אכן,  משכורת.  מקבל  איני  עדיין  אם  האחרון  במכתבך  "שאלת 
ידידי,  בקרוב נקים עתון בגרמניה; אודיע לך ברגע שזה יקרה... 
ד"ר דרונקה )Dronke(... הלווה לי 110 פראנק, והוא יאסוף אותם 

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

הקומוניסטים.

לאחר שנים רבות בהן היה הס מנותק לחלוטין מזיקתו היהודית, 
חל אצלו שינוי מהפכני, לאחר שמהפכות 1848 והתנועות לאיחוד 
גרמניה ואיטליה הבהירו לו את מרכזיות המימד הלאומי בהוויה 
בו  וירושלים",  "רומא  ספרו  את  פרסם   1862 בשנת  המודרנית. 
וקרא  להתבוללות  התנגדות  הביע  שלמה,  ציונית  גישה  פרש 
ליישוב יהודים בארץ ישראל ולהחזרת המוני יהודים לחיי עבודה.
וכתמים.  קמטים  קיפול,  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף 

קרע חסר בחלקו העליון של הדף, עם פגיעה קלה בטקסט. 

פתיחה: $700

136. Moses Hess – Handwritten Letter – Brussels, 
1848

Moses Hess, handwritten letter, addressed to his 
brother. Brussels, 1848. German.
Hess tells his brother that he intends to found a 
newspaper in Germany, and that until then he is in 
need of financial assistance, since he is still in debts.
"You asked in your last letter if I still get a salary. 
Well, soon we will found a newspaper in Germany; 
I shall let you know once it happens…my friend, Dr. 
Dronke…lent me 110 Francs, and he will collect the 
money from you…"
Moses Hess (1812-1875), a philosopher and socialist, 
one of the founding fathers of the Socialist 
movement in Europe, and the Socialist Zionism. Hess 
published essays, founded and edited periodicals with 
a socialistic agenda. Together with Karl Marx and 
Friedrich Engels, he was one of the founders of the 
Allied Communist Party. After alienating himself for 
many years from Judaism he went through a radical 
transformation in view of the 1848 revolutions and 
the movements to unite Germany and Italy which 
made it clear to him that the national aspect is 
central in modern existence. In 1862 he published his 
book "Rome and Jerusalem" introducing a complete 
Zionist theory, opposing assimilation and calling Jews 
to settle in Eretz Israel and to resume a life of labor.
Leaf, 19.5 cm. Good-fair condition. Folding marks, creases 
and stains. Tear with minor damage to text at the upper 
part of the leaf.

Opening price: $700 

137. מקס נורדאו – מכתב בכתב-יד בנושא פטירתה של 
אמו – פריז, 1900

גרמנית.   .1900 פריז,  וחתימתו.  בכתב-ידו  מכתב  נורדאו,  מקס 
ללא שם הנמען. 

נורדאו כותב באריכות על אמו אשר נפטרה זמן קצר לפני כן: "היא 
היתה הקשר החי ביני לבין העם היהודי. בזכות אמי אני יהודי, 
ולא בזכות אבי אשר לימד אותי עברית, ואשר כתב בעברית...". 
את דבריו מסיים נורדאו בשיר אשר חיבר, כפי הנראה, בעקבות 
לוויית אמו. דף 21.5X17.5 ס"מ בקירוב, מקופל לשניים. מצב טוב. 

מעט כתמים. קו קפל אופקי ומעט קמטים. חותמות. 

פתיחה: $800

137. Max Nordau – Handwritten Letter 
concerning the Death of his Mother – Paris, 1900

Max Nordau, a handwritten and hand-signed letter. 
Paris, 1900. German. No receiver's name.
Nordau writes in length about his mother who recently 
died: "she was my living bond to the Jewish people. 
Thanks to my mother I am Jewish, and not thanks to 
my father who taught me Hebrew, and who wrote 
Hebrew…" Nordau ends his letter with a poem he 
wrote, most probably after his mother's funeral. Leaf, ca. 
21.5X17.5 cm, folded into two. Good condition. Minor stains. 
Horizontal folding marks and minor creases. Ink stamps.

Opening price: $800
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138. מנחם אוסישקין – מכתב בכתב-יד בנושא הקונגרס 
הציוני וארץ ישראל – יקטרינוסלב 1904

מנחם אוסישקין, מכתב בכתב-יד, ממוען אל איליה אברמוביץ' 
]אליהו ברלין[. נכתב על נייר מכתבים רשמי )"מיכאל מואיסייביץ' 
]בן משה[ אוסישקין, מהנדס-טכנולוג"(. יקטרינוסלב )אוקראינה(, 

נובמבר 1904. רוסית.
וההכנות  ישראל  בארץ  אדמות  רכישת  בנושא  מעניין  מכתב 

לקונגרס הציוני השביעי. 
להקים  מתכנן  אשר  חברה  אוסישקין  מזכיר  המכתב  בתחילת 
"עתיד"  חברת-ההשקעות  הנראה  ]כפי  ברלין  אליהו  הנמען, 
"אני  ישראל[:  בארץ  התעשייה  לפיתוח  ב-1905  הקים  אשר 
אוכל  שלא  מצטער  אני  מתקדמת.  שלך  החברה  שהקמת  שמח 
לקנות מניה. הזמנים קשים, והציונות בין כה עולה לי הרבה. חוץ 
מזה, אני חוסך כסף כדי לקנות חלקת אדמה...". בהמשך מייעץ 
החברה  את  ומזכיר  אדמות,  רכישת  בעניין  לברלין  אוסישקין 

להתיישבות "מנוחה ונחלה" וכמה מחבריה. 
להתקיים  העתיד  הציוני  הקונגרס  את  אוסישקין  מזכיר  לבסוף 
סודית  לאסיפה  ברלין  את  ומזמין  השביעי(  הציוני  )הקונגרס 
שהוא מתכנן לקיים לקראת הקונגרס: "ב-22 לחודש )לפי תאריך 
רצוי  ומקום(.  )זמן  הקונגרס  על  סופית  הוחלט  בישיבה  רוסיה( 
דווקא  רוצים   – הקזינו  פנוי  יהיה  מתי  היא  השאלה  אבל  ביולי, 
בבאזל... עכשיו סודי ביותר. אני מקווה שלא תגיד לאף אחד... אני 
בינואר... אסיפה של קבוצה  ידיעת הממונים( מארגן ב-1  )ללא 
קטנה של ציונים מפלשתינה לשם הידוק קשרים והכנה לבחירות 
בקונגרס הבא – כדי שנהיה מלוכדים. אני מזמין גם אותך לבוא...". 
הנמען, אליהו ]איליה[ ברלין )1886-1959(, תעשיין ופעיל ציוני, 
מגילת  חותמי  בין  והיה  הזמנית,  המדינה  מועצת  כחבר  כיהן 

העצמאות. 
בקבלנות  ועסק  לעצים  חרושת  בית  הקים  מוהילב,  יליד  ברלין, 
בדומה  חבר  היה  יותר  מאוחר  הרוסית.  הממשלה  עבור  בנין 
והשתתף  ציון"  "חובבי  בארגון  חבר  היה  הרוסי(.  )הפרלמנט 
בקונגרסים הציוניים הראשונים. בשנת 1905 ביקר בארץ-ישראל, 
-חברת-השקעות  "עתיד"  חברת  את  הקים  לרוסיה  שובו  ועם 
לפיתוח התעשייה בארץ ישראל. בשנת 1907 עלה לארץ ישראל 
וסבון,  זית  שמן  לייצור  מפעלים  הקים  בארץ  ביפו.  והתיישב 
עסק בפיתוח החקלאות, ולקח חלק פעיל בהתארגנות מוסדות 
היישוב. בין היתר היה חבר ועד הקהילה בתל אביב, יו"ר הוועד 
המפקח של הגימנסיה "הרצליה", ומנהל בנק הפועלים הראשון. 

סיפורה  טמבל,  לכובע  "מגאלאביה  ראה:  אודותיו  נוסף  )למידע 
של משפחה", אהרן שלוש. תל-אביב, תשמ"ט(. 

]4[ עמ' כתובים, 22 ס"מ )דף מקופל לשניים(. מצב טוב. קו קפל 
במרכז וקמטים. פגמים קלים. בעמוד הראשון בול עם מגן-דוד 

והמילה "ציון". 

פתיחה: $600

The addressee, Eliyahu [Iliya] Berligne (1886-1959), 
industrialist and Zionist activist, served as a member 
of the Provisional State Council, and was later a 
signatory of the Scroll of Independence.
Berligne, born in Mogilev, established a wood factory 
and was involved in construction for the Russian 
government. Later on he was a member of the Duma 
(Russian Parliament). Was a member of “Hovevei 
Zion” and participated in the first Zionist Congresses. 
He visited Eretz Israel in 1905, and upon his return 
to Russia founded “Atid” – an investment company 
for development of industry in Eretz Israel. Berligne 
moved to Eretz Israel in 1907 and settled in Jaffa. In 
Eretz Israel he established olive oil and soap factories, 
was involved in development of agriculture, and took 
an active part in the organization of Yishuv institutes. 
Was a member of Vaad HaKehilah, chairman of the 
executive committee of “Herzlia” gymnasium, and 
first director of Bank Hapo’alim. (for additional 
information about him see: “From Galabiya to Kova 
Tembel, story of a family”, Aharon Shlush. Tel-Aviv, 
1989).
[4] written pages, 22 cm (page folded into two). Good 
condition. Central folding mark and creases. Minor 
damages. On first page – JNF stamp with a Star of David 
and the word “Zion”.

Opening price: $600
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138. Menachem Ussishkin – Handwritten Letter 
Concerning the Zionist Congress and Eretz Israel 
– Yekaterinoslav, 1904

Menachem Ussishkin, handwritten letter, addressed 
to Iliya Abramovitch [Eliyahu Berligne]. Written on 
official stationery ("Michael Moiseyevich Ussishkin, 
Engineer-Technologist"). Yekaterinoslav (Ukraine), 
November 1904. Russian.
Interesting letter about acquisition of lands in Eretz 
Israel and preparations for the seventh Zionist 
Congress. Ussishkin mentions, in the beginning of 
the letter, a company which the addressee, Eliyahu 
Berligne, intends to found, [most probably "Atid" 
Investment company which he founded in 1905 to 
develop industry in Eretz Israel]: "I am glad [to hear] 
of the progress in founding of your company. I am 
sorry that I cannot buy a share. Times are difficult, 
and Zionism costs me very much anyway. Apart from 
that, I save money to buy a piece of land…" Ussishkin 
also advises Berligne about purchase of lands and 
mentions "Menucha VeNachala" settlement company 
and several of its members.
Finally Ussishkin mentions the future Zionist Congress 
(Seventh Zionist Congress) and invites Berligne to a 
secret meeting which he plans to hold before the 
congress: "On the 22nd of the month (Russian date) 
in a meeting, it was decided about the congress (date 
and place). Preferably in July, but the question is when 
the Casino is available – they definitely want Basel…
now top secret. I hope you will not tell anybody…I 
(without my superiors' knowledge) organize on 
January 1…a meeting of a small group of Zionists 
from Palestine to strengthen the connections and as 
a preparation for the elections in the next congress – 
for us to be united. I invite you to come…".

139. נחום סוקולוב – מכתב בכתב-יד – לונדון, 1930

של  רשמי  מכתבים  נייר  על  בכתב-יד  מכתב  סוקולוב,  נחום 
 President of the Executive( ההסתדרות הציוניות העולמית
 Compayne  .)of the World Zionist Organization

Gardens, לונדון 1930. אנגלית.  
מכתב המלצה אשר כתב סוקולוב עבור מ. לוצקי )Luzki( אשר 
פרסומיו.  ועל  ספרייתו  על  אחראי  והיה  שנים  כמה  עבורו  עבד 

מצורפת גלויה עם דיוקן נחום סוקולוב, בהוצאת "התחיה". 
סוקולוב )1859-1936(, נשיאּה הרביעי של ההסתדרות הציונית 
 25 דף  העברית.  העיתונות  ומחלוצי  משורר  סופר,  העולמית; 
ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים, סימני קיפול. קרעים קלים בקוי-

הקפל. 

פתיחה: $250

139. Nahum Sokolow – Handwritten Letter – 
London, 1930

Nahum Sokolow, handwritten letter on official 
stationery – "President of the Executive of the World 
Zionist Organization". Compayne Gardens, London 
1930. English.
A letter of recommendation, written by Sokolov for M. 
Luzki who worked for him for several years and was 
in charge of his library and publications. Attached is 
a postcard with Nahum Sokolow's portrait, published 
by "HaTechiya".
Sokolow (1859-1936), fourth president of the World 
Zionist Organization; author, poet and a pioneer of 
Hebrew journalism. Leaf, 25 cm. Good condition. Minor 
creases, folding marks. Minor tears to folding mark.

Opening price: $250
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העם  אחד  מאת  הקדשה   – אחד-העם"  "אגרות   .140
לאז"ר, 1923

 / "יבנה"  הוצאת   .1898-1896 ראשון,  כרך  אחד-העם,  אגרות 
הוצאת "מוריה", ירושלים-ברלין, תרפ"ג ]1923[. 

העורך,  לסופר,  העם  אחד  של  בכתב-ידו  הקדשה  הפורזץ  בדף 
"מנחת   :)1854-1945( רבינוביץ  זיסקינד  אלכסנדר  והמתרגם 
העם".  אחד  וחבה,  בכבוד  שנה.  שבעים  לו  מלאת  ליום  זכרון 
 19.5 עמ',   317 טו,   .)1923( תרפ"ג  שבט  תל-אביב,  מתוארכת: 

ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. 

פתיחה: $250

140. "Igrot Ahad Ha'am" – Dedication by Ahad 
Ha'am to Alexander Ziskind Rabinovich, 1923

Igrot Ahad Ha'am, first volume, 1896-1898. Jerusalem-
Berlin: "Yavne / "Moriah", 1923. Hebrew.
On the endpaper appears a dedication handwritten 
by Ahad Ha'am to the author, editor and translator 
Alexander Ziskind Rabinovich (1854-1945): "Souvenir 
for his seventieth birthday. With respect and affection, 
Ahad Ha'am". Dated: Tel-Aviv, Shevat, 1923. 15, 317 
pp, 19.5 cm. Good condition. Foxing.

Opening price: $250

הבריטי  הקונסול   – פין  ג'יימס  בידי  חתום  מכתב   .141
בירושלים, המאה ה-19

מזרחית,  סופר  כתיבת  סלנט.  שמואל  רבי  הרב  לכבוד  מכתב 
פין.  ג'יימס  בירושלים  ידו של הקונסול הבריטי  חתום בחתימת 

]ירושלים, אחרי 1851 ולפני 1863[.
מזמין  רבני-מזרחי,  בסגנון  תורניות  מליצות  הכולל  במכתב, 
הקונסול פין את הרב שמואל סלנט להגיע לפגישה בקונסוליה 
על-מנת לדון בירושתו של הרב טעבלי ברלין )שהיה בנו של רבי 

שלמה הירשל ברלין אב"ד לונדון ורב ראשי לממלכה הבריטית(.
במאה  בירושלים  בריטי  קונסול  היה   )1806-1872( פין  ג'יימס 
על  כתב  פין  ישראל.  בארץ  היהודים  להתיישבות  שסייע  ה-19, 
תולדות היהודים, הכיר את הלשון העברית ואף פרסם ספר ובו 
תיאור מפורט על מצב היישוב היהודי בארץ. ]1[ דף מקופל, 22 

ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים. 

פתיחה: $250

141. Letter Signed by James Finn – British Consul 
in Jerusalem, 19th Century

A letter to Rabbi Shmuel Salant. Oriental scribal script, 
hand signed by the British Consul in Jerusalem James 
Finn. [Jerusalem, between 1851 and 1863].
The letter, which includes biblical poetic phrases in 
an oriental-rabbinic style, is an invitation to Rabbi 
Shmuel Salant to hold a meeting in the consulate to 
discuss the legacy of rabbi Tevele Berlin (son of Rabbi 
Shlomo Hershl Berlin, Rebbe of London and chief 
rabbi of the United Kingdom).
James Finn (1806-1872) was the British Consul in 
Jerusalem in the 19th century, who assisted Jewish 
settlement in Eretz Israel. Finn wrote about the 
history of Jews, knew Hebrew and published a book 
including a detailed survey of the state of the Jewish 
Yishuv in Eretz Israel. [1] folded leaf, 22 cm. Good 
condition. Folding marks, stains.

Opening price: $250

142. אברהם משה לונץ – מכתב בעניין ספריו – ירושלים, 
1884

גבי  על  סופר?(  )כתיבת  בכתב-יד  מכתב  לונץ,  משה  אברהם 
מיין.  ע"נ  בפרנקפורט   J. Kaufman הספרים  סוחר  אל  גלויה, 

ירושלים, כ"ד כסלו תרמ"ה )1884(. 
נדפסו בבית הדפוס  לונץ שורה של ספרים אשר  במכתב מציין 
לבית  הספרים  משלוח  אפשרויות  ואת  מחיריהם  את  שלו, 

המסחר "J. Kaufman's Buchhandlung" בפרנקפורט. 
וחוקר  עיתונאי  מו"ל  סופר,   ,)1854-1918( לּוְנץ  משה  אברהם 
הראשונה  הציבורית  מייסד הספריה  קובנה.  יליד  ארץ-ישראלי, 
בירושלים ובית חינוך לעוורים )הוא עצמו התעוור בשנות ה-20 
לחייו(. לונץ פרסם מאמרים רבים בחקר ארץ ישראל וייסד בית 
דפוס אשר שכן בירושלים. לאחר שפרסם אסופת שירים לאומיים 
באשמת  העות'מאני  השלטון  ידי  על  נשפט  ציון",  "כינור  בשם 
עידוד למרד, ובית הדפוס שבבעלותו נסגר. גלויה, 14X8.5 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $250
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142. Abraham Moses Luncz – Letter about his 
Books – Jerusalem, 1884

Abraham Moses Luncz, a handwritten letter (scribal 
writing?) on a postcard, to the book seller J. Kaufman 
in Franfkurt am Main. Jerusalem, 1884.
In the letter, Lunz lists books printed in his printing 
press, their prices and possibilities of sending the 
books to "J. Kaufman Buchhandlung" in Frankfurt.
Abraham Moses Luncz (1854-1918), Eretz Israeli 
author, publisher, journalist and scholar, born in 
Kovno. Founder of the first public library in Jerusalem 
and the Jewish Institute for the Blind (he himself lost 
his sight in his twenties). Lunz published many articles 
dealing with the history of Eretz Israel and founded 
a printing press in Jerusalem. After publishing an 
anthology of national poems titled "Kinor David" he 
was accused of encouraging revolt, was jailed by the 
Ottoman Regime, and his printing press was closed. 
Postcard, 14X8.5 cm. Good condition.

Opening price: $250

143. מסמכים מזכרון יעקב – חתימות אהרן אהרונסון

1-2. שתי קבלות, שעניינן "אחריות הבהמות" )ביטוח(, על פרה 
אהרונסון,  ושמואל  אהרונסון  קלמן  מאת  שנתקבלו  פרדה  ועל 
במושבה זכרון יעקב. שתיהן חתומות בידי נשיא החברה, אהרן 

אהרונסון. 18X16 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים.
3. מסמך קבלה, על נייר מודפס של "קופה משותפת לאחריות 
אהרן  של  שברשותו  גדול  לסוס  בנוגע  יעקב,  בזכרון  המקנה" 
בינוני.  דף 27 ס"מ. מצב  בידי אהרן אהרונסון.  אהרונסון. חתום 

כתמים, קרעים קלים. 

פתיחה: $300

143. Documents from Zichron Ya'akov – 
Signatures of Aaron Aaronsohn

1-2. Two receipts, concerning "cattle guarantee" 
(insurance), for a cow and a mule received from 
Kalman Aaronsohn and Shmuel Aaronsohn, in 
Zichron Ya'akov. Both receipts are signed by the 
company's president, Aaron Aaronsohn. 18X16 cm. 
Good condition. Folding marks. Minor stains.
3. Receipt-document, on printed paper of 
"Cooperative Fund for Cattle Insurance" in Zichron 
Ya'akov, concerning a big horse in the possession of 
Aaron Aaronsohn. Signed by Aaron Aaronsohn. Leaf 
27 cm. Fair condition, stains, minor tears.

Opening price: $300

144. מכתב מאת אלכסנדר זייד – קבוצת הרועים בשייח' 
אבריק

שייח'  זמירי.  הנמען: משה  זייד.  אלכסנדר  ידו של  בכתב  מכתב 
ומספר מלים  רוסית   .1934 בנובמבר   17 יזרעאל(,  )עמק  אבריק 

בעברית.
עבריות,  מלים  במספר  ומתובל  ברוסית  רובו  הכתוב  המכתב, 
וייץ ושטרן(  יוסף  )ונציגיה  עוסק בכוונת הקרן הקימת לישראל 
הקמת  לטובת  זייד  של  מאדמותיו  דונמים  כ-110  להפקיע 
בזמירי  מפציר  זייד  חסידים"(.  "כפר  היישוב  )ביניהם  יישובים 
להתגייס ולהגיע לגבעות שייח' אבריק על-מנת לסייע בחרישת 
ממנו  ומבקש  שם,  היושבת  הרועים"  "קבוצת  עם  יחד  הקרקע 
למסור לברל כצנלסון "שיעצור את הפרובוקציה של וייץ, דהיינו 
ש'מזרחי' ואחרים לא יגעו באדמות שלנו, אחרת תהיה אלימות 

פיזית וקטטה".
העליה  של  הבולטות  מהדמויות   –  )1886-1938( זייד  אלכסנדר 
השניה ומדמויות המופת של ארגוני השמירה וההגנה בתקופת 
"השומר",  גיורא",  "בר  השמירה  ארגוני  ממקימי  היה  הישוב, 
 .1904 בשנת  בגפו  לארץ  עלה  השומרים".  ו"אגודת  "הקיבוץ" 
שם  הועסק  יזרעאל,  שבעמק  אבריק  לשייח'  עבר   1926 בשנת 
ידיו.  במו  שם  שהקים  בחווה  והתגורר  הקק"ל  מטעם  כשומר 
ב-11  נרצח  זייד  שערים".  "בית  עתיקות  את  גילה   1936 בשנת 
בדרכו  שהיה  בזמן  הגדול(  הערבי  המרד  )תקופת   1938 ביולי 
פלמ"ח,  אנשי  ידי  על  הרוצח  התגלה  ב-1942  אלונים.  לקבוצת 
עמ'   4( מקופל  דף   ]1[ להורג.  והוצא  שדה,  דין  בבית  נשפט 

כתובים(, 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חותמת בעלים. 

פתיחה: $700
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144. Letter from Alexander Zaïd – Shepherds 
Group in Sheikh Abreik

A letter, handwritten by Alexander Zaïd. Addressee: 
Moshe Zmiri. Sheikh Abreik (Jezreel Valley), November 
17, 1934. Russian with a few words in Hebrew.
The letter, written mostly in Russian, with several 
Hebrew words, deals with the intention of JNF (and 
its representatives Weitz and Stern) to expropriate 
about 110 Dunams of Zaïd's lands for establishing 
settlements (among them the settlement "Kfar 
Hasidim"). Zaïd pleads Zmiri to go to Sheikh Abreik 
hills to assist in plowing the land together with the 
"Shepherds Group" staying there, and asks him to 
tell Berl Katzenelson "to stop the provocation on the 
part of Weitz, namely that 'Mizrahi' and others will 
not touch our lands, otherwise there will be physical 
violence and a fight".
Alexander Zaïd (1886-1938) – a prominent figure 
of the Second Aliyah and an exemplary figure 
among the defense and guarding organizations 
in the Yishuv period; one of the founders of the 
defense organizations "Bar Giora", "Hashomer", 
"Hakibbutz" and "Agudat Hashomrim". Made Aliyah 
to Eretz Israel by himself in 1904. In 1926 he moved 
to Sheikh Abreik in the Jezreel Valley, where he was 
employed as a guard on behalf of JNF and lived in a 
farm which he built by himself. In 1936 he discovered 
the antiquities of "Beit Shearim". Zaïd was murdered 
on July 11, 1938 (during the Arab Riots) when he was 
on his way to Kvutzat Alonim. In 1942 the murderer 
was captured by Palmach people, sentenced in a field 
court, and executed. [1] folded leaf (4 written pages), 21 
cm. Good condition. Minor stains. Ownership ink-stamp.

Opening price: $700

145. פתק-מזכרת בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי

פתק-מזכרת, עם שתי ברכות בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי. בלץ 
)Bălți, צפון מולדובה(, תרפ"ו ]1925/1926[ ותרצ"ט ]1939[.

לזכר  יפה,  ירחמיאל  ה'  הנכבד  "לחברי  כתב  הראשונה  בברכה 
פגישתנו בבלצי, תרפ"ו" ובשניה הוסיף: "ולנצח. בלצי, תרצ"ט". 

ליד שתי הברכות חתם בחתימת ידו. 
שהיה  יפה,  ירחמיאל  המהנדס  לכבוד  נכתבה  ההקדשה 
הציונים  ואיש  ה-30  בשנות  בבלץ  היהודית  הקהילה  ראש 
פעמים;  שלוש  בבלץ  ביקר  ז'בוטינסקי  זאב  הרוויזיוניסטים. 
בביקור בשנת תרפ"ו נשא את נאומו הידוע בו אמר "חסלו את 
הגולה, ולא – תחסל הגולה אתכם". ביקורו הבא בעיר נערך ערב 

מלחמת העולם השניה. מצורפת מעטפה מקורית. 
פתק 7X11.5 ס"מ. כתמים. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $300

145. Souvenir Note Handwritten by Ze'ev 
Jabotinsky

Souvenir note with two greetings, handwritten by 
Ze'ev Jabotinsky. Bălți (North Moldavia), 1925/1926 
and 1939.
Written in the first greeting: "To my friend Yerahmiel 
Yaffe, in memory of our meeting in Bălți 1925" and 
in the second note he added: "and for eternity. Bălți, 
1939". Next to both greetings appears Jabotinsky's 
handwritten signature.
The dedication was written in honor of engineer 
Yerahmiel Yaffe, head of the Jewish congregation 
in Bălți in the 1930s and a Zionist revisionist. Ze'ev 
Jabotinsky visited Bălți three times; in 1925 he 
delivered his famous speech: "Put an end to the 
Diaspora, if not – the Diaspora will put an end to 
you". His next visit to the town was on the eve of WW 
II. Enclosed is an original envelope. Note 7X11.5 cm. 
Stains. Tears at margins.

Opening price: $300
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התנועה  ומנהיגי  ז'בוטינסקי  זאב  תצלום   .146
ז'בוטינסקי  בידי  חתום   –  1932 וינה,   – הרוויזיוניסטית 

ואחרים

תצלום תהלוכת אנשי הצה"ר ובית"ר לקברו של תיאודור הרצל 
בוינה. ]אוגוסט 1932[.

בחזית נראים זאב ז'בוטינסקי )שלישי משמאל(, ומנהיגי הצה"ר 
התצלום  בגב  רוזוב.  וישראל  גרוסמן  מאיר  שטריקר,  רוברט 
ס"מ   9X6 המצולמים.  מן  ואחרים  ז'בוטינסקי  של  חתימותיהם 

בקירוב. מצב טוב. 
ראה: ספר בית"ר, קורות ומקורות. כרך א'. הוועד להוצאת ספר 

בית"ר, ירושלים-תל-אביב, תשכ"ט. עמ' 498. 

פתיחה: $500

146. Photograph of Ze'ev Jabotinsky and the 
Leaders of the Revisionist Movement – Vienna, 
1932 – Signed by Jabotinsky and Others

Photo of "Hatzohar" and "Beitar" members walking 
to Theodor Herzl's grave in Vienna. [August 1932].
Ze'ev Jabotinsky (third from left) is seen in front with 
"Hatzohar" leaders Robert Stricker, Meir Grossman 
and Israel Rozov. On the reverse - signatures of 
Jabotinsky and the others men who appear in the 
photo. Ca.9X6 cm. Good condition.
See: Beitar book, history and sources. Vo. 1. Committee 
for publishing Beitar book, Jerusalem-Tel-Aviv, 1969. 
P. 498.

Opening price: $500

מרשם  על  חתימה   – זמנהוף  לודוויג  אליעזר   .147
למשקפיים – ורשה, 1907

לודוויג  אליעזר  של  וחתימתו  בכתב-ידו  למשקפיים,  מרשם 
זמנהוף. ורשה, 1907. פולנית. 

זמנהוף  של  העיניים  מרפאת  של  מכתבים  נייר  על-גבי  נכתב 
בורשה. 

אליעזר לודוויג זמנהוף )1859-1917(, רופא עיניים ובלשן חובב, 
על  לעבוד  החל  זמנהוף  הבינלאומית.  האספרנטו  שפת  ממציא 
גימנסיה  תלמיד  היותו  בתקופת  עוד  בינלאומית  שפה  יצירת 
בורשה. בשנת 1887, לאחר למעלה מעשר שנות עבודה, השלים 
את הפרויקט. זמנהוף ראה באספרנטו כלי תקשורת וכלי להפצת 
הרעיון של דו-קיום בין קהילות ותרבויות שונות. על מנת לבסס 
את יכולת האספרנטו לשמש גם כשפה ספרותית תרגם יצירות 
רבות מן הספרות העולמית )כולל התנ"ך בשלמותו(, וחיבר שירה 
מקורית. דף 15.5 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול, קמטים, כתמים 
חותמת  שרידי  בריסטול.  נייר  על  בשלמותו  מודבק  וקרעים. 

בעלים. 

פתיחה: $300

147. Eliezer Ludwik Zamenhof – Signature on a 
Prescription for Eyeglasses – Warsaw, 1907

Prescription for eyeglasses, handwritten and hand-
signed by Eliezer Ludwik Zamenhof. Warsaw, 1907. 
Polish. Written on stationery of Zamenhof's clinic in 
Warsaw.
Eliezer Ludwik Zamenhof (1859-1917), ophthalmologist 
and amateur linguist, inventor of the international 
language Esperanto. Zamenhof started to work on 
creating an international language when he was 
still a gymnasium student in Warsaw. In 1887, after 
more than ten years of work, he completed the 
project. Zamenhof considered Esperanto as a means 
of communication and distribution of the ideal of co-
existence among different communities and cultures. 
To establish the possibility of using Esperanto as a 
literary language Zamenhof translated numerous 
literary creations from international literature 
(including the complete bible) and composed poetry. 
Leaf 15.5 cm. Fair condition. Folding marks, creases, stains 
and tears. Pasted on Bristol. Remnants of an ownership 
ink-stamp.

Opening price: $300
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מוזיקאים,   – אישיות  והקדשות  אוטוגרפים  אלבום   .148
סופרים ואנשי רוח – וינה, 1906-1952 – מכתבים בכתב-
ידם של מקס ברוד וארתור שניצלר / חתימות מאת אריך 

קסטנר ורבים אחרים

סופרים,  מלחינים,  זמרים,  של  והקדשות  אוטוגרפים  אלבום 
)מרבית  בקירוב   1906-1952 וינה,  רוח.  ואנשי  שחקנים 
המקורית  הספר  בעלת  וה-30(.  ה-20  משנות  האוטוגרפים 

הייתה יהודיה מווינה שהיגרה לישראל לפני המלחמה.
כמחצית  בכתב-יד.  והקדשות  אוטוגרפים   59 מכיל  האלבום 
כרטיסי  על  חתמו  וחלק  האלבום,  דפי  על  חתמו  החותמים 
בריסטול, גלויות, מעטפות או ניירות שהודבקו או צורפו לאלבום. 
טקסט  של  שורות  או  מילים  מספר  הוסיפו  החותמים  מרבית 
לחתימתם. כמה רשמו לצד חתימתם תווי מוסיקה, וישנו גם ציור 

דיו אחד. מרבית האוטוגרפים מתוארכים בידי החותמים. 
כאלה  וחלקם  יהודים  מהם  רבים  אוסטרים,  הם  החותמים  רוב 
אוטוגרפים  השאר  בין  כולל  האלבום  הנאצים.  ע"י  שנרדפו 

והקדשות מאת היוצרים המפורסמים הבאים:
הקרוב  וידידו  יהודי  מלחין  פובליציסט,  סופר,   – ברוד  מקס   ·
שורות   13( בכתב-ידו  מכתב   – קפקא  פרנץ  של  עזבונו  ומנהל 

בגרמנית, עם חתימת-ידו(, מרץ 1952. 
ממנהלי  גרמני,  שחקן   –  )Albert Heine( היינה  אלברט   ·

הבורגתיאטר בווינה. 
 – ומשורר  ועוד(  והבלשים"  )"אמיל  סופר   – קסטנר  אריך   ·

אוטוגרף על גלויה. 
· יאן קיפורה )Jan Kiepura( – שחקן וטנור יהודי-פולני. 

· יוסף פופר-לינקאוס )Josef Popper-Lynkeus( – הוגה דעות, 
מדען וסופר יהודי-אוסטרי; כתביו השפיעו על איינשטיין, פרויד, 
בובר, צווייג וז'בוטינסקי – מספר שורות בכתב-יד על גבי גלויה. 
· ארתור שניצלר – סופר ומחזאי יהודי-אוסטרי – מכתב חתום 

בכתב-ידו )7 שורות בגרמנית, 1925(. 
· אריך פאול שטקל )Erich-Paul Stekel( – מלחין יהודי, בנו של 

וילהלם שטקל. 
· ורבים אחרים. 

מספר  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   13X16 באלבום.  אוטוגרפים   59
כתמים, קמטים ופגמים קלים. אחד הדפים מנותק חלקית.

פתיחה: $750

148. Album of Autographs and Personal 
Dedications – Musicians, Authors and 
Intellectuals – Vienna, 1906-1952 – Handwritten 
Letters by Max Brod and Arthur Schnitzler / 
Autographs by Erich Kästner and Many Others

Autograph album containing autographs and 
dedications by singers, composers, authors, actors 
and intellectuals. Vienna, ca. 1906-1952 (most of the 
autographs are from the 1920s-30s). The original 
owner was a Viennese Jewish woman who immigrated 
to Israel before the war. 
The album contains 59 autographs and handwritten 
dedications. About half are signed directly in the 
album; and the rest on pieces of paper, cards, envelopes 
and postcards, which were pasted or tipped-in to the 
album. Many of the autographs include a few words 
or lines of text. A few have musical notations and one 
an ink-wash drawing. Most were dated by the signers.
Almost all the signers are Austrian personalities. Many 
are Jews, some of whom were persecuted by the Nazis. 
Among others, the album contains autographs and 
dedications by the following renowned personalities:

· Max Brod – Jewish author, publicist, composer and 
close friend of Franz Kafka – Signed, handwritten 13-
line letter in German, March 1952. 

· Albert Heine – Actor, director of the Vienna 
Burgtheater. 

· Erich Kästner – Author ("Emil and the Detectives" 
and more) and poet – Autographed postcard. 

· Jan Kiepura – Jewish-Polish actor and tenor. 

· Josef Popper-Lynkeus – Jewish scholar, scientist 
and author who influenced Einstein, Freud, Buber, 
Zweig and Jabotinsky – Several lines handwritten on 
a postcard. 

· Arthur Schnitzler – Jewish-Austrian author and 
playwright– Signed, handwritten 7-line letter in 
German, 1925. 

· Erich-Paul Stekel – Jewish composer (son of Wilhelm 
Stekel). 

·Many others.
Fifty-nine autographs in an album. 16x13cm. Overall good 
condition. Some stains, creases and minor damages. One 
leaf partly detached.

Opening price: $750
148
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149. י"ל פרץ - שתי גלויות בכתב יד

גבי  על  כתובים  פרץ,  י"ל  הסופר  של  ידו  בכתב  מכתבים  שני 
גלויות. 1891-1907. יידיש ועברית

בקלרש  גוטמן  ח.  א.  אל  ספרות,  בענייני  בעברית  מכתב   .1
לסיפור  פרץ  מתייחס  במכתב   .1891 בסרביה,   ,)Călăraşi(
שנשלח אליו לפרסום, ומבקש את רשות הכותב לערוך שינויים 

על מנת שיוכל להתפרסם. כתמים. קרעים קלים. חותמת.

2. מכתב ביידיש, אל ד"ר תיאודור זלוציסטי בברלין, 1907.
טוב.  מצב  לזלוציסטי.  ועידוד  חיזוק  דברי  פרץ  שולח  במכתב 

כתמים וקמטים קלים. חותמת.

פתיחה: $350

149. I. L. Peretz – Two Handwritten Postcards

Two letters by the author I. L. Peretz, handwritten on 
postcards. 1891-1907. Yiddish and Hebrew.
1. Letter in Hebrew about literary matters, to A.H. 
Guttmann in Călăraşi, Bessarabia, 1891. Peretz refers 
to a story submitted to him for publication and asks 
for the author's permission to make some changes 
prior to publication. Stains. Minor tears. Ink stamp.
2. Letter in Yiddish, to Dr. Theodor Zlocisti in Berlin, 
1907.
Peretz writes words of encouragement to Zlocisti. 
Good condition. Minor stains and creases. Ink stamp.

Opening price: $350

עם  קמינסקה  רחל  אסתר  השחקנית  מאת  מכתב   .150
ברלין,   – ביאליק  נחמן  חיים  מאת  קצר  מכתב-המלצה 

1922

מכתב בכתב-יד מאת השחקנית אסתר רחל קמינסקה אל "ועד 
היהודים-הרוסים בגרמניה" ברלין, 1922. רוסית. 

במימון  לה  לסייע  בבקשה  הועד  אל  קמינסקה  פונה  במכתב 
מציעה  בתמורה  בברלין.  למוזיקה  באקדמיה  בנה  של  לימודיו 

להעלות מחזה לטובת הועד. 
בסוף מכתבה של קמינסקה נוסף מכתב-המלצה קצר בכתב-ידו 
היהודית המפורסמת מרת  "המשחקת  ביאליק:  נחמן  חיים  של 
אסתר רחל קאמינסקא ראויה, בלי ספק, שהועד הנכבד ישים לב 

לבקשתה וימלא אותה כפי האפשר". 
 )1870-1925( הלפרין  לבית  קמינסקה  רחל  אסתר  השחקנית 
והתיאטרון  הפולני  התיאטרון  של  השחקניות  מגדולות  היתה 
"אם התיאטרון היהודי". קמינסקה הופיעה  לכינוי  וזכתה  היידי 
קמינסקי;  יצחק  אברהם  בעלה,  עם  יחד  תיאטרון  בקבוצת 
הרפרטואר שלה כלל מחזות ביידיש של גדולי הסופרים היהודים, 
וכן מחזות מן העולם הלא-יהודי. התיאטרון היהודי בוורשה קרוי 
על שמה ועל שם בתה, השחקנית והבמאית אידה קאמינסקה. 
שלפנינו,  המכתב  את  כתבה  למענו  אשר  קמינסקי,  יוסף  בנה, 
ככנר  ושימש   1937 ישראל בשנת  ומלחין; עלה לארץ  לכנר  היה 
שנים  במשך  הישראלית  הפילהרמונית  התזמורת  של  הראשי 
רבות. מצורפת גלויה עם תמונה של קמינסקה. ]1[ דף, 28 ס"מ. 
מצב בינוני-גרוע. סימני קיפול, כתמים וקרעים, חלקם גסים )עם 
פגיעות בטקסט(. רישומים בעפרון )בעיקר בצדו השני של הדף(. 

תיקונים בנייר דבק. 

פתיחה: $300 

150. Letter from Actor Ester Rachel Kamińska 
with a Short Letter of Recommendation by Haim 
Nachman Bialik – Berlin, 1922

A handwritten letter, by actress Ester Rachel Kamińska 
to "The Russian-Jewish Committee in Germany", 
Berlin, 1922. Russian.
Kamińska requested the committee to financially 
assist the studies of her son in the Berlin Music 
Academy. In exchange she offered to stage a play for 
the benefit of the committee.
Following Kamińska's letter is a short handwritten 
letter of recommendation by Haim Nachman Bialik 
(Hebrew): "the famous Jewish actress Mrs. Ester 
Rachel Kamińska deserves, no doubt, the attention of 
the committee who will, as far as possible, fulfill her 
request".
Actress Ester Rachel Kamińska, neé Halperin (1870-
1925) was one of the leading actresses of the Polish 
theater and the Yiddish theater and was known as 
the "Mother of Jewish Theater". Kamińska performed 
with her husband Avraham Yitzchak Kamiński in a 
theater group; her repertoire included Yiddish plays 
by leading Jewish authors, as well as plays penned by 
non-Jews. The Warsaw Jewish Theater is named after 
her and after her daughter, actress Ida Kamińska. Her 
son, Joseph Kaminski, for whom she wrote this letter, 
was a violinist and composer. Kaminski immigrated 
to Eretz Israel in 1937 and was the first violinist of 
the Israel Philharmonic Orchestra for many years. A 
postcard with a picture of Kamińska is enclosed. [1] 
leaf, 28 cm. Fair-poor condition. Folding marks, stains and 
tears, some rough (with damage to text). Inscriptions in 
pencil (mainly on the reverse). Adhesive tape restorations.

Opening price: $300
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"חג  בעניין  בכתב-יד  מכתב   – ביאליק  נחמן  חיים   .151
היובל" של דוד פרישמן – אודסה, 1914

חיים נחמן ביאליק, מכתב בכתב-יד אל "מסדרי חג היובל של דוד 
פרישמן בורשה". נכתב על נייר מכתבים רשמי. אודסה, פברואר 

 .1914
במכתבו מתייחס ביאליק לאירוע אשר מתוכנן להתקיים בורשה 
לכבוד יום הולדתו של דוד פרישמן, ומודיע למארגני האירוע כי 

אין ביכולתו לסייע להם. 
"בכל חפצי הטוב להיות לכם לעזר מעירי במה שהוא, לא אוכל 
אוסישקין  אין  אם  פרישמן,  לטובת  גדולה  או  קטנה  פה  עשות 
וקלוזנר עמי. ואולם אלה אין לבם אל הדבר, ושני נסיונותי לעורר 
פה תנועה כל שהיא לטובת היובל הפרישמני עלו בתהו... מודיע 
אני אתכם מראש, כי אין תקוה לגדולות מאודיסא. אנשי המקום 
גסי-לב ורחוקים מספרות ומכל דבר נאצל...". דף 21 ס"מ )מקופל 

לשניים(. מצב טוב. קו-קפל במרכז וקמטים. 

פתיחה: $300

151. Haim Nachman Bialik – Handwritten Letter 
Concerning a "Jubilee Festival" Honoring David 
Frishman, Odessa, 1914

Haim Nachman Bialik, a handwritten letter (Hebrew) 
to the "organizers of the Jubilee festival for David 
Frishman in Warsaw". Written on official stationery. 
Odessa, February 1914.
In his letter Bialik refers to an event planned to be 
held in Warsaw in honor of David Frishman's birthday, 
and he informs the organizers that he cannot assist 
them.
"…Despite wishing to be helpful from here, I cannot 
do anything for Frishman if Ussishkin and Klausner are 
not with me. All my efforts to arouse any movement 
toward the Frishman jubilee were in vain… I inform 
you in advance that there is no hope in Odessa…
The local population is crass and has no regard for 
literature or other noble matters". Leaf, 21 cm (folded 
into two). Good condition. Central folding mark and 
creases.

Opening price: $300

152. יוסף חיים ברנר – מכתב בכתב-יד, 1920

יוסף חיים ברנר, מכתב בכתב-יד. ממוען אל א. ד. פרידמן. יפו, 
תר"ף )1920(.

המכתב עוסק בכתב-יד אשר נשלח אל ברנר לפרסום ב"האדמה", 
כתב-עת ספרותי בעריכתו אשר ראה אור כמוסף חודשי לבטאון 

מפלגת "אחדות העבודה". 
שמור  נשאר  הכת"י  'האדמה'.  בשביל  אינם  ההיגיינה  "'פסוקי' 
שמה  ינתנו  התימנים,  בשביל  דבר  איזה  כאן  וכשיוצא  אתי, 
להם  כי  נאה  להם  כי  'הלוחות',  עם  הקדמונים'  הדברים  'שברי 
יאה. הפועלים האשכנזים – או שהדברים כבר ידועים להם... או 
במקרא  גדולים  בקיאים  שאינם  מאחר  להם,  יובן  לא  שהסגנון 
וקמטים.  אופקי  קפל  קו  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 דף  ובמשנה". 

קרעים מזעריים בשוליים. 

פתיחה: $300

152. Yosef Haim Brenner – Handwritten Letter, 
1920

Yosef Haim Brenner, handwritten letter, addressed to 
A.D. Friedman. Jaffa, 1920.
The letter concerns a manuscript sent to Brenner for 
publication in "HaAdama", a literary periodical edited 
by Brenner, published as a monthly supplement to the 
bulletin of "Achdut HaAvodah".
"'Verses' of hygiene are not for 'HaAdama'. The 
manuscript is kept with me, and when something will 
be published for Yemenites, 'the ancient things' will 
be published there since it is adequate for them. The 
Ashkenazi workers – either these things are already 
known to them…or the style will not be understood 
by them since they are not great scholars of the Bible 
or Talmud". Leaf, 20.5 cm. Good condition. Horizontal 
folding mark and creases. Miniature tears at margins.

Opening price: $300
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152



חתימות וכתבי יד, ארכיונים, ספרות עברית ועתונות, ספרות יידיש      |  95

בידי  – חתום  לזלמן שוקן, 1937  בנושא שי  153. מכתב 
ש"י עגנון, מרטין בובר ואחרים

לזלמן  שי  בנושא  כצנלסון,  ]ברל?[  אל  ממוען  מודפס,  מכתב 
שוקן. חתום בכתב-יד בידי מרטין בובר, ש"י עגנון, זיגפריד מוזס 

ושמואל הוגו ברגמן. ]ארץ ישראל[, 1937. 
הזמנה לקחת חלק ביצירת חוברת מיוחדת אשר תוגש כשי לכבוד 
יום הולדתו ה-60 של זלמן שוקן:"...אנו פונים למתי מספר מבין 
האנשים שמר שוקן בא ביחס אישי עמהם בחיים ובעבודה, וכן 
לאלה שמר שוקן מוקירם ומכבדם במיוחד. אנו מבקשים מאת 
ולכתוב  בזה,  לו  הנשלחים  אלו  מגליונות  אחד  גליון  לקחת  כב' 
ראויים  שיהיו  לכוונם  וישתדל  בלבד...  אחד  עמוד  על  את דבריו 
לתכליתם: דבר שיש בו עניין אישי או מעשי, דבר ששייכותו למר 
שוקן בפירוש או מכללו, אם בשירה או בפרוזה, אם שרטוט גרפי 
או מעשה מכחול וצבעים...". מכתב מודפס, עם תיקון מילה אחת 

בכתב-יד. דף 21 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. 

פתיחה: $250

153. Letter concerning a Gift for Zalman 
Schocken, 1937 – Signed by S.Y. Agnon, Martin 
Buber and others

A printed letter, addressed to [Berl?] Katzenelson, 
concerning a gift for Zalman Schocken. Signed by 
hand by Martin Buber, S.Y. Agnon, Siegfried Moses 
and Shmuel Hugo Bergman. [Eretz Israel], 1937. 
Hebrew.
An invitation to participate in composing a special 
booklet which would be presented as a gift on 
Zalman Schocken’s 60th birthday: "…we turn to 
very few people, those with whom Schocken has a 
personal relationship - in life and at work, as well as 
to those that Mr. Schocken appreciates and respects. 
We ask you to take one sheet of the sheets sent to you 
herewith, and write some words on one page only…
and try and aim them at the purpose: a matter that 
is personal or practical, a matter that refers to Mr. 
Schocken whether in poetry or prose, with a graphic 
drawing or with a brush and colors…" Printed letter, 
with a correction by hand of one word. Leaf, 21 cm. 
Good condition. Filing holes.

Opening price: $250

154. חמשה דיוקנאות חתומים – עגנון, אצ"ג, שלונסקי, 
פיכמן, בובר

 .1950-1952 מבורך,  משה  ידי  מעשה  נאים  דיוקנאות  חמשה 
עפרון ועפרונות צבעוניים על נייר עבה. 

דיוקנאות ש"י עגנון, אורי צבי גרינברג, אברהם שלונסקי, יעקב 
פיכמן ומרטין בובר. כל אחד מן הדיוקנאות חתום בידי המצויר, 
וכן חתום ומתוארך בידי האמן. גודל ומצב משתנים. 23X30 ס"מ 

עד 24X35 ס"מ. כתמי רטיבות.
ראה: "אנשי רוח בישראל, דיוקנאות סופרים", מאת משה מבורך. 

הוצאת "מסדה" תשט"ז. 

פתיחה: $400

154. Five Signed Portraits – Agnon, Uri Zvi 
Greenberg, Shlonski, Fichman, Buber

Five fine portraits created by Moshe Mevorach, 1950-
1952. Pencil and colored pencils on thick paper.
Portraits of S.Y. Agnon, Uri Zvi Greenberg, Avraham 
Shlonski, Jacob Fichman and Martin Buber. Each of 
the portraits is signed by the subject, and signed and 
dated by the artist. Size and condition varies. 23X30 cm 
to 24X35 cm. Damp staining.
See: "Intellectuals in Israel, Authors' Portraits" by 
Moshe Mevorach. "Massada", 1956.

Opening price: $400
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155. דליה רביקוביץ – שיר בכתב יד

ידה של המשוררת דליה רביקוביץ,  "שברון לב בגן", שיר בכתב 
]1964 בקירוב[.

השיר כונס בספרּה של רביקוביץ, "חורף קשה" )דביר, 1964, עמ' 
39-40(, בנוסח שונה מעט מהנוסח המופיע בכתב היד שלפנינו. 
]2[ דף, 30.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים וקמטים. סימני קיפול. 

נייר כהה. 

פתיחה: $250

155. Dalia Ravikovitch – Handwritten Poem

"Shivron Lev BaGan", a poem handwritten by Dalia 
Ravikovitch, [ca.1964].
The poem appears in Ravikovitch's book "Choref 
Kasheh" (Dvir, 1964, pp 39-40), in a slightly different 
version from the one in this manuscript. [2] leaves, 
30.5 cm. Good condition. Minor tears and creases. Folding 
marks. Dark paper.

Opening price: $250

156. יהודה עמיחי – שיר בכתב יד

 1962[ עמיחי,  יהודה  המשורר  של  ידו  בכתב  שיר  "המקום", 
בקירוב[.

השיר, הנפתח במלים "המקום שלא הייתי בו / לא אהיה בו שוב" 
כונס בספרו של עמיחי, "שירים 1948-1962" והוא השיר הפותח 
את המחזור "המקום שלא הייתי בו". נוסח השיר שנדפס בספר 
שונה מעט מהנוסח המופיע בכתב היד שלפנינו. ]1[ דף, 31 ס"מ. 

מצב טוב. קמטים, כתמים קלים וסימני קיפול. 

פתיחה: $250

156. Yehuda Amichai – Handwritten Poem

"HaMakom", a poem handwritten by the poet 
Yehuda Amichai, [ca.1962].
The poem appears in Amichai's book "Poems 1948-
1962", in a somewhat different version from the 
one in this manuscript. [1] leaf, 31 cm. Good condition. 
Creases, minor stains and folding marks.

Opening price: $250

157. מכתבים מדליה רביקוביץ, אמיר גלבע ודוד אבידן

רביקוביץ,  דליה  המשוררת  של  ידה  בכתב  מכתבים  שני   .1-2
 .1965 ,]1962[

אחד המכתבים ממוען אל המשורר ישראל פנקס והשני )בן שני 
שהוציא  חוברת  בעניין  צלקה,  דן  והסופר  המשורר  אל  דפים( 
 28 יצירתה".  על  ודברים  שירים  מבחר  רביקוביץ,  "דליה  לאור, 

ס"מ, 20.5 ס"מ. 
3. מכתב מהמשורר אמיר גלבע, אל המשורר ישראל פנקס, 1980. 

דף 17.5 ס"מ. 
הוצאת  של  מכתבים  נייר  על  אבידן,  דוד  מהמשורר  מכתב   .4
"דוגית", אל המשורר ישראל פנקס. כתוב במכונת כתיבה וחתום 

בידי אבידן. דף 27.5 ס"מ. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $250
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157. Letters from Dalia Ravikovitch, Amir Gilboa 
and David Avidan

1-2. Two letters handwritten by the poet Dalia 
Ravikovitch, [1962], 1965. One is addressed to poet 
Israel Pinkas and the other (two leaves) to poet and 
author Dan Tsalka, regarding a booklet which he 
published, "Dalia Ravikovitch, selected poems and 
words about her creation". 28 cm, 20.5 cm.
3. Letter from poet Amir Gilboa, to poet Israel Pinkas, 
1980. Leaf, 17.5 cm.
4. Letter from poet David Avidan, on stationery 
of "Dugit" publishing house, to Israel Pinkas. 
Typewritten and signed by David Avidan. Leaf, 27.5 
cm. Tears at margins.

Opening price: $250

יצר  הגובלנים אשר  בנושא  – מכתב  158. מארק שאגאל 
עבור משכן הכנסת – צרפת, 1964

 ,Vence( ונס  ידוע.  אינו  נמען  בכתב-יד.  מכתב  שאגאל,  מארק 
צרפת(, 1964. יידיש. 

מכתב ארוך בכתב-ידו של שאגאל, העוסק בשלושת הגובלנים 
אשר תכנן עבור משכן הכנסת. 

בשנת 1960 פנה יושב ראש הכנסת, קדיש לוז, אל האמן מארק 
הכנסת  משכן  טרקלין  את  ביצירותיו  לעטר  בבקשה  שאגאל 
שלושה  ליצור  והציע  לבקשה  נענה  שאגאל  להיבנות.  העתיד 

שטיחי קיר )גובלנים(. תכנון השטיחים הסתיים בשנת 1965.
חגיגי  בטקס  נתלו  בסיומן  אשר  שנים,  כארבע  ארכה  אריגתם 
במעמד נשיא המדינה. ]2[ דף, 27 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, 
רטיבות  כתם  תיוק.  נקבי  קלים.  ופגמים  סיכות  נקבי  קמטים, 

בסוף חתימתו של שאגאל. 

פתיחה: $300

158. Marc Chagall – Letter Dealing with the 
Gobelins Created for the Knesset – France, 1964

Marc Chagall, handwritten letter. Unknown adressee. 
Vence (France), 1964. Yiddish.
A long letter, handwritten by Chagall, concerning the
three Gobelins which he designed for the Knesset 
building. 
In 1960 Kadish Luz, chairman of the Knesset, turned 
to the artist Marc Chagall requesting him to decorate 
the walls of the reception hall of the future Knesset 
building. Chagall agreed and suggested three 
Gobelins. The planning of the project ended in 1965. 
The weaving lasted about four years, and when the 
tapestries were ready they were revealed in a festive 
ceremony in the presence of the Israeli President. [2] 
leaves, 27 cm. Good condition. Folding marks, creases, pin 
holes and minor damages. Filing holes. Moisture mark near 
the end of Chagall's signature.

Opening price: $300

159. ששה גליונות בולים - "חלונות שאגאל" – חתומים 
בידי מארק שאגאל

בולי "חלונות שאגאל" - ששה גליונות )15 בולים בגליון(, חתומים 
שבט  בולי  גליונות  שני   .1977 ומתוארכים,  שאגאל  מארק  בידי 
 23.5X19.5 יוסף, וגליונות השבטים ראובן, נפתלי, גד ולוי. גליונות

ס"מ. מצב טוב מאד. 
מקור: אוסף טדי ותמר קולק.

פתיחה: $800

159. Six Stamp Sheets – "Chagall Windows" –
Signed by Marc Chagall

"Chagall Windows" stamps – six sheets (15 stamps per 
sheet), signed by Marc Chagall and dated, 1977. Two 
sheets of the Joseph Tribe stamps and sheets of the 
tribes Reuven, Naftali, Gad and Levi. 19.5X23.5 cm. 
sheets. Very good condition.
From the collection of Teddy and Tamar Kollek.

Opening price: $800
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160. ארכיון ספרותי - המבקר והעורך אברהם יפה

שנות  יפה.  ב.(  )א.  אברהם  של  מעזבונו  גדול  מסמכים  ארכיון 
ה-40 עד שנות ה-60.

אברהם יפה )1924-2008( - עיתונאי, סופר, מתרגם, עורך ומבקר 
ספרות ישראלי. עורכם של מדורים ספרותיים, עתונים ותכניות 
רדיו רבות )ערך במשך עשרות שנים את המוסף הספרותי של 
אמנות  ספרות,  בבקורת  רבים  ספרים  פרסם  המשמר"(.  "על 

ותרבות וערך עשרות ספרים בתחומים אלה. 
בענייני  רובם  ומכתבים,  מסמכים  מאות  כולל  שלפנינו  הארכיון 
הבאים:  והמשוררים  מהסופרים  מכתבים  ביניהם,  ספרות. 
)מספר  עוז  עמוס  מכתבים(,  )תריסר  גולדברג  לאה  ברוד,  מקס 
שמעון  קלוזנר,  יוסף  מכתבים(,  )מספר  פגיס  דן  מכתבים(, 
אהרן  שמיר,  משה  רבים(,  )מכתבים  צמח  שלמה  ראבידוביץ', 
)מספר  שלונסקי  אברהם  דור,  משה  מכתבים(,  )מספר  שבתאי 
ריבנר, אהרן מגד,  גצל קרסל, טוביה  מכתבים(, ברוך קורצווייל, 
אורלנד, אהרן אפלפלד,  יעקב  בן-אמוץ,  דן  כרמי,  ט.  יונתן,  נתן 
א. ב. יהושע, דויד גרוסמן, אמיר גלבע, יהודה עמיחי, דוד אבידן, 
יצחק למדן, גרשון שקד, דב סדן, ורבים נוספים. מכתבים רבים 
או  ספרותיים  בפולמוסים  הספרות,  בבקורת  בדיונים  עוסקים 

בענייני הגשת כתבי-יד של שירים, סיפורים ומאמרים.
בכתב  יפה  של  שירים  וטיוטות  שירים  מספר  הארכיון  כולל  כן 
ידו, מכתבים וטיוטות מכתבים שלא נשלחו וכן התכתבויות עם 

"מחלקת השידור" )"קול ישראל"( של ממשלת פלשתינה, מספר 
מכתבים מארגונים ציוניים ברומניה ומספר תצלומים מאירועים 

.)PEN( ספרותיים של ארגון הסופרים העולמי פא"ן
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1000

David Grossman, Amir Gilboa, Yehuda Amichai, 
David Avidan, Yitzchak Lamdan, Gershon Shaked, 
Dov Sadan, and many others. A significant number 
of letters deal with literary criticism, literary polemics 
or submission of manuscripts of poems, stories and 
articles.
The archive also contains several poems and drafts 
of poems in Yoffe’s handwriting, letters and drafts of 
letters which weren’t sent, as well as correspondence 
with “Broadcasting Department” (“Kol Israel”) of the 
Palestine government, several letters from Zionist 
organizations in Romania and photos taken at literary 
events organized by PEN International. 
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $1000

160. Literary Archive – Critic and Editor Avraham 
Yoffe

Extensive archive of documents from the estate of 
Avraham (A.B.) Yoffe. 1940s-1960s. 
Avraham Yoffe (1924-2008) – Israeli journalist, 
author, translator, editor and literary critic. Editor 
of literary supplements, newspapers and numerous 
radio programs (edited for tens of years the literary 
supplement of "Al HaMishmar"). Published many 
books dealing with literature, art and culture criticism 
and edited tens of books.
The archive includes hundreds of documents and 
letters, mainly about literary matters. Letters from 
the following authors and poets: Max Brod, Leah 
Goldberg (a dozen letters), Amos Oz (several letters), 
Dan Pagis (several letters), Joseph Klausner, Shimon 
Rawidowicz, Shlomo Zemach (numerous letters), 
Moshe Shamir, Aharon Shabatai (several letters), 
Moshe Dor, Avraham Shlonsky (several letters), Baruch 
Kurzweil, Gezel Kressel, Tuvia Ruebner, Aharon 
Meged, Nathan Yonatan, T. Carmi, Dan Ben-Amotz, 
Ya'akov Orland, Aharon Apelfeld, A.B. Yehoshua, 

160c 160b 160a
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161. ארכיון הסופר, המשורר והעיתונאי מנדל מאן

ארכיון ענק בן אלפי מסמכים, מעזבון הסופר והעתונאי היידישאי 
מנדל מאן. חלק הארי של הארכיון מהשנים 1947-1961.

הארכיון כולל מכתבים שנשלחו אל מנדל מאן; מכתבים והעתקי 
ושירים  סיפורים  ובהם  יד  בכתב  דפים  מאות  ממנו;  מכתבים 
של מנדל מאן )החומר לא נבדק לעומק ולא ידוע לנו איזה חלק 
פורסם(; מאות קטעי עיתונות ביידיש ובהם פרסומיו וכתבותיו; 
התכתבויות  תדפיסים;  שונים,  כרטיסים  לתערוכות,  הזמנות 
יידיש בכל העולם, ארגוני  ומערכות עיתוני  עם הוצאות ספרים 
שלפנינו  בארכיון  הפריטים  יידיש.  תרבות  של  וקונגרסים  יידיש 
נשלחו מפולין, ארגנטינה, גרמניה, צרפת, ארה"ב, קנדה ומקומות 

נוספים, ומשקפים את חיי תרבות היידיש בארצות אלו.
מלך  הזז,  חיים  צייטלין,  אהרון  שמרוק,  חנא  הכותבים:  בין 
ה.  פינסקי,  דוד  סדן,  דב  כץ(,  )מיינקה  קאץ  מעניקע  ראוויטש, 
ארוך  )מאמר  המאירי  אביגדור  מלצר,  שמשון  )האלפרן(,  ליוויק 
)צ'מני(, מניה שוחט, יעקב לשצינסקי,  יד(, מלך טשעמני  בכתב 
יעקב  טשארני,  דניאל  פרייליך,  י.  זינגר,  יעקב  אופטושו,  יוסף 

גלאנץ, שלום אש, יעקב פאט, ועוד. 
קטלוג  מסמכים,  צילומי  מאן,  מנדל  על  מאמרים  מצורף:  חומר 

עזבונו, ביוגרפיה קצרה באנגלית.
ציור  )פולין(, למד  פלונסק  יליד   ,)1916-1975( מנחם מנדל מאן 
באקדמיה לאמנות בורשה. פרסם שירים וסיפורים ביידיש ברבים 
פלישת  עם  המלחמה.  לפני  בפולין  שהופיעו  היידיש  מבטאוני 
לרוסיה.  ברח  עמה  לסוניה,  נישא  שם  לאוקרינה  ברח  הגרמנים 
וחוקר שבויים  ב-1942 התגייס לצבא הרוסי ושימש כמתורגמן 
שנכנסו  הראשונים  בין  והיה  הגרמנית  השפה  ידיעת  בזכות 
משפחתו  שכל  לו  הסתבר  בה  בפולין,  שהות  לאחר  לברלין. 
לצבא האמריקאי,  והצטרף  הרוסי  נהרגה בשואה, ערק מהצבא 
ברגנסבורג. במקביל עסק  ושכנה  נאצים  בציד  ליחידה שעסקה 
שפרחה  היידיש  בעיתונות  וספרותית  עיתונאית  בפעילות 
המרכזי  הכותב  היה  היתר,  בין  מינכן.  באזור  העקורים  במחנות 
)מצורף  מאמענט"  נייער  "דער  השבועון  של  הראשון  בגליונו 
בשבועון  ולערוך  לכתוב  והמשיך  פקסימילית(  ממהדורה  עותק 
זה עד שנת 1947. היה בין המעפילים על האניה "יציאת אירופה 
– אקסודוס" אשר גורשו חזרה לגרמניה. לאחר הקמת המדינה, 

בדצמבר 1948 הצליח להגיע לארץ דרך צרפת ומיד גויס למלחמת 
השחרור. בראשית שנות ה-50 הצטרף למערכת ה"די גאלדענע 
קייט" כמזכיר-עורך לצדו של אברהם סוצקבר. ברבעון מרכזי זה 
מאן  ומנדל  היידישאים  הסופרים  לצד  עבריים  סופרים  פרסמו 
התכתב עם רבים מהם ואף פרסם את יצירותיו ברבעון )מרבית 
לפריז  ב-1960 עבר  זו(.  הוא מתקופה  בארכיון שלפנינו  החומר 
לצייר  חזר  בפריז  ווארט".  "אונדזער  העיתון  של  עורכו  והיה 
והתיידד מאד עם מארק שאגאל, שאף צירו. נפטר בשנת 1975 

בפריז. 
ולצד עבודת העריכה והפרסום  יוצר פורה מאד  מנדל מאן היה 
וסיפורים קצרים רבים. ספרו  העיתונאי, כתב גם מספר מחזות 
לאור  יצא  באלאדן"  און  לידער  מאנט,  שטילקייט  "די  הראשון 
בלודז' בשנת 1945 והיה לספר השירה הראשון ביידיש שנדפס 
מלחמה- "די  עטו,  פרי  הטרילוגיה  המלחמה.  לאחר  זו  במדינה 

טרילאגיע" עוסקת בחויותיו כקצין בצבא האדום. 
אלפי פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $3000
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Mann was one of the first ones who entered Berlin. 
After a stay in Poland, where he realized that all his 
family was murdered in the holocaust, he defected 
from the Russian Army and joined a unit in the 
American army which was involved in Nazi hunt and 
was based in Regensburg. At the same time he was 
involved in Yiddish journalism and literature which 
flourished in Displaced Persons Camps in the area of 
Munich. He was the central writer in the first issue of 
the weekly “der nayer moment” (enclosed is a copy 
of a facsimile edition) and continued to write for this 
weekly and edit it until 1947. Mann was among the 
Ma’apilim (illegal immigrants) on the ship “Exodus” 
who were deported back to Germany. After the 
establishment of the State of Israel, in December 1948 
he succeeded to reach Israel through France and was 
right away drafted to the Independence War. 
Early in the 1950s Mann joined the editorial of 
“Goldene Kejt” as an editor-secretary side by side with 
Avraham Sutzkever. This quarterly published both 
Hebrew and Yiddish authors, and Mann corresponded 
with many of them and even published his works in 
the quarterly (most of the material in the presented 
archive is from this period). In 1960, he moved to Paris 
and was the editor of the newspaper “Undzer Vort”. 
In Paris he resumed painting and befriended Marc 
Chagall, who even painted for him. Mendel Mann 
died in 1975 in Paris. He was remarkably productive 
and in addition to his editorial work and to journalism 
he composed several plays and many short stories. His 
first book “Di Shtilkayt Mont, Lider un Baladn” was 
published in Lodz in 1945 and was the first Yiddish 
poetry book printed in this country after the war. The 
trilogy which he composed, “Di Milchome Triyolge” 
depicts his experiences as an officer in the Red Army.
Thousands of items. Size and condition varies.

Opening price: $3000

161. Archive of Author, Poet and Journalist 
Mendel Mann

An exceptionally extensive archive, containing 
thousands of documents, from the estate of the 
Yiddish author and journalist Mendel Mann. Most of 
the archive is from the years 1947-1961.
The archive contains letters sent to Mendel Mann; 
letters and copies of letters from him; hundreds 
of handwritten leaves with stories and poems by 
Mendel Mann (the material has not been thoroughly 
examined and it is not known to us what has been 
published); hundreds of newspaper cuttings with his 
publications and articles; invitations to exhibitions, 
various tickets, printouts; correspondences with 
publishing houses and editorials of Yiddish 
newspapers worldwide, Yiddish organizations and 
congresses of Yiddish culture. The items in the archive 
were sent from Poland, Argentina, Germany, France, 
USA, Canada and other countries and reflect Yiddish 
culture in these countries.
Among the writers: Chone Shmeruk, Aaron Zeitlin, 
Haim Hazaz, Melekh Ravitsh, Menke Katz, Dov Sadan, 
David Pinski, H. Leivick (Halpern), Shimshom Meltzer, 
Avigdor HaMeiri (Long handwritten article), Melekh 
Ciemny, Manya Shochat, Ya'akov Lestschinsky, Joseph 
Opatoshu, Ya'akov Singer, I. Freilich, Daniel Tcharny, 
Ya'akov Glantz, Shalom Asch, Ya'akov Patt, and more. 
Enclosed material: essays about Mendel Mann, 
photocopies of documents, catalogue of his estate, 
and a short biography in English.
Menachem Mendel Mann (1916-1975), born in 
Plonsk (Poland), studied painting in the Warsaw Art 
Academy. Published poems and stories in Yiddish in 
many of the Yiddish publications which appeared in 
Poland before the war. After the German invasion, 
he fled to Ukraine, where he married Sonia, and fled 
with her to Russia. In 1942 he enlisted to the Russian 
Army and served as an interpreter and prisoners' 
interrogator thanks to his proficiency in German. 

162. אוסף מכתבי ברכה לחיים נייגר – נשיא ההסתדרות 
הציונית במערב גליציה

יום הולדתו  נייגר, לכבוד  אוסף מכתבי ברכה שנשלחו אל חיים 
 1932 ישראל,  וארץ  טרנוב  ה-70.  הולדתו  יום  ולכבוד  ה-60 

ו-1942.
 ,)Otfinów( אוטפינוב  יליד   ,)1873-1944( נייגר  )יואכים(  חיים 
ציון"  "אהבת  אגודת  ממייסדי  היה  אביו  המערבית.  גליציה 
רצופים  ציוניים  קונגרסים  בעשרה  כציר  השתתף  הגליצאית. 
ציוני  שבועון  בטרנוב  ייסד  נוספות.  חשובות  ציוניות  ובועידות 
שבגליציה  הציונית  בעתונות  רבים  מאמרים  וחיבר  בפולנית 
ובפולין. היה יו"ר ועד הקהלה בטרנוב, יו"ר ההסתדרות הציונית 
למערב גליציה, חבר מועצת העיר טרנוב ושלוש פעמים מועמד 
והשתקע  עלה  וב-1937  בארץ  ביקר  ב-1932  הפולני.  לסיים 

בחיפה. 
האוסף שלפנינו כולל כ-95 ברכות, מברקים וטלגרמות שנשלחו 
ינואר   -  1932 )דצמבר  השישים  הולדתו  יום  לכבוד  נייגר  אל 
גלויות  כרטיסי-ביקור,  מברקים,  מכתבים,  ביניהם,   .)1934
וטלגרמות של קק"ל עם ברכות לכבוד נייגר, מאת מגוון רחב של 
ואישי-ציבור.  ציוניים בגליציה ובפולין, רבנים, עסקנים  ארגונים 
כן כולל האוסף כ-30 מכתבים שנשלחו אליו לכבוד יובל השבעים 
סה"כ  )דצמבר 1942(, מאת ידידים ועסקנים, ומסמכים נוספים. 
כ-125 פריטים. גודל ומצב משתנים. רבים מהמסמכים הודבקו 

אלה לאלה, בזוגות, על ידי נייגר. 

פתיחה: $400
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162. Collection of Greeting Letters to Haim 
Neiger – President of the Zionist Organization in 
West Galicia

Collection of greeting letters sent to Haim Neiger, on 
the occasion of his 60th birthday and his 70th birthday. 
Tarnow and Eretz Israel, 1932 and 1942.
Haim (Joachim) Neiger (1873-1944), was born in 
Otfinów, West Galicia. His father was one of the 
founders of Galician "Ahavat Zion" society. Neiger was 
a delegate in ten consecutive Zionist congresses and 
participated in other important Zionist conventions. 
He founded a Polish Zionist weekly in Tarnow and 
composed many articles for Zionist journals in Galicia 
and Poland; was chairman of the Va'ad HaKehila 
in Tarnow, chairman of the West Galicia Zionist 
Organization, member of Tarnow City Council, and 
three times a candidate to the Polish Sejm. Neiger 
visited Eretz Israel in 1932. In 1937 he immigrated to 
Eretz Israel and settled in Haifa.
The collection contains 95 greetings, letters and 
telegrams sent to Neiger for his 60th birthday 
(December 1932 – January 1934). Among them letters, 
telegrams, calling cards, postcards and JNF telegrams 
with greeting in honor of Neiger, from a wide variety 
of Zionist organizations in Galicia and Poland, 
rabbis, activists and public figures. The collection 
also includes about 30 letters sent to him on his 70th 

birthday (December 1942), from friends and activists, 
and some other documents. Total of about 125 items. 
Size and condition varies. Many of the documents were 
pasted to each other, in pairs, by Neiger.

Opening price: $400

163. אוסף פריטים - המוזיקאי מקס פרידמן

אוסף פריטים מעזבון מקס פרידמן )Friedmann(, מוזיקאי, יליד 
ירוסלב 1896, אשר חי בגרמניה עד מחצית שנות ה-30 ואחר-כך 

עלה לארץ ישראל והתיישב בתל-אביב.
ביניהם  מסמכים,  ומאות  תצלומים  עשרות  כולל  האוסף 
ב"התאחדות  כרטיס חבר  ידידים,  ועם  התכתבויות משפחתיות 
בנוגע  גרמניה  ישראל", התכתבויות עם רשויות  המנגנים בארץ 
לפיצויים המגיעים לרעייתו של פרידמן, סבינה, ועוד. גודל ומצב 

משתנים. 

פתיחה: $300

163. Collection of Items – Musician Max 
Friedmann

Collection of items from the estate of Max 
Friedmann, a musician, born in Jaroslaw in 1896. 
Friedmann lived in Germany until mid-1930s and then 
immigrated to Eretz Israel and settled in Tel-Aviv. 
The collection includes tens of photos and hundreds 
of documents, among them family correspondence 
as well as correspondence with friends, a member-
card in the "Musicians Association in Eretz Israel", 
correspondence with German authorities concerning 
reparations due to Friedmann's wife, Sabina, and 
more. Size and condition varies.

Opening price: $300

לאוטוביוגרפיה  וטיוטה  רישום   – אפשטיין  יהודו   .164
באנגלית

)1870-1945(. אפשטיין,  יהודו אפשטיין  הצייר  פריטים של  שני 
 Akademie der bildenden( בוינה  אמנות  למד  סלוצק,  יליד 
Künste Wien( לאחר שלא הורשה ללמוד בתחומי רוסיה. בימי 
של  החשובים  היהודיים  הציירים  לאחד  אפשטיין  נחשב  חייו 
תקופתו, והרבה לצייר נושאים יהודיים. בשנת 1935 היגר לדרום 

אפריקה, שם נפטר.
1. אם ובנּה. רישום עפרון על נייר. חתום בראשי תיבות ומתוארך, 

22X15.5 .1935 ס"מ. 
 My Way From East to West, Reminiscences by Yehudo .2
Epstein. תרגום האוטוביוגרפיה של יהודו אפשטיין לאנגלית )לא 
אור בשטוטגרט  וראה  בגרמנית  נכתב הספר  אור(. במקור  ראה 
 Mein Weg von Ost nacht West," 1929 תחת השם  בשנת 
Errinerungen". תיקונים והערות בכתב יד )עפרון(. ]2[, 222 דף 
מודפסים במכונת כתיבה, 33.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעטיפה. 

פתיחה: $400

164. Yehudo Epstein – Drawing and a Draft of an 
Autobiography in English

Two items of the painter Yehudo Epstein (1870-
1945). Epstein, born in Sluzk, studied art in Vienna 
(Akademie der bildenden Künste Wien), after not 
being accepted to study in Russia. During his lifetime 
Epstein was considered one of the most important 
Jewish painters of the period, and focused mainly 
on Jewish subjects. In 1935 he immigrated to South 
Africa, where he died.
1. Mother and son. Pencil drawing on paper. Signed in 
initials and dated, 1935. 22X15.5 cm.
2. My Way from East to West, Reminiscences by 
Yehudo Epstein. Translation of Yehudo Epstein's 
autobiography to English (not published). Originally 
the book was written in German and published in 
Stuttgart in 1929 under the title "Mein Weg von Ost 
nacht West, Errinerungen". Handwritten corrections 
and comments (in pencil). [2], 222 typewritten leaves, 
33.5 cm. Good condition. Tears to cover.

Opening price: $400
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165. וינסטון צ'רצ'יל – מכתב חתום, לארגון ציֹוֵני אמריקה 
– לונדון, 1965

לכבוד  רשמי,  מכתבים  נייר  על  מודפס  מכתב  צ'רצ'יל,  וינסטון 
ארגון ציוני אמריקה, חתום בחתימת ידו. לונדון, 6 בינואר, 1965. 

אנגלית. 
צ'רצ'יל כותב כי שמע את רשמיו החיוביים של בנו מן הטקס בו 
הוענק לו "פרס הרצל" מטעם ארגון ציוני אמריקה ומודה לנציגי 

הארגון על כך שבחרו להעניק לו את הפרס. 
 My son, Randolph, has told me of the agreeable"
 circumstances in which you made the Theodor Herzl
 Award to me in absentia on December 16. I write to
 express to you my warm thanks for the honour you

 ."have done me, and my very good wishes
"מדליון  פרס  )או  הרצל"  "פרס  את  צ'רצ'יל  קיבל   1965 בשנת 
הישגים  עבור  אמריקה  ציוני  ארגון  מטעם  מוענק  אשר  הזהב"(, 
יוצאי דופן בתחום הפעילות הציונית. בנו, רנדולף, קיבל את הפרס 
ס"מ.   24 דף,  בדצמבר.  ב-16  בניו-יורק  נערך  בטקס אשר  בשמו 

מצב טוב. סימני קיפול, כתמים קלים וסימן חלודה מאטב-נייר.

פתיחה: $2000

165. Winston Churchill – Signed Letter, to the 
Zionist Organization of America – London, 1965

Winston Churchill, a printed letter on official 
stationery, to the Zionist Organization of America, 
hand signed by Churchill. London, January 6, 1965. 
English.
Churchill writes that he heard positive impressions 
from his son who attended the ceremony in which he 
was awarded the "Theodor Herzl" award on behalf 
of ZOA and thanks the organization for the award.
"My son, Randolph, has told me of the agreeable 
circumstances in which you made the Theodor Herzl 
Award to me in absentia on December 16. I write to 
express to you my warm thanks for the honour you 
have done me, and my very good wishes".
In 1965 Churchill received the "Herzl Award" (or 
"Gold Medallion"), awarded by ZOA for outstanding 
Zionist achievements. His son, Randolph, received 
the prize on his behalf in a ceremony in New-York 
on December 16. Leaf, 24 cm. Good condition. Folding 
marks, light stains. Foxing caused by a paper clip.

Opening price: $2000 

בן-גוריון – מכתב אל אבא חושי בעניין ערביי  דוד   .166
חיפה, 1948

חתימת-ידו,  עם  כתיבה,  במכונת  מודפס  מכתב  בן-גוריון,  דוד 
ממוען אל אבא חושי. 2 ביוני 1948. 

מכתב קצר בסוגיות הקשורות לעיר חיפה, ממוען אל אבא חושי 
 .)1898-1969(

תחילה שואל בן-גוריון לדעתו של חושי בנושא מסירתו של בית-
האוויר  חיל  לידי  התעופה(  שדה  )על-יד  בחיפה  למלאכה  ספר 
"המכללה הטכנולוגית של  ]כפי הנראה, מדובר בתכנון להקמת 
סוגיית חזרתם של התושבים  חיל האוויר"[. בהמשך מזכיר את 
מריוט,  ]סיריל  מריוט  שמיסטר  שומע  "אני  לחיפה:  הערבים 
איני  לחיפה.  הערבים  להחזרת  דואג  בחיפה[  הבריטי  הקונסול 
– אבל עד גמר המלחמה  זה עסקו של מיסטר מריוט  יודע מה 
אין אנו מעונינים בהחזרת האויב. ועל כל המוסדות לפעול לפי 

קו זה". 

אבא חושי עלה לארץ ישראל בשנת 1920, היה ממקימי קיבוץ 
עבר   1926 בשנת  הכללית.  ההסתדרות  וממייסדי  אלפא  בית 
מועצת  כמזכיר  כיהן   1932-1951 בשנים  בחיפה.  להתגורר 
פועלי חיפה, כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י בכנסת הראשונה. 
בשנים 1951-1969 כיהן חושי כראש עיריית חיפה, ותרם רבות 
להתפתחותה של העיר ולעיצוב אופיה. דף 27.5 ס"מ. מצב טוב. 

סימני קיפול ומעט קמטים. נקבי תיוק. 

פתיחה: $1800
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166. David Ben-Gurion – Letter to Abba Hushi 
Dealing with Haifa Arabs, 1948

David Ben-Gurion, a typewritten letter, hand-signed, 
addressed to Abba Hushi. June 2, 1948.
A short letter concerning matters related to the 
city of Haifa, addressed to Abba Hushi (1898-1969). 
Ben-Gurion opens by asking Hushi about his opinion 
regarding the transfer of a Vocational School in Haifa 
(next to the airport) to the Air Force [it is possible 
that Ben-Gurion referred to the founding of the "Air-
Force Technological School"]. Ben-Gurion continues 
and mentions the return of Arab citizens to Haifa: "I 
hear that Mr. Marriott [Cyril Marriott, British Consul 
in Haifa] is involved in the return of Arabs to Haifa. 
I do not know how this concerns Mr. Marriott – but 
until the end of the war we are not interested in 
returning the enemy. All institutions are obliged to 
act according to this line of action".
Abba Hushi moved to Eretz Israel in 1920, was one of 
the founders of Kibbutz Beit Alfa and of the Histadrut. 
In 1926 he settled in Haifa. Hushi served as secretary 
of Haifa Workers Union between the years 1932-1951, 
and as the first Knesset member, on behalf of Mapai. 
Served as Mayor of Haifa during 1951-1969, and had 
a significant contribution to the development of 
the city and its nature. Leaf, 27.5 cm. Good condition. 
Folding marks and minor creases. Filing holes.

Opening price: $1800 

167. לקט מסמכים – חלל מלחמת העצמאות – חתימת 
דוד בן-גוריון

לקט מסמכים הקשורים לחייל משה-זכריה לאון, שנהרג במהלך 
מלחמת העצמאות בהגנה על תל-אביב ביום 15 במרץ 1948. 

ביניהם: מכתב תנחומים עם שמו של החייל, כתוב על גבי קלף, 
עם חתימתו של דוד בן גוריון; תעודת פטירה, ופריטים נוספים. 

סה"כ 8 מסמכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

167. Collection of Documents – War of 
Independence Casualty – David Ben-Gurion's 
Signature

Collection of documents related to the soldier Moshe-
Zecharia Leon, who fell in the line of duty in the 
Independence War, defending Tel-aviv, on March 15, 
1948.
Including: a letter of condolences with soldier's name, 
written on parchment, signed by David Ben-Gurion; 
death certificate, and other items. Lot of 8 documents. 
Size and condition varies.

Opening price: $250

168. דוד בן-גוריון – חתימה על ספר

 Funk & מאת דוד בן-גוריון. הוצאת ,Israel, a Personal History
Wagnalls / Sabra Books. ניו-יורק-תל-אביב, 1971. אנגלית. 

בעמוד  דיוקנו,  מופיעה תחת  )באנגלית(  בן-גוריון  חתימתו של 
שלפני דף השער. 

עותק ממוספר מתוך מהדורה בת 2000 עותקים, כרוך בכריכת עור 
כחולה עם הטבעות בצבע זהב. 862 עמ', 26 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

168. David Ben-Gurion – Signed Book

Israel, a Personal History, by David Ben-Gurion. New-
York-Tel-Aviv: Funk & Wagnalls / Sabra Books, 1971. 
English.
Ben-Gurion's signature appears below his portrait 
on the page preceding the title page. Numbered 
copy from an edition of 2000 copies, bound in a blue 
leather binding with gold embossing. 862 pp, 26 cm. 
Very good condition.

Opening price: $250 
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169. מנחם בגין – שלושה מכתבים אל הרב שלום דובער 
וולפא

וולפא.  ]דובער[  דב  שלום  אל  מכתבים  שלושה  בגין,  מנחם 
ירושלים, 1973-1982. 

מודפסים על נייר מכתבים רשמי של ראש הממשלה ושל הכנסת, 
וחתומים בכתב-ידו של בגין. 

נשלחו  אשר  ומדיניות,  פוליטיקה  בנושאי  למכתבים  תשובות 
לבגין בידי הרב שלום דובער וולפא, ראש מכון הרמב"ם השלם, 
העולמי  "המטה  ראש  שלנו",  ישראל  "ארץ  תנועת  ראש  יושב 
להצלת העם והארץ", ופעיל למען רעיון "ארץ ישראל השלמה". 

במכתב ממארס 1982 כותב בגין: "לא נאפשר, בשום תנאי, הקמת 
לנצח  וירושלים תהיה  ועזה.  ביהודה, שומרון,  מדינה פלסטינית 
במישרין  חלוקה,  לשום  ניתנת  שאינה  ישראל,  בירת  אחת,  עיר 
3 מכתבים, 21 ס"מ בקירוב. מצב משתנה )קרעים  ובעקיפין...". 

בשולי אחד המכתבים; נקבי תיוק בשלושתם(. 

פתיחה: $500

169. Menachem Begin – Three Letters to Rabbi 
Shalom Dov Wolpo

Menachem Begin, three letters to Shalom Dov [Dover] 
Wolpo. Jerusalem, 1973-1982.
Printed on official stationery of the Prime Minister 
and the Knesset, signed by Begin.
Responses to letters dealing with politics and policy, 
sent to Begin by Rabbi Shalom Dover Wolpo, head 
of Machon HaRambam HaShalem, chairman of 
"Eretz Israel Shelanu" movement, head of "HaMateh 
HaOlami leHatzalat Ha'am VeHa'aretz" and activist 
supporting "Greater Eretz Israel". In a letter dated 
March 1982 Begin writes: "We shall not allow, under 
any condition, the establishment of a Palestinian 
state in Judea, Samaria and Gaza. Jerusalem is forever 
one city, the capital of Israel, and is not dividable, 
directly or indirectly…" 3 letters, ca. 21 cm. Condition 
varies (tears at margins of one of the letters; filing holes on 
all of the letters).

Opening price: $500

נאום שנשא  צילום כתב-יד  על  בגין  170. חתימת מנחם 
באלכסנדריה, 1979

צילום של כתב-יד, נאום שנשא מנחם בגין במסיבה ממלכתית 
כשבוע   ,1979 באפריל  ב-2  מצרים,  באלכסנדריה,  שהתקיימה 
לאחר שהתקיים טקס חתימת הסכם השלום בין ישראל ומצרים. 

אנגלית.
של  ידו  חתימת  מופיעה  היד,  כתב  צילום  של  הראשון  בעמוד 
מצורף  ובאנגלית.  בעברית  כחולה,  בדיו  בגין",  "מ.  בגין,  מנחם 
מכתב אישור ממכון ז'בוטינסקי. ]4[ דף 30.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

170. Menachem Begin's Signature on a 
Photocopy of a Handwritten Speech –
Alexandria, 1979

Photocopy of a handwritten speech. The speech was 
delivered by Menachem Begin during an event held 
in Alexandria, Egypt, April 2, 1979, about one week 
after the Israel-Egypt Peace Agreement ceremony. 
English.
On the first page of the photocopy, appears 
Menachem Begin's signature, "M. Begin", in blue 
ink, in Hebrew and in English. Enclosed is a letter of 
authenticity from the Jabotinsky Institute. [4] leaves 
30.5 cm. Very good condition.

Opening price: $250 
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171. ראש ה-CIA, ויליאם ג'יי קייסי – הקדשה על ספרו, 
לראש השב"כ אברהם שלום בנדור

 Where and How the War was Fought, an Armchair
התנהלה  וכיצד  ]היכן   Tour of the American Revolution
 William מאת  האמריקנית[,  במהפכה  סיור-כורסה  המלחמה, 
ניו-יורק,   .William Morrow & Company הוצאת   .J. Casey

1976. אנגלית. 
בדף הפורזץ הקדשה בכתב-ידו של המחבר, ראש ה-CIA, ויליאם 
הכללי:  הבטחון  שירות  ראש  בנדור,  שלום  לאברהם  קייסי,  ג'יי 
 To Mr. Bendor in appreciation of the relationship"
between our services" ]למר. בנדור, לאות הערכה על מערכת 

היחסים בין הסוכנויות שלנו[. 
שימש   ,)William J. Casey, 1913-1987( קייסי  ג'יי  ויליאם 
כראש ה-CIA, סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, בשנים 

 .1981-1987
הבטחון  לשירות  הצטרף   )1928-2014( בנדור  שלום  אברהם 
המבצעים  יחידת  למפקד  התמנה  ב-1952   .1950 בשנת  הכללי 
בירושלים, וב-1954 יצא לשליחות מטעם "המוסד" בחו"ל. שימש 
כסגן מפקד מבצע חטיפתו של אדולף אייכמן. בהמשך התמנה 
בשנת  בשב"כ.  מבצעים  אגף  ולראש  ב"מוסד"  אגף  ראש  לסגן 
1980 מונה לראש השב"כ, תפקיד בו החזיק עד שנת 1986, כאשר 
 352 נאלץ לפרוש מתפקידו לאור מעורבותו ב"פרשת קו 300". 

עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $300

171. Director of CIA, William J. Casey – Dedication 
on his Book, to Avraham Shalom Bendor, Director 
of the Israel Security Agency

Where and How the War was Fought, an Armchair 
Tour of the American Revolution, by William J. Casey. 
New-York: William Morrow & Company, 1976. English.
A handwritten dedication by the author, William 
J. Casey, Director of CIA, appears on the endpaper: 
"To Mr. Bendor in appreciation of the relationship 
between our services".
William J. Casey (1913-1987), served as Director of 
the Central Intelligence Agency of the United States, 
during the years 1981-1987.
Avraham Shalom Bendor (1928-2014) joined the Israel 
Security Agency in 1950. In 1952 he was appointed 
as head of the operations unit in Jerusalem, and in 
1954 was sent abroad by the "Mossad". Shalom 
Bendor served as deputy commander of the mission 
to capture Adolf Eichman, and was later appointed 
as head of a department in the "Mossad" and head 
of an Operations Department in the Israel Security 
Agency. In 1980 he was appointed as head of the 
Israel Security Agency, a post he held until 1986, when 
he was obliged to retire due to his involvement in 
the "Bus 300 Affair". 352 pp, 21.5 cm. Good condition. 
Stains.

Opening price: $300

יריב  תנ"ך בערבית עם הקדשה מראש אמ"ן אהרן   .172
לגנרל מוחמד גמאסי, 1973

תנ"ך. לבנון, 1966. ערבית.
יריב  אהרן  של  וחתימתו  ישעיהו  מספר  ציטוט  השער  דף  לפני 
הרמטכ"ל,  לשכת  של  מכתבים  נייר  על  מכתב  מצורף  )ערבית(. 
 13 )אנגלית(,  גמאסי  מוחמד  הגנרל  אל  יריב,  של  ידו  בכתב 

בדצמבר 1973.
הגנרל מוחמד עבד אל-ע'ני אל-גמאסי היה מפקד בצבא המצרי, 
הצוות  וראש  הכיפורים  יום  במלחמת  הבכירים  מהמפקדים 
המצרי במשא ומתן עם ישראל שהוביל להסכם הפרדת הכוחות 
בין ישראל למצרים. לאחר מלחמת יום הכיפורים שימש כרמטכ"ל 

צבא מצרים, ובין השנים 1974-1978 היה שר המלחמה.
אהרן יריב היה אלוף בצה"ל, ראש אמ"ן ושר בממשלת ישראל. 
לרמטכ"ל  מיוחד  כעוזר  יריב  גויס  הכיפורים  יום  מלחמת  בזמן 
ולאחר מכן עמד בראש צוות המשא ומתן עם המצרים בקילומטר 
ה-101 לייצוב הפסקת האש. שיחות אלו היו השיחות הישירות 
שביתת  הסכמי  מאז  ומצרים  ישראל  בין  הראשונות  הרשמיות 
הנשק ב-1949. ב-11 בנובמבר 1973 חתם יריב עם מוחמד עבד 
אל-ע'ני אל-גמאסי על הסכם שש הנקודות, בו נקבעה המסגרת 
נוספים.  והסדרים  שבויים,  חילופי  הכוחות,  הפרדת  על  לדיונים 
למצרים  ישראל  בין  הכוחות  הפרדת  להסכם  הוביל  ההסכם 

  בינואר 1974. כרך עבה, 24.5 ס"מ. כריכה מנותקת חלקית.

פתיחה: $600
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172. Bible in Arabic with a Dedication from the 
Head of the Directorate of Military Intelligence 
Aharon Yariv to General Mohamed Gamasi, 1973

Bible. Lebanon, 1966. Arabic.
Preceding the title page appears a citation from 
the Book of Isaiah and a signature by Aharon 
Yariv (Arabic). Attached is a letter on Chief of Staff 
stationery, handwritten by Yariv, to General Mohamed 
Gamasi (English), December 13, 1973.
General Mohamed Abdel Ghani el Gamasi was, a senior 
Egyptian commander during the Yom Kippur War and 
head of the Egyptian staff for the negotiations with 
Israel which led to disengagement of forces, prisoners' 
exchange, and other security arrangements. The 
agreement led to the disengagement between Israel 
in Egypt in January 1974. 
Aharon Yariv was an Israeli politician and general. 
From 1964 to 1972, he was head of Aman, the IDF’s 
military intelligence. During the October War of 1973 
he led the Israeli military delegation at the Kilometer 
101 talks with Egypt’s General Mohamed Abdel Ghani 
el-Gamasy which endeavoured to bring about a 
military disengagement treaty. 
Heavy volume, 24.5 cm. Binding partly detached.

Opening price: $600 173. תקליט חתום של רבי שלמה קרליבך – "שמעתי את
הכותל שר"

הכותל  את  ]שמעתי   I Heard the Wall Singing Volume 2
שר[, חלק ראשון, 1968.

חתימה והקדשה של רבי שלמה קרליבך )בעט( על הצד האחורי 
של עטיפת התקליט: "חזק ואמץ בעבודת ה' ובאהבת ישראל..." 

31.5 ס"מ, מצב טוב מאד. התקליט בעטיפה המקורית.

פתיחה: $200

173. Record signed by Rabbi Shlomo Carlebach – 
"I Heard the Wall Singing"

I Heard the Wall Singing Volume 2, first part, 1968.
Signature and dedication by Rabbi Shlomo Carlebach 
(in pen) on the reverse of the record's cover. 31.5 cm, 
very good condition. Record in original cover.

Opening price: $200

174. פרופ' ישעיהו ליבוביץ – מכתב להגנת הציבור החרדי 
ו"נטורי קרתא" – ירושלים, 1992

והציבור  קרתא"  "נטורי  בנושא  מכתב  ליבוביץ,  ישעיהו  פרופ' 
החרדי. ]ירושלים[, ספטמבר 1992. 

מודפס במכונת כתיבה )עם תיקונים קלים בעט( על נייר מכתבים 
רשמי של האוניברסיטה העברית בירושלים. חתום בכתב-ידו של 

ליבוביץ. 
במכתב מתייחס ליבוביץ לדברי ביקורת אשר הטיח הנמען, יוחאי 

גורן, ב"נטורי קרתא" ובציבור החרדי, ויוצא להגנת החרדים. 
חיים של המאה  כאן  'חיים  כולו,  והציבור החרדי  "נטורי קרתא, 
העשרים' )זו לשונך( ממש כמוך, בכל מובן – ביולוגי או סוציולוגי 
ל'חיים'... אפשר שיש להם נחת-רוח מחייהם  לייחס  – שאפשר 
'מודרניים'. אלא שאורח- יותר מאשר לרבים מן המכונים בפיך 
 – בחוצפה  הגובלת   – ובתמימות  מאורח-חייך,  שונה  חייהם 
אתה קובע שאורח-חייך הוא הנורמה האנושית, ושהם הסוטים 
אינו אלא שאתה  ביניכם  אובייקטיבית ההבדל  ממנה... מבחינה 
משתייך לרוב, ואילו הם מיעוט – ובזה לא נאמר מאומה על הבדל 

מבחינה אינטלקטואלית או מוסרית...".
רוח, אחד  ואיש  )1902-1994( היה מדען  ליבוביץ  ישעיהו  פרופ' 
פוליטי  ומבקר  ה-20  במאה  החשובים  היהודים  הדעות  מהוגי 
וחברתי נוקב ובוטה. במשך עשרות שנים עסק ליבוביץ במחקר 
ובהוראה באוניברסיטה העברית בירושלים בתחומי המדע והרוח 
המדעים  של  ופילוסופיה  היסטוריה  ונוירופיזיולוגיה,  כימיה   -
ועוד. דף, 21 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים, סימני קיפול וקמטים. 

פתיחה: $500

are part of a majority and they are a minority 
– notwithstanding the intellectual or moral 
difference…”.
Prof. Yeshayahu Leibowitz (1902-1994), a scientist 
and intellectual, one of the most important Jewish 
philosophers of the 20th century and a harsh political 
and social critic. For decades Leibowitz was involved 
in research and teaching in the Hebrew University 
of Jerusalem in the areas of science and humanities 
– chemistry and neurophysiology, history and 
philosophy of science and more. Leaf, 21 cm. Good 
condition. Minor damages, folding marks and creases.

Opening price: $500
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174. Prof. Yeshayahu Leibowitz – Letter in 
Defence of the Haredi Congregation and 
"Neturei Karta" – Jerusalem, 1992 

Prof. Yeshayahu Leibowitz, letter concerning "Neturei 
Karta" and the Haredi congregation. [Jerusalem], 
September 1992.
Typewritten (with minor corrections in pen) on official 
stationery of the Hebrew University of Jerusalem. 
Hand signed by Leibowitz.
In the letter, Leibowitz refers to the criticism towards 
“Neturei Karta" and the Haredi congregation voiced 
by the addressee, Yochai Goren.
"Neturei Karta, and all of the Haredi public, 'live 
here a twentieth century life' (your words) just like 
you, in every manner – biologic or sociologic – that 
one can attribute to 'life'…it is possible that they are 
pleased with their lives more than many others whom 
you call 'modern'. However their life style is different 
from yours, and naively, bordering on insolence – you 
determine that your life is the human norm, and they 
digress…objectively the only difference is that you

175. אוסף חיבורים מאת יעקב רייפמן – הקדשות
)רייפמאנן(,  רייפמן  יעקב  של  מפרסומיו  חוברות,  ארבע-עשרה 

1843 עד 1888 בקירוב. 
החיבורים כרוכים בשני כרכים. בכרך הראשון החיבורים הבאים: 
סנהדרין, קן-צפור, פשר דבר, מועדי ערב, אמרות יעקב, מאמר 
ח]ו[בות האב לבנו, תולדות רבנו זרחיה הלוי, תבנית הבית; בכרך 
מבשר,  קול  חדשה,  רוח  זכרון,  מנחת  בקר,  אור  מאמר  השני: 

מאמר חוט המשלש, משיב דבר.
רייפמן  אוטודידקט.  וחוקר  סופר  רב,   –  )1818-1894( רייפמן 
פרסם עשרות ספרים ומאמרים בתולדות ישראל, במחקר התנ"ך 
ובנושאים שונים. מראשוני המשכילים באיזורו. בשנת 1836 הגיע 

לשצ'צ'ין והיה למבשרה של ההשכלה שם.
על שתיים מהחוברות מופיעות הקדשות בכתב ידו של המחבר. 
קרעים.  מנותקים.  דפים  גרוע.  מצב  ס"מ.  ו-21.5   19 כרכים 

חוברות מנותקות. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

175. Collection of Composition by Ya'akov 
Reifmann – Dedications

Fourteen booklets by Ya'akov Reifmann, 1843 
through ca. 1888. 
Bound in two volumes. First volume contains the 
following compositions: Sanhedrin, Ken-Zipor, Pesher 
Davar, Mo'adei Erev, Imrot Ya'akov, Ma'amar Hovot 
Ha-Av leBno, Toldot Rabeinu Zerahia Halevi, Tavnit 
HaBayit; second volume: Ma'amar Or Boker, Minhat 
Zikaron, Ru'ach Hadasha, Kol Mevasser, Ma'amar Hut 
HaMeshulash, Meshiv Davar.
Reifmann (1818-1894) – rabbi, author and self-learned 
scholar. Reifmann published dozens of books and 
articles dealing with Jewish history, biblical studies 
and other topics. One of the first Maskilim in his area. 
In 1836 arrived in Szczecin and heralded the ideas of 
Haskalah there.
Dedications handwritten by the author appear on 
two booklets. 19 and 21.5 cm. volumes. Poor condition. 
Detached leaves. Tears. Detached booklets. Ex-library 
copies.

Opening price: $250

176. ירחון "הבקר אור" – למברג, 1876-1877 – השכלה

להשכיל  ישראל  בבני  דעת  כל מבקש  לאורו  "והלכו  אור,  הבקר 
גאטטלאבער  הכהן  בער  אברהם  ידי  על  לאור  יוצא  ולהטיב", 

]גוטלובר[. למברג, ניסן תרל"ו עד אדר תרל"ז ]1876-1877[. 
חוברות  ראשונה:  שנה  והשניה.  הראשונה  השנים  גליונות  כרך 

1-6. שנה שניה, חוברות 1-6 )שתיים מהן כפולות(.
פרץ  של  ירחונו  ל"השחר",  כמשקל-נגד  נוסד  הספרותי  הירחון 
סמולנסקין. בשנת 1874-1875 החל סמולנסקין לפרסם בירחונו 
"עת לטעת", שבמרכזו התקפה חריפה על השכלת  חיבורו  את 
מן  המתון  המשכיל  גוטלובר,  מנדלסון.  משה  של  מיסודו  ברלין 
הדור הישן, ראה חובה לעצמו לצאת להגנת כבודו המחולל של 
לתומכים  במה  בירחונו  והעניק  העברית,  ההשכלה  תנועת  אבי 
כמה  עמ'.   ]2[  ,352 עמ';   ]2[  ,440 סמולנסקין.  נגד  במאבקו  בו 
בינוני.  מצב  ס"מ.   22 כרך  במקומם.  שלא  כרוכים  מהעמודים 
בלאי. דפים מנותקים. קרעים בשולי הדפים. כריכה בלויה. עותק 

ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300
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176. "Haboker Or" Monthly – Lemberg, 1876-
1877 – Haskalah

"Haboker Or", "And in the light walk those of Israel 
who wish to improve and gain knowledge," published 
by Avraham Ber Hacohen Gottlober. Lemberg, [1876-
1877].
Volume of first and second year issues. First year: 
issues 1-6. Second year, issues 1-6 (two are double).
The literary monthly was founded as a counter-balance 
to "HaShachar", Peretz Smolenskin's periodical. In 1874-
1875 Smolenskin started to publish in his monthly the 
composition "Et LaTa'at", attacking fiercely Berlin's 
Haskalah founded by Moshe Mendelsohn. Gottlober, a 
moderate intellectual of the old generation, felt obliged 
to defend the honor of the father of the Hebrew 
Haskalah Movement, and his periodical served as a 
stage to those who supported him in his fight against 
Smolenskin. 440, [2] pp, 352, [2] pp. Several of the pages 
are bound out of place. 22 cm. volume. Fair condition. Wear. 
Detached leaves. Tears at margins of leaves. Worn binding. 
Ex-library copy.

Opening price: $300

177. "עברי אנכי" – גליונות השנים הראשונה והשניה - 
גליציה, 1865-1866 

גליונות  כרך  ר(.  )ֶורֶבּ ווערבער  ברוך  בעריכת  שבועון  אנכי,  עברי 
)לבוב( וברודי, אפריל 1865 –  השנים הראשונה והשניה. למברג 

אוגוסט 1866. 
"מודעה  הקדמה,  דף  כולל   .1-24 מס'  גליונות  ראשונה:  ·שנה 
לבית ישראל". · שנה שניה: גליונות מס' 1-33 ומוסף )"תשלומי 

השנה"( הממוספר 34. 
השבועון "עברי אנכי" ראה אור בגליציה )תחילה בלמברג ואח"כ 
ההשכלה  חניך  בידי  נערך  תחילה   .1865-1890 בשנים  בברודי( 
בנושא  מאמרים  כלל  השבועון  בנו.  בידי  ובהמשך  ורבר,  ברוך 
העם היהודי, מאמרי חכמה ומדע, דיווחים מן הנעשה בקהילות 
חשובה  כבמה  שימש  השבועון  ועוד.  העולם,  ברחבי  היהודיות 
לתנועת ההשכלה בגליציה, ובמהלך שנות קיומו ניהל פולמוסים 

רבים עם כתבי עת מאותה תקופה. 
שער  שלם.  אינו  הראשונה  השנה  מן   2 מס'  גליון  ס"מ.   24 כרך 
טוב-בינוני. קמטים, כתמים  לגליונות השנה השניה. מצב  נפרד 
בעמוד  בכתב-יד  הקדשה  ורופפת.  פגומה  כריכה  וקרעים. 

הראשון. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

177. "Ivri Anochi" – First and Second Year Issues 
– Galicia, 1865-1866

Ivri Anochi, weekly edited by Baruch Werber. Volume 
of first and second year issues. Lemberg (Lvov) and 
Brody, April 1865-August 1866.

· First year: Issues no. 1-24. Including an introduction 
leaf, "Moda'a LeBeit Israel". · Second year: issues 
no. 1-33 and supplement ("Tashlumei HaShana") 
numbered 34.
The weekly "Ivri Anochi" was published in Galicia 
(first in Lemberg and then in Brody) in the years 1865-
1890. At first it was edited by Haskalah scholar Baruch 
Werber, and later by his son. The weekly included essays 
about the Jewish people, science, reports about Jewish 
congregations throughout the world, and more. The 
weekly magazine served as an important stage for the 
Haskalah movement in Galicia, and conducted debates 
with other periodicals of the time.
Volume, 24 cm. Issue no. 2 of the first year is incomplete. 
Different title page for second year issues. Good-fair 
condition. Creases, stains and tears. Damaged and loose 
binding. Handwritten dedication on first page. Ex-library copy.

Opening price: $400 

178. "החוקר" – כתב עת בנושא חכמת ישראל – קראקא, 
תרנ"א-תרנ"ד

פעם  לאור  יוצא  ישראל,  לחכמת  מ]ו[קדש  מכתב-עתי  החוקר, 
קרקוב,  בפאריס.  ]פוקס[  פוכס  שלמה  יצחק  מאת  בח]ו[דש 

תרנ"א-תרנ"ד ]1891-1894[. 
שנה ראשונה: חוברות 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 12. שנה שניה: חוברות 
1, 2, 3. חלק מהחוברות ללא העטיפות. עטיפות החוברות מהשנה 

הראשונה כרוכות במרוכז לאחר החוברות גופא. 
העורך, יצחק שלמה פוקס )1862-1895(, שימש זמן-מה כעורך 
"המגיד"; עסק במחקר במדעי היהדות ובמיוחד בספרות ישראל 
כאכסניה  לו  שימש  "החוקר",  שלו,  העת  כתב  הביניים.  בימי 
לפרסום רבים ממאמריו. איבד עצמו לדעת בהיותו בן 33 שנים. 
345 עמ' + מפתחות + עטיפות; 100 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-

טוב. כתמים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

176177



חתימות וכתבי יד, ארכיונים, ספרות עברית ועתונות, ספרות יידיש      |  109

178. "Hachoker" – Periodical for Jewish Studies – 
Krakow, 1891-1894

"Hachoker [The Researcher], periodical dedicated to 
Jewish studies, published monthly by Yitzchak Shlomo 
Fuchs in Paris". Krakow, [1891-1894].
First year: issues no. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 12. Second year: 
issues no. 1, 2, 3. Some of the issues are missing their 
wrappers. Wrappers of the first year issues are bound 
together following the issues.
The editor, Yitzchak Shlomo Fuchs (1862-1895), served 
for some time as editor of "HaMagid"; focused on 
Jewish studies and in particular Jewish literature of 
the middle ages. His periodical, "Hachoker", served 
for publishing many of his writings. Fuchs committed 
suicide at the age of 33. 345 pp. + index + wrappers; 
100 pp, 21 cm. Fair-good condition. Stains. Ex-library copy.

Opening price: $250 

179. "המגיד" – ארבע שנים ראשונות, 1856-1860

חלקי  בכל  מהנעשה  ליעקב  "יגיד  הימים.  קורות  מכתב  המגיד, 
איש  לכל  לדעת  ראוי  ואשר  ינעם  אשר  חלד  יושבי  כל  בין  תבל 
ישראלי – לתועלתו ולתועלת השפה העבריה הנחמדה", בעריכת 

אליעזר ליפמאן זילבערמאן. ליק, 1856-1860.
שני כרכים. · כרך ראשון: שנה ראשונה, גליונות 1-54. שנה שניה, 
שנה   .1-49 גליונות  שלישית,  שנה  שני:  כרך   ·  .1-50 גליונות 
ובו  השניה  השנה  של  נוסף  כרך  מצורף   .1-50 גליונות  רביעית, 

50 גליונות. 
העברית.  העיתונות  בתולדות  הראשון  השבועון  היה  "המגיד" 
חג  לפני   ,1856 ביוני  לאור  יצא  "המגיד"  של  הראשון  הגיליון 
ֶאְלק  כיום   ;Lyck( המזרחית  שבפרוסיה  ליק  בעיר  השבועות, 
"עיתון"  המילה  אור,  לראות  כשהחל  פולין(.  בצפון-מזרח   )Ełk(
קורות  כ"מכתב  "המגיד"  תואר  ולכן  הומצאו  טרם  "שבועון"  או 
מהמתרחש  הן  ידיעות  לפרסם  היתה  "המגיד"  מטרת  הימים". 
בעולם והן מהמתרחש בקרב היהודים, אך פורסמו בו גם שירים 
הסופרים  ממיטב  בו  כתבו  ופובליציסטיים.  מדעיים  ומאמרים 
הגיע  בשיאו  התשע-עשרה.  המאה  של  היהודים  והמשכילים 

הועברו  אלה  אך  בלבד,  עותקים  כ-1,800  של  לתפוצה  העיתון 
מנת  על  ברור.  אינו  קוראים  של  המדויק  כך שהמספר  ליד  מיד 
לזכות בקהל קוראים גדול ככל האפשר השתדל העיתון להימנע 
היהודי  העם  את  שהסעירו  השונים  בפולמוסים  מלהתערב 
לארץ  בעלייה  העיתון תמך  עמדותיו המתונות.  ומכאן  ברוסיה, 
בו  והתפרסמו  הציונית,  ובתנועה  ציון  חיבת  בתנועת  ישראל, 

ידיעות רבות על יישוב ארץ ישראל.
שלשה כרכים, 35 ס"מ. מצב משתנה. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $400

179. "HaMagid" – First Four Years, 1856-1860

HaMagid - "telling Ya'akov (the Jewish people) news 
from all parts of the world among all nations whatever 
is pleasant and worthy for every Jew to know – for 
his benefit and for the benefit of the lovely Hebrew 
language", edited by Eliezer Lipman Silberman. Lyck, 
1856-1860. 
Two volumes. · First volume: first year, issues no. 
1-54. Second year, issues no. 1-50. · Second volume: 
Third year, issues no. 1-49. Fourth year, issues no. 1-50. 
Accompanied by an additional volume of second year 
issues, with 50 issues.
"HaMagid" was the first weekly paper in the history 
of Hebrew press. The first issue was published in 
June 1856, just before the holiday of Shavu'ot, in the 
town of Lyck, in East Prussia (present day Ełk in north-
east Poland). When it was first published the words 
"newspaper" or "weekly" in Hebrew have not yet 
been invented and the journal was defined as "Letter 
of history". The aim of the weekly was to publish news 
from around the world and from the Jewish world, 
but it also included poems and scientific articles as 
well as various viewpoints and opinions. Leading 
Jewish authors and intellectuals of the nineteenth 
century wrote for the paper. At its peak 1,800 copies 
were distributed, but the copies were handed over 
from one reader to the next so that the final number 
of readers is unknown. To reach a wider public, 
the paper avoided radical viewpoints and hence its 
moderate nature. The paper supported the resettling 
of the Land of Israel and the Zionist Movement.
Three volumes, 35 cm. Condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $400 
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180. עתון "ַהֵּמִליץ" – אודסה, 1860-1862

וההשכלה",  האמונה  בין  והממשלה,  ישרּון  עם  "בין  ַהֵּמִליץ, 
אודסה,  גולדנבלום.  יצחק  ואהרון  צדרבוים  אלכסנדר  בעריכת 

1860-1862. כרכי גליונות השנים הראשונה והשניה.
· כרך גליונות השנה הראשונה, אוקטובר 1860 - אוקטובר 1861: 
חסרים  האחרונים  הגליונות  )שני   49-50  ,16-47  ,1-14 גליונות 

בסופם(. 
גליונות השנה השניה, אוקטובר 1861 - אוקטובר 1862:  · כרך 

גליונות 1-50. 
של  בעריכתו  ברוסיה,  הראשון  העברי  העתון  היה  "המליץ" 
אר"ץ - אלכסנדר צדרבוים - מחלוצי העיתונות העברית, שהיה 
תיווך  ערוץ  לשמש  ביקש  העיתון  מותו.  יום  עד  העתון  עורך 
המסורת  בין  ולגשר  היהודים,  לקהילות  רוסיה  שלטונות  בין 
משכיל,  יהודי  של  האידיאל  טיפוח  באמצעות  ההשכלה  לבין 
"המליץ"  כך היה  וגם בתרבות הכללית.  גם בתרבות עמו  הבקי 
את  ועודד  אירופה,  במזרח  היהודית  ההשכלה  של  לביטאונה 
היצירה העברית, הפיץ את רעיון התחייה הלאומית ובהמשך היה 
לשופרה של תנועת חיבת ציון. שני כרכים, 30 ס"מ. מצב משתנה. 
כרך גליונות השנה הראשונה במצב בינוני. כתמים )כתמי רטיבות 
רבים(, קרעים וקמטים, קרעים משוקמים בנייר דבק. כרך גליונות 

השנה השניה במצב טוב. כתמי רטיבות. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

180. "HaMelitz" – Odessa, 1860-1862

HaMelitz, edited by Alexander Zederbaum and 
Aharon Yitzchak Goldenblum. Odessa, 1860-1862. 
Volumes of first and second year issues.

· Volume of first year issues, October 1860 – October 
1861: issues no. 1-14, 16-47, 49-50 (two last issues are 
incomplete at the end).

· Volume of second year issues. October 1861 – 
October 1862: issues no. 1-50.
"HaMelitz" was the first Hebrew journal in Russia, 
edited by Alexander Zederboim - a pioneer of Hebrew 
journalism, who served as the editor until his last 
day. The paper tried to serve as a channel between 
Russian authorities and the Jewish communities, and 
as a bridge between tradition and education through 
nurturing the ideal of an educated Jew, familiar with 
his culture as well as with general culture. "HaMelitz" 
was the journal of intellectual Jews of Eastern Europe 
and encouraged Hebrew creation, spreading the 
idea of national revival, and later was the voice of 
Hibat Zion movement. Two volumes, 30 cm. Condition 
varies. Volume of first year issues in fair condition. Stains 
(significant damp staining), tears and creases, tears restored 
with adhesive tape. Volume of second year issues in good 
condition. Damp staining. Ex-library copies.

Opening price: $250

181. "הצפירה" – ורשה, 1862 / ברלין, 1874

מכל  ישרון  עם  בקרב  חדשות  משמיע  "מכתב-עתי  הצפירה, 
הדברים הנוגעים להם בעניני המדינה, דברי חכמה ומדע, ידיעות 
העולם והטבע", בעריכת חיים זעליג סלאנימסקי. ורשה, 1862; 

ברלין, 1874. כרכי גליונות השנים הראשונה והשניה. 
 14 )גליון   1-25 גליונות   :]1862[ תרכ"ב  ורשה,  ראשונה,  שנה   ·

חסר בסופו(. 
 :1874 ברלין,  ראשונה"(,  "שנה  )בשער:  שניה  שנה  גליונות   ·

גליונות 1-25.
השלטון  בתקופת  בפולין  הראשון  העברי  העתון   - "הצפירה" 
הרוסי, ומן העתונים העבריים החשובים שנדפסו במזרח אירופה. 
נוסד בורשה בשנת 1862, אולם מאורעות התקופה – המרד הפולני 
של 1863 והפיכתו של עורך העיתון סלונימסקי למפקח על בית 
העיתון  של  הופעתו  להפסקת  גרמו  בז'יטומיר,  לרבנים  המדרש 
סלונימסקי  בלבד.  גליונות  וחמישה  ועשרים  שנה  כחצי  לאחר 
הצליח לחדש את "הצפירה" ב-1874 בברלין, ולאחר שנה הוחזרה 
מערכת העיתון לורשה ושם נותרה בכל שנות קיומה. שני כרכים, 
כמה  וקרעים.  קמטים  כתמים,  משתנה.  מצב  בקירוב.  ס"מ   30

שיקומים בהדבקת נייר. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250
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181. "HaTzfira" – Warsaw, 1862 / Berlin, 1874

HaTzfira, "periodical transmitting news…matters of 
state, science, world news and nature", edited by 
Haim Zelig Slonimsky. Warsaw, 1862; Berlin, 1874. 
Volumes of first and second year issues. 

· First year, Warsaw, 1862; issues 1-25 (issue 14 is 
incomplete; lacking in the end).

· Second year (Title: "First year"), Berlin, 1874; issues 
1-25.
"HaTzfira" – first Hebrew paper in Poland during the 
Russian regime and one of the most important papers 
printed in east Europe. It was founded in Warsaw in 
1862, but the period's events – the Polish revolt in 
1863 and the fact that the editor Slonimsky became 
a supervisor of a seminary for rabbis in Zhitomir 
- resulted in the discontinuation of the paper after 
six months and twenty five issues only. Slonimsky 
resumed the appearance of HaTzfira in 1874 in Berlin, 
and one year later the editorial returned to Warsaw 
and stayed there throughout its existence. Two 
volumes, ca.30 cm. Condition varies. Stains, creases and 
tears. Some restorations. Ex-library copies.

Opening price: $250

182. עתון "הלבנון" – כרך גליונות – פריז, 1864-1867

הלבנון, "מבשר ומודיע כל דבר הנדרש לאיש יהודי לדעת, באשר 
פריז, טבת תרכ"ה  ברי"ל.  יחיאל  ידי  על  לאור  יוצא  יהודי".  הוא 

]דצמבר 1864[ עד כסלו תרכ"ח ]דצמבר 1867[.
כרך גליונות מהשנים השניה, השלישית והרביעית. · שנה שניה: 
הראשון  הגליון  של  הראשונים  העמודים  תריסר   .1-24 גליונות 
מושלמים בצילום. · שנה שלישית: גליונות 1-24. · שנה רביעית: 

גליונות 1-24. בגליון האחרון חסר הדף האחרון. 
העיתונים  מראשוני  היה  ברי"ל,  יחיאל  של  בעריכתו  ָבנֹון",  "ַהְלּ
שונה,  ובתדירות  בהפסקות,  לאור  יצא  ישראל.  בארץ  העבריים 

בשנים 1863–1886 בירושלים, בפריז, במיינץ ובלונדון.
ויואל  הכהן  מיכל  ברי"ל,  יחיאל  בידי  בירושלים  נוסד  "הלבנון" 
משה סלומון ונחשב לעיתונם הראשון של האשכנזים-הפרושים 
עיתון  בירושלים  נוסד  הקמתו,  בעקבות  בעיר.  )המתנגדים( 
של  ובדפוס  פרומקין  ישראל  בעריכת  "החבצלת",  מתחרה: 
ישראל ב"ק, שייצג את קולם של החסידים והספרדים בירושלים. 

לאחר  ששנה  עד  עזה,  כה  היתה  העיתונים  שני  בין  התחרות 
הביאו  הטורקי  לשלטון  הדדיות  הלשנות  ב-1864,  הקמתם, 
לסגירתם. לאחר כשנה חידש יחיאל ברי"ל את הוצאת "הלבנון" 
פריז  על  עד שהמצור   ,1870–1865 בשנים  אור  ראה  בפריז, שם 
עבר  בהמשך  הוצאתו.  את  הפסיק  צרפת-פרוסיה  במלחמת 

למיינץ וללונדון.
חלק  טוב.  במצב  הגליונות  מרבית  משתנה.  מצב  ס"מ.   21 כרך 

מהגליונות במצב גרוע, מנותקים או קרועים. כריכה פגומה. 

פתיחה: $300

182. "Halevanon" – Volume of Issues – Paris, 
1864-1867

Halevanon, "announces and informs about everything 
necessary for a Jewish person to know, if he is 
Jewish". Published by Yehiel Brill. Paris, December 
1864 through December 1867.
Volume of second, third and fourth year issues.· 
Second year: issues 1-24. The first twelve pages of the 
first issue are missing and replaced with photocopies. 

· Third year: issues 1-24. · Fourth year: issues 1-24. 
Last leaf of last issue is missing.
“Halevanon” edited by Yechiel Brill, was of the first 
Hebrew newspapers in Eretz Israel. It was published 
intermittently, and not regularly, during the years 
1863-1886 in Jerusalem, Paris, Mainz and London.
"Halevanon" was founded in Jerusalem by Yehiel 
Brill, Michal Hacohen and Yoel Moshe Salomon and 
was considered the first paper of the Ashkenazi-
Perushim (Mitnagdim) in the city. Following its 
foundation, a competing paper was founded in 
Jerusalem: "HaChavatzelet", edited by Israel Frumkin 
and printed by Israel Bak representing the Hasidim 
and Sephardic Jews in Jerusalem. The competition 
between the two papers was so fierce that one year 
after their foundation, in 1864, mutual transfer of 
information to the Turkish regime led to the closure 
of both. A year later Brill resumed the publication of 
"Halevanon" in Paris, where it was published in the 
years 1865-1870, until the siege on Paris during the 
France-Prussia war, led to its discontinuation. Later on 
it was published in Mainz and London.
Volume, 21 cm. Condition varies. Most issues in good 
condition. Some issues in poor condition, detached or torn. 
Damaged binding.

Opening price: $300
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ברלין,   – ואמנות  ספרות  לענייני  ירחון   – "הקשת"   .183
1902-1903 – שלושה גליונות

עורך:  והאמנות.  הספרות  החיים,  לעניני  מצויר  ירחון  הקשת, 
 ,)Lewent'sche Buchdruckerei( לעווענט  דפוס  ליאן.  יוסף 

ברלין, טבת-אדר תרס"ג )1902-1903(. 
שלושת הגליונות הראשונים של הירחון "הקשת" בעריכת יוסף 
טשרניחובסקי,  שאול  מאת  ושירים  סיפורים  מאמרים,  ליאן. 
יהודה שטיינברג, יעקב פיכמן, ואחרים. מלווים איורים רבים מאת 
הרמן שטרוק, אפרים משה ליליאן, שמואל הירשנברג, לסר אורי 
ואמנים נוספים. עטיפות מאוירות )חתומות בדפוס: "ישראל בן 
אברהם הכהן"(. שלושה גליונות, כרוכים יחד. ]1[ דף, 48 עמודות, 
]1[ דף; ]1[ דף, 49-96 עמ', ]1[ דף; ]1[ דף, 97-144 עמודות, ]1[ 
דף. כרך 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. קרע באחד הדפים. 
עותק ספריה לשעבר. חתימות בעלים. פגמים בכריכה. תו-ספר. 

פתיחה: $250

183. "HaKeshet" – Monthly for Literature and 
Art – Berlin, 1902-1903 – Three Issues

HaKeshet, "illustrated monthly on matters of life, 
literature and art". Editor: Yossef Leon. Berlin: 
Lewent'sche Buchdruckerei, 1902-1903. 
Three first issues of the monthly "HaKeshet" edited 
by Yossef Leon. Articles, stories and poems by Shaul 
Tchernichovsky, Yehudah Steinberg, Ya'akov Fichman, 
and others. Accompanied by numerous illustrations 
by Hermann Struck, Ephraim Moses Lilien, Shmuel 
Hirshenberg, Lesser Ury and other artists. Illustrated 
wrappers (signed in print: "Israel Ben Avraham 
Hacohen"). Three issues, bound together. [1] leaf, 48 
columns, [1] leaf; [1] leaf, 49-96 pp, [1] leaf; [1] leaf, 97-
144 columns, [1] leaf. 28 cm. volume Good condition. 
Stains and creases. Tear to one leaf. Ex-library copy. Previous 
owners' signatures. Damages to binding. Ex-Libris label.

Opening price: $250

184. גבריאל טלפיר – "גזית" – סט שלם

גזית, במה ליצירה אמנותית ספרותית ולמחשבה חופשית, ירחון 
בעריכת גבריאל טלפיר. סט שלם ב-33 כרכים, 1932-1982.

מאמרים  כולל  טלפיר,  גבריאל  של  בעריכתו  "גזית",  הירחון 
מונוגרפיות  ביקורות,  ואדריכלות,  תיאטרון  האמנות,  בתולדות 
וכן  ויהודים(  ישראלים  אמנים  )בפרט  אמנים  של  קצרות 
רפרודוקציות שחור-לבן של יצירות אמנות. במשך שנים ארוכות 
ברובו  הוקדש  אשר  בישראל  היחיד  העת  כתב  "גזית"  היה 
לאמנויות הפלסטיות. 33 כרכים, 17.5 ס"מ. מצב משתנה )מצב 
ללא  הגליונות  מן  חלק  חותמות.  וקרעים.  כתמים  טוב(.  כללי 

עטיפות. 

פתיחה: $1000

184. Gabriel Talphir – "Gazith" – Complete Set

"Gazith, a stage for artistic literary creation and for 
liberal thought"; periodical edited by Gabriel Talphir. 
Complete set in 33 volumes, 1932-1982.
The monthly journal "Gazith", edited by Gabriel 
Talphir, includes essays about art history, theater and 
architecture, reviews, short monographs of artists 
(mainly Israeli and Jewish artists) as well as black 
and white reproductions of artworks. For many years 
"Gazith" was the only Israeli periodical dedicated to 
the plastic arts. 33 volumes, 17.5 cm. Condition varies 
(overall good condition). Stains and tears. Ink-stamps. 
Some issues are with no wrappers. 

Opening price: $1000
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185. "המחר" – בטאונו של אביגדור המאירי, 1927-1931

ַהָּמָחר, דוכן למלחמת האידיאות של אביגדור המאירי. תל-אביב, 
תרפ"ז-תרצ"א ]1927-1931[. חוברות א'-י"ד.

המאירי  אביגדור  והסופר  המשורר  של  בטאונו  היה  "המחר" 
)1890-1970(. עטיפות החוברות עוצבו בידי האמן פסח עיר-שי 
ונדפס עליהם מוטו קבוע: "חֹפש הדבור אינו רשות אלא חובה". 
14 גליונות, 23.5 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. עטיפת גליון 

י"ב קרועה וחסרה בחלקה. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

185. "HaMachar" – Avigdor Hameiri, 1927-1931

"Hamachar, stage for the battle of ideas of Avigdor 
Hameiri". Tel-Aviv, 1927-1931. Issues no. 1-14.
"Hamachar" was published by poet and author 
Avigdor Hameiri (1890-1970). The wrappers were 
designed by the artist Pesach Ir-Shay and always 
carried the motto: "Freedom of Speech is not an 
option - it is an obligation". 14 issues, 23.5 cm. 
Condition varies. Overall good condition. Wrapper of issue 
no. 12 torn and partly missing. Ex-library copies.

Opening price: $250

186. אוסף גליונות כתב העת "אלף" – ה"כנענים"

אוסף גליונות של כתב העת "אלף", בעריכת אהרן אמיר, אוריאל 
שלח )יונתן רטוש( ואבשלום חפשי. ישראל, 1950-1972.

1-19. גליונות א'-י"ט, אפריל 1950 עד אפריל 1953
20-22. גליונות נובמבר 1971, ינואר 1972, מאי 1972. 

כתב עת "אלף" של תנועת "העברים הצעירים" )לפנים "הוועד 
לגיבוש הנוער העברי"(, ראה אור ונערך בידי אהרן אמיר ויונתן 
חורון  עדיה  כמו  אליה,  ומקורבים  אנשי התנועה  עם  יחד  רטוש 
)ע. ג. חורון(, עוזי אורנן ]אחיו של רטוש[, עמוס קינן, בנימין תמוז 
ואחרים. התנועה נוסדה בשנת 1939, הגיעה לשיאה בארץ ישראל 
המחשבה  על  והשפיעה  ה-20,  המאה  של  הארבעים  בשנות 
הפוליטית, האמנות, הספרות וחיי הרוח בארץ ישראל ובמדינת 
ישראל. אנשיה ניסו ליצור קו ישיר בין העמים שחיו בארץ ישראל 
באלף השני לפני הספירה, ובין העם העברי בארץ ישראל במאה 
ולהתנתק  חדשה-ישנה,  תרבות  ליצור  ניסיון  תוך  העשרים, 
מהמסורת היהודית. השם "כנענים" ניתן לקבוצה, מתוך אירוניה 
מסוימת, על ידי המשורר אברהם שלונסקי. 34 ס"מ. מצב כללי 

טוב. מעט קרעים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $350

186. "Aleph" – Collection of Issues – "The 
Canaanites"

Collection of issues of "Aleph", a periodical edited 
by Aharon Amir, Uriel Shelach (Yonatan Ratosh) and 
Avshalom Hofshi. Israel, 1950-1972.
1-19. Issues no. 1-19, April 1950 – April 1953.
20-22. Issues of November 1971, January 1972, May 
1972.
The periodical "Aleph" of "HaIvrim HaTze'irim" 
movement (formerly "HaVaad LeGibush HaNo'ar 
HaIvri") was published and edited by Aharon Amir 
and Yonatan Ratosh together with other movement 
members and their associates including Adaya Horon 
(A.G. Horon), Uzi Ornan [Ratosh's brother], Amos 
Keinan, Binyamin Tamuz and others. The movement 
was founded in 1939, and reached its peak in Eretz Israel 
in the 1940s, influencing political thought, art, literature 
and intellectual life in Eretz Israel and the State of Israel. 
The members tried to draw a line between people 
who lived in Eretz Israel in the second millennium 
BCE, and the Jewish people in the 20th century, while 
trying to create a new-old culture, and disengage from 
Jewish tradition. The name "Canaanites" was chosen, 
somewhat ironically, by the poet Avraham Shlonsky. 34 
cm. Overall good condition. Minor tears. Ex-library copies.

Opening price: $350
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מהדורה   - "שוקן"  הוצאת   - קפקא  פרנץ  כתבי   .187
ראשונה של "כל כתביו"

 Franz Kafka / Gesammelte Schriften. Herausgegeben
 Heinr. von Max Brod. הוצאת "שוקן", ברלין, 1935; הוצאת 
מהדורה  כרכים.  שבעה   .1936-1937 פראג   ,Mercy Sohn

ראשונה. גרמנית.
של  ביוגרפיה  כולל  ברוד.  מקס  בעריכת  קפקא,  פרנץ  כתבי  כל 
בברלין  נדפסו  הראשונים  הכרכים  ארבעת  ברוד.  מאת  קפקא 

בשנת 1935 ושלושת הכרכים האחרונים נדפסו בפראג.
ידידים קרובים במשך שנים רבות.  מקס ברוד ופרנץ קפקא היו 
קפקא, שהיה חולה שחפת וצפה את מותו, הורה לידידו להשמיד 
ברוד,  לאור.  יצאו  שטרם  ספריו  של  היד  כתבי  את  מותו  לאחר 
החירות  את  לעצמו  נטל  קפקא,  של  עזבונו  למנהל  שהתמנה 
והוציא לאור את כתביו לאחר מותו. ביניהם היו שלושת הרומנים 
של  יומניו  את  ברוד  פרסם  כן  ו"הנעדר".  "הטירה"  "המשפט", 
קפקא וכתב ביוגרפיה אודותיו. החל משנת 1933, נאסר פרסומן 
"שוקן"  הוצאת  בגרמניה.  יהודיים  סופרים  מאת  יצירות  של 
היהודית היתה היחידה שקיבלה היתר לפרסם סופרים יהודיים, 
וזאת בתנאי שספריהם יימכרו אך ורק ליהודים. בתקופה זו, מקס 
ברוד העביר להוצאה, באמצעות ד"ר שפיצר, את זכויות הפרסום 
לכתביו של קפקא. ארבעת הכרכים הראשונים של כתבי קפקא, 
נוספו  בהמשך,   .1935 בשנת  בגרמניה  נדפסו  "שוקן",  בהוצאת 
שמותיהם של קפקא וברוד לרשימת הסופרים ה"מוחרמים" בידי 
מפעילותה  חלק  ההוצאה  העבירה  זאת,  לאור  הנאצי.  השלטון 
כרכים,  שבעה  האחרונים.  הכרכים  שלושת  נדפסו  שם  לפראג, 
19.5 ס"מ. מצב כללי טוב. רישומי בעלות. פגמים קלים בכריכות. 

על כריכות הספרים מוטבעת חתימתו של קפקא.

פתיחה: $700

Brod, through Dr. Schpitzer, granted “Schocken” the 
copyrights to Kafka’s writings. The first four volumes, 
published by “Schocken”, were printed in Germany 
in 1935. Later, Kafka and Brod’s names were added 
by the Nazi regime to the list of excommunicated 
authors. As a result the publishing house transferred 
part of its operation to Prague where the last three 
volumes were printed. Seven volumes, 19.5 cm. Overall 
good condition. Ownership inscriptions. Minor damages to 
bindings. Kafka’s signature is embossed on the bindings. 

Opening price: $700

187. Franz Kafka – First Edition of his Collected 
Works – "Schocken" Publishing 

Franz Kafka / Gesammelte Schriften. Herausgegeben 
von Max Brod. Berlin: Schocken, 1935; Prague: Heinr. 
Mercy Sohn, 1936-1937. Seven volumes. First edition. 
German.
The collected works of Franz Kafka, edited by Max 
Brod. Including Kafka's biography composed by Brod. 
The first four volumes were printed in Berlin in 1935 
and the three last volumes were printed in Prague. 
Max Brod and Franz Kafka were close friends for 
many years. Kafka, who suffered from tuberculosis 
and anticipated his death, left his work to Brod, along 
with the explicit instruction that the unpublished 
work should be destroyed on Kafka’s death.
Brod, who was appointed as executor of Kafka's 
will, ignored the request and published all of 
Kafka's writings after his death, including the three 
novels "The Trial", "The Castle" and "The Man who 
disappeared". Brod also published Kafka's diaries and 
wrote his biography. In 1933 publication of works by 
Jewish writers was forbidden in Germany. "Schocken" 
– Jewish Publishing House – was the only one to have 
a permit to publish Jewish writers, on condition that 
their books were sold only to Jews. At the time, Max 

188. פרנץ קפקא – חמשה ספרים – מהדורות ראשונות

וברלין,  מינכן  לייפציג,  קפקא.  פרנץ  מאת  ספרים  חמשה 
1916-1926. מהדורות ראשונות ושניות. גרמנית. 

]המסיק[,   Der Heizer, Ein Fragment von Franz Kafka.1
יצאה  Kurt Wolff, לייפציג 1916. מהדורה שניה, אשר  הוצאת 
 – ]"היום האחרון"   Der Jüngste Tag כחלק מסדרת החוברות 
קורט  המו"ל  בהוצאת  האקספרסיוניזם  ברוח  חיבורים  סדרת 

וולף[. 
Die Verwandlung .2 ]הגלגול[. הוצאת Kurt Wolff. לייפציג, 
 Der Jüngste 1917. מהדורה שניה )חוברת מס' 22/23 בסדרת

 .)Tag
Ein Landarzt, kleine Erzählungen .3 ]רופא כפרי, סיפורים 
מהדורה   .1919 מינכן-לייפציג,   .Kurt Wolff הוצאת  קצרים[. 

ראשונה. 
הרעב,  ]אמן   Ein Hungerkünstler, Vier Geschichten  .4
ארבעה סיפורים[. הוצאת Die Schmiede. ברלין, 1924. מהדורה 

ראשונה. 
 .Kurt Wolff Das Schloss, Roman ]הטירה, רומן[. הוצאת   . 5

מינכן, 1926. מהדורה ראשונה. 
גודל ומצב משתנים. עטיפת "הגלגול" קרועה )העטיפה הקדמית 
מנותקת(, קובץ הסיפורים "אמן הרעב" כולל את עטיפת הנייר 

המקורית, קרועה.

פתיחה: $800
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188. Franz Kafka – Five Books – First Editions

Five books by Franz Kafka. Leipzig, Munich and Berlin, 
1916-1926. First and second editions. German.
1. Der Heizer, Ein Fragment von Franz Kafka [The 
Stoker]. Leipzig: Kurt Wolff, 1916. Second edition, 
published as part of the series "Der Jüngste Tag" [a 
series of compositions in the spirit of expressionism 
published by Kurt Wolff].
2. Die Verwandlung [the metamorphosis]. Kurt Wolff 
publishing. Leipzig, 1917. Second edition (booklet no. 
22/23 of the series "Der Jüngste Tag").
3. Ein Landarzt, kleine Erzählungen [Country Doctor, 
short stories]. Munich-Leipzig: Kurt Wolff, 1919. First 
edition.
4. Ein Hungerkünstler, Vier Geschichten [A Hunger 
Artist, four stories]. Berlin: Die Schmiede, 1924. First 
edition.
5. Das Schloss, Roman [The Castle, Novel]. Munich: 
Kurt Wolff, 1926. First edition.
Sizes and conditions vary. The covers of "Metamorphosis" 
are torn (front cover – detached), "Hunger Artist" includes 
the original paper cover, torn.

Opening price: $800 

189. פסנתרי הכחול – אלזה לסקר שילר – עותק ממוספר

Mein Blaues Klavier, Else Lasker Schüler ]פסנתרי הכחול, 
ירושלים, 1943. מהדורה  אלזה לסקר שילר[. הוצאת "תרשיש", 

ראשונה.
ספרה האחרון של המשוררת, אשר ראה אור בחייה. נדפס על-ידי 
ד"ר משה שפיצר בהוצאת "תרשיש", בעיצוב ובאיכות האופיניים 
למו"ל. עותק מספר 59 מתוך מהדורה בת 330 עותקים. האיור 
על הכריכה נעשה בידי המשוררת. 45, ]1[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב 

מאד. שדרה משוקמת. 

פתיחה: $500

189. My Blue Piano – Else Lasker Schüler –
Numbered Copy

Mein Blaues Klavier [My Blue Piano], Else Lasker 
Schüler. Jerusalem: “Tarshish”, 1943. First edition.
The poet’s last book published during her lifetime. 
Printed by Dr. Moshe Spitzer's “Tarshish” publishing 
house with the publisher’s typical outstanding quality 
and design. Copy no. 59 from an edition of 330 copies. 
The cover is illustrated by the author. 45, [1] pp, 22cm. 
Very good condition. Restored spine.

Opening price: $500

190. שלשה ספרים מאת גרשום שלום – הקדשות

וירושלים,  ברלין  הנובר,  שלום.  גרשום  מאת  ספרים  שלושה 
1927-1930. בשניים מן הספרים הקדשות בכתב-ידו של שלום. 

נמענת ההקדשות היא קיטי מרקס )שטינשניידר(:
 Sefer Ha-Tamar, Das Buch van der Palma des Abu  .1
 Aflah aus Syracus, ein Text aus der Arabischen
Geheimwissenschaft, Heft II: Uebersetzung. ]ספר התמר 
תרגום[.  שני:  חלק  הרוחניות.  בחכמת  הסרקסטי  אפלח  לאבו 
הנובר,   .Orient-Buchhandlung Heinz Lafaire הוצאת 
1927. גרמנית. בדף השער הקדשה קצרה בגרמנית לקטי מרקס 

)מתוארכת: אפריל, 1929. אינה חתומה(. 
 Amtliches Lehrgedicht der Philosophischen Fakultät .2
 der Haupt, und Staats, Universität Muri, von Gerhard
חיבור סאטירי  גרמנית.  1928. מהדורה שניה.  ברלין,   .Scholem
מאת גרשום שלום, מוקדש )בדפוס( לידידו, ולטר בנימין. נדפס 

ב-250 עותקים ממוספרים, עותק זה מספרו 158. 
שנאמרו  אזכרה  הגאולה, דברי  כוכב  וספרו  רוזנצווייג  פראנץ   .3
מאת  למותו,  השלשים  ביום  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
גרשם שלום. דפוס "העברי", ירושלים תר"צ )1930(. בדף השער 
הקדשה בכתב-יד: "פרי עטי – לקטי. 'כאשר הייתי בימי חרפי, 

בסוד אלוה עלי אהלי'" )אינה חתומה(. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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190. Three Books by Gershom Scholem – 
Dedications

Three books by Gershom Scholem. Hanover, Berlin 
and Jerusalem, 1927-1930. 
Two of the books bear a handwritten dedication by 
Scholem to Kitty Marx (Steinschneider):
1. Sefer Ha-Tamar, Das Buch van der Palma des 
Abu Aflah aus Syracus, ein Text aus der Arabischen 
Geheimwissenschaft, Heft II: Uebersetzung.
[Sefer HaTamar... Part two; Translation]. Hanover: 
Orient Buchhandlung Heinz Lafaire, 1927. German. A 
short dedication in German to Kitty Marx appears on 
the title page. (Dated: April, 1929. Not signed).
2. Amtliches Lehrgedicht der Philosophischen Fakultät  
der Haupt, und Staats, Universität Muri, von Gerhard 
Scholem. Berlin, 1928. Second edition. German. Satiric 
book by Gershom Scholem, dedicated (in print) to his 
friend, Walter Benjamin. Printed in 250 numbered 
copies; this copy is number 158.
3. Franz Rosenzweig and his book Kochav HaGeula - 
speech in his memory delivered by Gershom Scholem 
in the Hebrew University of Jerusalem on the thirtieth 
day of his passing. Jerusalem: “HaIvri” printing press, 
1930. Hebrew. A handwritten dedication: “My writing 
– for Kitty…” (not signed), appears on the title page.
Size and condition varies.

Opening price: $300

191. ש"י עגנון – הסכמה על ספר "מנחת יהודה", 1903

ספר מנחת יהודה, ביאור אגדות רבה בר בר חנה, רבי יהודה צבי 
הירש געלבארד. מונקאטש, ]תרס"ג 1903[.

בעמוד הרביעי הסכמה מאת "המשכיל שוחר תורה ועדות מו"ה 
נשגבו  מה  אמרותיך!  נמלצו  "מה  טשאטשקיס":  יוסף  שמואל 
יוקירין את שמך על ספריך הרבים אשר כתבת...",   ]...[ הגיוניך! 
שמואל  רבנן  מוקיר  תרס"ג  סיון  ]בוצ'אץ'[  "בוטשאטש  חתומה 

יוסף טשאטשקיס", הוא ש"י עגנון.
בשנת תרס"ג היה עגנון בן 16 בלבד )יליד 1887(. בספרו "מעצמי 
בלשון  בלדה  בדפוס  "...פרסמתי  כתב   )357 )עמ'  עצמי"  אל 
יהודית וסמוך לה הסכמה בעברית על ספר מנחת יהודה ביאור 
פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   19 עמ',  סד  חנה...".  בר  בר  אגדות רבה 

קלים. עותק ספריה לשעבר. כריכת קרטון.

פתיחה: $300

191. S.Y. Agnon – Approbation on the Book 
"Minhat Yehudah", 1903

Sefer Minhat Yehudah, interpretation of Agadot 
Rabba Bar Bar Hana, Rabbi Yehudah Zvi Hirsch 
Gelbard. Munkacz, [1903]. Hebrew.
On the fourth page appears an approbation by 
the "scholar …Shmuel Yossef Czaczkes…": "How 
flowery thy sayings! How lofty thy sense! […] Your 
name shall light the many books you have written…" 
signed: "Buchach, 1903…Shmuel Yossef Czaczkes [S.Y. 
Agnon].
In 1903 Agnon was only 16 years old (b. 1887). In his 
book "MeAtzmi el Atzmi" (p. 357) Agnon wrote: "…
published in print a ballad in Hebrew and approbation 
in Hebrew on the book Minhat Yehuda, Aggadic 
commentaries…". 64 pp, 19 cm. Good condition. Minor 
damages. Ex-library copy. Cardboard binding.

Opening price: $300

192. ספר שיריו הראשון של אורי צבי גרינברג – למברג, 
1915

ערגיץ אויף פעלדער ]אי-שם בשדות[, אורי צבי גרינבערג. הוצאת 
Oskar Schreck, למברג, 1915. יידיש. 

ספר שיריו הראשון של אורי צבי גרינברג. נדפס בשנה בה גויס 
לצבא האוסטרי.

 35 עמ', 12.5X14 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עותק ספריה לשעבר. 
הבטנה  בדף  קרע  קלים.  קרעים  בעט,  קשקושים  חותמות, 
הקדמי. כתמים. כריכה מהתקופה, עם הטבעת מגן דוד בחזיתּה.

פתיחה: $300

192. First Poetry Book by Uri Zvi Greenberg – 
Lemberg, 1915

Erget oyf felder [somewhere in the fields], Uri Zvi 
Greenberg, Lemberg: Oskar Schreck, 1915. Yiddish.
Uri Zvi Greenberg's first poetry book. Printed in 
the same year that he was drafted to the Austrian 
army. 35 pp, 12.5X14 cm. Fair-good condition. Ex-library 
copy. Ink stamps, scribbles in pen, minor tears. Tear on 
front endpaper. Stains. Contemporary binding, with an 
embossed Star of David in front.

Opening price: $300
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193. מעפיסטָא – אצ"ג – הקדשה ארוכה במיוחד בכתב-
יד

מעפיסטָא, אורי צבי גרינברג. הוצאת ליטעראטור פאנד, ורשה, 
1922. מהדורה שניה.

מיצירותיו  אחת  את  המהווה  גרינברג,  צבי  אורי  מאת  פואמה 
וולף  בידי  נעשה  הכריכה  עיצוב  ביידיש.  ביותר  החשובות 
ויינטראוב, הגופן של עמוד השער נעשה על ידי אצ"ג עצמו, דיוקן 

המחבר מאת הנריק ברלוי.
לפני דף השער הקדשה ארוכה המשתרעת על-פני עמוד שלם, 
מירון,  דן  מפרופ'  מכתב  מצורף  בעפרון.  אצ"ג,  של  בכתב-ידו 
עורך כתבי אצ"ג, המאשר כי ההקדשה כתובה בעצם כתב ידו של 
אצ"ג. 85, ]2[ עמ', 30.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים וקמטים. 
בלויה,  קרטון  כריכת  רופפים.  קדמית  ועטיפה  ראשונים  דפים 

מחוברת בנייר דבק.

פתיחה: $400

193. Mephisto – Uri Zvi Greenberg – Long 
Handwritten Dedication

Mephisto, Uri Zvi Greenberg. Warsaw: Literatur Fund, 
1922. Second edition. 
Poem by Uri Zvi Greenberg, considered one of his 
most important compositions in Yiddish. Cover 
designed by Wolf Weintraub, the font on the title-
page was designed by Greenberg. Author's portrait 
by Henrik Barlevi.
A long dedication handwritten in pencil by Uri Zvi 
Greenberg, filling an entire page, precedes the title 
page. Enclosed is a letter from Prof. Dan Meron, 
editor of Uri Zvi Greenberg's writings, confirming 
that the dedication was handwritten by Greenberg. 
85, [2] pp, 30.5 cm. Fair condition. Stains and creases. First 
leaves and front cover are loose. Worn cardboard binding, 
attached with adhesive tape.

Opening price: $400

פרץ  מאת  הקדשה   –  1924 פריז,   – כאליאסטרע   .194
מארקיש

ווארשאווסקי.  עוזער  מארקיש,  פרץ  לייטונג   ,2 כאליאסטרע 
הוצאת כאליאסטרע, פריז, 1924. יידיש.

לאור  שיצאה  "כַאליַאסטרע",  האלמנך  של  השנייה  החוברת 
מארק  יצירות  של  רפרודוקציות  נכללו  זו  בחוברת  בפריז. 
שאגאל, שעיצב גם את עטיפתּה. על העטיפה )ובעמ' 74( הציג 
שאגאל את כיבוש פריז על-ידי "חבורת" הסופרים והמשוררים 
היהודיים: מטפסים על מגדל אייפל, אחד מהם מחזיק דגל עם 
הכיתוב "ּפַאריז" ואחר סוחב לפסגת המגדל מגילות המזכירות 
עותקים.  ב-1,000  נדפס  "כַאליַאסטרע".  ִּכתּוב  עם  תורה  ספרי 
 .)1924 )פריז,  מארקיש  פרץ  מאת  קצרה  הקדשה  השער  בדף 
84 עמ' + ]4[ לוחות, 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. שוליים 

קצוצים מעט בכמה דפים. קרעים ופגמים בעטיפה. 

פתיחה: $350

194. Chaliastre – Paris, 1924 – Dedication by 
Peretz Markish

Chaliastre 2, Leitung Peretz Markish, Ozer Warshavsky. 
Paris: Chaliastre, 1924. Yiddish.
Second booklet of the Almanac "Chaliastre", 
published in Paris. With reproductions of works by 
Marc Chagall, who also designed the cover. On the 
cover (and on p. 74) Chagall presented the occupation 
of Paris by a "gang" of Jewish authors and poets: 
climbing the Eifel Tower, one of them holding a flag 
with the inscription "Paris" and another carries to the 
top of the tower scrolls resembling Torah scrolls, with 
the inscription "Chaliastre". Printed in 1000 copies. A 
short dedication by Peretz Markish on the title page 
(Paris, 1924). 84 pp + [4] plates, 23.5 cm. Good condition. 
Foxing. Slightly chopped margins on several leaves. Tears 
and damages to cover.

Opening price: $350
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195. 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-
עליה  קרטון,  כריכת  חותמות.  העמודים.  בכל  עובר  כתם  טוב. 

מודבק חלק מהעטיפה המקורית.

פתיחה: $250

195. 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 paper, 
was designed by Ravitch himself. Facing the title-page 
is a portrait of Peretz Markish, by the artist Yitzchak 
(Vincent) Brauner (1887-1944), member of "Yung-
Yiddish" and "Kultur Lige" groups in Poland. 29, [2] 
pp, 23 cm. Fair-good condition. A stain on all pages. Ink 
stamps. Cardboard binding, with part of the original front 
cover pasted on it.

Opening price: $250

196. דבורה פוגל – שני ספרי שירה – הקדשה

שני ספרי שירה מאת דבורה פוגל. 
פָאגעל.  דבורה  שירים[,   – ]צורות-יום  לידער   – טָאג-פיגורן   .1
הוצאת "צושטייער", למברג )לבוב(, 1930. יידיש. מלווה ארבעה 
 Henryk( שטרענג  ה.  הפולני-היהודי  האמן  מאת  איורים 

Streng(. האיורים נדפסו על נייר צבוע ביד בצבע אדום. 
 ,72 ,II ,לפני דף השער הקדשה קצרה בכתב-ידה של פוגל. ]2[ דף
]2[ עמ' + ]4[ לוחות-איורים, 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים 

קלים. חסרים ניירות הפרגמנט המגנים על לוחות-האיורים. 
מונטאז'[,  האקציה,  ]פריחת  מאנטאזשן  בליען,  אקאציעס   .2
POL, ורשה-למברג, 1935. יידיש. מלווה  דבורה פָאגעל. הוצאת 
איור מאת Henryk Streng. 74 עמ', ]2[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. 

פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $250

196. Devorah Fogel – Two Poetry Books – 
Dedication

Two poetry books by Devorah Fogel.
1. Tog-figurn – lider [daily figures – poems], Devorah 
Fogel. Lemberg (Lvov): "Tsushtayer", 1930. Yiddish. 
Accompanied by four illustrations by the Jewish-
Polish artist Henryk Streng. The illustrations are 
printed on hand colored, red paper. Preceding the 
title page appears a short dedication handwritten by 
Fogel. [2] leaves, II, 72, [2] pp + [4] illustration-plates, 21 
cm. Good condition. Minor damages and stains. The tissue 
guards protecting the plates are missing.
2. Akatzyas Blien, montazhen [Acacia blossom, 
montages], Devorah Fogel. Warsaw-Lemberg: POL, 
1935. Yiddish. An illustration by Henryk Streng. 74 
pp, [2] leaves, 22 cm. Good condition. Minor damages to 
binding.

Opening price: $250

197. שלשה ספרי שירה של משה קולבאק

שלשה ספרים מאת משה קולבאק, משורר, במאי ומחזאי, מתרגם 
וסופר יידיש, מאבות ספרות היידיש החדשה. יליד 1896; בשנת 
1937 נעצר על ידי המשטרה הסובייטית, במסגרת הטיהורים של 

יוצרי היידיש. נסיבות מותו אינן ידועות.
ליטעראטן  יידישע  די  פון  פאראיין  דעם  פון  פארלאג  שירים.   .1
יהודיים  ועתונאים  סופרים  ]איגוד  ווילנע  אין  זשורנאליסטן  און 
עיצוב  קולבאק.  של  הראשון  שיריו  ספר   .1920 וילנה,  בוילנה[, 
העטיפה: ב. גָטטלער ]גוטלר[. 85, ]3[ עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. 

עטיפה קרועה ומנותקת. קרעים וכתמים. 
ורשה,  ליגע,  קולטור  הוצאת  חדשים[.  ]שירים  לידער  נייע   .2
1922. 61, ]1[ עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. עטיפה קרועה ומנותקת. 

קרעים. 
 ]3[  ,56  .1922 ברלין,  כלל-פארלאג,  הוצאת  ]שירים[.  לידער   .3

עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

197. Three Poetry Books by Moshe Kulbak

Three books by Moshe Kulbak; poet, theater director 
and playwright, translator and Yiddish language 
author, one of the fathers of new Yiddish literature. 
Born in 1896; in 1937 he was arrested by the Soviet 
Police, during the purges of Yiddish writers. The 
circumstances of his death are unknown.
1. Poems, varlag fun dem farayin fun yidishe literatn 
un dzurnalistn in vilne [society of Jewish authors and 
journalists in Vilnius], Vilnius, 1920. First poetry book 
by Kulbak. Cover design: B. Gutler. 85, [3] pp, 23 cm. 
Fair condition. Cover detached and torn. Tears and stains.
2. Naye lider [new poems]. Warsaw: Kultur lige, 1922. 
61, [1] pp, 23 cm. Fair condition. Cover torn and detached. 
Tears.
3. Lider [poems]. Berlin: Klal Farlag, 1922. 56, [3] pp, 16 
cm. Good condition.

Opening price: $300
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198. חוברת שירים מאת אברהם נחום ְשֶטְנְצל – לייפציג, 
שנות ה-20 – עותק חתום וממוספר

נ.  א.  מאת  ]שירים  שטענצעל  נ.  א.  פון  געדיכטען  און  לידער 
ה-20[.  ]שנות  לייפציג   ,)Menes( "מענעס"  הוצאת  שטנצל[. 

יידיש )קולופון בגרמנית(. 
חוברת שירים מאת הסופר והמשורר היידי אברהם נחום ְשֶטְנְצל 
)1897-1983(. עותק מספר 49 מתוך מהדורה של מאה עותקים 
ממוספרים, עם חתימת-ידו של המחבר. עטיפה קדמית מאוירת 

)דיוקן המחבר(.
שטנצל נולד בפולין. אביו, הרב חיים דוב שטנצל, היה דיין העיר 
צעיר  בגיל  בסוסנוביץ.  ישיבה  ראש  היה  ואחיו   )Czeladź( צ'לדז 
עזב את ביתו והצטרף לתנועת "החלוץ". ב-1921 היגר לגרמניה, 
השתלב בבוהמה המקומית ופרסם כמה ספרים משיריו, אשר זכו 
להצלחה. ב-1936, לאחר שנעצר בידי הגסטפו ושוחרר, התיישב 
בלונדון. שם הוציא לאור את כתב-העת היידי "לשון און לעבן". 

]12[ עמ', 30X30 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים קלים. 

פתיחה: $250

198. Poems by Avraham Nahum Stencl – Leipzig, 
1920s – Signed and Numbered Copy

Lider un gedikhte fun A.N. Stencl [Poems by A.N. 
Stencl]. Leipzig: Menes, [1920s]. Yiddish (Colophon in 
German).
Poems by the Yiddish author and poet Avraham 
Nahum Stencl (1897-1983). Copy no. 49 from an 
edition of 100 numbered copies, hand-signed by the 
author. Illustrated front cover (author's portrait).
Stencl was born in Poland. His father, Rabbi Haim Dov 
Stencl, served as Dayan of the city of Czeladź, and his 
brother was head of a Yeshivah in Sosnowiec. Stencl 
left home at a young age and joined "HeChalutz" 
movement. In 1921, he immigrated to Germany and 
joined the local bohemian community. He published 
a number of poetry books and gained much success. 
In 1936, after being arrested and released by the 
Gestapo, he settled in London, where he published 
the Yiddish periodical "Lashon un Leben". [12] pp, 
30X30 cm. Good condition. Minor stains and tears.

Opening price: $250

ורשה,   - ושניה  ראשונה  שנים   - וועלט"  "ביכער   .199
1922-1923

הוצאת  זשורנאל.  ביבליָאגראפישער  קריטיש  וועלט,  ביכער 
קולטור-ליגע, ורשה, 1922-1923. יידיש. 

דו-חודשי  עתון  וועלט",  "ביכער  העתון  של  גליונות  כרכי  שני 
השנה  מן   1-6 גליונות  ראשון:  כרך  בקורתי-ביבליוגרפי. 
הראשונה. ינואר-דצמבר 1922. כרך שני: גליונות 1-6 מן השנה 

השניה. ינואר-דצמבר 1923.
הגליונות כוללים מאמרים ממיטב סופרי ומבקרי ספרות היידיש, 
בקורות-ספרים על ספרי אמני "קולטור ליגע", עם מעט תמונות 
של שערי הספרים. שני כרכים, 28.5 ס"מ. הגליונות כרוכים ללא 
העטיפות  אחת  מודבקת  הכרכים  מן  אחד  כל  על  עטיפותיהם. 
המקוריות. מצב כללי טוב. כתמים ומעט קרעים. מספר קרעים 

משוקמים. נקבים זעירים בכמה דפים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

199. "Bikher Velt" – First and Second Year – 
Warsaw, 1922-1923

Bikher velt, kritish bibliografisher dzurnal. Warsaw: 
Kultur-Lige, 1922-1923. Yiddish.
Two volumes of "Bikher velt", a bi-monthly critical-
bibliographical magazine. First volume: issues no.1-
6 of the first year. January-December 1922. Second 
volume: issues no. 1-6 of the second year. January-
December 1923.
Issues contain articles by leading authors and Yiddish 
literature critics, reviews about "Kultur-lige" books 
with several photos of title pages. Two volumes, 
28.5 cm. Issues bound with no wrappers. Original front 
wrappers are pasted to the cover of both volumes. Overall 
good condition. Stains and minor tears. Some restored 
tears. Miniature holes to several leaves. Ex-library copies.

Opening price: $250
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200. ספר שירה מאת יצחק ברלינר, עם איורים מאת דייגו 
ריברה – מקסיקו, 1936 – הקדשת המחבר

ברלינער  יצחק  פון  פאעמעס  און  לידער  פאלאצן,  פון  שטאט 
הוצאת  ברלינר[.  יצחק  ופואמות מאת  ]מדינת ארמונות, שירים 

"דער וועג". מקסיקו, 1936. יידיש. 
אסופת שירים מאת המשורר היידי יצחק ברלינר, מלווה תריסר 
איורים ודיוקן של המשורר, מאת ידידו, האמן דייגו ריברה. לפני 
היהודי...  "לסופר  )ביידיש(  בכתב-יד  קצרה  הקדשה  השער  דף 
אב. גאלדבערג ]אברהם גולדברג[ בידידות"; חתומה ומתוארכת: 

מקסיקו, 23 בפברואר, 1937.
למקסיקו  היגר  לודז',  יליד  משורר   ,)1899-1957( ברלינר  יצחק 
בשנת 1922. שיריו, אשר עסקו בין היתר גם בסוגיות פוליטיות 
ובהם  התקופה,  בני  מקסיקנים  אמנים  על  השפיעו  וחברתיות, 
פרידה  האמנית  ריברה,  של  ואשתו   )1886-1957( ריברה  דייגו 
23.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים  ]4[ עמ',   ,207 קאלו. 

בשדרה ובפינות הכריכה. חותמות ספריה. 

פתיחה: $400

200. Poetry Book by Isaac Berliner, with 
Illustrations by Diego Rivera – Mexico, 1936 – 
Author's Dedication

Stat fun Palazen, lider un poems fun Yitzhak Berliner 
[The City of Palaces, Songs and Poems by Isaac 
Berliner]. Mexico: "Der Veg", 1936. Yiddish.
Poems by Yiddish poet Isaac Berliner, accompanied by 
a dozen illustrations and a portrait of the poet by his 
friend, the artist Diego Rivera. Preceding the title page 
appears a short, handwritten, dedication (Yiddish) "to 
the Jewish poet…Ab. Goldberg [Avraham Goldberg] 
with friendship"; signed and dated: Mexico, February 
23, 1937.
Isaac Berliner (1899-1957), a poet from Lodz, 
immigrated to Mexico in 1922. His poems, some of 
which deal with political and social issues, influenced 
Mexican artists, including Diego Rivera (1886-1957) 
and Rivera's wife, the artist Frida Kahlo. 207, [4] pp, 
23.5 cm. Good condition. Few stains. Tears to spine and 
corners of binding. Library ink stamps.

Opening price: $400 

201. משלי קרילוב – וילנה, 1879 – מהדורה ביידיש

ניין  אין  )משלים(  פאבעלן  קרילאווס  אדער  קרילאוו,  באסני 
אבטהיילונגען ]משלי קרילוב בתשעה חלקים[. תרגום מרוסית: 
צבי הירש הכהן רייכערסאהן )רייכרסון(. בהוצאת ובדפוס יהודה 
וילנה, תרל"ט )1879(. שני חלקים.  ליב בן אליעזר ליפמאן מ"ץ. 

יידיש. )שערי-מעטפת ביידיש וברוסית(. 
רייכרסון.  הכהן  הירש  צבי  ליידיש מאת  בתרגום  קרילוב,  משלי 
המשלים  של  הראשונה  המקיפה  המהדורה  הנה  זו  מהדורה 
יחד.  כרוכות  ושני(,  ראשון  )חלק  חוברות  שתי  ליידיש.  בתרגום 

כפי הנראה, לא נדפסו חוברות נוספות. 
 IV-V ,)2[ דף, 156, ]1[ עמ'; ]2[ דף, ]1[ דף )שער חלקי ברוסית[
עמ', ]1[, 4-166, ]1[. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים )חלקם כהים(, 

קרעים. פגמים בכריכה. חותמות. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

201. Krylov's Fables – Vilnius, 1879 – Yiddish 
Edition

Basni Krilov, oder Krilovs fabeln (Meshalim) in nayn 
abtaylungen [Krilov's fables in nine parts]. Translated 
from Russian by Zvi Hirsh Hacohen Raykherson. 
Published and printed by Yehudah Leib Eliezer 
Lipman. Vilnius, 1879. Two parts. Yiddish. 
Krylov's fables, translated into Yiddish by Zvi 
Hirsh Hacohen Raykherson. This edition is the first 
comprehensive edition of the fables translated into 
Yiddish. Two booklets (part one and two), bound 
together. Supposedly no other booklets have been 
printed. [2] leaves, 156, [1] pp; [2] leaves, [1] leaf (half-
title page in Russian), IV-V pp, [1], 4-166, [1]. 15 cm. Good 
condition. Stains (some dark), tears. Damages to cover. Ink 
stamps. Ex-library copy.

Opening price: $250
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202. התנ"ך והברית החדשה – ונציה, 1519 – חיתוכי עץ

דפוס  החדשה.  והברית  התנ"ך   ,]Biblia Cum Concordantiis Veteris et Novi Testamenti[
Lucantonio Giunta. ונציה, 1519. לטינית.

הדפסה מוקדמת )פוסט-אינקונבולה( של התנ"ך והברית החדשה בלטינית. דפי הספר מעוטרים בכ-
200 חיתוכי עץ מרשימים, המשובצים בגוף הטקסט. כן כולל הספר שני חיתוכי עץ גדולים, על-פני 
עמוד שלם: האחד )מופיע בספר פעמיים( מתאר את ששת ימי הבריאה; חתום: Z.A ]חתימת האמן 

הונציאני Zoan Andrea Vavassore[. השני מתאר את אירוע "סגידת הרועים".
]28[, 532 )מספור דפים משובש, צ"ל: 512(, ]55[ דף. חסרים: ]2[ דף בתחילת הספר )השער והדף 
הראשון( ו-]1[ דף אחרון )חלק?(. כרך 16.5 ס"מ. כריכת עור ועץ עתיקה, עם שרידי אבזמים דמויי 
צדפות ועיטורים מוטבעים. מצב כללי טוב. כתמים. נקבי עש. קרעים משוקמים בדפים האחרונים 

)עם פגיעות בטקסט(. כריכה בלויה, עם קרעים בשוליים ובשדרה. דפי הבטנה הקדמיים מנותקים. 

פתיחה: $600
 

202. The Bible and the New Testament – Venice, 1519 – Woodcuts
]Biblia cum Concordantiis Veteris et Novi Testamenti[, the Bible and the New 
Testament. Venice: Lucantonio Giunta, 1519. Latin.
Early printing (post-incunabula) of the bible and the new testament in Latin. 
Adorned with about 200 impressive woodcut vignettes and two full-page woodcuts: 
one (appears twice in the book) depicts the six days of creation; signed Z.A ]initials 
of the Venetian artist Zoan Andrea Vavassore[. The second depicts the "Adoration 
of the Shepherds".
[28], 532 (mispaginated, should be: 512), [55] leaves. Missing: [2] leaves in the beginning 
of the book (title page and first page) and [1] last leaf (blank?). Volume, 16.5 cm. Ancient 
leather and wood covers, remnants of shell-like clasps and embossed decorations. Overall 
good condition. Stains. Worming. Restored tears to last leaves (with damage to text). Worn 
binding, with tears to edges and to spine. Front endpaper detached.

Opening price: $600
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203. תנ"ך בפורמט גדול – מהדורה מפוארת – אוקספורד, 1717

 The Holy Bible containing the Old Testament and the New, newly translated out
 of the original tongues and with the former translations diligently compared and
revised. By His Majesty's special command, appointed to be read in churches. ]התנ"ך, 
כולל הברית הישנה והחדשה...[. דפוס John Baskett, אוקספורד, 1716-1717. שני חלקים כרוכים 

יחד. אנגלית. 
ספר תנ"ך מפואר בפורמט גדול, מלווה עשרות תחריטים נאים המתארים סצנות שונות מן התנ"ך 

ומן הברית החדשה. 
באנגליה.  התנ"ך  להדפסת  הבלעדיות  הזכויות  את   )John Baskett( בסקט  ג'ון  רכש   1709 בשנת 
מהדורה מפוארת זו היא עבודתו החשובה ביותר, הידועה בזכות הגופן הנאה בו נדפסה והתחריטים 
 A" האנגלי  לכינוי  זה  תנ"ך  זכה  רבות  דפוס  טעויות  בעקבות  הטקסט.  את  המלווים  המפורטים 
Baskett-full of Errors". כרך 54 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים שיקום מקצועי. כריכת 
עור מפוארת עם עיטורי זהב, מעט פגומה )חלקה התחתון של השדרה קרוע(. חיתוך דפים מוזהב. 

תו-ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. 
מקור: אוסף חיים חפר.

פתיחה: $1300

203. John Baskett – Large Format Bible – Elaborate Edition – Oxford, 1717

The Holy Bible containing the Old Testament and the New, newly translated out 
of the original tongues and with the former translations diligently compared and 
revised. By His Majesty's special command, appointed to be read in churches. Oxford: 
John Baskett, 1716-1717. Two parts bound together. English.
A magnificent large format edition of the Bible, with dozens of fine engravings 
depicting various scenes from the Old and the New Testament.
In 1709 John Baskett purchased the exclusive patent to print Bibles in England. 
This edition of the Bible is Baskett’s most important work, highly regarded for its 
large, elegant type and the detailed engravings which accompany the text. Due to 
numerous misprints, this edition is referred to as "A Baskett full of Errors". Volume, 
54 cm. Good condition. Stains. Professionally restored tears. Exquisite leather binding with 
gilded decorations, slightly damaged (lower part of spine is torn), gilt edges. Ex-Libris label 
ono inner side of front cover.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $1300

203



ספרי מחקר וביבליוגרפיה     |  123

 – התנ"ך  של  מדעית  מהדורה   – קניקוט  בנימין   .204
אוקספורד, 1776-1780

 Vetus Testamentum Hebraicum, cum variis lectionibus.
 E Typographeo דפוס   .Edidit Benjaminus Kennicott
 Dissertatio עם:   .1776-1780 אוקספורד,   .Clarendonaino
 generalis in Vetus Testamentum Hebraicum cum variis
lectionibus. אוקספורד, 1780 )שער נפרד(. שני כרכים. לטינית 

ועברית.
מהדורה מדעית של התנ"ך, בעריכת בנימין קניקוט )1718-1783(, 
איש הכנסייה האנגלית וחוקר הלשון והתרבות העברית. טקסט 
עברי ולטיני, עם חילופי נוסחאות. בסוף הכרך השני, חיבור נוסף - 
"Dissertatio generalis " ]דיסרטציה כללית[ – ממצאי עבודת 
המחקר הנרחבת של קניקוט בהשוואת וריאציות טקסטואליות 

של כתבי-יד עבריים ושומרוניים. 
מהדורה זו של התנ"ך הנה אחת המהדורות המדעיות המוקדמות 

ביותר, והיא מתבססת על מחקר רב-שנים בהשוואת כתבי-יד. 
VIII, 684, ]1[ עמ'. כרך ב: ]4[, 732;  XXIII, ]1 עמ' ריק[,  כרך א': 
מעט  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   42.5 עמ'.   ]6[ ריק[,  עמ'   1[  ,129
שדרות  פגומות.  מעט  מקוריות,  עור  כריכות  וקרעים.  קמטים 

משופצות. תוי-ספר. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $400

204. Benjamin Kennicott – a Critical Edition of 
the Bible – Oxford, 1776-1780

Vetus Testamentum Hebraicum, cum variis lectionibus. 
Edidit Benjaminus Kennicott. Oxford: E. Typographeo 
Clarendonaino, 1776-1780. With: Dissertatio generalis 
in Vetus Testamentum Hebraicum cum variis 
lectionibus. Oxford, 1780 (separate title page). Two 
volumes. Latin and Hebrew. 
A critical edition of the Bible, edited by Benjamin 
Kennicott (1718-1783) an English churchman and 
Hebraist. 
Hebrew and Latin text, showing textual variations. 
At the end of the second volume, an additional 
essay – "Dissertatio generalis" ]General Dissertation[ 
– findings of a comprehensive study by Kennicott 
comparing textual variations of Hebrew and 
Samaritan manuscripts. 
This edition of the bible is one of the earliest critical 
editions, based on many years of research and 
collation of various manuscripts. 
Volume A: XXIII, [1 blank page], VIII, 684, [1] pp. Volume 
B: [4], 732; 129, [1 blank page], [6] pp, 42.5 cm. Good 
condition. Stains. Minor creases and tears. Original leather 
bindings, somewhat damaged. Restored spines. Ex-Libris 
labels. Ex-Library copies.

Opening price: $400

 –  1722 פריז,   – קלמט  אוגוסטין   – תנ"כי  מילון   .205
תחריטים

 Dictionnaire Historique, Critique, Chronologique,
 Geographique Litteral de la Bible, Enrichi d’un Grand
 Nombre de Figures en Taille-Douce, qui Representent
אנציקלופדי,  אטימולוגי  ]מילון   les Antiquitez Judaiques
גיאוגרפי, כרונולוגי של התנ"ך כולל תחריטים רבים...[, אוגוסטין 

קלמט )Augustin Calmet(. פריז, 1722. צרפתית. שני כרכים. 
בביוגרפיה  העוסקים  אלפביתי,  בסדר  מאמרים  של  אסופה 
נוספים,  תנ"כיים  ונושאים  גיאוגרפיה  ארכיאולוגיה,  אישים,  של 
קתולי,  צרפתי  תיאולוג   -  )1757-1672( קלמט  אוגוסטין  מאת 
היסטוריון וחוקר תנ"ך. קלמט היה חלוץ במחקר מדעי של התנ"ך 

ומחקריו שימשו בסיס עבור חוקרים עד המאה ה-19.
את המילון מלווים כמאה לוחות תחריטים – מפות ארץ ישראל 

וסביבותיה, נופים ואתרים שונים בארץ )ירושלים, הר הכרמל, הר 
הזיתים, נצרת, ועוד(, דמויות, סצנות תנ"כיות, טקסים ומנהגים 
 ,CVIII ,יהודיים )חתונה יהודית, יום השבת ועוד(. כרך א: ]9[ דף
506, ]3[ עמ' + לוחות. כרך ב': ]2[ דף, 480, 483-564 עמ', ]1[ דף, 
CXXXV, ]1[ עמ' + לוחות. 39 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקמטים. 
קרעים. פגעי רטיבות. קשקושים בעפרון על חלק גדול מהלוחות 

ובדפים נוספים. פגמים בכריכות. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $500
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206. The Works of Josephus Flavius – an Edition 
with Woodcuts – Germany, 1597

Flavii Josephi des Hochberühmten Jüdischen 
Geschichtschreibers Historien und Bücher, Von alten 
Jüdischen Geschichten zwentzig sammt eynem von 
seinem Leben; Vom Jüdischen Krieg und der Statt 
Jerusalem und des gantzen Lands zerstörung siben…. 
]Strassburg[, 1597. German.
A large volume, begins with "Antiquities of the Jews", 
which includes twenty chapters depicting the history 
of the Jewish people from the creation of the world 
until the Great Revolt (66 C.E.). The second part is book 
V of "War of the Jews", recounting the destruction 
of Jerusalem. Separate title page for the section 
about Jerusalem: Egesippi, des hochberühmten 
fürtrefflichen christlichen Geschichtschreibers, fünff 
Bücher, vom jüdischen Krieg vnd endlicher Zerstörung 
der herzlichen vnd gewaltigen Statt Jerusalem. More 
than a hundred impressive woodcuts illustrate both 
parts. [12], 946, [42]; [12], 214, [10] pp, volume 34 cm. 
Good condition. Minor worming. Original leather binding. 
Ex-library copy.

Opening price: $700

205. Biblical Dictionary – Augustin Calmet – Paris, 
1722 – Engravings

Dictionnaire Historique, Critique, Chronologique, 
Geographique et Litteral de la Bible, Enrichi d'un 
Grand Nombre de Figures en Taille-Douce, qui 
Representent les Antiquitez Judaiques ]etymological, 
encyclopedic, geographic, chronological dictionary of 
the Bible, includes numerous etchings…[, Augustin 
Calmet. Paris, 1722. French. Two volumes.
Encyclopedic entries in alphabetical order, related to 
the bible - biographies, archaeology, geography and 
additional biblical topics, by Augustin Calmet (1672-
1757) – French Catholic churchman, historical and 
biblical scholar. Calmet was a pioneer of critical study 
of the bible and his critical commentaries were widely 
studied until the 19th century. 
The dictionary is accompanied by approximately 100 
engraved plates – maps of Eretz Israel and the vicinity, 
views and sites (Jerusalem, Mount Carmel, Mount of 
Olives, Nazareth and more), figures, biblical scenes, 
Jewish rituals and customs (Jewish wedding, the 
Sabbath, and more). Volume 1: [9] leaves, CVIII, 506, [3] 
pp + plates. Volume 2: [2] leaves, 480, 483-564 pp, [1] 
leaf, CXXXV, [1] pp + plates. 39 cm. Fair condition. Stains 
and creases. Tears. Damp staining. Scribbles in pencil on a 
large number of plates and on additional leaves. Damages 
to bindings. Ex-library copies.

Opening price: $500

 

 – עץ  חיתוכי  עם  מהדורה   – פלביוס  יוספוס  כתבי   .206
גרמניה, 1597

 Flavii Josephi des Hochberühmten Jüdischen
 Geschichtschreibers Historien und Bücher, Von alten
 Jüdischen Geschichten zwentzig sammt eynem von
 seinem Leben; Vom Jüdischen Krieg und der Statt
 .…Jerusalem und des gantzen Lands zerstörung siben

]שטרסבורג[, 1597. גרמנית.
היהודים"  "קדמוניות  החיבור  נדפס  הראשון  בחלקו  עבה,  כרך 
ישראל  עם  תולדות  את  המתארים  פרקים  עשרים  הכולל 
מבריאת העולם ועד תחילת המרד הגדול )66 לספירה( ובחלקו 
העוסק  היהודים",  מ"מלחמות  החמישי  הספר  נדפס  השני 
 Egesippi, :בחורבן העיר ירושלים. שער נפרד לחלק על ירושלים
 des hochberühmten fürtrefflichen christlichen
 Geschichtschreibers, fünff Bücher, vom jüdischen
 Krieg vnd endlicher Zerstörung der herzlichen vnd
יותר  מלווים  החלקים  שני   .gewaltigen Statt Jerusalem
 ,946  ,]12[ הכתוב.  את  המלווים  מרשימים,  חיתוכי-עץ  ממאה 
]42[; ]12[, 214, ]10[ עמ', כרך 34 ס"מ. מצב טוב. פגעי-עש קלים. 

כריכת עור מקורית. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $700

206
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208. Thomas Coenen – "Vain Hopes of the Jews 
as Revealed in the Figure of Sabbatai Zevi" – 
Amsterdam, 1669

Ydele verwachtinge der Joden Getoont in den Persoon 
van Sabethai Zevi, Haren laetsten vermeynden 
Messias: Ofte Historisch Verhael van't geneten tijde 
sijner opwerpinge in't Ottomannisch Rijck onder de 
Joden aldaer voorgevallen is, en sijn Val ]Vain Hopes 
of the Jews as Revealed in the Figure of Sabbatai 
Zevi…[ by Thomas Coenen. Amsterdam: Joannes van 
den Bergh, 1669. Dutch and some Hebrew.
An important, detailed account of the rise of the 
messianic movement of Sabbatai Zevi, in "real time", 
while events took place or shortly afterwards. The 
author, Thomas Coenen, was a Protestant minister 
serving the Dutch merchant community in Izmir, 
where he witnessed Zevi's achievements. Coenen, 
who was very knowledgeable with regards to Judaism 
and Christianity, wrote with much disrespect for the 
Sabbatean movement and criticized it. Despite that, 
the book constitutes a reliable information source 
(the meticulousness of his study is evident in the fact 
that he provided the original Hebrew texts of various 
documents and letters). The book served as a historic 
information source for many scholars including 
Gershom Scholem (his study "Sabbatai Zevi and the 
Sabbatean Movement" is to a great extent based on 
Coenen's writings).
Originally the book contains two engravings – 
portraits of Sabbatai Zevi and Nathan of Gaza. This 
copy lacks both engravings, and they are replaced by 
photocopies. 
According to K. Heeringa, (Bronnen tot de 
Geschiedenis van de Levantschen Handel) only 25 
copies of Coenen's work were issued exclusively for 
the officers of the Levant Trading company. [16] pp 
([2] leaves replaced by photocopies), 140, [1] pp, 15.5 cm. 
Good condition. Minor damages. Fine parchment binding, 
slightly damaged.

Opening price: $2500

חיבור חשוב המתעד בפירוט את שלביה הראשונים של התנועה 
כדי  תוך  אמת",  "בזמן  נכתב  ואשר  צבי,  שבתי  של  המשיחית 
ההתרחשויות או זמן קצר לאחר מכן. מחברו, הכומר תומס קונן 
של  הפרוטסטנטית  הכנסיה  שליח  עת  באותה  היה   ,)Coenen(
הולנד באיזמיר, שם חזה בפועלו של שבתי צבי. קונן, אשר היה 
מצוי היטב בתחומי היהדות והנצרות, כתב את דבריו מתוך זלזול 
בשבתאות ותוך ביקורת על דרכה. על אף זאת, ספרו זה מהווה 
תיעוד מהימן של ההתרחשויות )קפדנות מחקרו מתבטאת בין 
התקופה  מן  ומסמכים  מכתבים  בספרו  ששילב  בעובדה  היתר 
היסטורי  מידע  מקור  היווה  הספר  בעברית(.  המקורי  בנוסחם 
צבי  "שבתי  )מחקרו  שלום  גרשום  ובהם  רבים,  חוקרים  עבור 
והתנועה השבתאית בימי חייו" מבוסס במידה רבה על דבריו של 

קונן(. 
במקור מלווה הספר בשני תחריטים – דיוקנאות שבתי צבי ונתן 
העזתי. שני התחריטים חסרים בעותק שלפנינו, והושלמו בצילום.
 K. Heeringa )Bronnen tot de Geschiedenis van על-פי 
de Levantschen Handel( נדפסו 25 עותקים בלבד של חיבור 
 Levant Trading( "זה, אשר חולקו לנציגים של "חברת הלבנט
בצילום(,  הושלמו  אשר  דף   ]2[ )מתוכם  עמ'   ]16[  .)Company
140, ]1[ עמ', 15.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. כריכת קלף נאה, 

מעט פגומה. 

פתיחה: $2500

 – לטינית-יוונית  מהדורה   – פלביוס  יוספוס  כתבי   .207
אמשטרדם, 1726

 Flavii Josephi quae reperiri potuerunt, opera omnia
 graece et latine, cum notis et nova versione Joannis

Hudsoni…. אמשטרדם, 1726. לטינית ויוונית.
מהדורה מדעית של כתבי יוספוס פלביוס, המציגה את הטקסט 
היווני מול הטקסט הלטיני )עמודה מול עמודה(. מלווה תחריטים 
בודדים ותחריט גדול לפני דף השער. מהדורה זו מופיעה לעתים 
בשני כרכים. העותק שלפנינו הנו כרך עבה במיוחד, בכריכת עור 
מקורית. ]32[ דף, 982 עמ'; ]1[ דף, 520 עמ'; 481, ]63[ עמ', כרך 
40.5 ס"מ. מצב כללי טוב. שדרה קרועה ומנותקת חלקית. פגמים 

בפינות הכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

207. The Works of Josephus Flavius – Latin-Greek 
Edition – Amsterdam, 1726

Flavii Josephi quae reperiri potuerunt, opera omnia 
graece et latine, cum notis et nova versione Joannis 
Hudsoni…Amsterdam, 1726. Latin and Greek. 
Compilation of works by Josephus Flavius in the 
original Greek with Latin translation side-by-side 
on each page. Accompanied by several engravings 
and an engraved frontspiece. This edition appeared 
occasionally in two volumes. An exceptionally heavy 
copy, in an original leather binding. [32] leaves, 982 
pp; [1] leaf, 520 pp; 481, [63] pp, volume: 40.5 cm. Overall 
good condition. Spine torn and partly detached. Damages 
to corners of binding. Ex-library copy.

Opening price: $400

כפי  היהודים  של  השווא  -  "ציפיות  קונן  תומאס   .208
שהן מתגלות בדמותו של שבתי צבי" – אמשטרדם, 1669

 Ydele verwachtinge der Joden Getoont in den Persoon
 van Sabethai Zevi, Haren laetsten vermeynden
 Messias: Ofte Historisch Verhael van't geneten tijde
 sijner opwerpinge in't Ottomannisch Rijck onder
]ציפיות   de Joden aldaer voorgevallen is, en sijn Val
השווא של היהודים כפי שהן מתגלות בדמותו של שבתי צבי...[, 
 .Joannes van den Bergh דפוס   .Thomas Coenen מאת 

אמשטרדם, 1669. הולנדית ומעט עברית.  
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210. Study of Laws and Rights of Jews in 
Germany – Nuremberg, 1741

Tractatus de juribus Judaeorum, Von Recht der Juden, 
by Johann Jodicus Beck. Nuremberg: Johann Georg 
Lochner, 1741. German. 
Comprehensive study of laws and rights of the Jews 
in Germany: criminal law, contract law, civil law, 
inheritance law and more. This composition refers 
both to the German law and to Jewish law ]Halakha[, 
and was written to serve as a guide, and to promote 
tolerance toward the Jewish congregation through 
study and explanation of Halakhic rules.
A fine Engraved frontispiece divided into four 
vignettes depicting: Jewish marriage ceremony; 
deathbed scene (writing a will); financial dealings; 
and a death-sentence. [1] engraving; [10], 599 pp, 20 
cm. Overall good condition. Stains. Minor tears at margins 
of frontispiece. Ex-library copy (Ex-libris label on verso of 
title page). Damaged binding, tears to margins and to 
spine.

Opening price: $450 

209. "The Sicilian Jewry" – Palermo, 1748

L'ebraismo della Sicilia Ricercato ed Esposto 
Da Giovanni Di Giovanni Canonico Della Santa 
Metropolitana Chiesa di Palermo ed Inquisitor Fiscale 
della Suprema Inquisizione in Sicilia ]The Sicilian 
Jewry, studied and exposed by Giovanni Di Giovanni, 
priest in the church of Palermo and inquisitor in 
Sicily[. Palermo: Giuseppe Gramignani, 1748. Italian. 
An important study on the topic of Sicilian Jewry. 
Accompanied by five small engravings (on title 
page, the following page and the first page of the 
book). Ownership signature on endpaper: "Zunz" 
– apparently the signature of Leopold (Yom Tov 
Lipmann) Zunz. [1], XX, 420 pp, 23 cm. Good condition. 
Minor stains. Creases. Vellum binding, slightly damaged.

Opening price: $1000 

 - בגרמניה  היהודים  וזכויות  חוקים  בנושא  מחקר   .210
נירנברג, 1741

 ,Tractatus de juribus Judaeorum, Von Recht der Juden
 Johann Georg הוצאת   .Johann Jodicus Beck מאת 

Lochner. נירנברג, 1741. גרמנית. 
חוקי  בגרמניה:  היהודים  וזכויות  חוקים  בנושא  מקיף  מחקר 
ועוד.  ירושה,  דיני  אזרחיים,  דינים  חוזים,  דיני  הפלילי,  המשפט 
החיבור, אשר מתייחס הן למערכת החקיקה הגרמנית והן לחוקי 
ההלכה, נכתב במטרה להוות מעין מדריך עבור הקוראים, ולעודד 
את הסובלנות כלפי הקהילה היהודית באמצעות לימוד והסבר 

החוקים ההלכתיים. 
מול דף השער תחריט נאה המחולק לארבע תמונות המתארות 
 ]1[ טקס נישואין, עריכת צוואה, מסחר והוצאה להורג בתלייה. 
כתמים.  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   20 עמ',   599  ,]10[ לוח-תחריט; 
)תו- לשעבר  ספריה  עותק  התחריט.  לוח  בשולי  קלים  קרעים 
עם  פגומה,  כריכה  דף השער(.  בצדו האחורי של  וחותמת  ספר 

קרעים בשוליים ובשדרה. 

פתיחה: $450

209. "יהדות סיציליה" – פלרמו, 1748

 L'ebraismo della Sicilia Ricercato ed Esposto
 Da Giovanni Di Giovanni Canonico Della Santa
 Metropolitana Chiesa di Palermo ed Inquisitor Fiscale
סיציליה,  ]יהדות   della Suprema Inquisizione in Sicilia
פלרמו  בכנסיית  כומר  ג'ובאני,  די  ג'ובאני  בידי  ונחשפה  נחקרה 
 .Giuseppe Gramignani דפוס  בסיציליה[.  ואינקוויזיטור 

פלרמו, 1748. איטלקית. 
תחריטים  חמישה  מלווה  סיציליה.  יהדות  בנושא  חשוב  מחקר 
קטנים )בדף השער, בעמוד שאחריו ובעמוד הראשון של החיבור(. 
חתימת בעלים בדף הפורזץ: Zunz )צונץ( – כפי הנראה, חתימתו 
של החוקר יום טוב ליפמן צונץ. ]XX ,]1, 420 עמ', 23 ס"מ. מצב 

טוב. מעט כתמים. קמטים. כריכת קלף, מעט פגומה. 

פתיחה: $1000

209
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212. Keri and Ketib – Tubingen, 1692

De Arcano Kethib et Keri Libri Duo, by Marrhaeus 
Hiller. Tubingen (Germany): Georgii Wilhelmi Kühn, 
1692. Latin and Hebrew.
A book about Keri and Ketib (tradition of writing and 
tradition of reading the Bible). [6] leaves, 440, [74] pp, 
15.5 cm. Minor stains. Title page detached. Contemporary 
binding, with vellum spine and corners.

Opening price: $350

212. ספר בנושא נוסח קרי וכתיב – טיבינגן, 1692

 Matthaeus מאת   ,De Arcano Kethib et Keri Libri Duo
)גרמניה(,  טיבינגן   .Georgii Wilhelmi Kühn הוצאת   .Hiller

1692. לטינית ועברית.
ומסורת  הכתיבה  )מסורת  והכתיב  הקרי  בנוסח  העוסק  חיבור 
מעט  ס"מ.   15.5 עמ',   ]74[  ,440 דף,   ]6[ התנ"ך(.  של  הקריאה 
כתמים. דף השער מנותק. כריכה מהתקופה, עם שדרה ופינות 

מקלף. 

פתיחה: $350

גרמניה,   – יהודיים  וטקסים  מנהגים  בנושא  חיבור   .211
1717 – מהדורה ראשונה

 Jüdisches Ceremoniel, D. i. Allerhand Jüdische
מאת  שונים[,  יהודיים  מנהגים  יהודיים...  ]טקסים   Gebräuche
 .Christian Heinmann הוצאת   .Paul Christian Kirchner
ארפורט )Erfurt, גרמניה(, 1717. גרמנית ומעט עברית. מהדורה 

ראשונה )ללא תחריטים(. 
במאה  בגרמניה  יהודיים  וטקסים  מנהגים  של  מפורט  תיאור 
נולד  אשר  המחבר,  קירשנר.  כריסטיאן  פאול  מאת  ה-18, 
החיבור.  כתיבת  לפני  ספורות  שנים  התנצר  יהודית,  למשפחה 
אחרים  יהודים  לשכנע  כוונותיו  על  הצהיר  לחיבורו  בהקדמה 
החיבור  נערך   1724 בשנת  דתם.  את  ולהמיר  כדוגמתו  לפעול 
ועידן  תיקן  אשר   ,Sebastian Jacob Jugendres בידי  מחדש 
מעט את התבטאויותיו החריפות של קירשנר. למהדורה השניה, 
 ]7[ היהודים.  מנהגי  את  המתארים  תחריטים  נוספו  המתוקנת, 
דף, 126 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. רישומים בעפרון. 

עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

211. Paul Christian Kirchner – Jewish Customs 
and Ceremonies – Germany, 1717 – First Edition

Jüdisches Ceremoniel, D. i. Allerhand Jüdische 
Gebräuche ]Jewish ceremonies…various Jewish 
customs[, by Paul Christian Kirchner. Erfurt (Germany): 
Christian Heinmann, 1717. German and some Hebrew. 
First edition (no engravings).
Detailed description of Jewish customs and ceremonies 
in Germany in the 18th century, by Paul Christian 
Kirchner. The author was born to a Jewish family, and 
converted to Christianity several years before writing 
this composition. In the foreword he announced 
his intentions to convince other Jews to follow his 
example and convert. In 1724 the composition was re-
edited by Sebastian Jacob Jugendres, who corrected 
and refined Kirchner's scornful tone. This new revised 
edition included a new foreword and a series of 
engravings depicting Jewish customs and rituals. [7] 
leaves, 126 pp, 16.5 cm. Good condition. Minor damages. 
Inscriptions in pencil. Ex-library copy.

Opening price: $250
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214. "Ohel Avraham" – List of Books in the 
Collection of Avraham Merzbacher – Munich, 
1888

Ohel Avraham, list of books collected by the 
outstanding Rabbi Avraham Merzbacher, edited by 
Raphael Nata Rabbinovicz. Munich, 1888.
List of 156 manuscripts and 4332 books in the 
collection of Avraham Merzbacher, Jewish banker and 
collector. Among the manuscripts in the collection is 
the finely illuminated manuscript of "Mishne Torah" 
by Maimonidas on parchment (Italy, 15th century), 
presently jointly owned by the Israel Museum and the 
Metropolitan Museum of Art. 6, 16, 196 pp, 23 cm. 
Body of book in good condition. Binding damaged and 
detached. Ex-library copy.

Opening price: $250

215. לקוטי שושנים – קטלוג ספרים מספרייתו של הרב 
מתתיהו שטראשון – ברלין, 1889

הרב...  וקבץ  אסף  אשר  הספרים  רשימת  והוא  שושנים,  לקוטי 
מתתיהו שטראשון זצ"ל בווילנא. דפוס צבי הירש איטצקאווסקי. 

ברלין, 1889. 
שמואל  בן  מתתיהו  הרב  של  מספרייתו  ספרים   5753 רשימת 
עם  וילנה.  יליד  ואספן  חוקר  סופר,   ,)1817-1885( שטראשון 
ס"מ.   20.5 עמ',   304  ,IV דוד שטראשון.  אחיו,  בן  הקדמה מאת 
ספריה  עותק  בכריכה.  פגמים  קרעים.  ומעט  כתמים  טוב.  מצב 

לשעבר.

פתיחה: $250

213. "Kohelet David" – List of Books in the 
Library of Rabbi David Oppenheim – Hamburg, 
1826 / List of Passover Haggadot – Wiener

1. Kohelet David. "List of an outstanding treasure 
of books, collected by the famous prodigy David 
Oppenheim, Rebbe of Prague". ]Author: Isaac Metz[. 
Hamburg, 1826. Hebrew and Latin, page facing page.
List of thousands of books and manuscripts owned 
by Rabbi David Oppenheim - Posek and rabbi in 
Nikolsburg and Prague. Noted at the end of the 
introduction: if within a year and a half the owners of 
the book collection will not reach an agreement with 
buyers "then…an auction will be held and the books 
will be sold one by one". Eventually, the collection was 
donated to The Bodleian Libraries of the University of 
Oxford. XVI, 742, [2] pp, 18.5 cm. Overall good condition. 
Stains. Binding slightly worn. Ex-library copy. 
2. "List of Passover Haggadot, printed worldwide for 
four hundred years (1500-1900)", by Shmuel Wiener. 
St. Petersburg, 1901. [1], VII, 54; 12 pp, 29 cm. Overall 
good condition. Minor tears. Ex-library copy.

Opening price: $400

אברהם  באוסף  הספרים  רשימת   – אברהם"  "אהל   .214
מרצבכר – מינכן, 1888

המופלג  הרב  וקבץ  אסף  אשר  הספרים  רשימת  אברהם,  אהל 
הגביר... אברהם מערצבאכער ]מרצבכר[ ז"ל, בעריכת רפאל נטע 

ראבינאוויטץ ]רבינוביץ[. מינכן, תרמ"ח ]1888[. 
מרצבכר,  אברהם  מאוסף  ספרים  ו-4332  יד  כתבי   156 רשימת 
בנקאי ואספן יהודי ממינכן. בין כתבי היד שהחזיק נמצא גם כתב 
יד מפואר של "משנה תורה" לרמב"ם על קלף )איטליה, המאה 
ה-15(, הנמצא כיום בבעלות משותפת של מוזיאון ישראל ושל 
גוף  ס"מ.   23 עמ',   196  ,16  ,6 לאמנות.  המטרופוליטן  מוזיאון 
הספר במצב טוב. כריכה פגומה ומנותקת. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

דוד  רבי  של  הספרים  רשימת   – דוד"  "קהלת   .213
אופנהיים – המבורג, 1826 / רשימת הגדות פסח - ווינער

1. קהלת דוד. רשימת אוצר הספרים המפואר, אצרו ואספו הגאון 
המפורסם מהור"ר דוד אפפענהיים זצ"ל אב"ד פראג. ]המחבר אייזק 

מעטץ[. המבורג, תקפ"ו 1826. עברית ולטינית, עמוד מול עמוד.
אופנהיים,  דוד  רבי  מספריית  יד  וכתבי  ספרים  אלפי  רשימת 
פוסק ורב בערים ניקלשבורג ופראג. בסוף ההקדמה מצוין כי אם 
במשך שנה וחצי לא יגיעו בעלי אוסף הספרים להסכם עם קוניו, 
"אזי יעשה... אוקטציָאן וימכרו הספרים אחד לאחד". בסופו של 
לאוניברסיטת  הספרים  אוסף  עבר  רבים,  גלגולים  לאחר  דבר, 
18.5 ס"מ.  ]2[ עמ',   ,742 ,XVI אוקספורד לספריית הבודליאנה. 
מצב כללי טוב. כתמים. כריכה בלויה מעט. עותק ספריה לשעבר. 
2. רשימת הגדות-פסח, שנדפסו בכל ארצות תבל במשך ארבע 
מאות שנה )ר"ס-תר"ס(, מאת שמואל ווינער. פטרבורג, תרס"א 
VII ,]1[ .1901, 54; 12 עמ', 29 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט קרעים. 

עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400
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217. "Otzrot Haim" – List of Books – Hamburg, 1848

Otzrot Haim, list of books from the collection of 
the late Haim ben Yossef Michal…with additions, 
corrections and comments by Moshe Steinschneider. 
Hamburg, 1848. Hebrew and German.
List of books of R' Haim Michal, edited by Moshe 
Steinschneider. Introduction in German by D. Yom Tov 
Lipman (Leopold) Zunz. R' Haim Michal, scholar and 
bibliographer, author of the rabbinical lexicon "Or 
HaHaim", had an extensive collection of books and 
manuscripts. After his death his sons published this 
book with a detailed bibliographic list of more than 
five thousand items from his library. [2] leaves, XIV, 378 
pp, 19 cm. Good condition. Stains. Detached leaves at the 
beginning of the book. Cardboard binding slightly worn. 
Ex-library copy.

Opening price: $250

216. רשימות ספרים שנתרמו לספריית הקהילה היהודית 
של וינה, 1911-1914

ר'  מנחת שלמה והיא רשימת הספרים אשר קנה הפו"מ הנדיב 
שלמה ב"ר מנחם ברוך הכהן... לבית אוצר הספרים דקהל ווינא, 

מלאכת דובער וואכשטיין. וינה, 1911, 1914. עברית וגרמנית.
פריעדמאנן  דובער  נחום  ר'  הרב  מעזבון  ספרים   923 א':  חלק 
מסאדאגארא. חלק ב': 415 ספרים שנקנו מאת החכם ר' שלמה 
זלמן חיים הלברשטם. XIII ,178 ; XVIII ,215 עמ', כרך 27 ס"מ. מצב 

טוב. כריכה בלויה מעט. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

216. Lists of Books Donated to the Library of the 
Jewish Congregation in Vienna, 1911-1914

List of books donated by Rabbi Shlomo ben Menachem 
Baruch Hacohen…to the Vienna Congregation library, 
arranged by Dov Wachstein. Vienna, 1911, 1914. 
Hebrew and German.
Part one: 923 books from the estate of Rabbi Nachum 
Dov Friedman of Sadigura. Part two: 415 books 
bought from Rabbi Shlomo Zalman Haim Halberstam. 
215, XVIII; 178, XIII pp, volume: 27 cm. Good condition. 
Binding slightly worn. Ex-library copy.

Opening price: $250

217. "אוצרות חיים" – רשימת ספרים – המבורג, 1848

אוצרות חיים, רשימת ספרי החכם המנוח חיים בן בהר"ר יוסף 
מיכל ז"ל הנכתבים והנדפסים... נוסף מפתח האוצר על כ"י, כולל 
הוספות ותיקונים הרבה והעתקות מקצת כ"י עם הערות מאת.. 

משה שטיינשניידער. המבורג, תר"ח )1848(. עברית וגרמנית. 
עם  שטינשניידר.  משה  בעריכת  מיכל,  חיים  ר'  ספרי  רשימת 
ר'  צונץ.  )לאופולד(  ליפמן  טוב  יום  ד"ר  מאת  בגרמנית  הקדמה 
"אור  הרבני  הלקסיקון  מחבר  והביבליוגרף  החכם  מיכל,  חיים 
החיים", החזיק ברשותו אוסף גדול של ספרים וכתבי יד. לאחר 
פטירתו הוציאו בניו ספר זה, ובו רשימה ביבליוגרפית מפורטת 
 ]2[ הענפה.  מספרייתו  פריטים  אלפים  מחמשת  למעלה  של 
מנותקים  דפים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19 עמ',   378  ,XIV דף, 
בתחילת הספר. כריכת קרטון בלויה מעט. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250 

215. Likutei Shoshanim – Catalogue of Books 
from the Library of Rabbi Mattityahu Strashun 
– Berlin, 1889

Likutei Shoshanim. List of books gathered and 
collected by Rabbi Mattityahu ben Shmuel Strashun 
in Vilnius. Berlin: Zvi Hirsch Itzakowski, 1889.
List of 5753 books from the library of Rabbi Mattityahu 
ben Shmuel Strashun (1817-1885), author, scholar and 
collector, born in Vilnius. With an introduction by 
his brother, David Strashun. IV, 304 pp, 20.5 cm. Good 
condition. Stains and minor tears. Damages to binding. Ex-
library copy.

Opening price: $250
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219. Catalogues – The Widow and Brothers 
Romm, 1889-1912

"Catalog Vepraeis Kurant" ]catalogue and price list[ – 
five catalogues of "The widow and brothers Romm" 
printing press in Vilnius. Vilnius, 1889-1912. Hebrew, 
with some Yiddish and Russian. 
Price lists of books for delivery "by coachmen, 
railroad, or by mail". Next to each book - its price 
with no binding, and the prices of various bindings. 
Appearing also are lists of books printed by others, 
translated books and Yiddish books. Lot of five items. 
One catalogue is incomplete (pages 53-105 only). Size and 
condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $300

רָאם,  והאחים  האלמנה  דפוס   – קטלוגים  לקט   .219
1889-1912

"קאטאלאג ופרייס-קוראנט" ]קטלוג ורשימת מחירים[ – חמשה 
קטלוגים של בית הדפוס "האלמנה והאחים ראם" בוילנה. וילנה, 

1889-1912. עברית, עם מעט יידיש ורוסית. 
רשימות ספרים שניתן להזמין במשלוח "אם ע"י עגלונים, או ע"י 
מסילת הברזל, או ע"י בי דוהר )פאסט(". ליד כל ספר מצוין מחיר 
הספר ללא כריכה, ומחירי הכריכות השונות. כן מופיעות רשימות 
ביידיש.  וספרות  מתורגמים  ספרים  אחרים,  מדפוסים  ספרים 
 53-105 )עמודים  שלם  אינו  הקטלוגים  אחד  פריטים.   5 סה"כ 

בלבד(. גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $300

218. רשימות הספרים בספריית פרופ' דניאל ְחבֹולסֹון / 
קטלוגים של סוחרי ספרים

אשר  הספרים  באוצר  הנמצאים  ישראל  ספרי  רשימת   .1
להפרופיסור דניאל חוואלזאן. וילנה, תרנ"ז ]1897[. רשימת 1994 
מזרחן,   - ְחבֹולסֹון  )דניאיל( אברמוביץ'  דניאל  ספרים מספריית 

היסטוריון, בלשן וחוקר מקרא יהודי-רוסי. ]4[, 142 עמ'. 
וקבץ  יד אשר אסף  וכתבי  דפוס  רשימת ספרי  2. מקדש מעט, 
האדון... ]חיים[ ברוך הלוי. יצא לאור על ידי... שלמה ב"כ אברהם 
גרמנית  עמ'.   16  ,55  ,]4[  .]1900[ תר"ס  המבורג,  גאלדשמידט. 

ועברית. 
כרוכים עמם עוד עשרה קטלוגים של סוחרי הספרים הבאים:

· יוסף שלעזינגער. וינה-בודפשט, תרס"ח ]1908[ · א. י. הָאפמאנן, 
פרנקפורט דמיין ]רשימה מס' 9[.· פנחס פרידמאן, ניו-יורק, תרע"ב 
ופרידברג  סנגר   · )Dawid Fränkel(, לבוב.  פרנקל  דוד   ·  .]1912[
)Sänger & Friedberg(, פרנקפורט דמיין. קטלוג מס' 21 וקטלוג 
 Schwager( מס' 25. · אמקרויט ופריינד, פשמישל. · שווגר ופרנקל

Fränkel &(, הוסיאטין. קטלוג מס' 37. 
ספריה  עותק  עטיפה.  ללא  חלקם  משתנה.  מצב  ס"מ.   22 כרך 

לשעבר. 

פתיחה: $400

218. List of Books in the Library of Prof. Daniel 
Chwolson / Catalogues of Book Sellers

1. "List of Hebrew books in Prof. Daniel Chwolson's 
library". Vilnius, 1897. List of 1994 books from the 
library of Daniel Abramovich Chwolson – Jewish-
Russian professor of Middle Eastern studies, historian, 
philologist and scholar of the bible. [4], 142 pp.
2. "Mikdash Me'at, list of printed books and 
manuscripts collected by… ]Haim[ Baruch Halevi. 
Published by…Shlomo Avraham Goldschmidt". 
Hamburg, 1900. [4], 55, 16 pp. German and Hebrew.
Bound together with ten catalogues of the following 
book sellers:

· Yosef Shlesinger. Vienna-Budapest, 1908. · A.I. 
Hoffman, Frankfurt am Main ]list no. 9[. · Pinchas 
Friedman, New-York, 1912. · Dawid Fränkel, Lvov. · 
Sänger & Friedberg, Frankfurt am Main. Catalogue 
no. 21 and catalogue no. 25. · Amkraut and Freund, 
Przemyel. Schwager & Fränkel, Husiatyn. Catalogue 
no. 37. 
Volume: 22 cm. Condition varies. Some with no wrappers. 
Ex-library copy.

Opening price: $400
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221. Menasseh Ben-Israel – Compositions 
concerning Jews in England – London, 1901 – 
Etchings

Menasseh ben Israel's Mission to Oliver Cromwell, 
Being a Reprint of the Pamphlets Published by 
Menasseh ben Israel to Promote the Re-admission 
of the Jews to England, 1649–1656, edited by 
Lucien Wolf. London: Macmilan & Co. for the Jewish 
Historical Society of England, 1901. English.
Anthology of compositions by Menashe Ben Israel 
(1604-1657), rabbi, preacher and statesman, born in 
France, founder of the first Hebrew printing press 
in Amsterdam. The compositions concern the Jewish 
question and the Jews and were written as part of 
Ben Israel's efforts to promote the Jewish right of 
return to England after their expulsion in 1290. 
Including the apologetic composition "Vindiciae 
Judaeorum". The book was edited by the historian 
and journalist Lucien Wolf, and is accompanied by 
three fine etchings – portraits of Ben Israel. Two of 
them made from etchings by Rembrandt. 
In 1655 a convention was held in England, headed 
by Oliver Cromwell, to deal with the Jews' right to 
return to England. Menasseh Ben Israel was invited to 
England by Cromwell as a representative of the Jewish 
community to participate in the discussions. Ben Israel 
supported founding a Jewish community in England. 
As part of his efforts to influence the public opinion 
he composed the pamphlet "Vindiciae Judaeorum" 
– an apologetic composition dedicated to the British 
parliament, in which he refuted all arguments against 
Jews. LXXXVIII, 190, [1] pp + [3] etchings, 24.5 cm. Good 
condition. Stains. First leaves are detached. First title page 
is damaged. Ex-library copy.

Opening price: $300 

בידי  נערך  אשר  הספר,   .)Vindiciae Judaeorum( ישראל" 
תחריטים  בשלושה  מלווה  וולף,  לוסיין  והעתונאי  ההיסטוריון 
נאים – דיוקנאות של בן ישראל. שניים מן התחריטים נעשו על-

פי רמברנדט. 
בשנת 1655 התכנסה באנגליה ועידה, בראשות אוליבר קרומוול, 
אשר דנה בזכותם של היהודים לשוב לאנגליה. מנשה בן ישראל 
מנת  על  היהודית  הקהילה  כנציג  קרומוול  בידי  לאנגליה  הוזמן 
להשתתף בדיונים. עם הגיעו לאנגליה החל לפעול למען הקמת 
דעת  על  להשפיע  ממאמציו  וכחלק  באנגליה,  יהודית  קהילה 
– חיבור אפולוגטי  הקהל חיבר את הקונטרס "תשועת ישראל" 
כנגד  הטיעונים  את  הפריך  בו  הבריטי,  לפרלמנט  הוקדש  אשר 
היהודים. LXXXVIII, 190, ]1[ עמ' + ]3[ תחריטים, 24.5 ס"מ. מצב 
פגום.  המעטפת  שער  מנותקים.  ראשונים  דפים  כתמים.  טוב. 

עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

220. ארבעה קטלוגים – בית מסחר הספרים "צנטרל" – 
ורשה

ארבעה קטלוגים של בית מסחר הספרים "צנטרל" בורשה, ]1912 
בקירוב[. עברית ויידיש. 

ארבעה קטלוגים של ספרים בהוצאת "צנטרל". ביניהם: "קטלוג 
מצוייר של מבחר הספרות העברית", עם תמונות הסופרים אשר 
עליכם,  שלום  סמולנסקין,  )פרץ  זו  בהוצאה  אור  ראו  ספריהם 
אחד  משתנים.  ומצב  גודל  ואחרים(.  טשרניחובסקי,  ביאליק, 

הקטלוגים חסר בסופו. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $300

220. Four Catalogues – "Central" Book Store – 
Warsaw

Four catalogues of "Central" book store in Warsaw. 
]ca. 1912[. Hebrew and Yiddish.
Four catalogues of books published by "Central". 
Among them: "Illustrated catalogue of selected 
Hebrew literature", with photos of authors whose 
books were published by the publishing house (Peretz 
Smolenskin, Sholem Aleichem, Bialik, Tchernichovsky 
and others). Size and condition varies. One catalogue 
missing pages at the end. Ex-library copies.

Opening price: $300

221. מנשה בן-ישראל – חיבורים בשאלת יהודי אנגליה – 
לונדון, 1901 – תחריטים

 Menasseh ben Israel's Mission to Oliver Cromwell,
 Being a Reprint of the Pamphlets Published by
 Menasseh ben Israel to Promote the Re- admission
מנשה  של  ]שליחותו   of the Jews to England, 1649–1656
קונטרסים  של  מחודשת  הדפסה  קרומוול,  לאוליבר  ישראל  בן 
בהוצאת מנשה בן ישראל, לקידום שובם של היהודים לאנגליה[, 
בעריכת Lucien Wolf. הוצאת Macmilan & Co. עבור "החברה 
 Jewish Historical Society( "ההיסטורית היהודית של אנגליה

of England(. לונדון, 1901. אנגלית. 
אסופת חיבורים מאת מנשה בן-ישראל )1604-1657(, רב, דרשן 
ומדינאי, יליד צרפת, מייסד הדפוס העברי הראשון באמשטרדם. 
נכתבו  והם  והיהודים,  היהדות  בשאלת  עוסקים  החיבורים 
במסגרת מאבקו של בן ישראל למען שובם של היהודים לאנגליה, 
לאחר גירושם בשנת 1290. ביניהם החיבור האפולוגטי "תשועת 
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 – ששון  באוסף  העבריים  היד  כתבי   – דוד  אהל   .224
אוקספורד, תרצ"ב

 Descriptive catalogue of the Hebrew and דוד,  אהל 
 .Samaritan Manuscripts in the Sassoon Library, London

הוצאת אוניברסיטת אוקספורד, לונדון, ]תרצ"ב[ 1932. 
 1220 מתוך   1153 של  מפורט  תיאור  ובו  כרכים,  שני  בן  קטלוג 
כולל  והשומרוניים הנמצאים באוסף ששון.  היד העבריים  כתבי 
73 פקסימיליות )אחת צבעונית( ואינדקסים מפורטים. מצב טוב.

פתיחה: $500

224. Ohel David – Hebrew Manuscripts in the 
Sassoon Library – Oxford, 1932

Ohel David, Descriptive catalogue of the Hebrew 
and Samaritan manuscripts in the Sassoon Library. 
London: Oxford University Press, 1932.
Two-volume catalogue with detailed description of 
1153 of 1220 Hebrew and Samaritan manuscripts in 
the Sassoon Library. Includes 73 facsimiles (one in 
color) and detailed indexes. Good condition.

Opening price: $500

מאוסף  עבריים  וספרים  יד  כתבי   – כרכים  ארבעה   .223
הספרייה הבודליאנית 

ארבעה קטלוגים של כתבי יד וספרים מאוסף ספריית הבודליאנה 
באוקספורד. אוקספורד וברלין, 1852-1906. 

 Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the  .1-2
 ,Bodleian Library and in the College Libraries of Oxford
מאת Ad. Neubauer. אוקספורד, 1886-1906. שני כרכים. הכרך 

השלישי חסר. אנגלית ועברית. 
 Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca  .3-4
 Ad. דפוס   .Moritz Steinschneider מאת   ,Bodleiana
)Berolini(, 1852-1860. לטינית ועברית.  Friedlaender. ברלין 
שני:  כרך   ,A-L ראשון:  )כרך  אלפביתית  רשימה   – כרכים  שני 

M-Z(. הכרך השלישי חסר.
גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר. רישומים בכתב-יד. 

פתיחה: $400

223. Four Volumes – Hebrew Manuscripts and 
Books from the Collection of the Bodleian Library 

Four catalogues of manuscripts and books from the 
collection of the Bodleian Library in Oxford. Oxford 
and Berlin, 1852-1906.
1-2. Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the 
Bodleian Library and in the College Libraries of 
Oxford, by Ad. Neubauer. Oxford, 1886-1906. Two 
volumes. Third volume is missing. English and Hebrew.
3-4. Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca 
Bodleiana, by Moritz Steinschneider. Ad. Friedlaender 
printing press. Berlin (Berolini), 1852-1860. Latin and 
Hebrew. Two volumes – Alphabetic list (first volume: 
A-L, second volume: M-Z). Third volume is missing.
Size and condition varies. Ex-library copies. Handwritten 
inscriptions.

Opening price: $400

עבריים  וספרים  יד  כתבי   – קטלוגים  חמשה   .222
ושומרוניים מאוסף המוזיאון הבריטי בלונדון 

יד וספרים מאוסף המוזיאון הבריטי  חמשה קטלוגים של כתבי 
בלונדון, בהוצאת המוזיאון. לונדון, 1867-1915. עברית ואנגלית. 

 Catalogue of the Hebrew and Samaritan  .1-3
 G. מאת   ,Manuscripts in the British Museum
לונדון,   ,Margoliouth. Printed by order of the Trustees
הכרך  ]ללא  לוחות-פקסימיליה   29 כרכים.  1899-1915. שלושה 

הרביעי, מאת J. Leveen אשר ראה אור ב-1935[. 
 Catalogue of the Hebrew Books in the Library of the .4
British Museum. Printed by order of the Trustees, לונדון, 

1867. אנגלית ועברית. 
 Catalogue of Hebrew Books in the British Museum, .5
 S. Van מאת   ,Acquired During the Years 1868-1892

Straalen לונדון, 1894. 
גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

222. Five Catalogues – Hebrew and Samaritan 
Manuscripts and Books from the Collection of 
the British Museum in London

Five catalogues of manuscripts and books from 
the collections of the British Museum in London, 
published by the museum. London, 1867-1915. 
Hebrew and English.
1-3. Catalogue of the Hebrew and Samaritan 
Manuscripts in the British Museum, by G. Margolouth. 
Printed by order of the Trustees, London, 1899-1915. 
Three volumes. 29 facsimile plates ]without fourth 
volume, by J. Leveen published in 1935[.
4. Catalogue of the Hebrew Books in the Library of 
the British Museum. Printed by order of the Trustees, 
London, 1867. English and Hebrew.
5. Catalogue of Hebrew Books in the British Museum, 
Acquired During the Years 1868-1892, by S. Van 
Straalen, London, 1894.
Size and condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $400
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226. Collection of Maksymilian Goldstein / 
Jewish Art in Lvov

1. Sprawozdanie, Kuratorjum Opieki nad Zabytkami 
sztuki Zydowskiej przy Zydowskiej Gminie 
Wyznaniowej we Lwowie/berikht, kurateriye par 
shizn di denkmaler fun yiddisher kunst bay der 
yiddisher kultus gemeinde in Lemberg. Lvov, 1928. 
Yiddish and Polish.
Report by an organization for protection of Jewish 
Art heritage in the Jewish Congregation in Lvov, with 
photos of Judaica objects, gravestones, and more. 
Numbered copy. IV, 28 pp, 24 cm. Fair-good condition. 
Cover detached and torn. Stains. Body of booklet in good 
condition.
2. Kultura i sztuka ludu zydowskiego na ziemiach 
polskich, zbiory Maksymiliana Goldsteina, z 
przedmowa prof. dr. Majer Balabana. Lvov, 1935. 
Polish.
A comprehensive book about the Judaica collection 
of Maksymilian Goldstein. Autograph of the artist 
Arthur Szyk on the plate on which appears the Ex-
Libris designed for Goldstein by Szyk. Numbered copy, 
from an edition of 1000 copies. XI, 208 pp, 25 cm. Fair 
condition. Dismantled. Detached leaves and cover. Cover 
torn and damaged.

Opening price: $500

מקסימיליאן  מאוסף  יודאיקה  פריטי  תצלומי   .227
גולדשטיין

15 תצלומים בהם נראים חפצי יודאיקה )גביעים, מגדלי בשמים, 
החוקר,  מאוסף  ועוד(  לטליתות,  עטרות  חנוכיות,  סדר,  קערות 
ההיסטוריון והאספן מקסימיליאן גולדשטיין. פולין, 1931-1934 

בקירוב.
חלק מהתצלומים שלפנינו נדפסו בספר על אוספו של גולדשטיין: 
 Kultura i sztuka ludu zydowskiego na ziemiach

polskich, zbiory Maksymiliana Goldsteina )לבוב, 1935(.
מצורפות 22 כרטיסיות נייר עם תיאורים בכתב יד )פולנית( של 

פריטי יודאיקה. גודל ממוצע 9.5X12 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

226. אוסף מקסימיליאן גולדשטיין / אמנות יהודית בלבוב

 Sprawozdanie, Kuratorjum Opieki nad Zabytkami  .1
 sztuki Zydowskiej przy Zydowskiej Gminie
Wyznaniowej we Lwowie / באריכט, קוראטָאריע פאר שיצן 
קולטוס  יידישער  דער  ביי  קונסט  יידישער  פון  דענקמעלער  די 

געמיינדע אין לעמבערג. לבוב, 1928. יידיש ופולנית.
דו"ח של ארגון להגנת מורשת האמנות היהודית בקהלה היהודית 
של לבוב, עם תצלומים של חפצי יודאיקה, מצבות, ועוד. עותק 
ממוספר. IV, כח עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה מנותקת 

וקרועה. כתמים. גוף החוברת במצב טוב. 
 Kultura i sztuka ludu zydowskiego na ziemiach  .2
 polskich, zbiory Maksymiliana Goldsteina, z
przedmowa prof. dr. Majer Balabana. לבוב, 1935. פולנית.
ספר מקיף בנושא אוסף היודאיקה של מקסימיליאן גולדשטיין. 
הספר  תו  מופיע  בו  הלוח  על  שיק  ארתור  האמן  של  חתימתו 
שעיצב שיק עבור גולדשטיין. עותק ממוספר, מתוך מהדורה של 
XI, 208 עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. מפורק. דפים  1000 עותקים. 

ועטיפה מנותקים. עטיפה קרועה ופגומה. 

פתיחה: $500

225. אמנות יהודית בֶהֶסן ונסאּו – גרמניה – סונצ'ינו, 1933

יהודית  ]אמנות   Jüdische kunst aus Hessen und Nassau
בֶהֶסן ונסאּו[, מאת Rudolf Hallo. הוצאת חברת סונצ'ינו, ברלין, 

1933. גרמנית.
אמנות  וחפצי  קדושה  תשמישי  על  והסברים  רבים  תצלומים 
39 עמ',  מבתי הכנסת של הסן ונסאו. כולל 33 לוחות-תמונות. 
פגמים  בשדרה,  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   30 לוחות-תמונות,   33

קלים בכריכה. מעט כתמים. 

פתיחה: $200

225. Jewish Art in Hessen and Nassau – Germany 
– Soncino, 1933

Jüdische kunst aus Hessen und Nassau ]Jewish Art in 
Hessen and Nassau[, by Rudolf Hallo. Berlin: Soncino, 
1933. German.
Numerous photographs and explanations as to 
religious objects and artistic objects from Hessen and 
Nassau synagogues. Includes thirty three picture-
plates. 39 pp, 33 picture-plates, 30 cm. Good condition. 
Tears to spine, minor damages to binding. Few stains.

Opening price: $200
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"האומן", אגודה שיתופית של מדפיסים  ניב הדפוס, בטאון   .15
בע"מ בתל-אביב והסביבה. תל-אביב, דצמבר 1943. 

סה"כ 15 חוברות. גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $300

229. Hed HaDfus and other Booklets on the 
Subject of Printing, 1936-1958

Collection of booklets on the subject of printing:
1-11. Hed HaDfus. Published by the General 
Organization of Workers in Eretz Israel (Histadrut). 
Tel-Aviv, 1937-1958. 11 brochures.
12. Hadapas. Published by the General Organization 
of Workers in Eretz Israel (Histadrut). Tel-Aviv, March 
1936.
13-14. Po'el HaDfus, dedicated to the union of workers 
in the printing and binding industry, published by the 
"Status Opposition in the Histadrut". Tel-Aviv, July 
1939 (two copies).
15. Niv HaDfus, organ of "HaUman", cooperative 
of Printers Ltd in Tel-Aviv and the vicinity. Tel-Aviv, 
December 1943.
Lot of 15 booklets. Size and condition varies. Ex-library 
copies.

Opening price: $300

228. Catalogue of the London Jewish Museum – 
London, 1974

Catalogue of the Permanent and Loan Collections of 
the Jewish Museum, London, edited by R. D. Barnett. 
London, 1974. English.
Collection of the Jewish Museum, London, contains 
more than 1,000 items which document Jewish history. 
A comprehensive catalogue, divided according to 
topics: the synagogue, holidays, worship of G-d, and 
more. Includes detailed records of exhibits and more 
than two hundred photo-plates in color and in black 
and white. 414, XXVI pp, 30 cm. Very good condition. 
Minor wear to dust jacket.

Opening price: $250

229. הד הדפוס וחוברות נוספות בנושא מלאכת הדפוס, 
1936-1958

לקט חוברות בנושא מלאכת הדפוס: 
העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  הוצאת  הדפוס.  הד   .1-11

העברים בארץ ישראל. תל-אביב, 1937-1958. 11 חוברות. 
העברים  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  הוצאת  ַהַדָפס.   .12

בארץ ישראל. תל-אביב, מרס 1936. 
פועלי  באגודת  הפועל  לעניני  מוקדש  הדפוס,  פועל   .13-14
בהסתדרות  המעמדית  האופוזיציה  הוצאת  והכריכיה.  הדפוס 

הכללית. תל-אביב, יולי 1939 )שני עותקים(. 

227. Photographs of Judaica Objects from the 
Collection of Maksymilian Goldstein

15 photos of Judaica objects (goblets, spice towers, 
Passover Seder plates, Hanukkah lamps, and more), 
from the collection of the scholar, historian and 
collector Maksymilian Goldstein. Poland, ca. 1931-1934.
Some of the photos were printed in a book 
about Goldstein's collection: "Kultura i sztuka 
ludu zydowskiego na ziemiach polskich, zbiory 
Maksymiliana Goldsteina" (Lvov, 1935).
Enclosed are 22 paper cards with handwritten 
captions (Polish) concerning Judaica items. Average 
size 9.5X12 cm. Good condition.

Opening price: $300

228. קטלוג המוזיאון היהודי בלונדון – לונדון, 1974

 Catalogue of the Permanent and Loan Collections of
 .the Jewish Museum, London, edited by R. D. Barnett

לונדון, 1974. אנגלית.
פריטים  מ-1,000  למעלה  מכיל  בלונדון  היהודי  המוזיאון  אוסף 
המתעדים את ההיסטוריה היהודית. קטלוג מקיף, מחולק על-
פירוט  כולל  ועוד.  האל,  עבודת  חגים,  הכנסת,  בית  נושאים:  פי 
המוצגים ולמעלה ממאתיים לוחות-צילום צבעוניים ובשחור לבן. 
XXVI ,414 עמ', 30 ס"מ. מצב טוב מאד. בלאי קל במעטפת הנייר.

פתיחה: $250
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231. "סירת הקסמים" – תום זידמן-פרויד – ברלין, 1929

 Das Zauberboot, ein Bilderbuch zum drehen, bewegen
 und verwandeln (das neue Wunderhaus), von Tom
 .1929 ברלין,   ,Herbert Stuffer הוצאת   .Seidmann-Freud

גרמנית. מהדורה ראשונה.
תום  מאת  מרשימים  איורים  עם  ילדים  ספר  הקסמים",  "סירת 
לסיבוב,  הניתנים  מתנועעים  חלקים  כוללים  דפיו  זידמן-פרויד, 
הזזה ומשיכה. ]6[ דף + דף עם "חלונות" גזורים. מצב טוב-בינוני. 
וקרועים.  פגומים  המתנועעים  החלקים  קרעים.  וכמה  כתמים 
הגזורים.  ה"חלונות"  עם  לדף  הנלווה  האדום  הצלופן  נייר  חסר 
כריכה מעט פגומה, רופפת. הקדשה בצדה הפנימי של הכריכה 

הקדמית. 

פתיחה: $300

230. "Book of Fulfilled Wishes" – Tom Seidmann-
Freud – Potsdam, 1929

Buch der Erfüllten Wünsche, ein Bilderbuch von Tom 
Seidmann-Freud ]Book of fulfilled wishes[. Potsdam: 
Müller & Kiepenheuer, 1929. German. Single edition.
Children's book, with colorful, naïve and delicate 
illustrations, in the unique style of the artist Tom 
Seidmann-Freud (1892-1930). [12] leaves, 25 cm. Good 
condition. Stains. Damages to covers.

Opening price: $500

230. "ספר המשאלות המוגשמות" – תום זיידמן-פרויד 
– פוטסדאם, 1929

 Buch der Erfüllten Wünsche, ein Bilderbuch von Tom
 Müller ספר המשאלות המוגשמות[. הוצאת[ Seidmann-freud
יחידה. מהדורה  גרמנית.   .1929 פוטסדאם,   ,& Kiepenheuer

בסגנונה  ועדינים,  נאיביים  צבעוניים,  איורים  מלווה  ילדים,  ספר 
]12[ דף,  זיידמן-פרויד )1892-1930(.  הייחודי של האמנית תום 

25 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $500

Children's Booksספרי ילדים
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233. "Al'dos Guṭs" – Arthur Szyk / Moshe 
Broderzon – Warsaw, 1922

Al'dos guṭs – Maysehloakh far kinder, Moshe 
Broderzon. Warsaw: Kultur Lige, 1922. Yiddish.
Illustration on the cover as well as more than 20 
additional illustrations within the book, all by the 
artist Arthur Szyk, accompanied by rhymed tales 
composed by Moshe Broderzon. 90, [4] pp, 20 cm. 
Good condition. Damp staining and several tears. Hard 
cover, damaged, torn spine. Front cover detached and 
torn. Ink stamps. Inscriptions in pen.

Opening price: $250

 – ברודרזון  משה   / שיק  ארתור   – גוטס"  "אל'דאס   .233
ורשה, 1922

בראדערזאן.  משה  קינדער,  פאר  מעשהלעך   – גוטס  אל'דאס 
הוצאת קולטור-ליגע, ורשה, 1922. יידיש.

האיור על העטיפה וכן למעלה מ-20 איורים נוספים בגוף הספר, 
ומלווים מעשיות מחורזות  ידי האמן ארתור שיק,  כולם מעשה 
פרי עטו של משה ברודרזון. 90, ]4[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמי 
שדרה  עם  פגומה,  קשה,  בכריכה  כרוך  קרעים.  ומספר  רטיבות 
רישומים  חותמות.  ומנותקת.  קרועה  קדמית  עטיפה  קרועה. 

בעט. 

פתיחה: $250

231. "The Magic Boat" – Tom Seidmann-Freud – 
Berlin, 1929

Das Zauberboot, ein Bilderbuch zum Drehen, 
Bewegen und Verwandeln (Das Neue Wunderhaus), 
von Tom Seidmann-Freud. Berlin: Herbert Stuffer, 
1929. German. First edition.
"The Magic Boat", a children's book with impressive 
illustrations by Tom Seidmann-Freud, with movable 
parts. [6] leaves+ leaf with cut out "windows". Good-
fair condition. Stains and several tears. The movable parts 
are damaged and torn. Red cellophane paper originally 
attached to the leaf with cut out "windows" is missing. 
Covers slightly damaged, loose. Dedication on inner side 
of front cover.

Opening price: $300

232. "מלכת אסתר" חוברת לילדים – גרמניה

Ein Buch von der Königin Esther, ]מאת הוגו הרמן[. הוצאת 
המאה  של  העשרה  שנות  ]גרמניה,   ,Jüdisches Volksblatt

ה-20?[. גרמנית.
חוברת מאויירת לילדים, לכבוד חג הפורים. הטקסט נכתב בידי 
הפעיל הציוני, העתונאי והסופר הוגו הרמן. האיור על העטיפה 

חתום: E. Preissי. 
]2[, 8, ]2[ עמ', 31 ס"מ. מצב כללי טוב. קרע ארוך )כ-20 ס"מ( 
בעטיפה ובדף הראשון. קרע בשדרה. נייר דבק בשדרה ובעטיפה 

הקדמית. 

פתיחה: $250

232. "Queen Esther" – Booklet for Children – 
Germany

Ein Buch von der Königin Esther ]by Hugo Hermann[. 
Jüdisches Volksblatt ]Germany, 1910?[. German.
Illustrated booklet for children, for the holiday of 
Purim. Text composed by the Zionist activist, journalist 
and author Hugo Hermann. Illustration on the cover 
signed: E. Preiss. [2], 8, [2] pp, 31 cm. Tear to spine. 
Adhesive tape on spine and on front cover.

Opening price: $250
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השפה  ללימוד  מאויר  ספר   – הלמוד"  "מסלול   .235
העברית – פראג, 1855

מסלול הלמוד, להורות ילדי ישראל ראשית למודי הקריאה והבנת 
לשון עבר בדרך קצר וקל... מאת ע.]עמנואל[ באנדי. דפוס משה 
 .]1855[ תרט"ז  פראג,   .Wolf Pascheles הוצאת  לאנדוי.  הלוי 

עברית, יידיש וגרמנית. 
גרמנית. טקסטים  דוברי  העברית לבני-נוער  הלשון  לימוד  ספר 
לגרמנית, מלווים  ומשלים בעברית, עם תרגומי מילים  תנ"כיים 
איורים נאים. כולל חלק נוסף, בגרמנית )עם שער נפרד, מאויר(. 
104, ]4[, 108 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. עותק ספריה 

לשעבר. 

פתיחה: $300

234. "Shtilim" – Illustrated Journal for Children – 
Moscow, 1917 – El Lissitzky

Shtilim, illustrated journal for youth and children. 
Editor: M. Ben-Eliezer, publisher: M. Zlatopolsky. 
Moscow: "Omanut Hadfus" (Russian), July- December 
1917. Volume of first year issues.
Issues no. 1-12 of "Shtilim", an illustrated journal for 
children edited by the journalist Moshe Ben-Eliezer (9 
issues; some double), 
"Shtilim" was the first publication by "Omanut" 
which was founded in Moscow after Shoshana Persitz 
acquired the printing house "Omanut Hadfus". 
Moshe Zlatopolsky, son of the philanthropist Hillel 
Zlatopolsky, initiated the publication of the journal.
The journal was published in Moscow irregularly in 
the course of less than a year. Works by leading writers 
and poets appeared in the journal, such as: H. N. 
Bialik, Shaul Tchernichovsky, Ya'akov Fichman, Eliezer 
Steinman, and others. The journal also presented 

234. "שתילים" – עתון מאויר לילדים – מוסקבה, 1917 
– אל ליסיצקי

שתילים, עתון מצויר לנערים וילדים. עורך: מ. בן אליעזר, מו"ל: 
מ. זלטופולסקי. דפוס "אמנות הדפוס" )רוסית(. מוסקבה, תמוז 
השנה  גליונות  כרך   .1917 יולי-דצמבר  תרע"ח,  תרע"ז-טבת 

הראשונה.
גליונות 1-12 של העתון "שתילים", עתון מאויר לילדים, בעריכת 

העתונאי משה בן-אליעזר )תשע חוברות; חלקן "כפולות"(.
"אמנות"  הוצאת  של  הראשון  פרסומה  היה  "שתילים"  העתון 
שושנה  רכשה  )כאשר  במוסקבה  ימים  באותם  נוסדה  אשר 
פרסיץ את בית הדפוס "אמנות הדפוס"(, ביוזמת המו"ל, משה 

זלטופולסקי, בנו של הנדבן הלל זלטופולסקי.
העתון ראה אור במוסקבה באופן לא סדיר במשך פחות משנה. 
והמשוררים  הסופרים  מיטב  מאת  יצירות  כללו  העתון  גליונות 
פיכמן,  יעקב  ביאליק, שאול טשרניחובסקי,  נ.  ח.  כגון  העבריים 
אליעזר שטיינמן, ואחרים, לצד אגדות ותרגומים מספרות העולם. 

כן כלל העתון מדור העוסק בחדשות מארץ ישראל ומן העולם.
את גליונות העתון מלווים איורים רבים ברמה גבוהה. בגליון 6-7 
ליסיצקי לסיפור "שלמה המלך"  איורים מאת אליעזר  מופיעים 
מאת ח. נ. ביאליק. איורים אלו הם האיורים הידועים היחידים של 
 Tradition and ליסיצקי לטקסט שנכתב במקור בעברית. )ראה
Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-
Garde Art 1912-1928, פריט 77(. 9 גליונות כרוכים יחד. כרך 25 
ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. עטיפות הגליונות חסרות. פגמים 

בכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $500

tales and translations from around the world, as well 
as news from Eretz Israel and other parts of the world.
Fine illustrations accompany the journal’s issues. 
Illustrations by Eliezer Lissitzky for the story “Shlomo 
HaMelech” by H.N. Bialik appear in issue no. 6-7. 
These are the only illustrations by Lissitzky for a text 
originally written in Hebrew. (See: Tradition and 
Revolution, The Jewish Renaissance in Russian Avant-
Garde Art 1912-1928, item no. 77). 9 issues bound 
together. Volume 25 cm. Good condition. Minor creases. 
Wrappers of issues are missing. Damages to binding. Ex-
library copy.

Opening price: $500
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236. "HaZivan" – Hebrew Study Book, Chernivtsi, 
1920

HaZivan, Hebrew language study book accordsing to 
the natural system, part one with plenty of pictures 
and drawings by A.L. Yagolnitzer. Harnik and 
Birenboim printing press, Shmuel Roich publishing. 
Chernivtsi, 1920.

235. "Maslul HaLimud" – illustrated Hebrew 
Study Book – Prague, 1855

Maslul HaLimud, to teach Jewish children reading and 
understanding of Hebrew in a short and easy way…
by E. (Emanuel) Bondi. Moshe Halevi Landau printing 
press. Wolf Pascheles publishing house, Prague 1855. 
Hebrew, Yiddish and German.
A Hebrew study book for German-speaking youth. 
Biblical texts and parables in Hebrew, with words 
translated into German and with fine illustrations. 
Includes an additional part, in German (with separate 
title page, illustrated). 104, [4], 108 pp, 18 cm. Good 
condition. Minor damages. Ex-library copy.

Opening price: $300

236. "הזיָון" – ספר לימוד עברית - צ'רנוביץ, 1920

חלק  הטבעית,  השטה  פי  על  העברית  הלשון  למוד  ספר  הזיָון, 
דפוס  יאגולניצר.  ל.  א.  מאת  וציורים  תמונות  המון  עם  ראשון 

הארניק ובירנבוים, הוצאת שמואל רויך. צ'רנוביץ, תר"פ )1920(.
ספר לימוד עברית, מלווה איורים רבים שחור-לבן. בין דף השער 
ההשכלה...  שר  פקודת  עפ"י  "נתאפשר  תוית:  הספר  לכריכת 
 23 עמ',   130 דף,   ]2[ העממים".  הספר  בתי  בכל  למוד  לספר 
ופגמים קלים. כתמים, קמטים וקרעים  ס"מ. מצב טוב. כתמים 

בכריכה. שדרה קרועה. 

פתיחה: $250

Hebrew study book, with numerous b/w illustrations. 
A label between the title page and the binding: 
“Made possible by order of the Education Minister…
for a study book in all elementary schools”. [2] leaves, 
130 pp, 23 cm. Good condition. Stains and minor damages. 
Stains, creases and tears on binding. Torn spine.

Opening price: $250 
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239. התרנגולים והשועל – חיים נחמן ביאליק – הוצאת 
"אמנות", 1922

"גמליאל",  ספריה  "אמנות",  הוצאת  ְוַהּׁשּוָעל.  ַהַּתְרְנגִֹלים 
פרנקפורט ע"נ מיין, מוסקבה-אודסה, 1922.

ביאליק.  נחמן  חיים  של  בעיבודו  הנקדן,  ברכיהו  ממשלי  משל 
האיורים מאת משה מוצלמכר. ]14[ עמ', 30X22 ס"מ. מצב טוב. 
בשולי  קלים  הדפים, קרעים  בכל  עליונה חסרה  פינה שמאלית 
הדפים. קרעים בשדרה )העטיפה והדף הראשון רופפים(, כתמים 

בשולי העטיפה. 

פתיחה: $500

239. Hatarnegolim VeHashual – Haim Nachman 
Bialik – "Omanut" Publishing House, 1922

Hatarnegolim VeHashual. Frankfurt am Main, 
Moscow-Odessa: "Omanut", 1922. 
A parable by Berachyahu HaNakdan, adapted by Haim 
Nachman Bialik. Illustrations by Moshe Motzlmacher. 
[14] pp, 22X30 cm. Good condition. Upper left corner 
missing on all of the leaves, minor tears at margins of 
leaves. Tears to spine (cover and first leaf are loose), stains 
to borders of cover.

Opening price: $500

238. חמשה עורים – הוצאת "אמנות", 1922

ֲחִמָּׁשה ִעְוִרים. הוצאת "אמנות", פרנקפורט ע"נ מיין, מוסקבה-
אודסה, 1922.

ידוע.  אינו  המתרגם  טולסטוי,  בידי  מעובד  עממי  הודי  משל 
 28X22.5 עמ',   ]10[ חיגר(.  יפים  )אולי,  ציירים"  "חבורת  איורים: 
וקרעים  קמטים  העטיפה,  בשולי  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ. 

קלים בשולי הדפים. מעט כתמים.

פתיחה: $500

238. Chamisha Ivrim – "Omanut" Publishing 
House, 1922

Chamisha Ivrim. Frankfurt am Main-Moscow-Odessa: 
"Omanut", 1922.
An Indian folk parable adapted by Tolstoy, unknown 
translator. Illustrations: "Havurat Tzayarim" (maybe, 
Yafim Chiger). 
[10] pp, 28X22.5 cm. Good condition. Minor tears at 
margins of cover, minor creases and tears at margins of 
leaves. Minor stains.

Opening price: $500

237. שלושה ספרים ללימוד השפה העברית, 1905-1908

פי  על  למתחילים,  עבר  שפת  למוד  ספר  העברי,  הדבור   .1-2
השטה הטבעית, מאת מ. קרינסקי. כרך ראשון ושני. ורשה, 1905. 
ותבניות שיחה. הכרך השני  הכרך הראשון מכיל איורים, מילים 
 146  ,VI ועוד.  שיחות  משלים,  שירים,  סיפורים,  ציורים,  מכיל 
VI, 170 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קשקושים  עמ'; 

בעיפרון ובצבע. בלאי. חתימות, חותמות ורישומי בעלות.
3. התינוק. אלף-בית מצויר, עם ספורים ומאמרים למקרא אחרי 
הא"ב, מאת מ. ַמִגין, ו-י. מישקים. אודסה, 1908 )בדפוס של ח. נ. 

ביאליק וש. בורישקין(. 
עם איורים. 102, ]1[ עמ’. 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים ובלאי 

בעטיפה ובשולי הדפים. חותמות ורישומים שונים. 

פתיחה: $300

237. Three Hebrew Language Study Books, 
1905-1908

1-2. "Hebrew speech, Hebrew study book for 
beginners, according to the natural system", by M. 
Karinsky. Volumes one and two. Warsaw, 1905.
First volume contains illustrations, words and 
conversation formulas. The second volume contains 
drawings, stories, poems, parables, conversations and 
more. VI, 146 pp; VI, 170 pp, 22 cm. Fair-good condition. 
Stains, scribbles in pencil and crayon. Wear. Signatures, ink 
stamps and ownership inscriptions.
3. "HaTinok. Pictorial Aleph-Beth, with stories and 
articles for reading after the Aleph-Beth", by M. 
Magin, and I. Mishkim. Odessa, 1908 (in H.N Bialik 
and S. Borishkin Printing Press).
With illustrations. 102, [1] pp. 23 cm. Fair-good condition. 
Tears and wear to cover and to edges of leaves. Ink stamps 
and various inscriptions.

Opening price: $300
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242. הזמיר – אנדרסן – הוצאת "אמנות", 1922

איוואנוביץ'[  ]גיאורגי  א.  של  הציורים  אנדרסן,  מאגדות  ַהָּזִמיר, 
ַנְרּבּוט. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", פרנקפורט ע"נ מיין, 
קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   26 עמ',   ]12[  .]1922[ מוסקבה-אודסה, 
העטיפה  בשולי  קלים  קרעים  רופפת(.  מעט  )עטיפה  בשדרה 

ובשולי מספר דפים. שוליים מעט כהים. 

פתיחה: $500

242. HaZamir – Andersen – "Omanut" Publishing 
House, 1922

HaZamir, from Andersen's fairy tales, illustrations by 
A. ]Georgy Ivanovitch[ Narbut. Frnakfurt am Main-
Moscow-Odessa: "Omanut", "Sifriya Gamliel", ]1922[. 
[12] pp, 26 cm. Good condition. Tears to spine (cover 
somewhat loose). Minor tears at margins of cover and of 
some leaves. Slightly darkened edges.

Opening price: $500

241. אנית קסמים – הוצאת "אמנות", 1922 

מיטרוחין.  ד.  מאת  איורים  האוף.  ו.  מאת  אגדה  קסמים,  אנית 
מיין,  ע"נ  פרנקפורט  "גמליאל",  ספריה  "אמנות",  הוצאת 

מוסקבה-אודסה, ]1922[.
אגדה לילדים מאת וילהלם האוף, מלווה באיורים צבעוניים מאת 
טוב מאד. כתמים  ס"מ. מצב   27.5 עמ',   ]12[ דמיטרי מיטרוחין. 

בשולי העטיפה. שוליים מעט כהים.

פתיחה: $500

241. Oniyat Kesamim – "Omanut" Publishing 
House, 1922

Oniyat Kesamim, a fairy tale by W. Hauff. Illustrations 
by D. Mitrokhin. Frankfurt am Main, Moscow-Odessa: 
"Omanut", "Sifriya Gamliel", ]1922[. 
A fairy tale for children by Wilhelm Hauff, illustrations 
in color by Dmitri Mitrokhin. [12] pp, 27.5 cm. Very good 
condition. Stains at margins of cover. Slightly darkened 
edges.

Opening price: $500

240. האניה וָהַאְרָּבה – הוצאת "אמנות", 1922

ד.  מאת  איורים  גוסטפסאן.  ר.  מאת  אגדה  וָהַאְרָּבה,  האניה 
ע"נ  פרנקפורט  "גמליאל",  ספריה  "אמנות",  הוצאת  מיטרוחין. 

מיין, מוסקבה-אודסה, ]1922 בקירוב[.
סיפור לילדים מאת ריכרד גוסטפסון בתרגום עברי. מלווה איורים 
מצב  ס"מ.   27.5 עמ',   ]12[ מיטרוחין.  דמיטרי  מאת  צבעוניים 
טוב. פגמים קלים. כתמים )חלקם כהים( על העטיפה ובשוליים 

העליונים של הדפים. 

פתיחה: $500

240. HaOniya VeHaArba – "Omanut" Publishing 
House, 1922

HaOniya VeHaArba, a fairy tale by R. Gustafson. 
Illustrations by D. Mitrokhin. Frankfurt am Main, 
Moscow-Odessa: "Omanut", "Sifriya Gamliel", ]ca.1922[. 
A children's story by Richard Gustafson, translated into 
Hebrew. Illustrations in color by Dimitry Mitrokhin. 
[12] pp, 27.5 cm. Good condition. Minor damages. Stains 
(some dark) to cover and upper edges of leaves.

Opening price: $500
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245. 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 טוב. 

כתמים וקרעים קלים בכריכה. 
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: $500

244. בת המלך ובן-זוגּה / המלך דוד במערה – ביאליק – 
הוצאת "אמנות", 1923

1. בת המלך ובן-זוגּה, אגדה מאגדות שלמה המלך, מסופרת על-
ידי חיים נחמן ביאליק. הוצאת "אמנות", פרנקפורט דמיין, 1923. 
מצב  ס"מ.   24X18 עמ',   ]3[  ,15  ,]2[ אּפטר.  יעקב  מאת  איורים 

טוב-בינוני. מספר קרעים. כתמים ופגמים בעטיפה. חותמת. 
2. המלך דוד במערה, אגדה כתובה ביד ח. נ. ביאליק, הציורים של 
י.]עקב[ אפטר. הוצאת "אמנות", פרנקפורט דמיין, 1923. ]2[, 19, 
]3[ עמ', 24.5X18 ס"מ. מצב גרוע. כתמים וקמטים. קרעים קלים. 

רישומים בעט. עטיפה כהה. 

פתיחה: $300

244. The King's Daughter and her Husband / King 
David in the Cave – Bialik – "Omanut" Publishing 
House, 1923

1. The King's Daughter and her Husband, a tale from 
King Solomon's tales, told by Haim Nachman Bialik. 
Frankfurt am Main: "Omanut", 1923. Illustrations 
by Ya'akov Apter. [2], 15, [3] pp, 24X18 cm. Good-fair 
condition. Several tears. Stains and damages to cover. Ink-
stamp.
2. King David in the Cave, a tale written by H.N. 
Bialik, illustrations by J]acob[ Apter. Frankfurt am 
Main: "Omanut", 1923. [2], 19, [3] pp, 24.5X18 cm. Poor 
condition. Stains and creases. Minor tears. Inscriptions in 
pen. Dark cover.

Opening price: $300

243. לסביבון – הוצאת "אמנות", 1922

לסביבון, מאת זלמן שניאור. הוצאת "אמנות", ספריה "גמליאל", 
פרנקפורט ע"נ מיין, מוסקבה-אודסה, 1922.

ליטוגרפי,  בדפוס  צבעוניים  איורים  בששה  מלווה  לילדים,  שיר 
מאת "חבורת ציירים". ]16[ עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

כתמים כהים בשולי העטיפה. קרע בעטיפה האחורית. 

פתיחה: $500

243. LaSevivon – "Omanut" Publishing House, 
1922

LaSevivon, by Zalman Shneur. Frnakfurt am Main- 
Moscow-Odessa: "Omanut", "Sifriya Gamliel", 1922. 
Poem for children, accompanied by six colorful 
illustrations, in lithographic printing, by "Havurat 
Tzayarim". [16] pp, 29 cm. Good condition. Minor 
damages. Dark stains at margins of cover. Tear to back 
cover.

Opening price: $500

243

244

245



142  |  יוני 2015  

247. "החרמון" – עתון בכתב-יד של תלמידי בית הספר 
בן-ציון  בהשתתפות   –  1922 בראש-פינה,  "וילקומיץ" 

נתניהו

החרמון, נערך ע"י חברת חרמוניה. כ"ד אב תרפ"ב, אוגוסט 1922. 
שנה א', גליון א'. 

הספר  בית  תלמידי  בידי  ונערך  נכתב  אשר  בכתב-יד,  עתון 
"וילקומיץ" בגליל.

גליון ראשון )וכפי הנראה, יחיד(, המכיל ברכות, סיפורים וחידות 
מרדכי  גייגר,  אפרים  הכותבים:  בין  הספר.  בית  תלמידי  מאת 
מושקוביץ, ישראל ברד וכן בן-ציון מיליקובסקי ]בן-ציון נתניהו 
נתניהו[.  בנימין  של  אביו  ציוני,  ופעיל  היסטוריון   )1910-2012(
בן-ציון נתניהו )מיליקובסקי(, אשר היה באותה עת בן 12, תרם 
לעתון מאמר קצר בשם "חיי העיר וחיי הכפר" וכן כתב את אחת 

החידות המופיעות בעמוד האחרון של הגליון. 
הספר  לבית  והיה   1899 בשנת  נוסד  "וילקומיץ"  הספר  בית 
העברי הראשון שהוקם בגליל. עם מנהלי בית הספר נמנה נתן 
מיליקובסקי, רב ומחנך, אביו של בן-ציון נתניהו וסבו של בנימין 
טוב.  מצב  ס"מ.   28 מקופלים(,  דפים  )שלושה  עמ'   10 נתניהו. 

כתמי חלודה. סימני קיפול. מספר קרעים. 

פתיחה: $250

246. Toys and Flowers – "Menorah" Publishing, 
Berlin-Vienna

Toys and Flowers, rhymes by Y]a’akov[ D]avid[ 
Kamzon. Berlin-Vienna: "Menorah" Hebrew 
Publication, ]ca.1920[
Six colored illustrations accompanied by rhymed texts 
for children.
Y.D. Kamzon (1900-1980), author of children’s texts 
in the early 1920s. His books, “Wedding in the 
Forest” (see previous item) and "The Calf" were also 
published by “Menorah” Berlin-Vienna in 1923-1925, 
as part of the series "For Babies". [4] cardboard sheets, 
13.5X8.5 cm. Good condition.

Opening price: $250

245. 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 of 
a German story by Adolf Holst. It tells the story of a 
wedding of dwarfs and small animals in the forest and 
is illustrated with charming illustrations. [14] pp., 12.5 
cm. Good condition, minor stains and tears to binding. 
See: Ayala Gordon, Hebrew Illustrations – the 
illustrated Hebrew book for children the international 
era 1900-1925, Nahum Gutman Museum publication, 
2005, pp.118-121, photo on p. 117.

Opening price: $500

246. צעצועים ופרחים – הוצאת "מנורה", ברלין-וינה

ַצְעֻצִעים ּוְפָרִחים, חרוזים מאת י]עקב[ד]וד[ קמזון. הוצאה עברית 
"מנורה", ברלין-וינה, ]1920 בקירוב[.

שישה איורים צבעוניים מלווים בטקסטים מחורזים לילדים. י.ד. 
קמזון )1900-1980( חיבר טקסטים לילדים בראשית שנות ה-20. 
ספריו "חתונה ביער" )ראה פריט קודם( ו"העגל" ראו אור אף הם 
בהוצאת "מנורה" ברלין-וינה בשנים 1923-1925, כחלק מהסדרה 

"למען התינוקות". ]4[ לוחות-קרטון, 13.5X8.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250
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249. אלף בית – צבי לבני

אפרים  החרוזים:  ]לבני[,  מלבנצ'יק  צבי  הציורים:  בית,  אלף 
]תלמי[. הוצאת "מצפה", תל-אביב ]תש"ד, 1944[.

ספר ילדים, מאויר באיורים צבעוניים בידי צבי לבני. נדפס על דפי 
כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   22X11.5 דף,   ]12[ עבים.  קרטון 

פגמים )בעיקר בשוליים, בדף הראשון והאחרון(. דפים רופפים.

פתיחה: $250

249. Aleph-Beth – Zvi Livni

Aleph-Beth, illustrations: Zvi Malbenchik ]Livni[, 
rhymes: Ephraim ]Talmi[. Tel-Aviv: Mitzpe, ]1944[.
Children's book, with color illustrations by Zvi Livni. 
Printed on heavy cardboard leaves. [12] leaves, 
22X11.5 cm. Good-fair condition. Stains. Damages (mainly 
to margins of first and last leaves). Loose leaves.

Opening price: $250

248. "Ben-Artzi", Weekly for Children and Youth 
– Tel-Aviv, 1925-1926

Ben-Artzi, weekly for children and youth, edited by 
Moshe Ben Eliezer. "Ha'Aretz" publishing, Tel-Aviv, 
1925-1926. Issues 1-22. No other issues printed. 
Issues of "Ben-Artzi", weekly for children published 
by "HaAretz" newsppaper, with poems, stories, 
quizzes and short essays dealing with Eretz Israel and 
the world. Among the writers: H.N. Bialik, Ya'akov 
Fichman, Levin Kipnis, Moshe Smilanski, Avigdor 
HaMeiri, Ya'akov Churgin, Asher Barash, and others. 
The title of the paper (logo) was designed by Nahum 
Gutman. 22 issues, bound together. Volume: 28 cm. 
Overall good condition. Stains. Minor damages. Some 
inscriptions in pencil on pages of quizzes. Ex-library copy. 
Ex-Libris label.

Opening price: $300

247. "Hahermon" – Handwritten Newspaper of 
"Vilkomitz" School Students, in Rosh Pina, 1922 
– with the Participation of Ben-Zion Netanyahu

"Hahermon, founded by Hermonia Society". August 
1922. First year, volume no. 1.
A handwritten publication, written and edited by 
students of "Vilkomitz" school in the Galilee.
First issue (and possibly the only one), with greetings, 
stories and riddles written by the school's pupils. 
Among the writers: Ephraim Geiger, Mordechai 
Moshkovitz, Israel Barad and Ben-Zion Milikovsky 
]Ben-Zion Netanyahu (1910-2012), historian and 
Zionist activist, father of Benjamin Netanyahu[. Ben-
Zion Netanyahu (Milikovsky), who was twelve at the 
time, contributed to the paper a short essay titled 
"City life and country life" and also wrote one of the 
riddles appearing on the last page of the issue.
"Vilkomitz" school was founded in 1899 and was 
the first Hebrew school in the Galilee. Among the 
principles of this school were Nathan Milikovsky, 
rabbi and teacher, father of Ben-Zion Netanyahu 
and grandfather of Benjamin Netanyahu. 10 pp (three 
folded leaves), 28 cm. Good condition. Foxing. Folding 
marks. Several tears.

Opening price: $250

תל-אביב,   – ולנערים  לילדים  שבועון  "בן-ארצי",   .248
1925-1926

אליעזר.  בן  משה  בעריכת  ולנערים,  לילדים  שבועון  בן-ארצי, 
תרפ"ו  סיון   –  ]1925[ תרפ"ו  חשון  תל-אביב,  "הארץ",  הוצאת 

]1926[. גליונות 1-22. לא נדפסו גליונות נוספים.
כרך גליונות "בן-ארצי", שבועון לילדים בהוצאת עתון "הארץ", 
ישראל  ארץ  על  לימוד  וקטעי  חידונים  סיפורים,  שירים,  ובו 
קיפניס,  לוין  פיכמן,  יעקב  ביאליק,  ח"נ  הכותבים:  בין  והעולם. 
ברש,  אשר  חורגין,  יעקב  המאירי,  אביגדור  סמילנסקי,  משה 
 22 גוטמן.  נחום  בידי  מאוירת  )הלוגו(  העתון  כותרת  ואחרים. 
גליונות, כרוכים יחד. כרך 28 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. פגמים 
קלים. מעט סימוני עפרון בחידונים. עותק ספריה לשעבר. תו-

ספר.

פתיחה: $300
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251. Peretz Ruschkewitz – Two Sheets for Cutting 
and Three Postcards

1-2. Two sheets with colorful illustrations by Peretz 
Ruschkewitz, for cutting-out and folding: illustration 
of a boy and a girl and a variety of costumes, 1953; 
railway station, 1958.
3-5. Three postcards with colorfulillustrations by Peretz 
Ruschkewitz, Published by "Peretz Ruschkewitz", Tel-
Aviv. Used.
Size and condition varies.

Opening price: $350

252. פרץ רושקביץ – שלשה ספרי ילדים

 .1944 תל-אביב,  רושקביץ.  פ.  מאת  הציורים  טובים,  חברים   .1
חדשה.  בריסטול  עטיפת  גרוע.  מצב  ס"מ,   24.5X16.5 דף,   ]15[
העטיפה  על  מודבקת  פגומה,  המקורית,  הקדמית  העטיפה 
כל  וקמטים.  קרעים  כתמים,  חסרה.  אחורית  עטיפה  החדשה. 

הדפים משוקמים שיקום מקצועי.
2. אוטו, אוטו, אוטובוס!. אייר והוציא לאור פרץ רושקביץ. תל-
עטיפת  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   24X16.5 דף,   ]7[  .1947 אביב, 
בריסטול חדשה. העטיפה הקדמית המקורית, פגומה, מודבקת 

על העטיפה החדשה. עטיפה אחורית חסרה. כתמים.
]שנות  תל-אביב,  רושקביץ.  פ.  מאת  הציורים  עליזים!,  אנו   .3
ה-40[. ]5[ דף )עותק חסר(, 24.5X16.5 ס"מ. מצב בינוני. עטיפת 

250. "Renanit HaPaytanit" / "Beruchim HaBa'im!" 
– Illustrations by David Gilboa

1. Renanit Hapaytanit, written by Sarah Levi ]Tanai[, 
illustrated by David Gilboa. Published by M. Anavi, 
"Kufsia", Tel-Aviv, ]1947?[.
Story for children, with songs written by Sarah Levi-
Tanai, a pioneer of dance in Eretz Israel, choreographer, 
author and composer (1910-2005). Pop-up book - four 
pages with movable figures. [1], 9 pp + [8] illustrated 
pages, 20X25.5 cm. Good condition. Stains. Some of 
the pop-up parts are damaged. Dedication on inner side 
of front cover. Front cover in fair condition, with tears at 
edges and stains. Bibliographically unknown.
2. Beruchim HaBa'im! Written by Levine Kipnis, 
illustrated by David Gilboa. "Signon" printing press, 
Tel-Aviv, ]1944[.
Story for children about different animals arriving 
at a beach to welcome a boat with Jewish children 
who fled from Germany, Poland and Romania. [17] 
pp, 14X22.5 cm. Fair-good condition. Stains. Tears, some 
pasted. Creases.

Opening price: $300

251. פרץ רושקביץ – שני לוחות לגזירה ושלוש גלויות

1-2. שני לוחות עם איורים צבעוניים מאת פרץ רושקביץ, לחיתוך 
ולקיפול: איור נער ונערה ומגוון תלבושות, 1953; תחנת הרכבת, 

.1958
רושקביץ.  פרץ  מאת  צבעוניים  איורים  עם  גלויות  שלוש   .3-5

הוצאת "פרץ רושקביץ", תל-אביב. נשלחו בדואר. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

250. "רננית הפיטנית" / "ברוכים הבאים!" – איורים של 
דוד גלבוע

1. רננית הפיטנית, כתבה שרה לוי ]תנאי[, ציר דוד גלבוע. הוצאת 
מ. ענבי, בית חרושת "קופסיה", תל-אביב, ]1947?[.

סיפור לילדים, מלווה פזמונים שחיברה שרה לוי-תנאי, מחלוצות 
1910-( ומלחינה  כותבת  כוריאוגרפית,  ישראל,  בארץ  המחול 
הניתנות  דמויות  עם  דפים  ארבעה  ובו   Pop-Up ספר   .)2005
עמודי   ]8[  + עמ'   9  ,]1[ בידיות-נייר.  משיכה  על-ידי  להזזה 
איורים, 20X25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חלק מהחלקים הנעים 
כריכה  הקדמית.  הכריכה  של  הפנימי  בצדה  הקדשה  פגומים. 
ידוע  אינו  וכתמים.  בשוליים  קרעים  עם  בינוני,  במצב  קדמית 

ביבליוגרפית.
2. ברוכים הבאים! כתוב בידי לוין קיפניס, מצויר בידי דוד גלבוע. 

דפוס "סגנון", תל-אביב, ]1944[.
סיפור לילדים, עלילתו מתארת בעלי-חיים שונים המגיעים אל 
חוף הים על מנת לקבל את פניה של אניית מעפילים ועליה ילדי 
 14X22.5 ,'ישראל שנמלטו מגרמניה, מפולין ומרומניה. ]17[ עמ
ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים, חלקם מודבקים. קמטים. 

פתיחה: $300
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254. פרץ רושקביץ – "טיול בארץ" ו"טיול בעולם"

1. טיול בארץ, הציורים מאת פ. רושקביץ, המילים מאת שמשון 
 23.5X16 ,16[ דף[ מלצר. הוצאת פ. רושקביץ, תל-אביב, 1942. 
קרעים  מספר  וקמטים.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ 
העטיפה  על  בעפרון  קשקושים  מקצועי.  שיקום  משוקמים 
שיקום  משוקמת  קרועה,  קדמית  עטיפה  והאחורית.  הקדמית 

מקצועי. שדרה חדשה.
2. טיול בעולם, הציורים מאת פ. רושקביץ. תל-אביב, 1945. ]15[ 
העטיפה  וקמטים.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   24X16.5 דף, 
משוקמת שיקום מקצועי. עטיפה אחורית קרועה ומעט רופפת. 

אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $250

254. Peretz Rushkevitz – "Tiyul Ba'Aretz" and 
"Tiyul BaOlam"

1. "Tiyul BaAretz", illustrations by Peretz Rushkevitz, 
verses by Shimshon Meltzer. P. Rushkevitz publishing, 
Tel-Aviv, 1942. [16] pp, ca. 23.5X16 cm. Good-fair 
condition. Stains and creases. Several professionally 
restored tears. Scribbles in pencil to front and back covers. 
Front cover torn, professionally restored. New spine.
2. "Tiyul BaOlam", illustrations by P. Rushkevitz. Tel-
Aviv, 1945. [15] pp, 24X16.5 cm. Good-fair condition. 
Stains and creases. Cover professionally restored. Back 
cover torn and loose. Not in NLI.

Opening price: $250

253. יהי-אור! – פרץ רושקביץ

יהי-אור!, ציורי בראשית לילדים מאת פרץ רושקביץ. תל-אביב, 
כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   24X16.5 דף,   ]15[ בקירוב[.   1943[
הראשון  הדף  מקצועי.  שיקום  משוקמים  קרעים  וקמטים, 
ועטיפה  שדרה  ומשוקם.  קרוע  גרוע,  במצב  הספר(  )עטיפת 

אחורית מנייר בריסטול. 

פתיחה: $250

253. Yehi-Or! – Peretz Rushkevitz

Yehi-Or!, illustrations of scenes from the Book of 
Genesis for children by Peretz Rushkevitz. Tel-Aviv, 
]ca.1943[. [15] pp, 24X16.5 cm. Fair condition. Stains and 
creases, professionally restored tears. First leaf (book cover) 
in poor condition, torn and restored. Bristol board spine 
and back cover.

Opening price: $250 

בריסטול חדשה. העטיפה הקדמית המקורית, פגומה, מודבקת 
קרעים  כתמים.  חסרה.  אחורית  עטיפה  החדשה.  העטיפה  על 

משוקמים שיקום מקצועי.
שלושת הספרים אינם מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $300

252. Peretz Rushkevitz – Three Children's Books

1. Haverim Tovim, illustrated by Peretz Rushkevitz. 
Tel-Aviv, 1944. [15] pp, 24.5X16.5 cm, poor condition. 
New Bristol board covers. Original front cover, damaged, 
pasted to new cover. Back cover missing. Stains, tears and 
creases. All of the leaves are professionally restored.
2. Oto, Oto, Otobus! Illustrated and published by 
Peretz Rushkevitz. Tel-Aviv, 1947. [7] pp, 24X16.5 cm. 
Fair-good condition. New Bristol board covers. Original 
front cover, damaged, pasted to new cover. Back cover 
missing, stains.
3. Anu Alizim! Illustrations by Peretz Rushkevitz. Tel-
Aviv, ]1940s[. [5] leaves (incomplete copy), 24.5X16.5 cm. 
Fair condition. New Bristol board covers. Original front 
cover, damaged, pasted to new cover. Back cover missing. 
Stains. Professionally restored tears.
All three are not in the NLI.

Opening price: $300
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257. בנימין ברלוי – שלשה ספרים לפעוטות

1. החמור העצלן והרוכב הקטן, ספר בעלי חיים. רשימות מאת א. 
אברהמי. הוצאת ב. ברלוי, תל-אביב, ]שנות ה-40[. איורים צבעוניים 
בדפוס ליטוגרפי, מודפסים על גבי ניירות המודבקים על דפי קרטון 

עבים. ]5[ דף, 23.5X16 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים וכתמים. 
2. "הרמוניקה" – בעלי חיים. שישה איורים צבעוניים מודבקים על 
לוח קרטון המקופל בצורת אקורדיון. הוצאת בנימין ברלוי, תל-
אביב, ]שנות ה-40[. 18.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים וכתמים. 

3. "הרמוניקה" – כלי תחבורה. שישה איורים צבעוניים מודבקים 
על לוח קרטון המקופל בצורת אקורדיון. הוצאת בנימין ברלוי, תל-

אביב, ]שנות ה-40[. 18.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים וכתמים.
אינם בספריה הלאומית. 

פתיחה: $450

257. Binyamin Barlevi – Three Books for Toddlers

1. "HeChamor HaAtzlan veHarochev HaKatan, animal 
book". Text by A. Avrahami. Tel-Aviv: B. Barlevi, ]1940s[. 
Illustrations in color in lithographic printing, printed 
on paper pasted to heavy cardboard leaves. [5] leaves, 
16X23.5 cm. Fair-good condition. Stains and creases.
2."Harmonika" – animals. Six illustrations in color 
pasted to a cardboard plate folded like an accordion. 
Tel-Aviv: Binyamin Barlevi, ]1940s[. 18.5 cm. Good 
condition. Minor tears and stains.
3. "Harmonika" – vehicles. Six illustrations in color 
pasted to a cardboard plate folded like an accordion. 
Tel-Aviv: Binyamin Barlevi, ]1940s[. 18.5 cm. Good 
condition. Minor tears and stains.
Not in the NLI.

Opening price: $450

256. שש חוברות צביעה לילדים - בנימין ברלוי

בנימין  בהוצאת  "צֵיר",  הסדרה  מן  לילדים  צביעה  חוברות  שש 
ברלוי. תל-אביב, ]שנות ה-50[. 

· ציר הבימה תל-אביב )איורי בניין הכנסת הראשון, בית הכנסת 
הגדול בתל-אביב, הספריה הלאומית בירושלים, הטכניון בחיפה, 
ועוד(. · ציר חגנו )ציירה: א. נדל(. · ציר צמחים. · ציר בעלי-חיים. 
· ציר ציורים. · ציר א"ב. 6 חוברות, 24X17 ס"מ. בקירוב. מצב 

משתנה. מצב כללי טוב.  

פתיחה: $600

256. Six Coloring Booklets for Children – 
Binyamin Barlevi

Six coloring booklets for children from the series 
"Tsayer" ]"Draw"[ published by Binyamin Barlevi. Tel-
Aviv, ]1950s[.

· Habima Tel-Aviv (illustrations of the first Knesset 
building, Great Synagogue in Tel-Aviv, National 
Library in Jerusalem, Technion in Haifa, and more). · 
Holidays (illustrations: E. Nadel). · Plants. · Animals. 

· Paintings. · Alphabet. 6 booklets, ca.24X17 cm. 
Condition varies. Overall good condition.

Opening price: $600

255. חמש חוברות א"ב – רושקביץ / ברלוי

חמש חוברות א"ב מאוירות. תל-אביב, שנות ה-40-50. 
צולשין, תל-אביב,  ז.  יחיאל אהרן אלדמע. הוצאת  בית,  1. אלף 

 .]1944[
2. אלף בית, שלמה ס]קולסקי[. הוצאת ב. ברלוי, תל-אביב, ]שנות 

ה-50[. דפוס ליטוגרפי, איורים צבעוניים מאת אלישבע נדל.
3. אבג, הציורים מאת פ. רושקביץ, המילים מאת מ. יחיאל. תל-

אביב, 1955. 
4. אבג, הציורים: פ. רושקביץ. תל אביב, 1958.

תל-אביב,  ברלוי.  בנימין  בהוצאת  צביעה  חוברת  א"ב,  ציר   .5
]שנות ה-50[. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1000

255. Five Aleph-Bet Booklets – Rushkevitz / 
Barlevi

Five illustrated Aleph-Bet booklets. Tel-Aviv, 1940s-50s.
1. Aleph-Bet, Yehiel Aharon Aldema. Tel-Aviv: Z. 
Tzulshin, 1944.
2. Aleph-Bet, Shlomo S]kolsky[. Tel-Aviv: B. Barlevi, 
]1950s[. Lithographic printing, illustrations in color by 
Elisheva Nadel.
3. Aleph-Bet-Gimmel, illustrations by P. Rushkevitz, 
verses by M. Yehiel. Tel-Aviv, 1955.
4. Aleph-Bet-Gimmel. Illustrations: P. Rushkevitz. Tel-
Aviv, 1958.
5. Tzayer Aleph-Beth, coloring book published by 
Binyamin Barlevi. Tel-Aviv, ]1950s[.
Size and condition varies. Overall good condition.

Opening price: $1000
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260. בעלית-הגג – מחזה לנוער על ימי השואה 

לרנר  אשר  מאת  בגיטו,  ישראל  ילדי  מחיי  מערכון  בעלית-הגג, 
]אשר נהור[. הציורים: משה מטוסובסקי ]מטוס[, העורך הפדגוגי: 
ד"ר י' רבקאי. הוצאת ד"ר חוה מרגולין, תל-אביב ]תש"ג, 1943[. 
מחזה קצר לנוער על ימי השואה, מלווה איורי שחור-לבן מאת 
האמן משה מטוס. מסדרת חוברות "ספרית פז, לנוער". ]2[, 14, ]2[ 
עמ' + ]2[ דפי איורים, 24 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים ומעט כתמים 

על העטיפה. 

פתיחה: $600

260. Ba'aliyat HaGag – a Play for Youth about 
the Holocaust 

“In the attic, play about life of children in the Ghetto", 
by Asher Lerner ]Asher Nahor[. Illustrations: Moshe 
Matusovsky ]Matos[, pedagogic editor: Dr. I. Rivkai. 
Tel-Aviv: Dr. Hava Margolin publishing, 1943. 
Short play for youth about the Holocaust, with 
black and white illustrations by Moshe Matos. From 
the series "Sifriyat Paz, LaNo'ar". [2], 14, [2] pp + [2] 
illustrations leaves, 24 cm. Good condition. Minor tears 
and a few stains on cover.

Opening price: $600

259. הכפה הכחולה – סיפור לילדים על ימי השואה

ברלוי, תל- ב.  ]ברלוי[. הוצאת  בנימין  צבי  ַהְּכֻחָּלה, מאת  ַהִּכָּפה 
אביב, ]1945[. ציורים של ל. דיקשטין.

מזימת  על  שומעת  כחולה  כיפה  הילדה  לילדים:  מאויר  סיפור 
הגרמנים להרוג את היהודים, בורחת ליער ומספרת לפרטיזנים, 
המצילים את היהודים. מחבר הסיפור הוא המו"ל בנימין ברלוי, 
או  בנימין"  "צבי  בפסבדונים  מחיבוריו  כמה  על  חתם  אשר 
טוב  מצב  ס"מ.   22.5X15 עמ',   ]2[  ,8  ,]2[ דומים.  בפסבדונימים 

מאד. פגמים מזעריים. 

פתיחה: $1000

259. "The Blue Riding Hood" – Children's Story 
about the Holocaust

The Blue Riding Hood, by Zvi Binyamin ]Barlevi[. Tel-
Aviv: B.Barlevi, ]1945[. Illustrations by L. Dikstein.
Illustrated story for children: the little girl, Blue Riding 
Hood, hears about the German conspiracy to murder 
Jews. She runs to the forest and tells the partisans, 
who save the Jews. The author is the publisher 
Binymani Barlevi, who signed some of his works with 
his pseudonym "Zvi Binyamin" or similar pseudonyms. 
[2], 8, [2] pp, 22.5X15 cm. Very good condition. Minor 
damages.

Opening price: $1000

איורים  שני   / ברלוי  בנימין  הוצאת   – טוב  ילד  ֱהֵיה   .258
מקוריים 

]שנות  תל-אביב,  ברלוי,  ב.  הוצאת  הריס.  א.  טוב,  ילד  היה   .1
אבן  עב  ל.  איורים מאת  קרטון,  דפי  על  ליטוגרפי  דפוס  ה-40[. 
]לב דיקשטיין[. ]16[ עמ', 23.5X16.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 
לאיורי  – מתווים  דיקשטיין  איורים מקוריים מאת לב  2-3. שני 
הספר. צבעי מים ודיו על נייר עבה. אינם חתומים. 23X16 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. כתמים. 

פתיחה: $1200

258. Heyeh Yeled Tov – Biniyamin Barlevi 
Publishing / Two Original Illustrations

1. Heyeh Yeled Tov ]Be a Good Boy[, A. Harris. Tel 
Aviv: Barlevi, ]1940s[. Lithographic print on cardboard 
leaves, illustrated by L. Av-Even ]Lev Dickstein[. [16] 
pp, 23.5X16.5 cm. Good condition. Slight damages.
2-3. Two original illustrations by Lev Dickstein – 
sketches for the book's illustrations. Watercolor and 
ink on thick paper. Not signed. 23X16 cm. Fair-good 
condition. Stains.

Opening price: $1200

258259
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"יום   / "ריכוז"   / "ארגון"   – לוחות-משחק  ארבעה   .262
הולדת" / "מונופול"

שנות   – ה-40  ]שנות  "מונופול".  בסגנון  לוחות-משחק  ארבעה 
ה-60[. 

1. "ארגון", גרסה העברית הראשונה למשחק ה"מונופול". דפוס 
ליטוגרפי "א. קופמן", חיפה . 48X48 ס"מ .

למשחק  ברלוי  בנימין  של  גרסתו   ,)Concern( "ריכוז"   .2
להצלחה  היה  "ריכוז"  ב-1940.  לאור  יצאה  אשר  ה"מונופול", 
המסחרית הגדולה ביותר של ברלוי, והביס את המשחק "ארגון" 

אשר קדם לו בשוק. 40X40 ס"מ. 
ידיעת  העברית:  השנה  בנושא  משחק-למודי  הולדת",  3."יום 
המשחק  ועוד.  חשובים,  תאריכים  השונים,  המזלות  החודשים, 
יצא לאור ב-1945 על ידי בנימין ברלוי בנסיון לשחזר את הצלחת 

המשחק "ריכוז", אך נכשל מסחרית. 48X48 ס"מ. 
4. "מונופול". 45.5X45.5 ס"מ. 

מצב משתנה. כתמים, סימני קיפול ופגמים קלים. 

פתיחה: $700

262. Four Board Games – "Irgun" / "Rikuz" / 
"Yom Huledet" / "Monopol"

Four boards from board games resembling 
"Monopoly". ]1940s-60s[.
1. "Irgun", first Hebrew version of "Monopoly". 
Lithographic printing "A. Koffman", Haifa. 48X48 cm.
2. "Rikuz" (Concern), Binyamin Barlevi's version of 
"Monopoly", published in 1940. "Rikuz" was the 
most successful commercial initiative of Barlevi and 
outweighed the game "Irgun" which preceded it in 
the market. 40X40 cm. 
3. "Yom Huledet", educational game on the theme of 
the Jewish calendar: the months, zodiac, important 
dates, and more. The game was published in 1945 by 
Binyamin Barlevi as an attempt to replicate the success 
of "Rikuz", but was a commercial failure. 48X48 cm.
4. "Monopol". 45.5X45.5 cm.
Condition varies. Stains, folding marks and minor damages.

Opening price: $700

261. Binyamin Barlevi – Six Board Games – Eretz 
Israel Maps

Six boards from board games published by Binyamin 
Barlevi ]1930s-50s[.
1. "Tiyul BaAretz" board (map by: Ze'ev Vilnai). 
Lithographia Sasson, HaTachana Street, Jaffa, ]1936[. 
Lower part torn.
2-4. "Tiyul BaAretz", three different boards, 
]1940s-50s[.
5. "Milchamteinu" board – illustrated map with 
drawing of a soldier. "Aviva" lithographic printing. 
]1950s[.
6. Board with a map of Eretz Israel from Metula to 
Eilat, ]1950s?[.
Size and condition varies. Stains, folding marks. Tears to 
some of the boards.

Opening price: $2000

– מפות ארץ  לוחות-משחק  – שישה  ברלוי  בנימין   .261
ישראל

ששה לוחות-משחק בהוצאת בנימין ברלוי, ]שנות ה-30-50[. 
וילנאי(.  זאב  המפה:  )תכנון  בארץ"  "טיול  המשחק  לוח   .1
ליטוגרפיה ששון, רח' התחנה, יפו, ]1936[. קרוע בחלקו התחתון. 
2-4. "טיול בארץ", שלושה לוחות משחק שונים, ]שנות ה-40-50[. 

5. לוח המשחק "מלחמתנו" - מפה מאוירת עם ציור חייל. דפוס 
ליטוגרפי "אביבה". ]שנות ה-50[.

6. לוח-משחק עם מפת ארץ ישראל ממטולה עד אילת, ]שנות 
ה-50?[. 

מן  בחלק  קרעים  קיפול.  סימני  כתמים,  משתנים.  ומצב  גודל 
הלוחות. 

פתיחה: $2000
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264. "דחליל" – עתון לילדים – הקומיקס העברי המקורי 
הראשון – ארבעה גליונות

יום חמישי(, בעריכת עמנואל  בכל  )מופיע  לילד  דחליל, שבועון 
אולסבנגר. ירושלים, 6-27 ביוני 1940. ארבעה גליונות. לא נדפסו 

גליונות נוספים. 
בצורת  דיאלוגים  ישראל,  בארץ  לראשונה  הופיעו,  ב"דחליל" 
האיורים.  תחת  שנדפסו  כתוביות  לצד  הדמויות,  בפי  "בלונים" 
ללא  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   31 בגליון,  עמ'   ]8[ גליונות,  ארבעה 

סיכות. פגמים קלים. חותמות ספריה. 

פתיחה: $250

264. "Dahlil" – Children's Paper – First Original 
Hebrew Comics – Four Issues

Dahlil, weekly paper for children (appears every 
Thursday) edited by Emanuel Olswanger. Jerusalem, 
June 6-27, 1940. Four issues. No other issues printed.
"Dahlil" featured for the first time in Eretz Israel, speech 
balloons along with subtitles below the illustrations. 
Four issues, [8] pp. per issue, 31 cm. Overall good condition. 
No staples. Minor damages. Library ink stamps.

Opening price: $250

263. Six Children's Books by Mariam Bartov

Six children's books by the author and illustrator 
Mariam Bartov, ca. 1956-1962.

· Muki HaKof. · Yeladim VeHagim BeIsrael (songs: 
Avigdor Hameiri). · Yeled HaMa'adim BeTel-Aviv. · 
Eifo Ruti? · Aleph Beth. · Zipor Ketana Sipra Li. Size 
and condition varies.
Mariam Bartov (1914-2012), Israeli author of children's 
books, painter and illustrator, born in Hamburg. In 
1949 she published her first book "Alikama HaKatan", 
which was very successful. Illustrated for newspapers – 
"Davar" and "Mishmar LeYeladim"; painted and won 
artistic acclaim. Her works were exhibited in many 
Israeli cities. In 1986 Bartov won the Ben-Yitzchak 
prize granted by the Israel Museum to an illustrator 
excelling in children's books.

Opening price: $350

263. שישה ספרי ילדים מאת ַמְרָים ברטוב

ברטוב,  מרים  והמאיירת  הסופרת  מאת  ילדים  ספרי  שישה 
1956-1962 בקירוב.

· מוקי הקוף. · ילדים וחגים בישראל )שירים: אביגדור המאירי(. 
צפור   · בית.  אלף   · רותי?  איפה   · ילד המאדים בתל-אביב.   ·

קטנה ספרה לי. גודל ומצב משתנים. 
ילדים,  סופרת   ,)Mariam Bartov, 1914-2012( ברטוב  ַמְרָים 
את  יצרה  ב-1949  המבורג.  ילידת  ישראלית,  ומאיירת  ציירת 
ספרה הראשון, "ֲעליָקָמא הקטן", אשר זכה להצלחה רבה. איירה 
ועבודותיה  ו"משמר לילדים"; עסקה גם בציור  לעיתונים "דבר" 
הארץ.  ברחבי  שונות  בתערוכות  והוצגו  אמנותית  להכרה  זכו 
מוזיאון  ידי  על  המוענק  בן-יצחק,  בפרס  זכתה   1986 בשנת 

ישראל למאייר המצטיין לספרי ילדים. 

פתיחה: $350

262263
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266. "Davar LeYeladim" – 49 Volumes, 1936-1979

49 volumes of the weekly "Davar LeYeladim", by 
"Davar". Published by the Histadrut, 1936-1979.
"Davar LeYeladim" was a popular weekly for 
children, published between the years 1936-1985. The 
first editor who determined its spirit was Yitzchak 
Yaziv. The weekly supplies much information about 
children's lives in that period, as well as various 
sections: consulting, nature, school, poems, stories 
and series of comics illustrated by Areyh Navon. The 
volumes include numerous illustrations by the painter 
Nahum Gutman, the permanent illustrator of the 
weekly.
Total of 2223 weekly issues in 49 volumes, 25 cm. 
Ownership inscriptions. Overall good condition. Minor 
tears and stains. Only several issues are missing (volume 
10 – issue 9, volume 11 – issues 21-24, volume 21 – issues 
1-3, volume 25 – issues 47, 49, volume 35 - issue 15, 
volume 44 - issue 50, volume 46 - issues 44, 49-50, volume 
48 - issue 52).

Opening price: $1500

265. Five Calendars for Children – Leon HaMadpis

Five calendars for children printed by "Leon 
HaMadpis". Tel-Aviv, 1947-1956.
Illustrations in color by Ann Neuman, Bina Gvirtz, Lea 
Grundig and others, and photos by Rudi Weisenstein, 
Tim Gidal, Zoltan Kluger, Rudolph Jonas and other 
photographers.

· Lu'ach HaYeled, edited and published by Leon 
HaMadpis. Two calendars, for the years: 1947-1948; 
1948-1949, including a booklet - "HaOrech LeYedido" 
(Hebrew and English).

· LuAch LeYaldey Israel, edited and published by Leon 
HaMadpis. Three calendars, for the years: 1949-1950; 
1951-1952; 1955-1956.
Size and condition varies. Overall good condition. Original 
envelopes.

Opening price: $350

266. "דבר לילדים" – 49 כרכים, 1936-1979

הוצאת  "דבר".  מבית  לילדים",  "דבר  שבועון  של  כרכים   49
ישראל,  בארץ  העברים  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות 

.1936-1979
בין  אור  שראה  לילדים,  פופולרי  שבועון  היה  לילדים"  "דבר 
יצחק  היה  דמותו  ומעצב  הראשון  עורכו   .1936-1985 השנים 
של  חייהם  הווי  על  מידע  של  שפע  למצוא  ניתן  בשבועון  יציב. 
טבע,  ייעוץ,  שונים:  מדורים  לצד  התקופה,  באותה  הילדים 
לימודים, שירים, סיפורים וסדרות קומיקס מצוירות מאת אריה 
נבון. כוללים איורים רבים של הצייר נחום גוטמן, שהיה המאייר 

הקבוע של השבועון. 
רישומי  ס"מ.   25 כרכים,  ב-49  שבועיים  גליונות   2223 סה"כ 
גליונות  חסרים  וכתמים.  קרעים  מעט  טוב.  כללי  מצב  בעלות. 
בודדים בלבד )כרך י' חסר גליון 9, כרך י"א חסר גליונות 21-24, 
כרך כ"א חסר גליונות 1-3, כרך כ"ה חסר גליונות 47, 49, כרך ל"ה 
חסר גליון 15, כרך מ"ד חסר גליון 50, כרך מ"ו חסר גליונות 44, 

49, 50, כרך מ"ח חסר גליון 52(. 

פתיחה: $1500

265. חמשה לוחות שנה לילדים – ליאון המדפיס

חמשה לוחות שנה לילדים בהוצאת "ליאון המדפיס". תל-אביב, 
תש"ח-תשט"ז )1947-1956(. 

איורים צבעוניים מאת אן נוימן, בינה גבירץ, לאה גרונדיג ואחרים, 
וכן תצלומים מאת רודי ויסנשטיין, טים גידל, זולטן קלוגר, רודולף 

יונס וצלמים נוספים.
לוחות,  שני  המדפיס.  ליאון  ע"י  לאור  ויוצא  ערוך  הילד,  לוח   ·
לשנים: תש"ח )1947-1948(; תש"ט )1948-1949(, כולל חוברת 

"העורך לידידו" )עברית ואנגלית(.
· לוח לילדי ישראל, ערוך ויוצא לאור ע"י ליאון המדפיס. שלושה 
לוחות, לשנים: תש"י )1949-1950(, תשי"ב )1951-1952(, תשט"ז 

 .)1955-1956(
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. נתונים במעטפות המקוריות.

פתיחה: $350
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 129 מס'  עותק   .)1937-1992( כץ  שלמה  האמן  מאת  צבעוניים 
על  נדפסו  אשר  ממוספרים,  עותקים   250 בת  מהדורה  מתוך 
נייר איכותי. ההדפסים, כולם למעט אחד, חתומים וממוספרים 
בעפרון. ]38[ דף )19 גליונות מקופלים לשניים(, 39 ס"מ. נתונים 

בנרתיק נאה. מצב טוב. 

פתיחה: $250

269. Passover Haggadah – Prints by Shlomo Katz 
– Signed and Numbered, 1978

Hagada of Passover, Illustrated by Shlomo Katz. New-
York-Paris: Leon Amiel, 1978. Hebrew and English.
Passover Haggadah with translation to English. 
Accompanied by 14 artistic colorful prints by the 
artist Shlomo Katz (1937-1992). Copy no. 129 from 
an edition of 250 numbered copies, printed on good 
quality paper. All of the prints, except one, are signed 
and numbered in pencil. [38] leaves (19 double-folded 
sheets), 39 cm. Fine slip-case. Good condition.

Opening price: $250

268. Artistic Haggadah – Julian Liebermann – 
Berlin, 1925 – Hebrew-German

Seder Haggadah shel Pesach, illustrated by J. ]Julian[ 
Liebermann. Berlin: Gonzer & Lewin Book Store 
publishing, 1925. Hebrew and German.
Artistic Haggadah in a large format, with fine 
illustrations and adorned letters. 48 pp (Hebrew), 23 
pp (German), 34.5 cm. Overall good condition. Significant 
foxing on endpapers (other leaves are clean). Ex-Libris 
label. Original binding, slightly damaged.

Opening price: $250

269. הגדה של פסח – הדפסים חתומים וממוספרים מאת 
שלמה כץ, 1978

Hagada of Passover, Illustrated by Shlomo Katz ]הגדה 
ניו-  .Leon Amiel הוצאת  כץ[.  שלמה  בידי  מאוירת  פסח,  של 

יורק-פריז, 1978. עברית ואנגלית. 
הגדה של פסח עם תרגום אנגלי. מלווה ארבעה-עשר הדפסים 

הקראים,  הישראלים  מנהג  כפי   – פסח  של  הגדה   .267
1903

יצ"ו,  הקראים  הישראלים  מנהג  כפי  הפסח  חג  של  הגדה  סדר 
בחותמת  חתום   .]1903[ תרס"ג  מצרים,  קה"ק  בהוצאות  נדפס 

בית דין הישראלים הקראים במצרים.
במצרים התקיים מרכז קראי חשוב עד להקמת מדינת ישראל, 
אז עלו רבים מהקראים לארץ. 14 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. עטיפה 

מקורית, עם מעט קמטים. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

267. Passover Haggadah – According to the 
Custom of Karaite Jews, 1903

Passover Haggadah according to the custom of 
Karaite Jews, printed in Egypt, 1903. Ink stamped 
with the stamp of Jewish Karaite Beit Din in 
Egypt. An important Karaite center existed in 
Egypt until the establishment of the State of Israel 
when many of the Karaites immigrated to Israel. 
14 pp, 20 cm. Good condition, original cover, with minor 
creases.Ex-library copy.

Opening price: $250

 –  1925 ברלין,   – ליברמן  יוליאן   – אמנותית  הגדה   .268
עברית-גרמנית

]יוליאן[ ליברמן. הוצאת  י.  ידי  סדר הגדה של פסח, מצוירת על 
בית מסחר הספרים של גונצר ולוין, ברלין, 1925. עברית וגרמנית. 
ואותיות  נאים  איורים  עם  גדול,  בפורמט  אמנותית  הגדה 
מצב  ס"מ.   34.5 )גרמנית(,  עמ'   23 )עברית(,  עמ'   48 מעוטרות. 
כללי טוב. כתמי חלודה רבים בדפי הבטנה )יתר הדפים נקיים(. 

תו ספר. כריכה מקורית, בלויה מעט. 

פתיחה: $250

Passover Haggadotהגדות של פסח
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272. נוער חלוצי מאוחד בגרמניה - מינכן, 1948

בגרמניה.  )נוחם(  מאוחד  חלוצי  נוער  הוצאת  פסח.  של  הגדה 
מינכן, תש"ח ]1948[.

הגדה לא מסורתית עם איורים מחיי היהודים בגטאות ובמחנות 
ההשמדה, מאת "בן-בנימין" )צבי מיקלוש אדלר(. זו היא הגרסה 
השלישית והמצונזרת של ההגדה משנת 1946 )המכונה "הגדת 
 ;2328 יערי  )ראה:  במחלוקת  שנויים  תכנים  הושמטו  בה   ,)"A
קטלוג   ;429 פריט   13 מס'  "קדם"  קטלוג   ;4007 ההגדות  אוצר 
"קדם" מס' 17, פריט 98(. ]12[ דף )כולל העטיפות(, 21 ס"מ. מצב 
בינוני. עטיפה ודפים מנותקים. כתמים. קרעים וקמטים בעטיפה.

פתיחה: $650

270. Jewish Transportation Unit 178 – Benghazi 
– Libya, 1943

Passover Haggadah. Jewish Transportation Unit 178, 
Benghazi (Libya), 1943.
Non-traditional Haggadah, stenciled, with illustrations. 
Printed on the reverse of bluish telegram forms of the 
Italian Governor in Libya.
From the Haggadah: "This night of the Holiday of 
Liberty, we sit together, soldiers of the Jewish Drivers 
Unit 178….news reached us about the Valley of Death 
in Europe…"(pp.3-4).
On p. 14 – illustration of Jewish Transportation Unit 
178 Soldiers, sitting at the Seder table. On p. 22 an 
additional illustration of soldiers and an inscription 
"somewhere on the borders of the desert are Jewish 
soldiers" (from the song "On the Desert Borders"). 
For information about Transportation Unit 178, 
see enclosed material. [27] leaves. Some leaves were 
bound out of order; leaves 20-[25] are bound up-side 
down. 16X21.5 cm. Good condition. Tears at margins of 
leaves. Stains. No back cover (ending with "HaTikvah" and 
"LeShanah Haba'ah BeYerushalayim").

Opening price: $500

271. יחידה עברית להובלה 468 – איטליה, 1944

הגדה של פסח. י.ע.ל. ]יחידה עברית להובלה[, ]איטליה[, תש"ד 
 .]1944[

טקסטים  כולל  איורים.  עם  בהכפלה,  מסורתית,  לא  הגדה 
ספרותיים והגותיים רבים בנושא מאורעות התקופה, המלחמה 
וגורל העם היהודי. 40 דף; הדף האחרון חסר. 16X24 ס"מ. מצב 

בינוני. כתמים, קרעים וקמטים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $350

271. Jewish Transportation Unit 468 – Italy, 1944

Passover Haggadah. Yael. ]Jewish Transportation 
Unit[, ]Italy[, 1944.
Non-traditional Haggadah, stenciled, with illustrations. 
Includes literary and philosophical texts about current 
events, the war and the destiny of the Jewish people. 
40 leaves; last leaf – missing. 16X24 cm. Fair condition. 
Stains, tears and creases. Ex-library copy.

Opening price: $350

270. יחידה עברית להובלה 178 – בנגזי – לוב, 1943

תש"ג  )לוב(,  בנגזי   ,178 להובלה  עברית  יחידה  לפסח.  הגדה 
.]1943[

צדיהם  על  נדפסה  איורים.  עם  בהכפלה,  מסורתית,  לא  הגדה 
הכללי  המושל  של  כחלחלים  טלגרמות  טפסי  של  האחורי 

האיטלקי בלוב.
מתוך ההגדה: "בליל זה, בהתקדש עלינו חג החרות... ואנו מסובין 
יחדיו, חיילי יחידת הנהגים 178 העברית ולבנו חוגג ונסער. נסער 
הלב כי היתה תבל גרדום לנו. אל יכוסה דמנו! בשנה זו, ועלתה 
בהיותנו  מציל.  ואין  נרצחים  אחים  זעקת  אירופה  מגולת  אלינו 
ידיעות  הגיעונו  ביתנו, בעקבם של הארורים,  במדבר, בשליחות 
על הנעשה בנו בגיא ההרגה... בשנה זו, שנת האימה הגדולה אשר 
כאן,  במעט,  אף שלומים  ידענו  היותו,  מאז  עמנו  ידע  לא  כמוה 
ישראל  קהילות  שוחררו  כי  וטריפוליטניה.  קירנייקה  אדמת  על 

אומללות מידי התלין..." )דפים ג-ד(. 
מסובין   178 להובלה  העברית  היחידה  חיילי  של  איור  י"ד  בדף 
הכיתוב  עם  חיילים  של  נוסף  איור  כ"ב  בדף  הסדר.  לשולחן 
השיר  )מתוך  ישראל"  חיילי  חונים  המדבר  גבולות  על  "אי-שם 
"בגבולות המדבר"(. למידע על פלוגת ההובלה 178, ראה חומר 
מצורף. ]27[ דף. חלק מהדפים נכרכו שלא כסדרם; דפים כ-]כה[ 
כרוכים במהופך. 16X21.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי הדפים. 
וב"לשנה  ב"התקוה"  )מסתיים  אחורית  עטיפה  ללא  כתמים. 

הבאה בירושלים"(.

פתיחה: $500
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275. קיבוצי עליה של "הקיבוץ המאוחד" במחנות הגירוש 
בקפריסין, 1947

המאוחד  הקבוץ  של  עליה  "קבוצי  הוצאת  פסח.  של  הגדה 
במחנות הגרוש – קפריסין". קפריסין, תש"ז 1947. עברית ויידיש.
פשוטים.  איורים  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
באמצעה טקסט יידי בן שלושה עמודים בשם "יציאת אייראפע", 
של  איור  מופיע  אחריו  מיד  לארץ;  ולעלייה  לשואה  המתייחס 
נוספים,  יידי  וטקסט  שיר  בהמשך,  בקפריסין.  המעצר  מחנה 
בשם "גלית קפריסין" וכן טקסט עברי, שכפי הנראה נכתב בארץ, 
לעידודים של הפליטים במחנות המעצר: "לארץ התועים בלב ים 
והנאבקים עם גלי היאוש והאימה, אל יפקרו לסכנות הימים כל 
ארצם.  חוף  אם  בלתי  יקבלם,  לא  בעולם  חוף  ש]ו[ם  אשר  אלה 
אם תועות עתה אניות בלב ים ובהן פליטים יהודים - יכונסו אל 
]1[ עמ',   ,]27[  ,]1[ ויהיו איתנו...".  הארץ, אל ארץ ביתם הלאמי 
על  דבק  ושאריות  כתמים  בשדרה.  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   21

העטיפה האחורית. 
אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $1200 

275. Kibutzei Aliya of "HaKibbutz HaMe'uchad" 
in Cyprus Internment Camps, 1947

Passover Haggadah. Published by "Kibbutzei Aliya 
of HaKibbutz HaMeuchad in Internment Camps – 
Cyprus". Cyprus, 1947. Hebrew and Yiddish.
Non-traditional stenciled Haggadah, with simple 
illustrations. The Haggadah opens with three pages 
in Yiddish, titled "Yetzi'at Europa", referring to 
the holocaust and to aliya; following, appears an 
illustration of the Cyprus Internment Camp. Further 
on, a poem and text in Yiddish titled "Galut Kafrisin" 
and a Hebrew text which was most probably written 
in Israel to encourage the refugees in the camps: 
"….if ships carrying Jewish refugees are wandering – 
let them come to their homeland and be with us…". 
[1], [27], [1] pp, 21 cm. Good condition. Tears to spine. 
Stains and glue remnants on back cover. 
Not listed in "Haggadot Kibutziyot" by Nathan 
Steiner.

Opening price: $1200

274. הנוער הציוני – גרוש קפריסין, 1948

תש"ח  קפריסין,  גרוש  הציוני",  "הנוער  תנועת  פסח.  של  הגדה 
.]1948[

הגדה לא מסורתית, בהכפלה, עם איורים. בעמודים 4-6 טקסטים 
לקרונות  העמים  מכל  בחרתנו  "אתה  לשואה:  המתייחסים  קשים 
המות ולתאי הגז ובנו רצית מכל הדורות – קרבן זבח והרג ושמד. 
הנפש  זכות  אמותינו,  את  קץ.  אין  למשיסה  הפקרתנו  לבוזזים 
וכפגר  חוצות  בראש  כדמן  השלכת  בראתם,  שבצלמך  ועולליהם, 
ו"שיר  הפרטיזנים"  "שיר  גם  נדפסו  בהמשך  חיות...".  לטרף  מובס 
הפלמ"ח". ]1[, 15 דף, 16X21 ס"מ. מצב טוב. עטיפה אחורית חסרה. 

אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $2000

274. HaNo'ar HaZioni – Cyprus Exile, 1948

Passover Haggadah. "HaNo'ar HaZioni" movement, 
Cyprus exile, 1948.
Non-traditional Haggadah, stenciled, with 
illustrations. Pages 4-6 include disturbing texts 
referring to the holocaust: "You chose us from among 
the people for death wagons and gas chambers, and 
you chose us of all the generations – victims of sacrifice 
and murder. You deserted us. Our mothers and 
their infants, created in your image, were discarded 
like cadavers to wild beasts…". Also includes the 
"Partisans Song" and "Palmach Song". [1], 15 leaves, 
16X21 cm. Good condition. Missing back cover. 
Not listed in "Haggadot Kibutziyot" by Nathan 
Steiner.

Opening price: $2000

272. No'ar Chalutzi Meuchad in Germany – 
Munich, 1948

Passover Haggadah. Printed by No'ar Chalutzi 
Meuchad (Nocham) in Germany. Munich, 1948. 
Non-traditional Haggadah with illustrations depicting 
Jewish life in Ghettos and in extermination camps, 
by "Ben-Binyamin" (Zvi Miklos Adler). This is the 
third, censored version of a 1946 Haggadah (named 
"Haggadah A"), from which controversial passages 
were omitted (see Yaari 2328; Otzar 4007; "Kedem" 
catalogue no. 13 item no. 429; "Kedem" catalogue 
no. 17, item no. 98). [12] leaves, (including covers), 21 
cm. Fair condition. Detached cover and leaves. Stains. Tears 
and creases on cover.

Opening price: $650 

273. קיבוצי "הקבוץ המאוחד" – מפא"י – נח"ם – דרור 
הבונים – קפריסין, 1948

הגדה של פסח. קבוצי הקבוץ המאוחד מפא"י, נח"ם ]נוער חלוצי 
מאוחד[ – דרור הבונים, גרוש קפריסין. קפריסין, תש"ח ]1948[. 

לשימוש  נדפסה  איורים.  עם  בהכפלה,  מסורתית,  לא  הגדה 
 ,]8[  ,]1[ התנועות הסוציאליסטיות במחנות המעצר בקפריסין. 

]1[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $1800

273. "Kibbutzei HaKibbutz HaMeuchad" – Mapai 
– Noham – Dror HaBonim – Cyprus, 1948

Passover Haggadah. Published by "Kibbutzei 
HaKibbutz HaMeuchad Mapai, Noham ]No'ar Halutzi 
Me'uchad[ - Dror HaBonim, Gerush Cyprus". Cyprus, 
1948. 
Non-traditional stenciled Haggadah, with illustrations. 
Printed for the Socialist movements in the internment 
camps in Cyprus. [1], [8], [1] pp, 21.5 cm. Very good 
condition.

Opening price: $1800
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278. Three Non-Traditional Haggadot, 1940s

1. Passover Haggadah. HaNo'ar HaOved, Jerusalem, 
1946. [16] leaves.
2. Passover Haggadah. Ma'ale HaHamisha, 1948. [1], 
19 leaves.
3. Seder Leil Pesach. Revivim, 1949. [1], [33] pp.
Size and condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $250

279. שלוש הגדות לא מסורתיות, שנות ה-50-60

1. סדר של פסח בעריכתו ובהנהלתו של הזמר מרדכי רוט. בית 
מרגוע שפיים, קיבוץ שפיים )נדפס בתל-אביב(, תשי"ד ]1954[. 

]1[, 7, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 
בן שחר.  הזמר  בעריכתו ובהנהלתו של  הגדה של פסח  סדר   .2
ברנר  גבעת  קיבוץ  ישע",  "בית  הבראה  בית  ויל.  אפרים  נגינה: 
]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-  ,5  ,]1[  .]1958[ )נדפס ברחובות(, 

טוב. קרעים וכתמים. 
3. הגדת פסח, ביה"ס "ארנון", ]רמת גן[, תשכ"ג ]1963[.

עם מעט איורים. 9 דף, 26.5 ס"מ. מצב בינוני. פגעי עש. כתמים. 
דפים מנותקים. 

פתיחה: $300

279. Three Non-Traditional Haggadot, 1950s-60s

1. Seder shel Pesach edited by singer Mordechai Roth. 
Shefaim sanatorium, Kibbutz Shefaim (printed in Tel-
Aviv), 1954. [1], 7, [1] pp, 21 cm. Fair-good condition. 
Stains.
2. Seder Haggadah shel Pesach, by singer Ben Shachar. 
Music: Ephraim Weil. "Beit Yeshah" sanatorium, 
Kibbutz Givat Brenner (printed in Rehovot), ]1958[.
[1], 5, [1] pp, 21 cm. Fair-good condition. Tears and stains.
3. Passover Haggadah, "Arnon" school, ]Ramat Gan[, 
1963. With some illustrations. 9 leaves, 26.5 cm. Fair 
condition. Worming. Stains. Detached leaves.

Opening price: $300

277. "Shevet Meshotetei BaCarmel" of 
"Massu'ot" – "HaTzofim", 1949

Passover Haggadah. Histadrut HaTzofim HaIvrim 
BeIsrael, Shevet "Meshotetei BaCarmel", Gedud 
"Massu'ot", 1949.
Non-traditional Haggadah, with illustrations. Texts 
and illustrations related to the Holocaust period, the 
Ha'apala, War of Independence and the Establishment 
of the State of Israel. "Meshotetei BaCarmel" was the 
first scout groups founded in Haifa in 1925. 28 pp, 24 
cm. Good condition. Stains. Some inscriptions in pencil and 
pen.

Opening price: $250

278. שלוש הגדות לא מסורתיות, שנות ה-40

1. הגדה של פסח. הנוער העובד, ירושלים, תש"ו ]1946[. ]16[ דף. 
2. הגדה של פסח. מעלה החמשה, תש"ח ]1948[. ]1[, יט דף.

3. סדר ליל פסח. רביבים, תש"ט ]1949[. ]1[, ]33[ עמ'. 
גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

276. נען, 1941

הגדה של פסח. נען, תש"א ]1941[.
טקסטים  בסופּה  נאים.  איורים  עם  מסורתית  לא  הגדה 
אקטואליים בנושא מצבו של העם היהודי )"בליל זה"(. 20 עמ'. 
28 ס"מ. מצב טוב. קרעים בעטיפה ובשני הדפים הראשונים. מעט 

כתמים. עותק ספרייה לשעבר.

פתיחה: $200

276. Na'an, 1941

Passover Haggadah. Na'an, 1941.
Non-traditional Haggadah with nice illustrations. 
Texts concerning the state of the Jewish people 
appear at the end ("BeLayl Ze"). 20 pp, 28 cm. Good 
condition. Tears to cover and first two leaves. Minor stains. 
Ex-library copy.

Opening price: $200

 – "משואות"  גדוד  של  בכרמל"  "משוטטי  שבט   .277
"הצופים", 1949

שבט  בישראל,  העברים  הצופים  הסתדרות  פסח.  של  הגדה 
"משוטטי בכרמל", גדוד "משואות", תש"ט ]1949[. 

ואיורים  טקסטים  כוללת  איורים.  עם  מסורתית,  לא  הגדה 
המדינה.  והקמת  בנושא השואה, ההעפלה, מלחמת העצמאות 
"משוטטי בכרמל" הנו שבט הצופים הראשון, אשר הוקם בחיפה 
בשנת 1925. 28 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט רישומים 

בעפרון ובעט. 

פתיחה: $250
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לשוויון  ג'מייקה  יהודי  של  מאבקם  בנושא  ספר   .280
זכויות – בלפסט, 1823

 Narrative of the Proceedings of the Jews in Their
 Attempt to Establish Their Right to the Elective
 Franchise in Jamaica. To Which is Added, a Correct
 Report of the Action Brought by Levi Hyman, Esq.
 Against Samuel Joseph Geoghegan, Esq., Returning
 Officer, for Refusing his Vote. In a Series of Letters,
 From a Gentleman of Kingston, to His Friend Off the
את  לבסס  בנסיונם  היהודים  של  פעולותיהם  ]תיאור   Island
זכותם להצביע בג'מייקה. אליו מתווסף דו"ח מדויק על התביעה 
לו להצביע. בסדרת  היימן... על הסירוב לאפשר  לוי  אשר הגיש 
 A. MacKay, מכתבים מאדון בקינגסטון לידידו מחוץ לאי[. דפוס

Jun., News-Letter Office, בלפסט )אירלנד(, 1823. אנגלית. 
חיבור המורכב מסדרת מכתבים אשר חוברו בשנים 1820-1821 
למען  בג'מייקה  היהודית  הקהילה  של  מאבקה  את  והמתעדים 
הקהילה  בקרב  נעשו  אשר  הפעולות  את  ובפרט  זכויות,  שוויון 
למען קבלת זכות הצבעה. בין היתר מתואר סיפורו של לוי היימן, 
יהודי תושב ג'מייקה, אשר בחר להגיש תביעה משפטית, כאשר 
לא התאפשר לו לקחת חלק בבחירות לבית המחוקקים המקומי 

אשר נערכו ב-1820.
התיישבות היהודים בג'מייקה החלה כבר במאה ה-16, בעקבות 
רובם  בג'מייקה,  היהודים  המתיישבים  ראשוני  ספרד.  גירוש 
מספרד ומפורטוגל, קיימו את דתם בסתר. עם כיבוש האי בידי 
הבריטים, בשנת 1655, הורשו היהודים לקיים את דתם, לעסוק 
במסחר ולקנות אדמות ובתים, והקהילה היהודית במקום צמחה 
והתפתחה. עם זאת, יהודי ג'מייקה לא זכו לשוויון זכויות אזרחי 
מיתר  מהנדרש  גבוה  בשיעור  מיסים  לשלם  חויבו  הם  מלא. 

האוכלוסייה ולא קיבלו את זכות ההצבעה בבחירות. 
בשנת 1831, לאחר מאבקה של הקהילה היהודית למען זכויותיה, 
זכו היהודים  לאמנציפציה מלאה מידי הבריטים, כ-30 שנה לפני 
יהודי  זאת החלו  לכך היהודים בבריטניה עצמה. בעקבות  שזכו 
ג'מייקה להשתלב בחיים הפוליטיים המקומיים. ב-1850 בקירוב 
המקומי.  המחוקקים  בבית  המושבים   47 מתוך   8 ליהודים  היו 
בהמשך, כשעלה מספרם של הנציגים היהודים בפרלמנט, היתה 
ג'מייקה המדינה היחידה באותה העת בה שבת הפרלמנט ביום 
כיפור. VII, 116 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )בעיקר בדפים 
דפים  מספר  קלים.  וקרעים  קמטים  והאחרונים(.  הראשונים 

מנותקים. כריכה מעט פגומה, מנותקת חלקית. 

פתיחה: $2000

Kippur. VII, 116 pp. 19.5 cm. Good condition. Stains 
(mainly on first and last leaves). Minor tears and creases. 
Several detached leaves. Binding slightly damaged, partly 
detached.

Opening price: $2000 

280. Book concerning the Struggle of Jews in 
Jamaica for Equal Rights – Belfast, 1823

Narrative of the Proceedings of the Jews in Their 
Attempt to Establish Their Right to the Elective 
Franchise in Jamaica. To Which is Added, a Correct 
Report of the Action Brought by Levi Hyman, Esq. 
Against Samuel Joseph Geoghegan, Esq., Returning 
Officer, for Refusing his Vote. In a Series of Letters, 
From a Gentleman of Kingston, to His Friend Off the 
Island. Belfast (Ireland): A. MacKay, Jun News-Letter 
Office printing press, 1823. English.
A composition consisting of a series of letters 
composed between the years 1820-1821, documenting 
the attempts of the Jewish community in Jamaica to 
gain equal rights, and in particular the right to vote. 
Among others, is mentioned the story of Levi Hyman, 
a Jew living in Jamaica, who decided to sue in court 
when he was denied the right to vote in the elections 
in 1820.
Jewish settlement in Jamaica began in the 16th 

century, following the expulsion of Jews from Spain. 
The first Jewish settlers, most of them from Spain and 
Portugal, practiced their religion in secret. When the 
island was conquered by the British in 1655, the Jews 
attained freedom of religion, the right to be involved 
in commerce, to buy lands and houses, and the Jewish 
community flourished. However, the Jews did not 
gain absolute equal rights. They were obliged to pay 
higher taxes than the rest of the population and did 
not have the right to vote.
In 1831, following the struggle of the Jewish 
community for its rights, the Jews attained complete 
emancipation from the British, about 30 years before 
the British Jews. As a result, the Jews of Jamaica 
became involved in local political life. In ca. 1850 Jews 
had 8 out of 47 seats in the House of Assembly. Later, 
when the number of Jewish representatives in the 
House of Assembly grew, Jamaica was the only state 
where the House of Assembly did not gather on Yom 
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מן   –  1845 קראקס,   – היהודית  הדת  לימוד  ספר   .281
הדת  ועניינם  בקראקס  נדפסו  אשר  הראשונים  הספרים 

היהודית

 Principios Elementales De Instruccion Religiosa Y
 Moral, para la enseñanza de la juventud hebrea
]עקרונות היסוד של לימוד הדת והמוסר, לחינוך הנוער היהודי[. 
Imprenta Boliviana por D. Salazar. קראקס, 1845. ספרדית. 
 S. בידי  נכתב  יהודי, אשר  לנוער  תרגום ספרדי של ספר-לימוד 
ל"שיעורים",  מחולק  הספר  בצרפת.  במקור  ופורסם   Cahen
נועדו  אשר  ותשובות  שאלות  של  משורה  מורכב  שיעור  כשכל 
מאמר  הספר  בתחילת  וערכיה.  היהדות  עקרונות  את  להסביר 
 .Angel J. Jesurun ,בנושא תולדות העם היהודי, מאת המתרגם
הראשון  )ספרדית(.  בכתב-יד  דפים  שני  כרוכים  הספר  בסוף 

כותרתו "תפילות הבוקר", והשני – "תפילות הלילה".
בקראקס  יהודית  להתיישבות  ספורות  עדויות  שישנן  אף  על 
)בירת ונצואלה( כבר במאה ה-17, בתקופת השלטון הקולוניאלי 
בעיקר מתוך  זאת  לעיר.  היהודים שהיגרו  היו  הספרדי, מעטים 
חשש מן האינקוויזיציה ומתוקף האיסור על התיישבות של מי 

רפובליקת  עצמאות  שהוכרזה  לאחר  ב-1819,  קתולי.  שאינו 
ופנמה(,  ונצואלה  קולומביה,  אקוודור,  )כיום  הגדולה  קולומביה 
קיבלו היהודים את חופש הדת והרשות להתיישב באזור. קבוצות 
היהודית  והקהילה  בקראקס  ולהתיישב  להגיע  החלו  יהודים 
אור  ראה  אשר  שלפנינו,  הלימוד  ספר  להתבסס.  החלה  במקום 
החינוך  ומוסדות  הקהילה  התבססות  על  מעיד   ,1845 בשנת 
זהו אחד הספרים הראשונים אשר  היהודי במקום. כפי הנראה, 
עמ'   16-50  ,]1[  ,XIV היהודית.  הדת  ועניינם  בקראקס  נדפסו 
]הספר חסר בסופו. במקור צ"ל, כפי הנראה, 16-66 עמ'[. + ]2[ 
דפים בכתב-יד. 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים. חתימה 
בהדבקת  שיקום  מקומות.  במספר  בעט  ורישומים  השער  בדף 
וכן  העמודים,  כל  בתחתית  נייר  )הדבקת  הספר  כל  לאורך  נייר 
בפינות ושולי חלק מן הדפים(. כתם כהה בחלק העליון של הדף 

ב-15 העמודים הראשונים. כריכת בד, מוכתמת ובלויה.

פתיחה: $3000

281. Jewish Religion Study Book – Caracas, 
1845 – One of the First Books Printed in Caracas 
Concerning Jewish Religion

Principios Elementales De Instruccion Religiosa Y 
Moral, para la enseñanza de la juventud hebrea 
[principles of religion and moral, for educating Jewish 
youth]. Imprenta Boliviana por D. Salazar. Caracas, 
1845. Spanish.
Translation to Spanish of a study book for Jewish 
youth, written by S. Cahen and originally published 
in France. The book is divided into "lessons", each 
lesson consisting of questions and answers explaining 
the principles of Judaism and its values. An article 
dealing with the history of the Jewish people opens 
the book, written by the translator Angel J. Jesurun. 
Two handwritten pages (Spanish) are bound at the 
end of the book. The first is titled "Morning Prayers" 
and the second – "Evening Prayers".
Even though there is evidence as to Jewish settlement in 
Caracas (capital of Venezuela) in the 17th century, during 
the Spanish colonial rule, only very few Jews emigrated 
to the city, mainly due to fear of the inquisition and 
the rule prohibiting non-Catholics from settling in the 
area. In 1819, after the declaration of independence 
of the Great Columbian Republic (present day Ecuador, 
Columbia, Venezuela and Panama), Jews were granted 
freedom of religion and the right to settle in the area. 
Groups of Jews arrived and settled in Caracas and 
the Jewish congregation started to establish itself 
in the city. The study book presented, published in 
1845, indicates that a Jewish congregation and Jewish 
educational institutes were already firmly established 
in the city. It seems that this is one of the first books 
published in Caracas concerning the Jewish religion.
XIV, [1], 16-50 pp [book is missing pages at the end. Originally 
should be, most probably, 16-66 pp]. + [2] handwritten 
pages. 17.5 cm. Fair condition. Stains, tears. Signature on 
title page and inscriptions in pen in several places. Restoration 
with pasted paper throughout the book (on the lower part 
of all the pages as well as to corners and margins of some of 
the pages). Dark stain on top of pages throughout the first 
15 pages. Cloth binding, stained and worn.

Opening price: $3000

281a281b
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סינסינטי,   – אמריקה  כמנהג  השנה,  לראש  מחזור   .282
1866

 The  / אמעריקא  מנהג  כפי  השנה,  לראש  ישורון  בני  תפלות 
 ,Divine Service of American Israelites, for the new year
 ,.Bloch & Co מאת יצחק מאיר וייז )Isaac M. Wise(. הוצאת 

סינסינטי, ]תרכ"ו[ 1866. עברית, אנגלית וגרמנית.
אנגלי  תרגום  עם  הפיוטים.  בהשמטת  המסורתיות,  התפילות 

ותפילות באנגלית ובגרמנית.
היהדות  ממנהיגי   ,)1819-1900( וייז  מאיר  יצחק  העורך, 
ומייסד  ישורון" בסינסינטי  "בני  הרפורמית בארה"ב, רב קהילת 
מאוחדת  אמריקנית  ביהדות  האמין  וייז  קולג'".  יוניון  ה"היברו 
ושאף ליצור סידור אמריקני עבור כל בתי הכנסת במדינה. בשנת 
רפורמי  סידור  הדפסת  על  שקדה  אשר  בועדה  חבר  היה   1855
חלק  הינו  שלפנינו  המחזור  אמריקה".  "מנהג  השם  תחת  חדש, 
מפרויקט זה )ראה: גולדמן 44(. 212 עמ'. 16 ס"מ. מצב טוב. מעט 
עיטורים  עם  נאה  מקורית  כריכה  מוזהב.  דפים  חיתוך  כתמים. 

מוזהבים, מעט פגומה. חותמות ספריה. 
סינגרמן 1949; גולדמן 53.

פתיחה: $300

282. The Divine Service of American Israelites for 
the New Year, “Minhag America” – Cincinnati, 
1866

The Divine Service of American Israelites for the New 
Year, by Isaac M. Wise. Cincinnati: Bloch & Co, 1866. 
Hebrew, English and German.
Traditional Hebrew prayers, with an English 
translation, and prayers in English and German.
The editor, Isaac Meir Wise (1819-1900), was one of 
the Reform Jewry movement leaders in the United 
States, rabbi of "Bnei Yeshurun" congregation in 
Cincinnati and founder of "Hebrew Union College". 
Wise believed in uniting American Jewry and hoped 
to publish a new American  reform prayer book titled 
“Minhag America”. The Machzor presented here is 
part of this project. (See: Goldman 44). 212 pp. 16 cm. 
Good condition. Minor stains. Gilt edges. Fine binding with 
gilded decorations, slightly damaged. Library ink stamps.
Singerman 1949; Goldman 53.

Opening price: $300 

283. הרב חיים צבי שניאורסון – "ארץ ישראל ורומניה" – 
ניו-יורק, 1872

 Palestine and Roumania, A description of the Holy
 Land, and the Past and Present State of Roumania,
תיאור  ורומניה,  ישראל  ]ארץ   and the Roumanian Jews
הארץ הקדושה ומצבם של רומניה ויהודי רומניה בעבר ובהווה[, 
 Hebrew דפוס   .)Sneersohn( שניאורסון  צבי  חיים  הרב  מאת 
 .1872 ניו-יורק,   ,Orphan Asylum Printing Establishment

אנגלית. 
 - 1834( שניאורסון  צבי  חיים  ר'  מאת  ורומניה",  ישראל  "ארץ 
ישראל  בארץ  הישן  הישוב  מאנשי  חב"ד,  חסיד  שד"ר,   ,)1882
ונאומים אשר  אסופת מאמרים  הנו  החיבור  הציונות.  וממבשרי 
בנושא  הברית,  בארצות  בכירים  אישים  לפני  שניאורסון  נשא 
ארץ ישראל )ההיסטוריה של הארץ ומצבם הנוכחי של יושביה( 
רעיונו  את  שניאורסון  פיתח  זה  בספרו  רומניה.  יהדות  ובנושא 
ליסוד מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל וקרא לפעול להטבת 

מצבם של היהודים ברומניה. 
"רבי חיים צבי שניאורסון,  נוסף אודות שניאורסון ראה:  למידע 
ממבשרי מדינת ישראל", מאת ד"ר ישראל קלויזנר. הוצאת מוסד 
המחבר  דיוקן  מופיע  השער  דף  מול   .1973 ירושלים  קוק,  הרב 
בלבוש מזרחי. ]XVI ,]1, 17-168 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כריכה 

מעט פגומה, מנותקת. דפים מנותקים. פגמים קלים. 
סינגרמן 2362. 

פתיחה: $250

282
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283. Rabbi Haim Zvi Sneersohn – "Palestine and 
Roumania" – New-York, 1872

Palestine and Roumania, A description of the Holy 
Land, and the Past and Present State of Roumania, 
and the Roumanian Jews, by rabbi Haim Zvi 
Sneersohn. New-York: Hebrew Orphan Asylum 
Printing Establishment, 1872. English. 
"Palestine and Roumania", by R' Haim Zvi Sneersohn 
(1834-1882), emissary, Chasid Chabad, of the old 
Yishuv in Eretz Israel and a messenger of Zionism. The 
composition consists of a compilation of essays and 
speeches delivered by Sneersohn to senior figures in 
the United States, concerning Eretz Israel (history of 
the country and present state of its inhabitants) and 
about Romanian Jewry. Sneersohn developed in this 
book his idea to establish a free independent Jewish 
state in Eretz Israel and called for improving the state 
of Romanian Jews.
For additional information about Sneersohn see: 
"Rabbi Haim Zvi Sneersohn, of the predictors of the 
State of Israel" by Dr. Israel Klausner. Harav Kook 
Institute publishing, Jerusalem 1973. Facing the title 
page - portrait of the author in an oriental garment. 
[1], XVI, 17-168 pp, 18 cm. Good condition. Binding slightly 
damaged, detached. Detached leaves. Minor damages.
Singerman 2362.

Opening price: $250

והיהדות  היהודים  "ספר   / ואמיריקה"  "רומניה   .284
בנויארק" – שני חיבורים, 1874-1887

הברית  ארצות  טוב  ברומניה,  מסעותי  ואמיריקה...  רומניה   .1
הורוויץ.  ליב  יהודה  אהרן  מאת  אמיריקה...  ללכת  דרך  ומורה 

ברלין, 1874. 
ומצב  ברומניה  המחבר  של  מסעו  תיאור  חלקים:  שני  בן  חיבור 
העם  חיי  על  כללית  ו"השקפה  במקום  היהודית  הקהילה 

האמריקני ועל חיי היהודים שמה". 
2. ספר היהודים והיהדות בנויארק, מאת משה וויינבערגער. חלק 
היהודית  הקהילה  חיי  תיאור   .]1887[ תרמ"ז  ניו-יורק,  ראשון. 
בניו-יורק. "הכנס]ו[ת הספר קדש לחברת מחזיקי ת"ת ]תלמוד 
 62 ,52 ,IV ,]6[ .גולדמן 1093. שני החיבורים כרוכים יחד ."]תורה
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 כרך  עמ',   124  ,XII  ,]1[  ;]66 ]צ"ל 

חותמות. חיתוך שוליים עם פגיעה בטקסט במספר עמודים.

פתיחה: $300

284. “Romania and America” / "Book of Jews 
and Judaism in New York" – Two Compositions, 
1874-1887

1. "Romania and America…my travels in Romania,…
and a guide for going to America…", by Aharon 
Yehudah Leib Horowitz. Berlin, 1874.
Composition consisting of two parts: depiction of 
the author's journey to Romania and the state of the 
Jewish community there and "a general view of life 
of the American people and life of Jews there".
2. "Jews and Judaism in New York", by Moshe 
Weinberger. Part one. New-York, 1887. A description 
of Orthodox Jewish life in New-York. Issued to benefit 
the publisher, “Machzikei Talmud Torah”. Goldman 
1093. Both compositions are bound together. [6], IV, 52, 
62 [should be 66]; [1], XII, 124 pp, volume: 17.5 cm. Good 
condition. Stains. Ink stamps. Chopped edges with text 
loss on some pages.

Opening price: $300

"אוהב  חברת   – בבית-כנסת  מקום  לרכישת  שטר   .285
צדק" – ניו-יורק, 1893

תעודה גדולה, שטר ע"ס 100 דולרים, לרכישת מושב בבית הכנסת 
על-שם  בניו-יורק,  הונגריה  יוצאי  של  צדק"  "אוהב  קהלת  של 
אלתר גוטליב )Alter Gottlieb(. ניו-יורק, אוקטובר 1893. אנגלית.
עם חתימותיהם של גוטליב הנ"ל, נשיא הקהלה וחברים נוספים. 
ההונגרית  )OZ = Ohab Zedek(, הקהלה  צדק"  "אוהב  קהלת 
הראשונה בניו-יורק, נוסדה בשנת 1873. בבית הכנסת של הקהלה 
שימש יוסל'ה רוזנבלט כחזן במשך כ-15 שנים. 35.5X45.5 ס"מ. 
מצב בינוני. קרעים משוקמים שיקום מקצועי. סימני קיפול רבים 

וכתמים. מודבקת חלקית לקרטון. 

פתיחה: $300

285. Purchase Bill – Seat in a Synagogue – "Ohab 
Zedek" Society – New-York, 1893

Large certificate, 100$ bill, for purchase of a seat 
in the "Ohab Zedek" congregation synagogue of 
Hungarian Jews in New-York, on behalf of Alter 
Gottlieb. New-York, October 1893. English.
Signatures of Gottlieb, congregation's president 
and others. Ohab Zedek (OZ), the first Hungarian 
congregation in New-York, was founded in 1873. Yosale 
Rosenblat served as a cantor of the synagogue for 15 
years. 35.5X45.5 cm. Fair condition. Professionally restored 
tears. Many folding marks and stains. Partly pasted to 
cardboard.

Opening price: $300

284
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"ניו-יורק אחוזה א'", 1932  286. תעודת-מניה – חברת 
– רעננה

 ."New York Achooza Aleph, inc." תעודת-מניה של חברת
ניו-יורק, 1932. אנגלית.

בתחתית המניה חתימות הנשיא יששכר לוין וסגן הנשיא הימן 
רוזנברוג )Rosenbrog(. חברת "אחוזה א' ניו- יורק" נוסדה בניו-

יורק בשנת 1912, במטרה ליצור התיישבות יהודית בארץ ישראל. 
חברי  הבינוני,  המעמד  בני  אמריקנים  יהודים  נמנו  חבריה  עם 
"פועלי ציון" וכמה יהודים תימנים. בשנת 1921, הקימה החברה 
סימני  קרעים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5X26.5 רעננה.  היישוב  את 

קיפול. שרידי חותמת וחור בפינה השמאלית התחתונה. 

פתיחה: $250

286. Share Certificate – "New-York Achooza 
Aleph inc." 1932 – Ra'anana

Share certificate of "New York Achooza Aleph, inc".. 
New-York, 1932. English.
Signatures of president Issachar Levin and vice president 
Heiman Rosenbrog appear on the bottom of the share. 
"New York Achooza Aleph, inc." was founded in New-
York in 1912, in order to assist in settlement of Jews in 
Eretz Israel. Members were middle class American Jews, 
members of "Po'alei Zion" and some Yemenite Jews. In 
1921, the society established Ra'anana. 20.5X26.5 cm. 
Fair condition. Tears, folding marks. Ink stamp remnants and 
a hole on lower left corner.

Opening price: $250 

287. "לכבוד ימים נוראים" – כרוז לרגל השנה החדשה - 
ארגנטינה, 1907

"לכבוד ימים נוראים ולכבוד ראש השנה אראנזשירט דיא גרופפע 
המדרש  "בית  מתפללי  עבור  מודפס  כרוז  פריינד",  ארבייטער 
פון דער יוניאן גענעראל" בבואנוס איירס. בואנוס איירס, 1907. 

יידיש. 
והימים הנוראים, קורא  נדפס לרגל השנה החדשה  הכרוז, אשר 
ברוח  בארגנטינה,  היהודים  הפועלים  של  מצבם  להטבת  לפעול 
קמטים  קיפול,  סימני  בינוני.  מצב  ס"מ.   18.5X38 הסוציאליזם. 

וקרעים, עם פגיעה קלה בטקסט. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

287. "For High Holidays" – Notice for the New 
Year – Argentina, 1907

"For the High Holidays and the New Year aronzshirt 
di grupe arbayter fraynd", printed notice for "Beit 
HaMidrash fun der union general" in Buenos Aires. 
Buenos Aires, 1907. Yiddish.
The notice, printed for the New Year and for the 
High Holidays, calls for action to improve the state of 
Jewish workers in Argentina, in the spirit of socialism. 
18.5X38 cm. Fair condition. Folding marks, creases and 
tears, minor damage to text. Ex-library copy.

Opening price: $250
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 – באמעריקא"  ישראל  "ספרת   - דיינארד  אפרים   .288
מאמרים ורשימת הספרים העבריים אשר נדפסו באמריקה 

– הקדשת המחבר 

שונים.  מאמרים  ראשונה,  מחלקה  באמעריקא,  ישראל  ספרת 
שנדפסו  בעברית  ישראל  ספרי  כל  רשימת  שניה,  מחלקה 
ניו- דיינארד.  אפרים  מאת  היום,  עד  תצ"ה  משנת  באמעריקא 

יורק-יפו, תרע"ג ]1913[. נדפס ב-250 עותקים.
חיבור בן שני חלקים מאת הביבליוגרף, הסופר וסוחר הספרים 
כולל  בניו-יורק(  נדפס  )אשר  הראשון  החלק  דיינארד.  אפרים 
מאמרים בנושא הספרות העברית, השפה העברית, ארץ ישראל, 
שער  ולו  אתין,  א.  בדפוס  ביפו  נדפס  )אשר  השני  החלק  ועוד. 
נפרד( כולל רשימה של הספרים העבריים אשר נדפסו באמריקה 

בשנים תצ"ה-תרע"א ]1735-1911[. 
אהבה  "מזכרת  דיינארד:  של  בכתב-ידו  הקדשה  הפורזץ  בדף 
לידידי הגביר המשכיל המפואר האדון מר קפלן נ"י מאת המחבר 
אפרים דיינארד". פח, ]2[, 110 עמ', 22.5 ס"מ. נדפס על שני סוגי 
נייר שונים. מצב טוב-בינוני. ללא מעטפת. נקבי עש קלים, מעט 
ספריה  עותק  בכריכה.  פגמים  מנותקים.  דפים  מספר  כתמים. 

לשעבר. 

פתיחה: $300

288. Ephraim Deinard – "Safrut Israel BeAmerika" 
– Essays and a List of Hebrew Book Printed in 
America – Author's Dedication

Safrut Israel BeAmerika (Hebrew literature in 
America), by Ephraim Deinard. New-York-Jaffa, 
[1913]. Printed in 250 copies.
Composition in two parts by the bibliographer, 
author and book seller Ephraim Deinard. The first 
part (printed in New-York) includes essays about 
Hebrew literature, Hebrew language, Eretz Israel 
and more. The second part (printed in Jaffa by E. Etin 
printing press, with a separate title page) includes a 
list of all Hebrew books printed in America between 
the years 1735-1911. A dedication handwritten by 
Deinard appears on the endpaper: "A souvenir of 
love to my friend the honorable scholar Mr. Kaplan 
from the author Ephraim Deinard" (Hebrew). 88, [2], 
110 pp, 22.5 cm. Printed on two different kinds of paper. 
Good-fair condition. No wrappers. Slight worming, minor 
stains. Several detached leaves. Damages to binding. Ex-
library copy.

Opening price: $300

289. "ספר הפלוידערזאק" – אפרים דיינארד – ניו-יורק, 
1890

ספר הפלוידערזאק או מאורת צפעונים, גאזעטא ]עתון[ כללית 
בבאלטונאווקא.  הכולל  הגיזעטניק  אצל  נדפס  כל העולם...  בעד 

]מאת אפרים דיינארד[. ]ניו-יורק, 1890[. 
חיבור הומוריסטי סאטירי, הבנוי כלקט מאמרים מתוך העתונות 
שמו(.  בעילום  )נדפס  דיינרד  אפרים  מאת  בארה"ב,  העברית 

מלווה שש קריקטורות. 
אספן  עברי,  וסופר  ביבליוגרף   -  )1846-1930( דיינארד  אפרים 
ספרים וסוחר ספרים; מגדולי הביבליוגרפים העבריים של העת 
החדשה. היסטוריון ופולמוסן; דיינארד נחשב כסופר פרובוקטור, 
הכותב ללא עכבות בנושאים שנויים במחלוקת. תחילת עבודתו 
יהודי  הפנימית,  רוסיה  יהודי  תולדות  אודות  היתה  הספרותית 
של  התשעים  בשנות  לארה"ב  מרוסיה  היגר  והקראים.  קרים 
המאה ה-19. 100 עמ', ]6[ לוחות-קריקטורות. 15.5 ס"מ. מצב 
מן  חלק  בעמוד שער ובדף האחרון.  בעיקר  בינוני-טוב. קרעים, 

הלוחות מנותקים ופגומים. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

289. "Sefer HaPloiderzak"– Ephraim Deinard – 
New-York, 1890

Sefer HaPloiderzak or Me'urat HaTzifonim, general 
gazette [paper] for all of the world…printed by the 
gazetnik in Baltonavka. [By Ephraim Deinard]. [New-
York, 1890].
A satiric account and caricature of contemporary 
Jewish newspapers in the United States by Ephraim 
Deinard (printed anonymously). With six caricatures.
Ephraim Deinard (1846-1930) – Jewish bibliographer 
and author, book collector and book dealer was one 
of the great Hebrew bibliographers in modern times. 
An historian and polemicist; Deinard was considered 
a provocateur who wrote with no inhibitions about 
controversial topics. He started his literary work 
writing about the history of Jews in inner Russia, 
Crimea and the Karaites. Emigrated from Russia to 
the USA in 1890s. 100 pp, [6] caricature plates. 15.5 cm. 
Fair-good condition. Tears, mainly to title page and to last 
page. Some plates are detached and damaged. Ex-library 
copy.

Opening price: $250
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290. "שאלת היהודים" – ארה"ב, 1893

שאלת היהודים, מאת ר. ב. רפאל. דפוס אפרים דיינארד, ]ניוארק 
/ Newark[, תרנ"ג ]1893[. שער נפרד לחלק השני: "נחלת אבות". 
בחברה  במצבם  ובפרט  היהודים,  של  במצבם  העוסק  חיבור 
הנוצרית ובאנטישמיות, ויוצא כנגד התנועה הרפורמית. המחבר 
ישראל תאפשר  בארץ  יהודית  מדינה  של  רק הקמתה  כי  קובע 
לעם היהודי להתגונן מאנטישמיות ולחיות חיים רוחניים, וקורא 

ליהודי ארה"ב לרכוש אדמות בארץ ישראל.
"ציון  בשם  המחבר  מאת  שיר  ובו  מקופל  לוח  השער  דף  לפני 
ישראל.  לארץ  אמריקה  יהודי  של  ביחסם  העוסק  ואמעריקא", 
מעליו איור בו נראית דמות יהודי נודד, נושא על גבו ספר תורה, 
דקלים  עם  ארץ-ישראלי  נוף  וברקע  לאמריקה,  מועדות  פניו 
על  ונמנה  לאמריקה  היגר  ליטא,  ישיבות  חניך  וגמלים. המחבר, 
"חובבי ציון" בעיר פיטסבורג. ]1[ לוח מקופל, VIII ,224 עמ', 22.5 
ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. קרעים בכריכה ובלוח שבתחילת 

הספר. עותק ספריה לשעבר. 
גולדמן מס' 939. 

פתיחה: $250

290. "The Jewish Question" – USA, 1893

The Jewish Question, by R.B. Raphael. Ephraim 
Deinard printing press, [Newark], 1893. A separate 
title page for the second part "Nachlat Avot".
A book dealing with the state of Jews in general, and 
their status in Christian and anti-Semitic societies. 
The essay criticizes the Reform movement in Judaism. 
The author states that only the establishment of a 
Jewish state in Eretz Israel will allow Jews to protect 
themselves against anti-Semitism and live a spiritual 
life, and calls Jews in the USA to buy lands in Eretz 
Israel.
Preceding the title page is a folded plate with a 
poem by the author - "Zion and America", about the 
attitude of American Jews to Eretz Israel. Above it 
appears an illustration of a wandering Jew, a Torah 
on his back, facing America, and in the background is 
an Eretz Israeli view with camels and palm trees. The 
author, disciple of Lithuanian Yeshivot, immigrated 
to America and was a member of "Hovevei Zion" in 
Pittsburg. 
[1] folded plate, 224, VIII pp, 22.5 cm. Good condition. 
Stains and creases. Tears to binding and to folded plate. 
Ex-library copy.
Goldman no. 939.

Opening price: $250 

291. "הכוס" – נפתלי הרץ אימבר – תרגום עברי לשיריו 
של עומר כיאם – ניו-יורק, 1905

הכוס, מאת המשורר הפרסי הנודע לתהלה אמר קיים. מתורגם 
 S. דפוס  התקוה".  "בעל  אימבער  הערץ  נפתלי  מאת  עברית 

Levine, ניו-יורק, ]1905?[. אנגלית ועברית. 
"הכוס", שירים מאת עומר כיאם בתרגום עברי מאת נפתלי הרץ 

אימבר. מלווים בתרגום אנגלי מאת אדוארד פיצג'רלד.
לכבוד  אימבר  הרץ  מאת  הקדשה  מודפסים  החוברת  בתחילת 
 Joseph מאת  הקדמה  )אנגלית(,  סולצברגר  מאיר  השופט 
Jacobs ושיר מאת George Alexander Kohut, "לנפתלי הרץ 

אימבר". 
"התקווה",  מחבר   ,)1856-1909( אימבר  הרץ  נפתלי  המשורר 
על  לעברית.  כיאם  עומר  של  שיריו  את  לתרגם  הראשון  היה 

זו  בתקופה  בניו-יורק.  שהותו  בעת  ימיו,  בערוב  שקד  התרגום 
היה מחוסר כל, וחי מקצבה חודשית אשר העניק לו השופט מאיר 
סולצברגר, אשר לו הקדיש את הספר שלפנינו. XIV, ]1[, 42 עמ' 
]ללא הפורטרט שבפתח הספר[, 19 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים 
וקרעים. מעט כתמים בדף השער. עותק ספריה לשעבר. כריכת 

קרטון. תו-ספר.
גולדמן 435.

פתיחה: $250

290

291



162  |  יוני 2015  

291. "HaKoss" – Naphtali Herz Imber – Hebrew 
Translation of the Rubaiyat of Omar Khayyam – 
New-York, 1905

"HaKoss" / The Rubaiyat of Omar Khayyam. Translated 
into Hebrew by Naphtali Herz Imber "author of 
HaTikva". New-York: S. Levine, [1905?]. English and 
Hebrew.
Poems by Omar Khayyam translated into Hebrew 
by Naphtali Herz Imber. Accompanied by an English 
translation by Edward Fitzgerald. The book opens 
with a printed dedication by Herz Imber to Judge 
Mayer Sulzberger (English), foreword by Joseph 
Jacobs and a poem by George Alexander Kohut "for 
Naphtali Herz Imber".
The poet Naphtali Herz Imber (1856-1909), composer 
of "HaTikva", was the first to translate poems by Omar 
Khayyam into Hebrew. He worked diligently on the 
translation at an old age, while staying in New-York. 
At the time he was penniless and lived on a monthly 
allowance donated by Judge Mayer Sulzberger, to 
whom he dedicated this book. 
XIV, [1], 42 pp [missing a portrait at the beginning of the 
book]. 19 cm. Good condition. Minor creases and tears. 
Occasional stains on title page. Ex-library copy. Cardboard 
covers. Ex-Libris label.
Goldman 435.

Opening price: $250

292. דו"ח מכינוס חברת "כל ישראל חברים" – ניו-יורק, 
1903

גענעראל  דיא  פון  בעריכט  איין  חברים,  ישראל  כל  חברת 
פאריז,  אין  געווארען  אבגעהאלטען  איז  וועלכע  פערזאממלונג 
אפריל 1903. הוצאת סניף כי"ח בניו-יורק, ברוקלין ]1903[. יידיש. 
דו"ח מכינוס חברת "כל ישראל חברים" בפריז, אפריל 1903. ]1[ 
דף, 41, ]1[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קמטים וקרעים. 
ונייר-דבק.  נייר  בהדבקת  ומחוזקת  קרועה  הקדמית  המעטפת 
נייר-דבק בשדרה, בעמוד הראשון ובאחרון. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

292. Report of "Alliance Israelite Universelle" 
Convention – New-York, 1903

Kol Israel Khaverim, ayn berikht fun de generale 
farzamlung velkhe iz obgehalten gevern in Paris, 
April 1903. Published by Alliance branch in New-York, 
Brooklyn, [1903]. Yiddish.
Report of a convention of "Alliance Israelite 
Universelle" in Paris, April 1903. [1] leaf, 41, [1] pp, 21.5 
cm. Fair condition. Stains, creases and tears. Front cover 
torn and fastened with pasted paper and adhesive tape. 
Adhesive tape on spine, first and last pages. Ex-library copy.

Opening price: $300

293. "המורה" / "אלבום עברי" – ניו-יורק, 1894-1905

שתי חוברות בעריכת משה גולדמן. ניו-יורק, 1894-1905. 
1. המורה, מכתב עתי חדשי מ]ו[קדש למדע ולספרות ישראל... 
תרנ"ד  ניו-יורק,  גאלדמאן.  ]משה[  מ.  ידי  על  לאור  ויוצא  נערך 

]1894[. חוברת א' )לא נדפסו חוברות נוספות(.
מקרא  חינוך,  בנושאי  ומכתמים,  חידות  סיפורים  מאמרים, 
ותלמוד, ועוד. בסוף החוברת: "אוצר השמות אשר בכתבי הקדש" 
)עם שער נפרד(. ]2[, 32, עמ', ]1[ דף, 12 עמודות, 22 ס"מ. מצב 
ומשוקם.  קרוע  השער  דף  קלים.  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני. 

כריכת קרטון פשוטה. עותק ספריה לשעבר. 

 The Hebrew Album of Prominent Israelites of  .2
"ַהְלאֹם"  ]כתב העת[  לקוראי  – אלבום עברי, תשורה   America
שנת תרס"ה, יוצא לאור על-ידי מ. ]משה[ גאלדמאנן. ניו-יורק, 

תרס"ה ]1905[. עברית ואנגלית.
)נדיבים,  באמריקה  יהודיים  אנשי-שם  של  קצרות  ביוגרפיות 
רבנים, פרופסורים, ציונים, מו"לים, שופטים, סנטורים וסופרים(, 
לצד לוחות עם תמונותיהם. 24 עמ' + ]15[ לוחות פורטרטים, 23 
חלקית  מנותקת  כריכה  קלים.  ופגמים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ. 

)עם פגמים(. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $300

293. "HaMoreh" / "The Hebrew Album of 
Prominent Israelites of America" – New-York, 
1894-1905

Two booklets edited by Moshe Goldman. New-York, 
1894-1905.
1. HaMoreh [The Teacher], monthly periodical 
dedicated to science and Hebrew literature…edited 
and published by M. [Moshe] Goldman. New-York, 
1894. Hebrew. Booklet A (no other booklets printed). 
Essays, stories, riddles and epigrams concerning 
education, bible and Talmud, and more. At the end 
of the booklet: "Otzar HaShemot asher BeKitvei 
HaKodesh" (separate title page). [2], 32 pp, [1] leaf, 12 
columns, 22 cm. Good-fair condition. Stains, minor tears. 
Title page torn and restored. Simple cardboard covers. Ex-
library copy.
2. The Hebrew Album of Prominent Israelites of 
America – "gift for readers of [the periodical] 
'HaLe'om'", published by M. [Moshe] Goldman. New-
York, 1905. Hebrew and English.
Short biographies of famous Jews in America 
(philanthropists, rabbis, professors, Zionists, 
publishers, judges, senators and authors), with 
portrait photo plates. 24 pp + [15] portrait plates, 23 
cm. Good condition. Stains and minor damages. Binding 
partly detached (damaged). Ex-library copy.

Opening price: $300
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294. אוצר התמונות – מאה וחמישים תמונות רבני ישראל 
– ניו-יורק, 1909

אוצר התמונות, כולל מאה וחמשים תמונות של גדולי עמנו נושאי 
לאור  ויצאו  נאספו  יהודה.  בנפוצות  העברית  והדת  התורה  דגל 
על ידי בן-ציון בהר"ר משה אייזענשטאדט. דפוס רביץ וסוקולוב, 

ניו-יורק, תרס"ט )1909(. שער נוסף באנגלית. 
ר' עקיבא איגר, צבי הירש אשכנזי,  דיוקנאות רבנים, ובהם   150
יצחק ברנייס, הרש"ר הירש, ברוך מרדכי ליבשיץ, אברהם שמואל 
בנימין סופר, שמואל סלאנט, יהודה לייב צירלסון, ורבים אחרים. 
כולל רשימה אלפביתית של הרבנים עם טקסט קצר אודות כל 
]3[ דף, ]5[-8 עמ', ]1[ דף, ]22[ דפי לוחות, ]1[ דף.  אחד מהם. 
31 ס"מ. מצב בינוני. כריכה במצב בינוני-גרוע, מנותקת וקרועה. 
"מחזיקי  חותמות  בשוליים.  קרעים  כתמים,  מנותקים,  דפים 

ספרות ישראל באמריקה". 

פתיחה: $300

294. Otzar Hatmunoth – One Hundred and Fifty 
Portraits of Rabbis of Israel – New-York, 1909

Otzar Hatmunoth, one hundred and fifty portraits 
of famous orthodox rabbis of Israel. Gathered and 
published by Ben-Zion Moshe Eisenstadt. Ravitz and 
Sokoloff printing press, New-York, 1909. Hebrew, 
with an additional title page in English.
150 Portraits of rabbis, among them R' Akiva Eiger, 
Zvi Hirsch Ashkenazi, Isaac Bernays, R' Shimshon ben 
Raphael Hirsch, Baruch Mordechai Livshitz, Avraham 
Shmuel Binyamin Sofer, Shmuel Salant, Yehuda Leib 
Tzirelson, and many others. Includes an alphabetic 
list of the rabbis and a short text about each one. [3] 
leaves, [5]-8 pp, [1] leaf, [22] plates, [1] leaf. 31 cm. Fair 
condition. Binding in fair-poor condition, detached and 
torn. Detached leaves, stains, tears at margins. Ink stamps 
of "Machzikey Safrut Israel BeAmerica".

Opening price: $300 

יורק,  ניו   – לעת"  "מעת   / לחדשים"  "המודיע   .295
1900-1902

לקט גליונות כתבי-העת "המודיע לחדשים" ו"מעת לעת". ניו-
יורק, 1900-1902. 

בעריכת  ירחון   ,)Monthly Intelligencer( לחדשים  1. המודיע 
הערמאן ראזנטהאל וא.ח. ראזענבערג. ניו-יורק, 1900-1902.

וברוסיה,  באמריקה  היהודית  הקהילה  יהדות,  בנושא  ירחון 
התנועה הציונית, חינוך, ספרות ועוד. 

)אוקטובר  תרס"א  תשרי-אב  הראשונה,  השנה  גליונות  כרך   ·
מספור  ס"מ.   22 כרך  עניינים.  תוכן  עם   .)1901 אוגוסט   -  1900

עמודים רציף. חלק מן הגליונות ללא עטיפות או ללא שערים. 
· גליונות מס' 1-3 מן השנה השניה. טבת-אדר תרס"ב )ינואר-
מרץ 1902(. גליונות השנה השניה נערכו בידי א.ח. רוזנברג בלבד. 
נוספת:  חוברת  כרוכה  הראשונה  השנה  גליונות  כרך  בסוף   .2
יודיסאן  שלמה  בעריכת  ולספרות",  לחכמה  קבץ  לעת,  "מעת 
קובץ   .)1900( תרס"א  תשרי  ני-יורק,  טורבערג.  הכהן  ופנחס 

ראשון )יתכן ולא נדפסו חוברות נוספות(. 
מצב משתנה. קרעים, דפים מנותקים. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $300 

295. "Hamodia LaChodashim" / "Me'et Le'et" – 
New-York, 1900-1902

Collection of issues of the periodicals "Hamodia 
LaChodashim" and "Me'et Le'et", New-York, 1900-1902.
1. Hamodia LaChodashim (Monthly Intelligencer), 
monthly periodical edited by Herman Rosenthal and 
A.H. Rosenberg. New-York, 1900-1902.
Monthly periodical dealing with Judaism, Jewish 
congregations in America and in Russia, Zionist 
movement, education, literature and more.

· Volume of first year issues, (October 1900 – August 
1901). With table of contents. 22 cm. Consecutive 
pagination. Some issues with no wrappers or title pages.

· Second year issues: no. 1-3. (January-March 1902). 
edited by A.H. Rosenberg only.
2. An additional brochure is bound at the end of 
the first year issues volume: "Me'et Le'et, kovetz 
Lechochma ulesifrut", edited by Shlomo Yudisan and 
Pinchas Hacohen Turberg. New-York, Tishrei 1900. 
First issue (apparently no other issues were printed).
Condition varies. Tears, detached leaves. Ex-library copy.

Opening price: $300
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ניו-יורק,   – ולספרות  למדע  עת  כתב   – "הלאום"   .296
1902-1903

ישראל,  ולספרות  למדע  מ]ו[קדש  חדשי  עתי  מכתב  הלא]ו[ם, 
נערך ויוצא לאור על ידי מ. ]משה[ גאלדמאנן ]גולדמן[. ניו-יורק, 

דצמבר 1902 עד נובמבר 1903. 
כרך גליונות השנה השניה: חוברות 1-12. 

ישיבת  חניך   ,)1863-1918( גולדמן  הכהן  משה  "הלאום",  עורך 
וולוז'ין, הגיע לארה"ב בשנת 1890 ועסק בה בהוראה ובעיתונות. 
היה חלוץ העיתונות העברית היומית באמריקה )"המורה, "היום" 
לכלל הסופרים העבריים  "הלאום" שימש אכסניה  ועוד(. עתונו 
המשמרת  ומצעירי  ההשכלה  דור  סופרי  משרידי  באמריקה, 
החדשה כאחד. כרך 25 ס"מ. מצב כללי טוב. שני הדפים האחרונים 
קרועים ומנותקים. כריכה בלויה ומנותקת. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

296. "HaLeom" – Periodical for Science and 
Literature – New-York, 1902-1903

HaLeom, monthly periodical dedicated to science 
and Jewish literature, edited and published by M. 
[Moshe] Goldmann. New-York, December 1902 until 
November 1903.
Volume of second year issues: issues no. 1-12.
Editor of "HaLe'om", Moshe Hacohen Goldman 
(1863-1918), studied at Volozhyn Yeshiva, arrived in 
the United States in 1890 and worked as a teacher 
and journalist. He was a pioneer of daily Hebrew 
newspapers in America ("HaMoreh", "HaYom" and 
more). His paper "HaLe'om" hosted all of the Hebrew 
writers in America; the last authors of the Haskalah 
and the first authors of the new generation. Volume, 
25 cm. Overall good condition. Last two leaves – torn and 
detached. Binding worn and detached. Ex-library copy.

Opening price: $250

297. "דער קיבעצער" / "דער גרויסער קונדס" - כתב-עת 
להומור וסאטירה - ניו-יורק, 1908-1922

דער קיבעצער... אילוסטרירטער זשורנאל פיר הומאר, וויטץ און 
ניו- / דער גרויסער קונדס. כתב-עת להומור וסאטירה.  קיבעץ 

יורק, 1908-1922. יידיש. שלושה כרכים. 
כרך א: אפריל 1908 עד ינואר 1910 )תחת השם "דער קיבעצער"(. 
גליונות 1-3, 5-8, 10-21, גליון מיוחד לשמחת תורה, 23-28, 

 .33 ,30-31
כרך ב: ינואר 1910 עד ינואר 1911. "דער גרויסער קונדס": גליונות 

1-9, 11, 19-20, 29-31, "דער קיבעצער": גליון מס' 56.
ו-40   ,)1917 )מרץ   13 גליונות  קונדס":  גרויסער  "דער  ג:  כרך 

)ספטמבר 1922(.
וסאטירה,  להומור  כתב-עת  קונדס",  גרויסער  "דער  כתב-העת 
כתב-העת  רבים.  הומוריסטיים  ואיורים  קריקטורות  מלווה 
)דער  טונקל  יוסף  היהודי  והסטיריקן  ההומוריסט  על-ידי  נוסד 
הראשונים  גליונותיו   ,1908-1927 בשנים  אור  וראה  טונקעלער( 

ראו אור תחת השם "דער קיבעצער".
)חלקם  וקרעים  כתמים  משתנה.  מצב  ס"מ.   35 כרכים,  שלושה 

משוקמים(. כריכות חדשות, נאות. 

פתיחה: $400

297. "Der Kibetser" / "Der groyser Kundes" – 
Periodical for Humor and Satire – New-York, 
1908-1922

Der kibitzer…ilustrirter dzurnal far humor, wits un 
kibets / der groyser kundes. Periodical for humor and 
satire. New-York, 1908-1922, Yiddish. Three volumes.
Volume 1: April 1908 through January 1910 (under 
the title "Der kibitzer"). Issues 1-3, 5-8, 10-21, special 
issue for Simchat Torah, 23-28, 30-31, 33.
Volume 2: January 1910 through January 1911. "Der 
groyser kundes": issues 1-9, 11, 19-20, 29-31, "Der 
kibitzer": issue no. 56.
Volume 3: "Der groyser kundes" issues 13 (March 
1917) and 40 (September 1922).
"Der groyser kundes", periodical for humor and 
satire, with numerous humorous caricatures and 
illustrations. The periodical was founded by Jewish 
humorist and satirist Joseph Tunkel (der tunkeler) and 
was published throughout 1908-1927. The first issues 
were published under the title "Der kibitzer".
Three volumes, 35 cm. Condition varies. Stains and tears 
(some restored). New bindings.

Opening price: $400
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298. ספר דרשות לבר מצוה – ניו-יורק

בר-מצוה רעדעס, א זאמלונג פון פערשיעדענע בר מצוה רעדעס 
איבערזעטצונג,  ענגלישער  מיט  העברעאיש  און  אידיש  אין 
קאמפאני,  פאבלישינג  היברו  זליקוביץ.  גצל  פרופסור  בעריכת 

ניו-יורק, ]שנות ה-20[. יידיש, עברית ואנגלית.
מקבץ של 25 דרשות לבר מצוה, ערוכות ומסוגננות על ידי מיטב 
הנואמים והסופרים של אותה תקופה. 91, 91, 92-95, ]7[ עמ', 
20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קמטים, כריכה בלויה מנותקת 

חלקית. 

פתיחה: $250

298. Book of Sermons for a Bar Mitzva – New-
York

Bar Mitzva redes, a zamlung fun farshidene Bar Mitzva 
redes in yidish un hebreish mit englisher iberzetsung, 
edited by Prof. Getzel Zelikovich. Hebrew Publishing 
Company, New-York, [1920s]. Yiddish, Hebrew and 
English.
25 Bar Mitzva sermons, edited and stylized by the best 
orators and authors of the period. 91, 91, 92-95, [7] 
pp, 20 cm. Fair-good condition. Stains, creases, binding 
worn and partly detached.

Opening price: $250

299. "הבאור והתמונה" – ספר בנושא קבלה – ניו-יורק, 
1859

 Explication of an Engraving Called The Origin of the
 Rites and Worship of the Hebrews, Together with
 Remarks on Creation, and a Brief Account of Some
Observances and Their Symbolical Signification; הבאור 
ד'  המושלם  ידי  על  לאור  יצא  והאמונה,  הבריאה  על  והתמונה 
ראזענבערג בפאריז הבירה ועתה נדפס מחדש עם איזה הערות 
וולף  וציורים. תרגום מצרפתית מאת מקס  והעתקות  וחקירות 
)Max Wolff(. נדפס במשרדי "Jewish Messanger". ניו-יורק, 

1859. אנגלית. שער נוסף בעברית. 
 Origin of the בשנת 1851 התפרסמה בצרפת ליטוגרפיה בשם
]"קיצור מקור אמונת   Rites and Worship of the Hebrews
רוזנברג  ד'  ד"ר  בידי  לאור  יצאה  אשר  הליטוגרפיה,  עברים"[. 
מפריז, התבססה במידה רבה על "ספר יצירה" וכללה מוטיבים 
קבליים רבים. לאור מורכבות הדימויים אשר שולבו בליטוגרפיה, 
הקבליים.  ומקורותיהם  הדימויים  באור  ובו  ספר  עמה  פורסם 

לפנינו תרגום אנגלי לאותו ספר, מאת מקס וולף )1839-1884(, 
חזן ורב בקהילת "אוהבי שלום" בבוסטון. 

בעברית  שירים  וכן  הספירות,  עשר  של  תרשים  מלווה  הספר 
מאת וולף. זהו הספר הראשון הכולל שירה עברית מקורית אשר 
נדפס בארה"ב. 10, ]1[, 11-112 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

קרעים בשני דפים. פגמים בכריכה. 
גולדמן מס' 1015. סינגרמן 1599. 

פתיחה: $250

299. Explication of an Engraving Called the 
Origin of the Rites and Worship of the Hebrews 
– Kabbalah – New-York, 1859

Explication of an Engraving Called the Origin of the 
Rites and Worship of the Hebrews, Together with 
Remarks on Creation, and a Brief Account of some 
Observances and their Symbolical Signification. 
"From the original French of D. Rosenberg, of Paris. 
With additional remarks and investigations, notes 
and diagrams, by Max Wolff". New-York: Printed At 
the Office Of The "jewish Messenger", 1859. English. 
Additional title page in Hebrew.
In 1851 a lithograph was published in France – 
"Origin of the Rites and Worship of the Hebrews". 
The lithograph, published by Dr. D. Rosenberg of 
Paris, was to a large extent based on "Sefer Yetzira" 
and included many Kabbalistic motifs. Considering 
the complexity of the images integrated into the 
lithograph, a book was published concurrently 
explaining the images and their Kabbalistic sources. 
Presented is an English translation of that book, by 
Max Wolff (1839-1884), cantor and rabbi in "Ohavei 
Shalom" congregation in Boston.
The book is accompanied by an illustration - Table 
of the Ten Kabbalistic Spheres - and Hebrew poems 
by Wolff. This is the first book with original Hebrew 
poetry printed in the USA. 10, [1], 11-112 pp, 18 cm. 
Good condition. Stains. Tears to two leaves. Damages to 
binding. 
Goldman no. 1015. Singerman 1599.

Opening price: $250

הזוהר  וקדמוניות  גבירול  אבן  כתבי  בנושא  מחקר   .300
והקבלה – פילדלפיה, 1888 – עותק חתום וממוספר

 Qabbalah, The Philosophical Writings of Solomon Ben
 Yehudah Ibn Gabirol or Avicebron... also an ancient
 lodge of initiates translated from the Zohar, and an
 abstract of an essay upon the Chinese qabbalah… by

 .Isaac Myer. הוצאת המחבר, פילדלפיה, 1888. אנגלית. 
אבן  שלמה  של  הפילוסופיים  לכתביו  המוקדש  מקיף  מחקר 
תורת  של  ולקדמוניותם  חיים"  "מקור  החשוב  לחיבורו  גבירול, 

הקבלה וספר הזוהר, עם עשרות לוחות איורים.
מהדורה מפוארת, פורמט גדול, עם שוליים רחבים וחיתוך דפים 
עותק  המחבר;  בהוצאת  עותקים  ב-150  נדפס  מוזהב.  עליון 
יד  בידי המחבר. הערות רבות בכתב  והוא חתום   97 זה מספרו 
ציטוטים  ובה  זהה  כותר  הנושאת  חוברת  מצורפת  )בעפרון(. 
ממאמרי ביקורת שנכתבו על חיבורו של מאייר ומכתבי תגובה 
ס"מ.   35.5 עמ',   499  ,XXIV שונים.  ומאנשים  מחוקרים  שקיבל 
חוברת  בכריכה.  פגמים ובלאי  הדפים,  בשולי  קרעים  טוב.  מצב 

]16[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים. 
סינגרמן 3716.

פתיחה: $750
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300. Study of Ibn Gvirol's Writings and 
the Antiquity of the Zohar and Kabbalah – 
Philadelphia, 1888 – Signed and Numbered Copy

Qabbalah, The Philosophical Writings of Solomon Ben 
Yehudah Ibn Gabirol or Avicebron... also an ancient 
lodge of initiates translated from the Zohar, and an 
abstract of an essay upon the Chinese qabbalah… 
by Isaac Myer.  Published by the author, Philadelphia, 
1888. English.
A comprehensive study dedicated to the philosophic 
writings of Shlomo Ibn Gvirol, including his important 
composition "Mekor Haim" and the Zohar and 
Qabbalah ancient sources, with dozens of illustrated 
plates.
An elegant large format edition, with wide margins 
and gilt upper edges. Copy no 97 from an edition 
of 150 copies; signed by the author. Numerous 
comments handwritten (in pencil). Enclosed is a 
booklet identically titled, with citations from critics as 
to Meyer’s compositions, and letters he received from 
scholars and other people. XXIV. 499 pp, 35.5 cm. Good 
condition. Tears at margins of leaves, damages and wear to 
binding. Booklet: [16] pp, 23 cm. Good condition. Stains 
and minor tears.
Singerman 3716. 

Opening price: $750

בניו-יורק,  לרבנים  ישיבה  ייסוד   – מסמכים  אוסף   .301
1908-1910 – מכתבים מרבני ניו-יורק

 Rabbinical( ישיבה  ייסוד  בנושא  ומכתבים  מסמכים  אוסף 
Seminary( לרבנים בניו-יורק ברחוב East Broadway מס' 213. 

ניו-יורק, ]1908-1910[. אנגלית ועברית. 
1.מכתב מודפס במכונת כתיבה, ממוען אל הבנקאי והנדבן יעקב 
בבית  ואב"ד  )רב  יפה  הלוי  אלחנן  שלום  הרב  מאת  שיף,  הנרי 
נוספים(  וספרים  אשל"  "פרי  מחבר  בניו-יורק,  הגדול  המדרש 
ובחתימתו. ניו-יורק, פברואר 1909. הרב יפה פונה אל שיף לאחר 
ה"ישיבה  פעילותה.  את  הפסיקה  אלחנן  יצחק  רבינו  שישיבת 
ישיבת  סגירת  לאחר  שנוצר  החלל  את  למלא  נועדה  לרבנים" 
ימים  ולא האריכה  אורתודוקסיים  רבינו אלחנן בהכשרת רבנים 

בפעילותה.
רבי  הישיבה,  מטעם  לשד"ר  שליחות  מכתבי  חמישה   .2-6

ועם  מאת  יד,  בכתב  כח  וייפוי  מכתבי-המלצה  לעוו.  דוד  חיים 
חתימות וחותמות הרבנים רבי שלום אלחנן הלוי יפה, רבי נפתלי 
רייטער, רבי אהרן גארדאן, רבי חיים שלום שחור ורבי משה ליב 

בערינשטיין. 
7. חוברת מודפסת, "פרוגרמה, ישיבה לרבנים, ניו-יורק, תרס"ט / 
 ."Curriculum, Rabbinical Seminary, New York 1909-1910

עטיפה מנותקת.
8. שלושה דפים בכתב יד, טיוטת הפרוגרמה של הישיבה לרבנים 

)מס' 7(, כסלו תרס"ט ]דצמבר 1908[. 
גודל  מצורף.  חומר  ראה  לרבנים,  הישיבה  אודות  נוסף  למידע 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $1500
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301. Documents Collection – Founding a 
Rabbinical Seminary in New-York, 1908-1910 – 
Letters from New-York Rabbis

Collection of documents and letters, concerning the 
foundation of a Rabbinical Seminary in New-York on 
213, East Broadway. [1908-1910]. English and Hebrew.
1. Typewritten letter, addressed to the banker and 
philanthropist Jacob Henri Schiff, from Rabbi Shalom 
Elhanan Halevi Yaffe (rabbi and Av Beit Din in Beit 
HaMidrash HaGadol in New-York, author of "Pri 
Eshel" and other books), and signed by him. New-
York, February 1909. Rabbi Yoffe writes to Schiff when 
Rabeinu Yitzchak Elhanan Yeshivah closed down. The 
"Rabbinical Seminary" was supposed to fill the gap 
after the Rabeinu Elhanan Yeshiva was closed, and to 
train Orthodox rabbis, but did not last long.
2-6. Five emissary letters on behalf of the Seminary, 
for Haim David Loew. Letters of recommendation 
and a handwritten power of attorney, from and with 
signatures and ink-stamps of Rabbi Shalom Elhanan 
Halevi Yoffe, Rabbi Naftali Riter, Rabbi Aharon 
Gordon, Rabbi Haim Shalom Shachor and Rabbi 
Moshe Leib Bernstein.
7. Printed booklet, "Curriculum, Rabbinical Seminary, 
New York 1909-1910". Detached cover.
8. Three handwritten leaves, draft of curriculum (no. 
7), [December 1908].
For additional information about the Rabbinical 
Seminary, see enclosed material. Size and condition 
varies.

Opening price: $1500

המחאה   / סילבר  אליעזר  הרב  של  חשבונות  פנקס   .302
לפקודת הרב אברהם יהושע השל

1. פנקס-חשבונות של ה-Central Trust Company בסינסינטי, 
של  כרבּה  כיהן  אשר  סילבר,  )אליעזר(  אל  הרב  על-שם  אוהיו. 
מתועדות  בפנקס  פטירתו.  ועד  ה-30  שנות  מראשית  העיר 
בכתב-יד תנועות כספיות של הרב סילבר מהשנים 1939-1942. 
אירופה ובין  יהדות  זו עשה הרב סילבר רבות להצלת  בתקופה 
היתר כיהן כנשיא "ועד ההצלה" האמריקני. פנקס 10 ס"מ. מצב 

בינוני. כתמים, קרעים קלים ובלאי.
רבי אליעזר סילבר )תרמ"א-תשכ"ח(, יליד ליטא, היגר לאמריקה 
בשנת 1907. היה נשיא אגודת הרבנים של ארצות הברית וקנדה 
אמריקה.  יהדות  של  המובילים  האורתודוקסים  הרבנים  ובין 
התפרסם בפעולות ההצלה שלו במלחמת העולם השנייה. מילא 
תפקידים רבניים שונים בניו יורק, פנסילבניה, מסצ'וסטס ואוהיו. 
2. המחאה על סך 150$, שניתנה מידי הרב אל )אליעזר( סילבר, 
בצדה   .1942 באוקטובר   30 השל,  יהושע  אברהם  הרב  לפקודת 
)לצד  השל  הרב  של  חתימתו  מופיעה  ההמחאה  של  האחורי 
חתימות נוספות(. 21X7.5 ס"מ. בלאי, כתמים, חירורים ושאריות 

גומיה. 
– חוקר מחשבת   )1907-1972( יהושע השל  הרב פרופ' אברהם 
ישראל ופילוסוף; מחשובי ההוגים של המחשבה היהודית הדתית 

בקרב יהדות ארצות הברית במחצית השניה של המאה ה-20.

פתיחה: $250

302. Rabbi Eliezer Silver's Bankbook / Check in 
the Name of Rabbi Avraham Yehoshua Heschel

1. Bankbook of Central Trust Company in Cincinnati, 
Ohio. In the name of Rabbi El (Eliezer) Silver, who 
served as the city's rabbi from the early 1930s until 
his death in 1968. Rabbi Silver's financial transactions 
during the years 1939-1942 are recorded, by hand, in 
the bankbook. During this period Rabbi Silver acted 
ceaselessly to rescue European Jewry and served as 
president of the American Rescue Committee (Vaad 
Hatzalah). Bankbook: 10 cm. Fair condition. Stains, minor 
tears and wear.
Rabbi Eliezer Silver (1882-1968), born in Lithuania, 
immigrated to America in 1907. Served as President 
of the Union of Rabbies in the USA and Canada 
and among the foremost orthodox rabbis leading 
American Jewry. Was famous for his rescue efforts 
during WW II. Served in many rabbinical roles in New 
York, Pennsylvania, Massachusetts and Ohio. 
2. Check for the amount of $150, given by Rabbi El 
(Eliezer) Silver to Rabbi Avraham Yehoshua Heschel, 
October 30, 1942. On the reverse appears the signature 
of Rabbi Heschel (and some other signatures). 21X7.5 
cm. Wear, stains, punching and remnants of a rubber band.
Rabbi Prof. Avraham Yehoshua Heschel (1907-
1972) – scholar of Jewish studies and philosopher; a 
prominent philosopher among American Jewry in the 
second half of the 20th century.

Opening price: $250
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303. בית הכנסת "ישורון" בירושלים – ארבעה עלונים - 
טקסי אזכרה לכבוד ג'ון פ. קנדי ווינסטון צ'רצ'יל

ארבעה עלונים – טקסי אזכרה לכבוד ג'ון פ. קנדי ווינסטון צ'רצ'יל 
1963-1965. עברית  בירושלים,  "ישורון"  בית הכנסת המרכזי   -

ואנגלית. 
· עלון מטעם משרד התיירות )באנגלית( - פרטים אודות טקסי 
ובתל- בירושלים  המתקיימים  קנדי  פיצג'רלד  לג'ון  האזכרה 
אביב, נובמבר 1963. · עלון ]מטעם בית הכנסת "ישורון"[, נדפס 
לכבוד טקס האזכרה לג'ון פ. קנדי, עם דבר הרב הראשי לישראל 
יצחק נסים, דבר שר הדתות זרח ורהפטיג, תפלה לאזכרת קנדי 
ופרקים מ"תהלים". · "מעמד האבל על מות סר וינסטון צ'רצ'יל", 
למותו  שבוע  במלאת  האזכרה  טקס  סדר   .1965 בפברואר   1
נדפס  אשר  עלון   · "ישורון".  הכנסת  בבית  צ'רצ'יל  וינסטון  של 
עם דבר  "ישורון",  הכנסת  בבית  לצ'רצ'יל  האזכרה  טקס  לכבוד 
הרב הראשי לישראל איסר יהודה אונטרמן, דבר שר הדתות זרח 
גודל משתנה.  4 פריטים.  סה"כ  ועוד.  "תהלים",  ורהפטיג, פרקי 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

303. "Yeshurun" Synagogue in Jerusalem – Four 
Leaflets – Memorial Ceremonies for John F. 
Kennedy and Winston Churchill

Four leaflets – memorial ceremonies in honor of 
John F. Kennedy and Winston Churchill – "Yeshurun" 
Central Synagogue in Jerusalem, 1963-1965. Hebrew 
and English.

· Leaflet on behalf of the Ministry of Tourism (English) 
– details as to the memorial services for John Fitzgerald 
Kennedy in Jerusalem and in Tel-Aviv, November 1963. 

· Leaflet (on behalf of Yeshurun Central Synagogue), 
printed for the memorial service for John F. Kennedy, 
with text by Chief Rabbi for Israel Yitzchak Nissim, 
the Minister of Religions Zerach Warhaftig, prayer 
in memory of Kennedy and chapters of Psalms. · 
Mourning service for Sir Winston Churchill, February 
1 1965. Memorial service protocol on the seventh 
day of Sir Winston Churchill's death in the Yeshurun 
Central Synagogue. · Leaflet printed in honor of the 
memorial ceremony for Churchill in Yeshurun Central 
Synagogue, with texts by Chief Rabbi for Israel Isser 
Yehuda Unterman, Minister of Religions Zerach 
warhaftig, Psalms chapters and more. Lot of 4 items. 
Size varies. Overall good condition.

Opening price: $250 

תפלות  סדרי   – בירושלים  "ישורון"  הכנסת  בית   .304
דלאנו  ופרנקלין  וינגייט  צ'ארלס  אורד  לכבוד  האזכרה 

רוזוולט – הוצאת "תרשיש"

בירושלים  "ישורון"  המרכזי  הכנסת  בית  מטעם  חוברות  שתי 
ופרנקלין  וינגייט  צ'ארלס  אורד  לכבוד  האזכרה  תפלות  סדרי   –

דלאנו רוזוולט, 1944-1945. 
· סדר תפלת אזכרה לנשמת פרנקלין דילאנו רוזבלט ז"ל, נשיא 
ארצות הברית. עשרה באייר תש"ה )ה-23 באפריל, 1945(. "נסדר 
בבית המלאכה של הוצאת ספרי תרשיש". · סדר תפלת אזכרה 
לזכר אורד צ'ארלס וינגייט. י"ג בניסן תש"ד )ה-6 באפריל, 1944(. 

"הסידור העברי של הוצאת ספרי תרשיש".
"תרשיש"  הוצאת  ספרי  בקטלוג  נזכרות  אינן  החוברות  שתי 
שערך קצנשטיין בשנת 1981. ]8[ דף בכל חוברת, 21.5 ס"מ. מצב 

משתנה. כריכות קרטון. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

304. "Yeshurun" Synagogue in Jerusalem – 
Memorial Prayer Services for Orde Charles 
Wingate and Franklin Delano Roosevelt – 
"Tarshish" Publishing

Two booklets on behalf of "Yeshurun" Central 
Synagogue in Jerusalem – Memorial and prayer 
services for Orde Charles Wingate and Franklin 
Delano Roosevelt, 1944-1945. 

· Order of memorial service for the late Franklin 
Delano Roosevelt, President of the United State. April 
23, 1945. "Typeset in Tarshish Publishing House". · 
Order of memorial prayer for Orde Charles Wingate. 
April 6, 1944. "Hebrew typesetting by Tarshish 
publishing house".
The two booklets are not listed in "Tarshish" 
publishing house catalogue edited by Katzenstein 
in 1981. [8] pp. per booklet, 21.5 cm. Condition varies. 
Cardboard bindings. Ex-library copies.

Opening price: $250

303

304



יהדות ארה"ב ואנגליה     |  169

סט.   – הגירה  בנושא  כתב-עת   – היהודי"  "המהגר   .305
פטרבורג, 1912 – יידיש

סט.  כתב-עת.  היהודי[,  ]המהגר  עמיגראנט  יודישער  דער 
פטרבורג, ינואר-נובמבר 1912. גליונות מס' 1-4, 6-23 מן השנה 

הששית. יידיש ומעט רוסית. 
בסט.  אור  ראה  אשר  היהודי"  "המהגר  כתב-העת  גליונות  כרך 
פטרבורג, באופן לא סדיר, בשנים 1907-1914. כתב-העת ראה 
 - להתיישבות"(  היהודית  )"החברה  יק"א  ארגון  בסיוע  אור 
ארגון אשר פעל לסיוע והכשרת התיישבותם של יהודים, פליטי 
כולל  והוא  בארגנטינה,  ובעיקר  באמריקה,  הרוסית,  האימפריה 
מאמרים בנושא הגירה וכן מידע שימושי למהגרים, כגון טבלאות 
עם מידע אודות הפלגת אניות לארה"ב, קנדה, ארגנטינה ויעדים 
נוספים, כתובות נציגי ארגון יק"א, ועוד. 22 גליונות, כרוכים יחד. 
כ-16 עמ' בגליון. כרך 23 ס"מ. מצב כללי טוב. עטיפות מקוריות. 

קמטים. מעט כתמים. פגמים בכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

305. "The Jewish Immigrant" – Periodical – St. 
Petersburg, 1912, Yiddish

Der yiddisher emigrant [the Jewish immigrant], 
periodical. St. Petersburg, January-November 1912. 
Issues no. 1-4, 6-23 of the sixth year. Yiddish and some 
Russian.
"The Jewish Immigrant" periodical was published 
irregularly in St. Petersburg, in 1907-1914. The 
periodical was published with the support of 
JCA ("Jewish Colonization Association") – an 
organization which facilitated the settlement of 
Jewish refugees from the Russian Empire in America, 
and especially Argentina. It contains articles dealing 
with immigration as well as practical information for 
immigrants, such as times and dates of departures 
of ships to the USA, Canada, Argentina and other 
destinations, addresses of JCA representatives, and 
more.
22 issues, bound together. Ca. 16 pp. per issue. Volume: 
23 cm. Overall good condition. Original wrappers. Creases, 
stains. Damages to binding. Ex-library copy.

Opening price: $400

306. חוברת מטעם ארגון יק"א – מידע שימושי למהגרים 
לקנדה – ס"ט פטרבורג, 1905

קאנאדא, אלגעמיינע ידיעות וועגען לאנד און עצות פאר די וואס 
ועצות למי שרוצה  כלליות  ידיעות  ]קנדה,  ווילען פאהרען אהין 
 .)1905( לוריא, ס"ט פטרבורג, תרס"ה  יוסף  לנסוע לשם[. דפוס 

יידיש. 
היהודית  )"החברה  יק"א  ארגון  מטעם  נדפסה  החוברת 
של  התיישבותם  והכשרת  לסיוע  פעל  אשר  להתיישבות"(, 
יהודים, פליטי האימפריה הרוסית, באמריקה, והיא כוללת מידע 
שימושי למעוניינים להגר לקנדה – תיאור המדינה והאוכלוסייה 
מזון  מוצרי  מחירי  השונות,  התעשיות  המקומי,  המטבע  )הדת, 
רשומים  המקומות  )שמות  האזור  של  ומפה  ועוד(,  בסיסיים, 
בשולי  וקרעים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 עמ',   32 ברוסית(. 

הדפים. נקבי סיכות. מעט כתמים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

306. Booklet on Behalf of JCA – Practical 
Information for Immigrants to Canada – St. 
Petersburg, 1905

Canada, algemayne yediot vegn land un etzot far di 
vos viln fahren ahin [Canada, general information and 
advice for whoever wants to go there]. St. Petersburg: 
Joseph Luria press. 1905. Yiddish.
The booklet was printed on behalf of JCA ("Jewish 
Colonization Association") that acted to assist Jews, 
refugees of the Russian Empire, who settled in 
America. The booklet includes useful information 
for those interested to immigrate to Canada – details 
about the state and the population (religion, local 
currencies, different industries, prices of basic food 
products, and more) and a map of the area (names 
of places are written in Russian). 32 pp, 16.5 cm. Good 
condition. Creases and tears at margins of leaves. Pinholes. 
Occasional stains. Ex-library copy.

Opening price: $250
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307. לוח שנה יהודי  – מונטריאול, 1854 – מן הספרים 
היהודיים הראשונים שנדפסו בקנדה

 A Jewish Calendar for Fifty Years... Together with an
 ,Introductory Essay on The Jewish Calendar System
מונטריאול   .Abraham De Sola ו-   Jacques J. Lyons מאת 

)קנדה(, 1854. אנגלית. 
לוח שנה לשנים 1853-1903 – טבלה מפורטת בה מצוינים חגים 
מלווה  השבוע.  פרשות  ושמות  חודש  ראשי  שבתות,  ומועדים, 
מאמר ארוך בנושא השנה העברית וכן רשימת מוסדות יהודיים 
ואזור  קנדה  בארה"ב,  ועוד(  ורווחה,  חינוך  מוסדות  כנסת,  )בתי 

הים הקריבי. 
בניו-יורק  ישראל"  "שארית  קהילת  רב  בידי  חובר  השנה  לוח 
"שארית  קהילת  ורב   )1814-1877(  Jacques Judah Lyons
סולה  דה  אברהם  והאוריינטליסט  הסופר  במונטריאול,  ישראל" 
והנו אחד מן הספרים היהודיים הראשונים אשר   ,)1825-1882(
נדפסו בקנדה. 178 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה רבים. 
ראשונים  דפים  חלקית.  מנותקת  פגומה,  מעט  מקורית  כריכה 
באחד  מוטבעת  בעלים  חותמת  חלקית.  מנותקים  ואחרונים 

העמודים. 

פתיחה: $1000

The calendar was composed by Jacques Judah 
Lyons (1814-1877), rabbi of the “She’erit Israel” 
congregation in New-York; and Abraham De-Sola 
(1825-1882), author and orientalist, rabbi of “She’erit 
Israel” congregation in Montreal; and it is one of 
the first Jewish books printed in Canada. 178 pp, 18 
cm. Good condition. Significant foxing. Original binding, 
slightly damaged, partly detached. First and last leaves 
partly detached. Ownership stamp embossed on one of 
the pages.

Opening price: $1000

307. Jewish Calendar – Montreal, 1854 – One of 
the First Jewish Books Printed in Canada

A Jewish calendar for Fifty Years... Together with an 
Introductory Essay on the Jewish Calendar System, 
by Jacques J. Lyons and Abraham De-Sola. Montreal 
(Canada), 1854. English.
Calendar for the years 1853-1903 – a detailed chart 
with holidays, Sabbath, Rosh Chodesh, and the 
weekly Torah portions. Accompanied by a long essay 
about the Jewish year and calendar system, and a 
list of Jewish institutes (synagogues, education and 
welfare institutes, and more) in the USA, Canada and 
the West Indies. 

סוף   – ואנגליה  ארה"ב  מדפוסי  חיבורים  שלושה   .308
המאה ה-19

שלושה חיבורים כרוכים יחד: 
 Common Sense Thoughts on the Bible. For Common .1
מאת  התנ"ך...[,  על  הישר  השכל  ]מחשבות   Sense People
 Denton Publishing הוצאת .)Wiliam Denton( ויליאם דנטון

Company. וולסלי, מסצ'וסטס, 1882. אנגלית. 
 The Function of the Jewish Pulpit, a Sermon Preached .2
 at the Consecration of the Pulpit of the North London
 Synagogue on Sabbath, May 7th, 5652-1892 by the Rev.
 .Alfred J. Isaacs & Sons הוצאת   .Dr. Adler, Chief Rabbi

לונדון, ]1892[. אנגלית.
נוסח דרשה אשר נשא הרב הראשי של אנגליה, צבי הרמן אדלר, 

בבית כנסת בלונדון בשנת 1892. 
 Catechism for Instruction in the Mosaic אמת,  תורת   .3
 Religion for the Hebrew Free School of San Francisco,
by Aron J. Messing. הוצאת M. Weiss. סאן פרנסיסקו, 1887. 

אנגלית ומעט עברית. מהדורה שניה.
ותשובות,  שאלות  של  במתכונת  הבנוי  חיבור  אמת",  "תורת 
 Hebrew( ללימוד הדת היהודית בבית ספר יהודי בסן פרנסיסקו
בניו-יורק,  כרב  מסינג, שימש  אהרן  ר'  Free School(. המחבר, 
ובתי-ספר רבים  יהודיות  קהילות  והקים  פרנסיסקו  וסן  שיקגו 
באנגלית  קצרה  הקדשה   – השער  דף  של  השני  בצדו  בארה"ב. 
מאת מסינג. גולדמן 293. 53, ]1[; 16; 46, ]1[ עמ', 18 ס"מ. מצב 
טוב. כתמים. מספר קמטים וקרעים קלים. חתימת בעלים באחד 

הדפים. כריכה פגומה. 

פתיחה: $300

“Torat Emet”, composition in question-and-answer 
form, for Jewish Religion studies in a Jewish school 
in San Francisco (Hebrew Free School). The author, 
R’ Aaron Messing, served as rabbi in New-York, 
Chicago and San Francisco and founded many Jewish 
congregations and schools in the USA. On verso 
of the title page – short dedication in English from 
Messing. Goldman 293. 53, [1]; 16; 46, [1] pp, 18 cm. 
Good condition. Stains. Several creases and minor tears. 
Ownership signature on one of the leaves. Damaged 
binding.

Opening price: $300

307



יהדות ארה"ב ואנגליה     |  171

308. Three Compositions Printed in USA and 
England – Late 19th Century

Three compositions bound together:
1. Common Sense Thoughts on the Bible. For 
Common Sense People, by William Denton. Wellesley, 
Massachusetts: Denton Publishing Company, 1882. 
English.
2. The Function of the Jewish Pulpit, a Sermon 
Preached at the Consecration of the Pulpit of the 
North London Synagogue on Sabbath, May 7th, 5652-
1892 by the Rev. Dr. Adler, Chief Rabbi. Published 
by Alfred J. Isaacs & Sons. London, 1892. English. 
A sermon preached by England's chief rabbi, Zvi 
Hermann Adler, in a synagogue in London in 1892.
3. Torat Emet, Catechism for Instruction in the Mosaic 
Religion for the Hebrew Free School of San Francisco, 
by Aron J. Messing. M. Weiss publishing, San Francisco, 
1887. English and some Hebrew. Second edition.

לונדון,   – ומסירתו  התנ"ך  תרגומי  בנושא  מחקר   .309
1897 – עותק ממוספר

 The Bible and its Transmission, being an historical and
 bibliographical view of the Hebrew and Greek texts,
 and the Greek, Latin and other versions of the Bible
 (both ms. and printed) prior to the Reformation, by
 ,Henry Sotheran & Co. הוצאת .Walter Arthur Copinger 

לונדון; נדפס באוקספורד, 1897. אנגלית. 
ותרגומיו  גרסאותיו  והשתלשלות  התנ"ך  מסירת  בנושא  מחקר 

לשפות שונות לאורך הדורות, מלווה 28 פקסימיליות.
מהדורה מפוארת, פורמט גדול. עותק מספר 128 מתוך מהדורה 
עותקים(.   220 נדפסו  )סה"כ  למכירה  שנועדו  עותקים   150 של 
 ,]2[ , VIII  .חיתוך דפים עליון מוזהב וכריכה נאה עם שדרת קלף
340, ]1[ + ]28[ לוחות פקסימיליות, 38 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

בשולי הדפים. פגמים ובלאי בכריכה. 

פתיחה: $750

309. The Bible and its Transmission – London, 
1897 – Numbered Copy

The Bible and its Transmission, being an historical and 
bibliographical view of the Hebrew and Greek texts, 
and the Greek, Latin and other versions of the Bible 
(both ms. and printed) prior to the Reformation, by 
Walter Arthur Copinger. London: Henry Sotheran & 
Co.; printed in Oxford, 1897. English.
Study of the Bible and its transmission and a 
bibliographical view of its versions and translations 
to various languages throughout the generations, 
accompanied by 28 facsmilies. 
An elegant edition, large format. Copy no. 128 from 
an edition of 150 copies for sale (total of 220 copies 
printed). Gilt upper edges and fine binding with 
vellum spine. VIII, [2], 340, [1] + [28] facsimile plates, 38 
cm. Good condition. Tears at margins of leaves. Damages 
and wear to binding.

Opening price: $750

מהקהילה  יתומים  לילדים  חברה   – תקנות  חוברת   .310
הספרדית-פורטוגזית – לונדון

 Laws of the Spanish and Portuguese Jews' Orphan
 Society… of the Spanish and Portuguese Jews'

Congregation. לונדון, 1885. אנגלית. 
בני  יתומים  לילדים  יתומים"  ואבי  אורה  "שערי  חברת  תקנות 
נוגעות  התקנות  בלונדון.  והפורטוגזית  הספרדית  הקהלה 
לחינוכם, לבושם ושאר צרכיהם הגשמיים והרוחניים של היתומים. 
36 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מספר דפים וכריכה רופפים. 

מעט כתמים. כריכה מקורית. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

310. Laws of the Spanish and Portuguese Jews' 
Orphan Society – London

Laws of the Spanish and Portuguese Jews' Orphan 
Society… of the Spanish and Portuguese Jews' 
Congregation. London, 1885. English. 
Regulations of "Sha'arei Torah VeAvi Yetomim" 
society for orphans of the Spanish and Portuguese 
congregation in London. The regulations deal with 
education, clothing and other material and spiritual 
needs of the orphans. 36 pp, 21.5 cm. Fair-good 
condition. Several leaves and binding – loose. Some stains. 
Original binding. Ex-library copy.

Opening price: $250
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311. "מצפה" – כתב-עת בעריכת אלכסנדר הלוי צדרבוים 
– סט. פטרבורג, 1886

מאמרים  בקרבו  יכיל  אשר  )זשורנאל(  חדשי  מאסף  מצפה, 
ותמונות.  ציורים  עם  והיום,  לפנים  וליהדות  ליהודים  הנוגעים 
ע"י  לאור  יוצא   ...1885 שנת  חדשי  לארבע  החוברות  ארבע 
סט.  פינס,  הירש  צבי  ה'  דפוס  צעדערבוים.  הלוי  אלכסנדר 

פטרבורג, תרמ"ו ]1886[. 
כרך המאגד בתוכו את תוכנם של ארבעה גליונות הירחון "מצפה" 
מייסד  יהודי,  ועתונאי  סופר  צדרבוים,  הלוי  אלכסנדר  בעריכת 

כתב-העת "המליץ".
הקהילה  יהדות,  בנושא  ושירים  סיפורים  מאמרים,  מכיל  הכרך 
היהודית וארץ ישראל, מאת כמה מהדמויות הבולטות בתקופת 
ההשכלה, ביניהם: יחיאל מיכל פינס, צבי הכהן שרשבסקי, יהל"ל 
נפתלי  זק"ש,  שניאור  הרכבי,  אליהו  אברהם  לוין(,  ליב  )יהודה 
הרץ וייזל, ואחרים. מלווה מספר לוחות-תמונה: דיוקנאות משה 
מונטיפיורי, ד"ר אליעזר הלוי, ברוך שפינוזה, ואחרים; איורי נופים 
בארץ ישראל )ירושלים, יפו, צפת(; אחוזתו של משה מונטיפיורי; 

ועוד. 
כפי הנראה, לא עלה בידי צדרבוים להדפיס את כל אחד מארבעת 
שלפנינו  בכרך  מחדש  וסודר  כונס  ותוכנם  לחוד,  הגליונות 
)מאמרים שהופיעו במקור בהמשכים, בכמה חוברות, מסודרים 
טוב.  24 ס"מ. מצב  כרך  רציף.  מספור דפים לא  רץ(.  כאן בסדר 
עותק  פגומה.  רופפת,  כריכה  מנותקים.  דפים  מספר  כתמים. 

ספריה לשעבר. תו-ספר. 

פתיחה: $400

estate; and more.
It seems that Zederbaum did not manage to print 
each one of the four issues separately, and the 
content was compiled and re-arranged in the volume 
presented here (essays that originally appeared as a 
series in several issues, are arranged consecutively).
Irregular pagination. Volume: 24 cm. Good condition. 
Stains. Several detached leaves. Loose binding, damaged. 
Ex-library copy. Ex-Libris label.

Opening price: $400

311. "Mitzpe" – Periodical Edited by Alexander 
Halevi Zederbaum – St. Petersburg, 1886

"Mitzpe, monthly journal with articles dealing with 
Jews and Judaism yesterday and today, including 
illustrations and pictures. Four booklets for four 
months of 1885, published by Alexander Halevi 
Zederbaum". Zvi Hirsh Piness printing press, St. 
Petersburg, 1886. 
A volume compiling four issues of the monthly 
"Mitzpe" edited by Alexander Halevi Zederbaum, 
Jewish author and journalist, founder of "HaMelitz" 
periodical.
The volume contains essays, stories and poems 
about Judaism, Jewish congregations and Eretz 
Israel, by some of the outstanding figures of the 
Haskala period, incuding Yehiel Michal Pines, Zvi 
HaCohen Shershevsky, Yehudah Leib Levin, Avraham 
Eliyahu Harkavy, Shneur Sachs, Naftali Herz Weisel, 
and others. Accompanied by several picture-plates: 
portraits of Moshe Montefiore, Dr. Eliezer Halevi, 
Baruch Spinoza, and others; illustrations of Eretz Israel 
sights (Jerusalem, Jaffa, Safed); Moses Montefiore's 

312. "הזמן" – כתב-עת בנושא ספרות ובנושאים מדיניים 
– סט. פטרבורג, 1903

הזמן, לכל עניני העם העברי, למדע, ספרות ועניני המדינה, יוצא 
פעמיים בשבוע עם ארבעה מאספים בשנה. סט. פטרבורג, טבת 

-אדר תרס"ג ]ינואר-מרץ, 1903[. כרך גליונות השנה הראשונה. 
"כפולות"(. מאמרים,  )ב-14 חוברות; שתיים מהן  גליונות 1-16 
יוסף  מיכה  פרישמן,  דוד  ביאליק,  ח"נ  מאת  ושירים  סיפורים 
ברדיצ'בסקי, מרדכי בן הלל הכהן, אורי ניסן גֶנסין, דבורה בארון, 

ואחרים. 
עיתון "הזמן", אשר עסק בענייני ספרות ופוליטיקה. נוסד בשנת 
ליטא.  יליד  והיסטוריון  סופר  עתונאי,  כ"ץ,  בן-ציון  בידי   1903
תחילה ראה אור בסט. פטרבורג, פעמיים בשבוע, ובהמשך הפך 
העתון  מערכת  נאלצה  כלכליים  קשיים  בעקבות  יומי.  לעתון 
 ,1915 בשנת  נסגר  העיתון  המושב(.  )תחום  לווילנה  לעבור 
בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה, לאחר שהועבר לפיקוח 

הצנזורה הצבאית.
ביחסה הרע  ולהלחם  לעצמו למטרה לחשוף  כ"ץ הציב  בן-ציון 
של הממשלה הרוסית ליהודים. בעיתונו נקט בקו-אסרטיבי, לא 
הצנזורה  עם  התעמת  תקופתו,  של  העברית  לעתונות  אופייני 
ועבר על מגבלות הפרסום. "הזמן" היה העיתון הראשון בו נדפסו 
היה   1905 בשנת   .1903 באפריל  קישינב  פוגרום  בדבר  ידיעות 
נוסחּה המדויק של החוקה הרוסית לאחר  הראשון לפרסם את 
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המהפכה, וב-1906 פרסם, בניגוד לצו איסור פרסום, את "הכרוז 
הוויבורגי" ובו קריאה של חברי הדומה הרוסית למרי אזרחי נגד 
המשטר. בשל פרסומים מסוג זה כונה בנימוקי השופטים לפרס 
סוקולוב )1956( "אבי אבות ה'סקופים' בעיתונות העברית". 14 
גליונות מאוגדים יחד, 30.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. פגעי רטיבות. 
קרעים, בעיקר בגליונות הראשון והאחרון. כריכה קרועה במצב 

גרוע. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

first newspaper to print articles on the pogrom 
which occurred in Kishnev in April 1903. In 1905, 
it was the first to publish the exact wording of the 
Russian constitution after the revolution, and in 
1906 it published, in defiance of a gag order issued 
by the Russian authorities, the ‘Vyburg Declaration’ 
of the exiled Russian Duma, which called for civil 
disobedience against the Tsar’s tyranny. In view of such 
publications Katz was named by the prize committee 
of the “Sokolov Prize (1956) “the forefather of scoops 
in the Hebrew press “. 14 issued bound together, 30.5 
cm. Fair-good condition. Damp staining. Tears, mainly to 
first and to last issues. Torn binding in poor condition. Ex-
library copy.

Opening price: $250 

313. לוח-ישראל – לוח שנה לשנת תר"מ- ס"ט פטרבורג, 
1879 – רוסית ועברית

עם  לבריאה...  ה'תר"מ  לשנת   ]![ רוססית  בשפת  לוח-ישראל 
בארצנו  ישראל  הנוגעות לבני  ומועילות,  נחוצות  הוספות רבות 
יצחק  בן  יונה[  ]חיים  ח"י  מאת  השלישית.  השנה  לארץ.  ובחוץ 
אליהו גורלאנד. דפוס א. צעדערבוים וד"ר א. י. געלדענבלום. ס"ט 

פטרבורג, 1879. עברית ורוסית. 
לוח שנה לשנת תר"מ )1879-1880(, מאת חיים יונה גורלנד, סופר 
וברוסית,  בעברית  נדפס  הלוח  באודסה.  ורב  מחנך  וביבליוגרף, 
)עם  ברוסית  ובמאמרים  ברשימות  ומלווה  עמוד,  מול  עמוד 
כותרות עבריות(: "מספר בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם", 

312. "HaZman" – Periodical of Literature and 
Political Issues – St. Petersburg, 1903

"HaZman, for all Jewish issues, for science, literature 
and political matters, published twice a week with 
four anthologies per year". St. Petersburg, January-
March, 1903. Volume of first year issues.
Issues no. 1-16 (in 14 booklets; two double issues). 
Essays, stories and poems by H.N. Bialik, David 
Frishman, Micha Yosef Berdichevsky, Mordechai Ben 
Hillel Hacohen, Uri Nisan Gnessin, Dvora Baron, and 
others.
"HaZman", a periodical dealing with literary and 
political matters, was founded in 1903 by Ben-
Zion Katz, journalist, author and historian, born in 
Lithuania. At first it was published in St. Petersburg, 
twice a week. At a later stage it was published daily. 
Due to financial difficulties the editorial staff of the 
paper had to move to Vilnius (Pale of Settlement). The 
paper discontinued publication in 1915, when WW I 
broke out, after being transferred to the supervision 
of military censorship.
Ben-Zion Katz aimed at uncovering and combatting 
the Russian government's treatment of the Jews. He 
adopted an assertive policy, unlike Jewish journalism 
of his time, confronted censorship and overstepping 

the boundaries of publication. “HaZman” was the

ובתי- הספר  בתי  בנושא  ומידע  הממשלתיות,  התקנות  תוכן 
המדרש למורים בוילנה ובז'יטומיר; רשימת כתבי-עת ומאספים 
יהודיים בשפות שונות; דפי-פרסומות של חנויות ספרים, כתבי-
עת, ועוד. 128 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים וכתמים 
)חלקם כהים(. מספר קשקושים בעפרונות צבעוניים. שני הדפים 
)עם  קרעים   – בינוני  במצב  האחרון  והדף  )שערים(  הראשונים 
נייר.  הדבקות  עם  משוקמים,  חלקם  בטקסט(,  קלות  פגיעות 

כריכה חדשה. תו-ספר. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

313. "Luach Israel" – Calendar for the Year 1879-
1880 – St. Petersburg, 1879 – Russian and Hebrew

"Luach-Israel in Russian for the year 1879-80…with 
many useful additions, concerning Jews in our country 
and abroad. Third Year". By H.Y. [Haim Yona] ben 
Yitzchak Eliyahu Gurland. Printed by A. Zederbaum 
and Dr. A.I. Goldblum. St. Petersburg, 1879. Hebrew 
and Russian.
Calendar for the year 1879-1880, by Haim Yona 
Gurland, author and bibliographer, teacher and rabbi 
in Odessa. The calendar was printed in Hebrew and 
Russian, page facing page, and is accompanied by 
articles in Russian (with Hebrew titles): "number of 
Jews wherever they live", contents of government 
regulations, information about schools and teachers' 
seminaries in Vilnius and Zhitomir; list of periodicals 
and Jewish anthologies in various languages; book 
stores advertisement leaflets, and more. 128 pp, 19.5 
cm. Good-fair condition. Creases and stains (some dark). 
Some scribbles in colored pencils. First two leaves (title 
pages) and last leaf are in fair condition – tears (with minor 
damage to text), some restored, with pasted paper. New 
binding. Ex-libris label. Ex-library copy.

Opening price: $250
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314. "קול התור" – אסופת שירים מאת משה לייב חשקס 
– ס"ט פטרבורג, 1875 – הקדשת המחבר לברון גינצבורג 

קול התור, שירים מחיי עמנו, בארץ ליטא פולין וזאמוט, מאת משה 
בן יעקב חאשקעס. דפוס א. צעדערבוים וד"ר א. י. גאלדענבלום. 

ס"ט פטרבורג, תרל"ה )1875( ]על העטיפה: תרל"ו[.
"קול התור", אסופת שירים מאת משה לייב חשקס )1830-1906(, 

משורר, מחזאי וסטיריקן, יליד ליטא. 
בצדה הפנימי של העטיפה הקדמית, הקדשה ושיר קצר בכתב-
היהודי- והנדבן  הבנקאי  איש העסקים,  לכבוד  של המחבר,  ידו 
תבל,  מלא  "בכל  גינצבורג:  ]הוראצי[  האראטץ  הברון  רוסי, 
/ מחזה  נגוע,  לכל  ורופא  לאובד,  הוא  אב   / ידוע  'גינצבורג'  שם 
לאביון ולאלמנה עדר / ובהיכל 'הצדקה' הוא נושא הנדר, / לאיש 
אשר אלה לו אקריב ספרי, מנחתי, / ואקוה כי יראה עניי ויחוש 
לעזרתי...". 136 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים. 
עותק  חום.  בנייר  מחוזקים  והשדרה  העטיפה  בעטיפה.  קרעים 

ספריה לשעבר. רישומים בעפרון ובעט )מאת המחבר?(. 

פתיחה: $250

314. "Kol HaTor" – Anthology of Poems by Moshe 
Leib Khashkes – St. Petersburg, 1875 – Author's 
Dedication to Baron Günzburg

"Kol HaTor, Poems of our people's life, in Lithuania, 
Poland and Zamut", by Moshe Khashkes. St. 
Petersburg: A. Zederbaum and Dr. A.I. Goldlum 
printing press, 1875 [on the cover: 1876].
"Kol HaTor", anthology of poems by Moshe Leib 
Khashkes (1830-1906), poet, playwright and satirist, 
born in Lithuania.
On the inner side of front cover, appear a dedication 
and a short poem handwritten by the author, in 
honor of the Russian-Jewish businessman, banker and 
philanthropist, Baron Horace Günzburg: "Throughout 
the world, the name Günzburg is known, father to 
the lost, healer to the sick, a sight for the poor, a herd 
for the widow, and in the hall of 'charity', his oath 
is taken, to that man I will offer my book, my gift, 
hoping that he will witness my poverty, and come to 
my aid." 136 pp, 16.5 cm. Good-fair condition. Stains 
and creases. Tears to cover. Cover and spine fastened with 
brown paper. Ex-library copy. Inscription in pencil and pen 
(by the author?).

Opening price: $250 

315. קורות בני ישראל בעיר קייב – ברדיצ'ב, 1891

לקורות בני ישראל בקיוב, מאת אברהם קופערניק. דפוס יעקב 
שעפטיל, ברדיצ'ב, 1891.

פנקס  מתוך  וקטעים  בקייב  היהודית  הקהילה  בנושא  חיבור 
מחשובי  קופערניק,  אברהם  מאת  בעיר,  קדישא  החברה 
העסקנים בקייב של העת ההיא. בין היתר חידש קופערניק את 
החברה קדישא, וכתב מחדש את תקנותיה. 45 עמ', 15 ס"מ. מצב 
טוב-בינוני. כתמים, קרע בדף השער. חיתוך שוליים עם פגיעה 

קלה בטקסט במספר דפים. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

315. History of Jews in Kiev – Berditchev, 1891

History of Jews in Kiev, by Avraham Kupernik. 
Berditchev: Ya'akov Sheftel printing press, 1891. 
Composition concerning the Jewish congregation in 
Kiev and sections from the Hevra Kadisha registry 
in the city, by Avraham Kupernik, a leading activist 
in Kiev at the time. Among others things, Kupernik 
revived Hevra Kadisha and rewrote its regulations. 45 
pp, 15 cm. Good-fair condition. Stains, tear to title page. 
Chopped margins with minor damage to text on some of 
the leaves. Ex-library copy.

Opening price: $250

316. "במה נושע" – מאמרים בנושא הטבת מצבם הכלכלי 
של יהודי רוסיה – ס"ט פטרבורג, 1883 

במה נושע, כוללת ארבעה מאמרים בשאלת הטבת מצב החמרי 
של יהודי רוסיא, מאת זאב וואלף ב"ר יעקב מענדלין. דפוס ג. פ. 

פינס וישעי' צעדערבוים. ס"ט פטרבורג, 1883.
חוברת הכוללת ארבעה מאמרים שפורסמו ב"המליץ" בין השנים 
1879-1882. המחבר, זאב וולף מענדלין, קורא לעודד התאגדויות 
את  מבקר  הוא  היתר  בין  רוסיה.  יהודי  בין  כלכליות  וחברות 
עושה  אינה  אך  חופשיים  לימודים  שמעודדת  ההשכלה  תנועת 
מאומה כדי לאגד את בעלי המקצועות. ]2[, 48 עמ'. ללא עטיפה 
אחורית. 23 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קרעים בשולי הדפים. 
קרע בעמוד האחרון, מחוזק בנייר דבק, עם פגיעה בטקסט. נייר 
דבק בשדרה ובעמוד האחרון. נקבי סיכות. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250
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316. Bameh Nivasha – Articles Concerning 
Improvement of the Economic Situation of 
Russian Jewry – St. Petersburg, 1883

"Bameh Nivasha, includes four articles concerning 
ways for improving the economic situation of Russian 
Jews", by Ze'ev Wolf ben rabbi Ya'akov Mendlin. G.P. 
Pines and Yesha'ayahu Zederboim printing press. St. 
Petersburg, 1883. 
The booklet contains four articles published in 
"HaMelitz" between the years 1879-1882. The author, 
Ze'ev Wolf Mendlin, encourages associations and 
economic societies between Russian Jews. He criticizes 
the Haskalah movement which encouraged free 
studies but did nothing to unite professionals. [2], 48 
pp. No back wrapper. 23 cm. Good condition. Occasional 
stains, tears at margins of leaves. Tear on last page, with 
adhesive tape, with damage to text. Adhesive tape to spine 
and to last page. Pinholes. Ex-library copy.

Opening price: $250

ורשה,   - יהודים  סוחרים  עבור  חוקים  ספרוני  שני   .317
1877-1878

שני ספרוני חוקים, לשימושם של סוחרים יהודים ברוסיה ופולין, 
עברית,   .1877-1878 ורשה,  ]רודרמן[.  רודערמאנן  פסח  מאת 

יידיש ומעט רוסית. 
דייני  ויענישו  שיקנסו  ועונשים  קנסות  דיני  ערוך,  "שולחן   .1
עבר  בשפת  ומבואר  נעתק  בנפשותם.  החטאים  את  השלום 

ואשכנז". ורשה, תרל"ז )1877(. 
וגרמנית  עברית  ופולין.  ברוסיה  וענישה  קנסות  חוקי  פירוט 
)באותיות עבריות(, עמוד מול עמוד. 101 עמ', 17 ס"מ. חסר דף 
שער נוסף באותיות קיריליות. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים, 
נקבי עש בשוליים. קרעים בשולי מספר דפים. כריכה מנותקת. 

עותק ספריה לשעבר. 
2. "שלחן ערוך, הלכת מסחר על פי החוקים שיתנהגו בארצות 
ורשה,  חליפין".  ושטרי  מסחר  ספרי  תוארי  עם  ופאלען,  רוסיא 

תרל"ח )1878(. 
חוקי מסחר וחליפין של מדינות רוסיה ופולין )עברית(, עם תיאור 
ניהול ספרי דו"חות ונוסחי שטרות ברוסית והסברים ביידיש ועברית. 
77 עמ'. מספור עמודים משובש בסוף החוברת. 17 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים, מספר רישומים בעט. נקבי עש. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

317. Two Law Booklets for Jewish Traders – 
Warsaw, 1877-1878

Two law booklets, for use by Jewish traders in Russia 
and Poland, by Pesach Ruderman. Warsaw, 1877-
1878. Hebrew, Yiddish and some Russian.
1. "Shulchan Aruch, laws of fines and punishments…
copied and commented in Hebrew…". Warsaw, 1877.
Detailed listing of fines and punishments in Russia and 
Poland. Hebrew and German (Hebrew characters), 
page facing page. 101 pp, 17 cm. Additional title page in 
Cyrillic characters is missing. Good condition. Minor stains 
and creases, worming on margins. Tears at margins of 
several leaves. Detached binding. Ex-library copy.
2. "Shulchan Aruch, trade according to laws in Russia 
and Poland…". Warsaw, 1878.
Laws of trade and exchange in Russia and Poland 
(Hebrew), with description of how to manage reports 
and bills, Russian with explanations in Yiddish and 
Hebrew. 77 pp. Irregular pagination at the end of the 
booklet. 17 cm. Good condition. Stains, several inscriptions 
in pen. Worming. Ex-library copy.

Opening price: $400

 – 318. "פקודת הרוממות" – חוקי מסחר בתרגום עברי 
וילנה, 1825 

והמסחר  הסוחרים  אחוזת  משפט  לתשלום  הרוממות,  פקודת 
לזולתיהם, עם השאלות והמענות ופתרונים אשר נתוספו עליה, 
שטיין  משה  במוהר"ר  איזיק  יצחק  ידי  על  רוסיא  מלשון  נעתק 

ממינסק. וילנה, 1825. 
תרגום עברי של חוקי מסחר, לטובת הסוחרים היהודיים. מעבר 
הראשון.  אלכסנדר  רוסיה  קיסר  של  אישורו  תרגום  השער  לדף 
נדפס על נייר תכלכל. חותמת של ספריית שטראשון בוילנה. ]39[ 
דף, 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, חלקם כהים. עותק ספריה 

לשעבר. כריכה אחורית חסרה. 

פתיחה: $500
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318. "Pekudat HaRomemut" – Commerce Laws 
Translated into Hebrew – Vilnius, 1825

"Pekudat HaRomemut,…translated from Russian by 
Yitzchak Isaac Moshe Stein of Minsk". Vilnius, 1825.
Hebrew translation of commerce laws, to assist 
Jewish merchants. On verso of title page appears a 
translation of the approval of Alexander I, Emperor of 
Russia. Printed on bluish paper. Ink stamp of Strashun 
Library in Vilnius. [39] leaves, 21 cm. Fair-good condition. 
Stains, some dark. Ex-library copy. No back binding.

Opening price: $500

319. שני ספרי לימוד חשבון – וילנה וברדיצ'ב, 1834 

וילנה  )סלומינסקי(.  יעקב  בן  זעליג  חיים  חכמה,  מוסדי   .1
והורדנה, 1834.

מלאכת  יסודות  בו  מבואר  הזכה.  הלמודיות  חכמת  כל  "כולל 
המספר, ושלימות חשבון הכללי, חכמת האלגעברא הפשוטה...". 
]22[, 78 עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. שוליים קצוצים. מעט 
קרעים. כתמים. פגעי עש. כריכת קרטון פשוטה. עותק ספרייה 

לשעבר.
2. מלאכת מחשבת, שלום בר משה ארי' הלוי בליינקיר. ברדיצ'ב, 

 .1834
מכיל שלושה חלקים. עוסק בלימוד חשבון ואלגברה עם דוגמאות 
מעשיות מחיי היומיום )קניית שטחים, המרת מטבעות, מדידת 
מקוואות וכו'(. בעמוד אחרון, רישומי וחותמות בעלות. עם שער 
ברוסית. ]10[, 48; ]2[, 25; ]2[, 32, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-

טוב. מעט קרעים. כתמים. פגעי עש. כריכת קרטון פשוטה. עותק 
ספרייה לשעבר.

פתיחה: $300

319. Two Arithmetic Study Books – Vilnius and 
Berdichev, 1834

1. "Mosdei Chochma", Haim Selig ben Ya'akov 
(Slonimsky). Vilnius and Grodno, 1834. "Includes…
basics of arithmetic…algebra…". [22], 78 pp, 20.5 cm. 
Fair-good condition. Chopped margins. Minor tears. Stains. 
Worming. Simple cardboard binding. Ex-library copy.
2. "Melechet Machshevet", Shalom bar Moshe Halevi 
Blienkir. Berdichev, 1834.
Three parts. Deals with study of arithmetic and 
algebra with examples from daily life (buying land, 
exchange of currencies, measuring a Mikveh etc.). On 
the last page: ownership inscriptions and ink stamps. 
With title page in Russian. [10], 48; [2], 25; [2], 32, 
[1] pp, 21 cm. Fair-good condition. Minor tears. Stains. 
Worming. Simple cardboard binding. Ex-library copy.

Opening price: $300

וילנה,   – חלקים  שלשה   – והמדע"  החכמה  "אוצר   .320
1867-1876 – הקדשה לאדולף ּכֶרמֶיה

צבי  והמדע, מאת  אוצר החכמה   / הכללית  יסודי חכמת הטבע 
תרל"ו   ,]1867[ תרכ"ז  וילנה,  רבינוביץ.  הכהן  מאיר  בן  הירש 

]1876[. שלושה חלקים בשלושה כרכים.
1. כרך ראשון: ספר המנוחה והתנועה... יסודי חכמת המעכאניק 
וחכמת השמע, עם שש מאות וחמש תמונות פתוחי-עץ. מעבר 
למעטפת הקדשה ארוכה, מליצית ומחורזת בכתב ידו הנאה של 
המחבר, לכבוד ראש חברת כי"ח, המדינאי הצרפתי יצחק אדולף 

כרמיה. מצב טוב. עותק נאה במיוחד. חיתוך דפים מוזהב.
עם  הכעמיע...  חכמת  או  וההפרדה  ההרכבה  ספר  שני:  כרך   .2
בינוני- מצב  185 פתוחי-עץ.  ציורים, מהם  ושנים עשר  מאתים 

טוב. כתמים. בלאי וקמטים רבים בשולי הדפים.
3. כרך שלישי: ספר תולדות האש והמים או פעולת כח הקיטור 
המימי... עם מאתים ועשרים ציורים, מהם 189 פתוחי-עץ. מצב 

טוב. המעטפת האחורית חסרה. 

פתיחה: $300
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320. "Otzar HaChochma VeHamada" – Three 
Parts – Vilnius, 1867-1876 – Dedication to 
Adolphe Crémieux

"Yesodei Chochmat Hateva Hak'lalit / Otzar 
HaChochma VeHamada", by Zvi Hirsh ben Meir 
Hacohen Rabinovitch,Vilnius, 1867, 1876. Three parts 
in three volumes.
1. First volume: "Sefer HaMenucha veHaTenua…". 
With a long poetic and rhymed dedication, in the 
author's fine handwriting, to the head of Alliance 
Israélite Universelle , the French statesman Yitzchak 
Adolphe Crémieux. Good condition. A particularly nice 
copy. Gilt edges.
2. Second volume: "Sefer HaHarkava VeHahafrada 
or Chochmat HaKame'a…with two hundred and 
twelve drawings, including 185 woodcuts". Fair-good 
condition. Stains. Wear and significant creases to borders 
of leaves.
3. Third volume: "Sefer Toldot HaEsh VeHamayim…
with two hundred and twenty drawings, including 
189 woodcuts". Good condition. Missing back wrapper.

Opening price: $300

 / כרוזים עבריים – מהפכת אוקטובר ומלה"ע ה-1   .321
תצלום קבוצתי – ֵּבְלץ

1. כרוז דו-לשוני )עברי-רוסי( בנושא מהפכת אוקטובר, מטעם 
"ההסתדרות הציונית הבלצאית". בלץ, ]1917[. 

"המשטר הישן שברוסיה שם בסד את התנועה הציונית ולא נתן 
לה להכריז על קיומה... עכשיו נפלה ממשלת הזדון לבלי קום... 
כל עמי רוסיה מתנערים מעפרם וכל עם ועם מכריז בכל עז על 
קיומו הלאומי". 23X33 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, קרעים, כתמים 

וסימני קיפול. 
2. דף מודפס בפורמט קטן, בנושא גיוס תרומות לטובת תושבי 
ארץ ישראל הסובלים מקרבות מלחמת העולם הראשונה, ]בלץ, 

1915-1917 בקירוב[.
"סערת המלחמה התחוללה בימים האחרונים ועשתה שמות גם 
בארץ ישראל. היהודים היושבים ביפו וביתר הערים והמושבות... 
מהירה  ועזרה  מאד  נורא  האסון  כל.  ובחוסר  בעירום  נשארו 

קיפול.  וסימני  גרוע. כתמים, קרעים  ס"מ. מצב   10X15 נחוצה". 
שוליים קצוצים. הדבקות נייר לחיזוק. 

בבלץ  הקק"ל  של  המחוזי  הועד  חברי  של  קבוצתי  תצלום   .3
מוצמד  ס"מ.   16.5X22  .1927-1928 מולדובה(,  צפון   ,Bălți(

לקרטון. מצב טוב. 

פתיחה: $250

condition. Stains, tears and folding marks. Chopped 
margins. Reinforcing paper strips.
3. Group photo of members of the regional committee 
of JNF in Bălți (North Moldavia), 1927-1928. 16.5X22 
cm. Mounted on cardboard. Good condition.

Opening price: $250

321. Hebrew Proclamations – October Revolution 
and World War I / Group Photograph - Bălți
1. Bi-lingual (Hebrew-Russian) proclamation as to the 
October Revolution, on behalf of the "Bălți Zionist 
Organization". Bălți, [1917].
"The old Russian regime restricted the Zionist 
Movement and did not let it announce its existence…
now this regime has fallen…all of the Russian people 
announce their national existence". 23X33 cm. Fair 
condition. Creases, tears, stains and folding marks.
2. A small format printed leaf, concerning raising 
donations for Jews in Eretz Israel who suffered from 
the battles of WW I, [Bălți, ca. 1915-1917]. "…Jews in 
Jaffa and in other towns and colonies… are left with 
nothing and urgent aid is needed". 10X15 cm. Poor 
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322. אלמנך מבירוביג'ן – בירוביג'ן, 1946-1948

אונ  ליטעראריש-קינסטלערישער  אלמאנאכ,  בירָאבידזשאנ 
יידישער  דער  פון  אלמאנאכ  געזעלשאפטלעכ-פָאליטישער 

אווטָאָנמער געגנט. בירוביג'ן, 1946-1948. יידיש. 
היהודי  המחוז  של  וחברתי-פוליטי  ספרותי-אמנותי  "אלמנך 
"המחוז  יחד.  כרוכים   ,4  ,3  ,1-2 גליונות  בבירוביג'ן.  האוטונומי" 
לסין,  סמוך  הרוסי,  הרחוק  במזרח  הוקם  האוטונומי"  היהודי 
מאין  יש  ישובה  את  הקימה  היהודית  האוכלוסיה   .1928 בשנת 
ובמחוז פרחה תרבות יהודית-יידית ענפה. כרך 25.5 ס"מ. עותק 

ספריה לשעבר. הגליונות במצב טוב. 

פתיחה: $250

322. Birobidzhan Almanac – Birobidzhan, 1946-
1948

"Birobidzhan almanakh, literarish-kinstlerisher un 
gezelshaftlekh-politisher almanakh fun der yiddisher 
aotonomer gegnt". Birobidzhan, 1946-1948. Yiddish.
"Literary-artistic and social-political almanac of the 
autonomous Jewish region" in Birobidzhan. Issues 
1-2, 3, 4, bound together. "The autonomous Jewish 
Region" was established in 1928 in the Russian far-
east, near China. The Jewish population established 
its settlement from scrap and a Jewish-Yiddish culture 
flourished in the area. Volume 25.5 cm. Ex-library copy. 
Issues in good condition.

Opening price: $250

לקט גזרי עתונים – תצלומי משתתפות בתחרויות   .323
"מלכת יופי" יהודיה – פולין, 1931

לקט גזרי עתונים – תצלומי משתתפות בתחרויות "מלכת יופי". 
]פולין, 1931 בקירוב[. 

גזרי עתונים, כפי הנראה, מן היומון "ווַארשעווער רַאדיָא", אשר 
בורשה  מאמענט"  "דער  היידי  העתון  מערכת  לאור  הוציאה 
בשנים 1924-1939. סה"כ 22 קטעי עתונים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

323. Collection of Newspaper Cuttings – 
Photographs of Competitors in Jewish "Beauty 
Queen" Competitions – Poland, 1931

Collection of newspaper cuttings – photos of 
participants in "Beauty Queen" competitions. 
[Poland, ca. 1931]. 
Newspaper cuttings, most probably from the daily 
newspaper "Warshawer Radio", published by the 
Yiddish newspaper "Der Moment" in Warsaw, during 
the years 1924-1939. Total of 22 newspaper cuttings. Size 
and condition varies.

Opening price: $400

324. אוסף ספרים בנושא יהדות וילנה

52 ספרים בנושא העיר וילנה, תולדותיה ותולדות היהודים בה, 
]המאות ה-19-20[. רוסית, פולנית, יידיש ועברית.

רשימה של הספרים תשלח לפי בקשה. 

פתיחה: $1500

324. Collection of Books about Vilnius Jewry 
52 books concerning Vilnius, its history and the history 
of Jews in the city, [19th-20th century]. Russian, Polish, 
Yiddish and Hebrew.
A list of books will be sent upon request.

Opening price: $1500

לספר  הכנה   – לנצּוט  קהילת   – מסמכים  ארכיון   .325
קהילה

אוסף גדול של מסמכים בנושא קהילת לנצוט )Łańcut(, מעזבונו 
של מיכאל וולצר, עורך ספר הקהילה של לנצוט. שנות ה-20 עד 

שנות ה-70. יידיש ועברית. מעט פולנית.
שנשלחו  וה-30,  ה-20  משנות  מכתבים  עשרות  כולל  האוסף 
שנשלחו  מכתבים  המלחמה;  טרם  בלנצוט  שהתגורר  וולצר  אל 
לאור  ולהוצאה  לעריכה  הנוגעים  לנצוט; מסמכים  בני  ארגון  אל 
של ספר הזכרון לקהלת לנצוט; סרט-זרוע עם חותמת הממשל 
הנאצי ועליו טלאי צהוב עם המלה Juif, ועוד. סה"כ מאות דפים 
בדפוס ובכתב-יד. גודל ומצב משתנים. חלק מהמסמכים במצב 

גרוע. 
מצורף הספר: לאנצוט, חייה וחורבנה של קהילה יהודית. הוצאת 

ארגוני יוצאי לאנצוט בישראל ובארצות הברית, 1963. 

פתיחה: $700
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325. Documents Archive – Łańcut Congregation – 
Preparation for a Congregation Book

An extensive collection of documents concerning 
the Łańcut Congregation, from the estate of Michael 
Waltzer, editor of the Łańcut Congregation book. 
1920s - 1970s. Yiddish and Hebrew. Some Polish. 
The collection includes tens of letters from the 
1920s-30s, sent to Waltzer who lived in Łańcut prior 
to the war; letters to the Łańcut Congregation 
Organization; documents regarding the editing 
and publishing of a Memorial Book for Łańcut 
Congregation; arm band with the Nazi Regime stamp 
and a yellow patch with the word "Juif", and more. 
Total of hundreds of leaves, printed and handwritten. 
Size and condition varies. Some documents are in poor 
condition.
Enclosed is the book: "Łańcut, life and destruction of 
a Jewish congregation". Published by the Associations 
of Former Residents of Lancut in Israel and the USA, 
1963.

Opening price: $700

326. סידור-תפילה – הקהילה הקראית במצרים, 1903

יצ"ו  הקראים  הישראלים  קה"ק  בהוצאות  נדפס  תפלה,  סדור 
במצרים בהסכמת אנשי הועד ובית הדין, הובא לבית הדפוס ע"י 
הצעיר ישועה בכ"ר משה רצון ידיע סירגאני. דפוס ש. מארקוס. 

בודפשט, תרס"ג ]1903[.
של  הגדה  סדר  כולל  במצרים.  הקראים  קהילת  בהוצאת  סדור 
פסח כמנהג הישראלים הקראים. חלקים ראשון ושני בכרך אחד 
+ כרך נוסף ובו החלק השני בלבד )ללא ההגדה של פסח(. ראה 
גם פריט 267 )הגדה של פסח(. 112, ]2[; 172; 14 עמ' + כרך 172 
עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. נייר יבש ושביר. כריכות מקוריות, נאות. 

עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

326. Sidur Tefila – the Karaite Congregation in 
Egypt, 1903

"Sidur Tefila, published by the Karaite congregation 
in Egypt; approved by the committee and the Beit 
Din", printed by Yeshua ben Moshe Ratzon Yadia 
Sirgani. S. Marcus printing press. Budapest, 1903.
A Sidur published by the Karaite congregation in 
Egypt. Includes a Passover Haggadah according to 
the custom of Karaite Jews. Parts one and two in one 
volume + an additional volume with second part only 
(no Passover Haggadah). See lot 267. 112, [2]; 172; 
14 pp + volume 172 pp,19 cm. Good condition. Dry and 
fragile paper. Original bindings, fine. Ex-library copies.

Opening price: $300

327. "ראש פנה" – תולדות חכמי הקראים - מצרים, 1947

הקראית.  הדת  חכמי  ראשוני  על  מאמרים  שלושה  פנה,  ראש 
בבוויץ  לוי  שמחה  בן  טוביה  החכם  מאת  וערבית.  בעברית 

)באבוביץ(. אלקאהרה )קהיר(, מצרים, 1947. עברית וערבית.
ירא...  הנשיא  ענן  רבנו  "על  ביוגרפית  סקירה  כוללת  החוברת 
האבנים  ירו  אשר  הקומיסי...  דניאל  רבנו  נהאונדי...  בנימן  רבנו 
החידושים  של  סקירה  וכן  הקראים"  דת  בנין  ליסוד  הראשונות 
בפרשנות המקרא והמנהגים השונים שהנהיג כל אחד. ]2[, 186 
עמ', 17 ס"מ. מצב בינוני-טוב. חסר שער-מעטפת. כתמים ובלאי, 
קרעים בעמוד ראשון ואחרון ללא פגיעה בטקסט. מספר דפים 

מנותקים חלקית. רישום בעלות בכתב יד.

פתיחה: $250 
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327. "Rosh Pina" – History of Karaite Sages – 
Egypt, 1947

"Rosh Pina, three compositions about the first sages 
of the Karaite religion in Hebrew and Arabic. By 
the sage Tuvia ben Simcha Levi Babovich". Alkahira 
(Cairo), Egypt, 1947. Hebrew and Arabic.
The book includes a biographic review of "Rabeinu 
Anan HaNassih…" and a review of new bible 
commentaries and various customs. [2], 186 pp, 17 cm. 
Fair-good condition. Wrapper missing. Stains and wear, 
tears to first and to last leaves with no damage to text. 
Several leaves partly detached. Handwritten ownership 
inscription.

Opening price: $250

328. תפילות "ביתא ישראל" – הָפָלִׁשים – פריז, 1877

סדר תפלות הפלשים, נעתק מכושית ]געז[ לעברית על ידי יוסף 
הלוי. פריז, תרל"ו 1877. עברית וגעז, עם שער בצרפתית.

תפילות של יהודי אתיופיה, מאת הסופר הפלשי זרובבל בן יעקב. 
מטעם  תרכ"ז  בשנת  לשם  במסעו  הלוי  בידי  ותורגמו  נאספו 
חברת כי"ח, "למען יָוַדע אל נכון כי כפלשים כמונו אמונה אחת 
אשר  ובמנהגים  במעשים  אם  כי  וביניהם  בינינו  פדות  ואין  לנו 
מקורם בדורות האחרונים". ]2[, 28, 58 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. 
עטיפה מנותקת. דפים מנותקים. קרעים חסרים בשולי הדפים 

והעטיפות. 

פתיחה: $250

328. "Beta Israel" Prayers – Falashas – Paris, 1877

"Seder Tefilot HaFalashim, copied from Geez into 
Hebrew by Joseph Halevy". Paris, 1877. Hebrew and 
Ge'ez, with a title page in French.
Prayers of Ethiopian Jews, by the Falashi author 
Zerubavel ben Ya'akov. Gathered and translated by 
Halevy during his journey there in 1867 on behalf of 
Alliance Israélite Universelle. [2], 28, 58 pp, 20 cm. Fair 
condition. Detached cover. Detached leaves. Open tears at 
margins of leaves and covers.

Opening price: $250

329. "מכתבי דודים מיין" – סלוניקי, 1893

אוהבי  בין  החלפתי  אשר  מכתבים...  איזה  מיין,  דודים  מכתבי 
ודודי, ממני יאודה יעקב נחמה. מחברת ראשונה. סלוניקי, תרנ"ג 

.)1893(
 – סלוניקי  ממשכילי  נחמה,  יעקב  בן  יהודה  הרב  מאת  חיבור 
אסופת אגרות מאת המחבר ואליו. בין היתר ניתן למצוא בספר 
פרץ  לוצאטו,  דוד  שמואל  המשכילים:  גדולי  עם  התכתבויות 
סמולנסקין, ד"ר יום טוב )ליאופולד( ליפמאן צונץ, ורבים אחרים. 
בדף  )בעיקר  כתמים  קמטים,  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   184 ד', 

השער(, מספר קרעים קלים. חותמת ספריה. 

פתיחה: $250

329. "Michtavei Dodim Miyain" – Thessaloniki, 
1893

"Michtavei dodim miyain, … letters…which I 
exchanged with my loved ones", Yehudah Ya'akov 
Nechama. First booklet. Thessaloniki, 1893.
Book composed by Rabbi Yehudah ben Ya'akov 
Nechama, one of Thessaloniki scholars – an anthology 
of letters sent from and to the author. Included in 
the book are exchanges with leading intellectuals: 
Shmuel David Luzato, Peretz Smolenskin, Dr. Yom Tov 
(Leopold) Lipman Zunz, and many others. 4, 184 pp, 
22 cm. Good condition. Creases, stains (mainly on title 
page), several minor tears. Library ink stamp.

Opening price: $250
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330. "המבשר" – שבועון עברי – קושטא, 1909-1911

מן  גליונות  הוכברג.  שמואל  בעריכת  עברי[,  ]שבועון  המבשר, 
השנים הראשונה והשניה. קושטא, תר"ע-תרע"ב ]1909-1911[. 

תרע"א  תר"ע-טבת  טבת   .1-52 מס'  גליונות  ראשונה:  שנה   ·
טבת-ניסן  ט"ו.  א'-י"ב,  גליונות  שניה:  שנה   ·  .)1909-1911(

תרע"א )1911(. 
בפתח הגליון הראשון מופיעה הקדמה – "מגמתנו" – בה נכתב 
"השבועון... יטיף לתחיה עברית לאומית בין יהודי המזרח, וישמש 
החדשה  העברית  לספרות  לגשר-המעבר  הספרדים...  לאחינו 
קנינינו  ולכל  לשפתנו  אהבה  הספרדים  המוני  בקרב  יעורר   ]...[
הלאומיים... ישתדל לפתח בקרבם את השאיפה ליצירות עבריות 
עם  יחד,  כרוכים  הראשונה  השנה  גליונות  מקוריות".  מזרחיות 
עטיפותיהם )למעט הגליון הראשון(. כרך 26 ס"מ. גליונות השנה 
השניה ללא עטיפות. מצב משתנה. כתמים, מעט קרעים, כמה 

דפים מנותקים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

330. "HaMevasser" – Hebrew Weekly Magazine 
– Constantinople, 1909-1911

"HaMevasser", [Hebrew weekly magazine], edited 
by Shmuel Hochberg. First and second year issues. 
Constantinople, [1909-1911].

· First year: issues no. 1-52 (1909-1911). · Second 
year: issues no. 1-12, 15 (1911). An introduction opens 
the first issue – "Megamateinu" – stating that "the 
weekly magazine is intended to… serve our Sephardi 
brothers as a bridge to Modern Hebrew literature 
[…] will stimulate the motivation to create original 
Hebrew oriental creations". First-year issues are bound 
with wrappers (except for the first issue). Volume, 26 cm. 
Second-year issues are without wrappers. Condition varies. 
Stains, minor tears, several detached leaves. Ex-library 
copies.

Opening price: $300

איסטנבול,   – בלאדינו  דו-שבועון   – טורקיה"  "קול   .331
1939-1943

 La Boz de Turkiye, Revista de Informaciones, Cientifica
 .y Literaria, Director y Redactor en Capo Albert Cohen
איסטנבול, אוגוסט 1939 עד יולי 1943. לדינו ומעט טורקית, הכל 

באותיות לטיניות.
בהנהלת  וספרותי,  מדעי  אינפורמטיבי,  מאסף  טורקיה,  "קול 
ובעריכת אלברט כהן". כולל ידיעות על נושאים יהודיים בעולם 
לצד  בכלל,  ובטורקיה  באיסטנבול  היהודית  הקהילה  חיי  ועל 

חומרים ספרותיים. עם תצלומים. 
שנה   ;25-48 גליונות  שניה:  שנה   ;1-24 גליונות  ראשונה:  שנה 
. העתון  שלישית: גליונות 49-72; שנה רביעית: גליונות 73-91 
ראה אור פעמיים בחודש, ב-1 וב-15 בכל חודש, עד שנת 1949. 
על חלק מהגליונות מודבקת תוית נייר עם שם המנוי: משה דוד 

גאון. מצב כללי טוב. חותמות. מעט קרעים וכתמים. 
ראה: העתונות בלאדינו, משה דוד גאון, מס' 54. 

פתיחה: $400

331. "Voice of Turkey" – Bi-Weekly in Ladino – 
Istanbul, 1939-1943

La Boz de Turkiye, Revista de Informaciones, Cientifica 
y Literaria, Director y Redactor en Capo Albert Cohen. 
Istanbul, August 1939 until July 1943. Ladino and 
some Turkish, all in Latin characters.
"Voice of Turkey, informative, scientific and literary 
review, directed and edited by Albert Cohen". 
News as to Jewish affairs around the world, and the 
Jewish congregation in Istanbul, and in Turkey in 
general,with literary material. Photos.
First year: issues no. 1-24; second year: issues no. 25-
48; third year: issues no. 49-72; fourth year: issues no. 
73-91. The paper was published twice a month, on 
the 1st and on the 15th of every month, until 1949. 
A paper label with subscriber's name appears on 
some of the issues: Moshe David Gaon. Overall good 
condition. Ink stamps. Minor tears and stains.
See: Journalism in Ladino, Moshe David Gaon, no. 54.

Opening price: $400
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332. ידיעון חברת "כל ישראל חברים" – תריסר גליונות 
– פריז, 1896-1897

]כל   Alliance Israélite Universelle, Bulletin mensuel
גליונות.  ישראל חברים, עלון חודשי[. פריז, 1896-1897. תריסר 

צרפתית. 
ישראל  "כל  חברת  ידיעון  גליונות  תריסר  בתוכו  המאגד  כרך 
 ,12 וגליון מס'  ינואר-נובמבר 1897  גליונות מס' 1-11,  חברים". 
טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   162-176  ,]1[  ;]1[  ,131  .1896 דצמבר 
מעט כתמים וקמטים. פיסה גזורה בעמוד הראשון. מספר דפים 

מנותקים חלקית. עותק ספריה לשעבר. תו-ספר. 

פתיחה: $300

332. "Alliance Israelite Universelle" Bulletin – A 
Dozen Issues – Paris, 1896-1897

Alliance Israélite Universelle, Bulletin mensuel 
[Alliance Israélite Universelle, monthly bulletin]. Paris, 
1896-1897. A dozen issues. French.
Volume compiling a dozen issues of the Alliance 
Israélite Universelle bulletin. Issues no. 1-11, January-
November 1897 and issue no. 12, December 1896. 
131, [1]; [1], 162-176 pp, 21 cm. Good condition. Minor 
stains and creases. Missing piece on first page. Several 
leaves partly detached. Ex-library copy. Ex-Libris label.

Opening price: $300

חברים",  ישראל  "כל  פעילות  על  דו"חות  שני   .333
1869-1872 - גרמניה

השניה  במחצה  חברים"  ישראל  "כל  חברת  מפעולות  הודעה   .1
 Schnellpressendruck von Rudolph דפוס   .1869 שנת  של 

.)Lyck( אלק ,Siebert
מופיע  אינו   .1869 בשנת  חברים"  ישראל  "כל  פעילות  על  דו"ח 
מצב  ס"מ.   17.5 עמ',   64  ,]2[ הביבליוגרפיה".  "מפעל  בקטלוג 
תיקונים  חתוכים.  לא  גליונות  מספר  וקמטים.  כתמים  בינוני. 
בנייר דבק. מעטפת קדמית מנותקת. מעטפת אחורית )חלקה( 

חסרה. ללא סיכות. עותק ספריה לשעבר. 
2. זכרונות מן חברת כל ישראל חברים על ששה חדשים השניים 

משנת 1872. דפוס J. Bril, מיינץ.
דו"ח על פעילות "כל ישראל חברים" בשנת 1872. בסופו רשימת 
חברי הועד הראשי של הארגון ותקנון מקוצר. ]2[, 104, ]2[ עמ', 
17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט קרעים. פגמים בכריכה. עותק 

ספריה לשעבר. 

פתיחה: $350

333. Two Reports of "Alliance Israélite 
Universelle" Operations, 1869-1872 – Germany

1. Announcement as to "Alliance Israélite 
Universelle" operations in the second half of 1869. 
Schnellpressendruck von Rudolph Siebert printing 
press, Lick.
Not recorded in the Bibliography Institute CD. [2], 64 
pp, 17.5 cm. Fair condition. Stains and creases. Some uncut 
leaves. Restorations with adhesive tape. Front wrapper 
detached. Back wrapper (blank) missing. No staples. Ex-
library copy.
2. "Memories of the second six months of 1872" - 
"Alliance Israélite Universelle". J. Bril, printing press, 
Mainz.
"Alliance Israélite Universelle" activities report, in 
1872. Ending with a list of head committee members 
and brief regulations. [2], 104, [2] pp, 17.5 cm. Good 
condition. Stains. Minor tears. Damages to binding. Ex-
library copy.

Opening price: $350

תפלה לזכר מלך פרוסיה פרידריך וילהלם השלישי   .334
– קניגסברג, 1840 

 Worte, zum Gedächtnisse des hochseligen Königes
 Friedrich Wilhelm III. Majestät, in der Synagoge zu
 Königsberg am 19. Juli 1840… von Joseph Levin

Saalschütz. קניגסברג, ]1840?[. גרמנית ועברית.
מלך   ,)1770-1840( השלישי  וילהלם  פרידריך  לזכר  תפילה 
וחצי  כחודש  קניגסברג  של  הכנסת  בבית  שנערכה  פרוסיה, 
צבי  יעקב  הרב  שחיבר  עברית  תפילה   14 בעמ'  פטירתו.  לאחר 
מקלנבורג )בעל "הכתב והקבלה"(. 15 עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. 

בלאי, כתמים וקמטים רבים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250
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334. Prayer in Memory of King of Prussia 
Friedrich Wilhelm III – Königsberg, 1840

Worte, zum Gedächtnisse des hochseligen Königes 
Friedrich Wilhelm III. Majestät, in der Synagoge 
zu Königsberg am 19. Juli 1840… von Joseph Levin 
Saalschütz. Königsberg, [1840?]. German and Hebrew.
Prayer in memory of Friedrich Wilhelm III (1770-1840), 
King of Prussia, held in the synagogue of Königsberg, 
about a month and a half after his demise. On page 
14 a prayer in Hebrew composed by R' Ya'akov Zvi 
Mecklenburg (author of "Haktav VeHakabalah"). 
15 pp, 23 cm. Fair condition. Wear, numerous stains and 
creases. Ex-library copy.

Opening price: $250

335. "תעמולה" – כתב-עת ציוני – פראג, 1937-1938

לאור:  מוציא   .Taamula, Zionistisches Bulletin  / תעמולה 
פרופ' סלומון גולדלמן )Goldelman(. הוצאת "הכשרה רוחנית", 

משרד לתעמולה ציונית, פראג, 1937-1938. גרמנית.
 1-2 כפולה,  חוברת   ;1937 יולי   ,2 חוברת   ;1937 מרץ   ,1 חוברת 
)שנה שניה(, ינואר 1938. כפי הנראה, לא נדפסו חוברות נוספות. 
מצורף.  חומר  ראה  גולדלמן,  פרופ'  המו"ל,  אודות  נוסף  למידע 
28; 20; 32 עמ', כרך 19 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים. עותק 

ספריה לשעבר. קרע חסר באחד הדפים בחוברת הראשונה. 

פתיחה: $250

335. "Taamula" – Zionist Periodical – Prague, 
1937-1938

Taamula, Zionistisches Bulletin. Publisher: Prof. 
Salomon Goldelman. Published by "Hachshara 
Zionit", bureau for Zionist propaganda, Prague, 1937-
1938. German.
Issue no. 1, March 1937; Issue no. 2, July 1937; double 
issue, no. 1-2 (second year), January 1938. It seems that 
no other brochures have been printed. For additional 
information about the publisher, Prof. Goldelman, 
see enclosed material. 28; 20; 32 pp, volume: 19 cm. 
Overall good condition. Some stains. Ex-library copy. Open 
tear on one of the leaves of the first issue.

Opening price: $250

336. שלושה ספרים של יוצאי גרמניה שנדפסו בירושלים, 
שנות ה-40

בגרמנית,  בירושלים,  גרמניה, שנדפסו  יוצאי  שלשה ספרים של 
בשנות ה-40:

 Dokumentenwerk ueber die Juedische Geschichte  .1
 in der Zeit des Nazismus. 1. Teil, Ehrenbuch fuer das
 Awir הוצאת .Volk Israel, von Rabbiner Dr. T. Guttmann

Jakob, ירושלים, 1943. 
 Mutter und Werdendes Kind, Mutter und Säugling, .2
 .1943 ירושלים,   ,Peter Freund הוצאת   .Dr. Rahel Straus
עטיפה מודפסת. פנים הספר שכפול של הדפסה במכונת כתיבה. 
 Die Verheissung, Gedichte aus der Zeit des Vorspiels .3
der Tragödie, Louis Weinberg. ]ירושלים, 1944[. שכפול של 

הדפסה במכונת כתיבה.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

336. Three Books by Authors of German Origin 
Printed in Jerusalem, 1940s

Three books by authors of German origin printed in 
Jerusalem, in German. 1940s.
1. Dokumentenwerk ueber die Juedische Geschichte 
in der Zeit des Nazismus. 1. Teil, Ehrenbuch fuer das 
Volk Israel, von Rabbiner Dr. T. Guttmann. Jerusalem: 
Awir Jakob, 1943.
2. Mutter und Werdendes Kind, Mutter und Säugling, 
Dr. Rahel Straus. Jerusalem, Peter Freund, 1943. 
Printed cover, body of book - stenciled typewritten 
leaves.
3. Die Verheissung, Gedichte aus der Zeit des Vorspiels 
der Tragödie, Louis Weinberg. [Jerusalem, 1944]. 
Stenciled typewritten leaves.
Size and condition varies.

Opening price: $250

337. "פרי תועלת" – אמשטרדם, 1825

פרי תועלת, חבור כולל שירים, מאמרים למודים ומכתבים, אשר 
חברו ונאספו יחד על ידי אנשי חברת תועלת. חלק ראשון. הוצאת 

J. Van Embden et Filium אמשטרדם, תקפ"ה )1825(. 
 ,Tongeleth( "פרי תועלת", מאסף ספרותי של חברת "תועלת"
ידי  על   1815 בשנת  שנוסדה  ספרותית  אגודה  הציבור(,  טובת 
בסוף  להמנס.  ומשה  מולדר  ישראל  שמואל  והמתרגם  הסופר 
המבוא חתימה בכתב-ידו של "סופר החברה", איצק לוי מיללער.
כפי הנראה, לא נדפסו חלקים נוספים. ]8[, קס עמ'. 20 ס"מ. מצב 
נייר פגומה )שדרה קרועה( עותק  טוב, כתמים וקמטים. כריכת 

ספריה לשעבר.

פתיחה: $250
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337. "Pri To'elet" – Amsterdam, 1825

"Pri To'elet, a book of poems, scholarly essays and 
letters, composed and compiled by To'elet Society 
members". Part one. Amsterdam: J. Van Embden et 
Filium, 1825.
"Pri To'elet", a literary anthology of the "Tongeleth" 
[public interest] society, a literary society founded in 
1815 by author and translator Shmuel Israel Mulder 
and Moshe Lemans. A handwritten signature of Itzek 
Levi Miler, "society's scribe", appears at the end of 
the introduction. Apparently no other parts were 
published. [8], 160 pp. 20 cm. Good condition, stains and 
creases. Damaged paper cover (torn spine). Ex-library copy.

Opening price: $250

 /  1852 אמשטרדם,   – שחיטה  בנושא  ספרים  שני   .338
וילנה, 1893 

תוספות  עם  זצ"ל  ווייל  מהר"י  ובדיקות  שחיטות  הלכות   .1
 Handleiding tot de  / האללאנדית  בלשון  ניקור  ודיני  ביאור 
 B. J. מאת   ,kennis van het Israëlitisch beestensnijden
ומעט  הולנדית   .1852 אמשטרדם,   .J. I. Italie-ו  Hamburger

עברית. 
את  המתארים  איורים  עם  )מקופל(  גדול  לוח  הספר  בסוף 
]1[ לוח, 21.5   + ]1[, 48 עמ'  והוושט בבהמה.  הסתעפות הקנה 
וקרוע  מנותק  האיורים  לוח  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ. 

בשוליים ובקוי הקיפול. עותק ספריה לשעבר.
2. טביחת הבהמה באופנים רבים ושונים, מבוארה ומפורשה על 
פי יסודי חכמת הנתוח ותורת החיים, על ידי הדוקטור מעדיצין 
יצחק דעמבא. דפוס האלמנה והאחים ראם. וילנה, תרנ"ג )1893(. 
השחיטה  וביתרונות  השונים,  השחיטה  באופני  הדן  חיבור 
ההלכתית על-פני השחיטה המקובלת אצל השוחטים הרוסים. 
הדקירה  ע"י  השדרה  חוט  פגימת  "מקום  איורים:  שני  מלווה 
שנהרג  השור  גלגלת  ו"פלח  הרוסי"  "האופן  לפי  הבהמה  בערף 
66 עמ',  ברוסית.  נדפסה  ידי הדקירה". המעטפת האחורית  על 
18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשערי המעטפת ומעט כתמים בגוף 
החוברת. קרע בעמוד השער ללא פגיעה בטקסט. עותק ספריה 

לשעבר.

פתיחה: $250

338. Two Books about Shechita – Amsterdam, 
1852 / Vilnius, 1893

1. Handleiding tot de kennis van het Israëlitisch 
beestensnijden, by B.J. Hamburger and J.I. Italie. 
Amsterdam, 1852. Dutch and some Hebrew. Rules of 
Shechita and Bedikah by R' Weil with commentaries 
in Dutch.
A large folded plate with illustration of the trachea 
and esophagus appears at the end of the book. [1], 
48 pp + [1] plate, 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. 
Illustrations plate is detached with tears at margins and to 
folding marks. Ex-library copy.
2. "Slaughter of animals in many and different 
manners, interpreted according to the art of surgery 
by Dr. Yitzchak Demba". Vilnius: Widow and Brothers 
Romm printing press, 1893.
A book detailing different methods of slaughter, the 
advantages of Halachic slaughter in comparison to 
the method of Russian slaughterers. Two illustrations. 
Back wrapper printed in Russian. 66 pp, 18.5 cm. Good 
condition. Stains on wrappers and minor stains on inner 
pages. Tear to title page – no damage to text. Ex-library copy.

Opening price: $250

339. שני חיבורי שאלות ותשובות בנושא הדת היהודית – 
איטליה, המאות ה-18-19

 Esame ad un Giovane Ebreo Istruito Nella Sua  .1
מאת  בדתו[,  התחנך  אשר  יהודי  צעיר  ]בחינת   Religione
 .1784 טריאסטה,  קאלימאני(.  )שמחה   Simone Calimani

איטלקית ומעט עברית. מהדורה שניה, לא ידועה ביבליוגרפית.
חיבור דידקטי בנושא הדת היהודית, הבנוי במתכונת של שאלות 
ותשובות. המחבר, הרב שמחה קאלימאני )1699-1781(, מחזאי 
ומשורר, חוקר הלשון העברית, לימד בתלמוד התורה של קהילת 
כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   17 עמ',   ]1[  ,123 ונציה.  יהודי 
וקמטים. נקבי עש וקרעים קלים. הדף השני קרוע )חציו חסר(. 

רישומים עתיקים. פגמים בכריכה. עותק ספריה לשעבר.
 Professione Di Fede Con Domande E Risposte Ad Uso .2
שאלות  עם  האמונה",  ]"מקצוע   Della Gioventù Israelitica
 Giuseppe דפוס .Joab Fano ותשובות, לנוער היהודי[. הוצאת

Molinari. ונציה, 1827. איטלקית ועברית. 
חיבור דידקטי בנושא הדת היהודית, הבנוי במתכונת של שאלות 
ותשובות. איטלקית ועברית, עמוד מול עמוד. בדף השער איור 

דמיוני של ירושלים.
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לימוד  את  סיים  אשר  לתלמיד  "תעודה"  מודפסת  הספר  בסוף 
בכתב-יד(, חתומה  נוספו  )פרטי התלמיד  היהודית  עיקרי הדת 
בחתימת ידו של הרב פואה )Foa(. 29, ]2[ עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. קרעים )בעיקר בדף שלפני דף השער(. נקבי סיכה. עותק 

ספריה לשעבר. ללא עטיפה. 

פתיחה: $300

339. Two Essays in Question-and-Answer Form, 
Concerning the Jewish Religion – Italy, 18th-19th 

Centuries

1. Esame ad un Giovane Ebreo Istruito Nella Sua 
Religione [examination of a young Jew educated by 
his religion], by Simone Calimani . Trieste, 1784. Italian 
and some Hebrew. Second edition, bibliographically 
unknown.
A didactic composition about the Jewish religion, 
composed in a Q&A form. The author, Rabbi Simcha 
Calimani (1699-1781), playwright and poet, Hebrew 
language scholar, taught in Talmud Torah in Venice. 
123, [1] pp, 17 cm. Good-fair condition. Stains and creases. 
Worming and minor tears. Second leaf is torn (half of leaf 
is missing). Ancient inscriptions. Damages to binding. Ex-
library copy.
2. Professione Di Fede Con Domande E Risposte Ad 
Uso Della Gioventù Israelitica [Profession of Faith, 
with questions and answers for Jewish youth]. Venice: 
Joab Fano, Giuseppe Molinari printing press, 1827. 
Italian and Hebrew.
A didactic composition about the Jewish religion, in a 
Q&A form. Italian and Hebrew, page facing page. On 
the title page an imaginary illustration of Jerusalem.
A "certificate" granted to a student who finished 
his studies of the essence of Judaism, is printed at 
the end of the book (student's details are added by 
hand), signed by Rabbi Foa. 29, [2] pp, 18 cm. Good 
condition. Stains. Tears (mainly to page preceding title 
page). Pinholes. Ex-library copy, No cover.

Opening price: $300

340. "ניסיון כתב לשון הקודש" – הספר הראשון ללימוד 
קליגרפיה עברית – מנטובה, 1824

 - הקודש  לשון  כתב  ניסיון   ,Saggio di Caratteri Ebraici
מפוארים.  איורים  לוחות  עם  עברית,  קליגרפיה  ללימוד  ספר 

Giuseppe Vigevano. מנטובה, 1824. 
ועיטורי  כולל 13 תחריטים ובהם איורי אותיות  חלק שני בלבד. 
בעברית  מיוחד  שער  זה  לחלק  גבוהה.  אמנותית  ברמה  מילים, 
צורת  עם  טבלאות  הקדש".  לשון  כתב  "ניסיון  ובאיטלקית: 
הכתב  סוגי  הכתיבה,  בזמן  הקולמוס  משיכת  כיווני  האותיות, 
]כתב אשורית, כתב רהוט, כתב רש"י[, קטעי קריאה בסוגי כתיבה 
שונים ]"אדון עולם אשר מלך" ופרקים מספר תהלים[, דרך ביטוי 
מעגל  האותיות,  של  הגימטרי  ערכן  הניקוד,  סימני  האותיות, 
עונות וחודשי השנה, ועוד. הדפים מאויירים ומעוטרים מסגרות 
עופות  חיים,  בעלי  בשילוב  גיאומטריים,  ודגמים  פרחים  בדגמי 

ומלאכים.
בדפוס אשר מטרתו  ביותר שבא  הנו החיבור המוקדם  זה  ספר 
ניכרת  בספר  היהודית.  הקליגרפיה  בתחום  מיומנות  להקנות 
זו  לאמנות  איטליה  יהודי  שהקדישו  המיוחדת  הלב  תשומת 
ושילובה כחלק חיוני בתהליך לימוד הכתיבה והקריאה בעברית. 
הגבוהה של אמנות  לרמה  דוגמת-מופת  בנוסף, הספר משמש 
ימים.  איטליה באותם  יהודי  איכות הדפוס אצל  ואף של  האיור 
בינוני- מצב   .35X24.5 חוברת  תחריטים(,  )לוחות  דף   12  ,]1[
גרוע. כתמים, חלקם כהים. קמטים ובלאי. סימני קיפול. קרעים 
עטיפה  מקצועי.  שיקום  משוקמים  נוספים,  וקרעים  בעטיפה 

אחורית חסרה. קשקושים בעפרון וחותמת.

פתיחה: $500

340. "Nisayon Ketav Leshon Hakodesh" – Earliest 
Printed Hebrew Calligraphic Manual – Mantua, 
1824

Saggio di Caratteri Ebraici, Giuseppe Vigevano. 
Mantua, 1824. 
Student’s guide to Hebrew calligraphy, with 
exquisite illustration plates. Part two only. With a 
special title page in Hebrew and Italian: "Nisayon 
Ketav Leshon Hakodesh". 13 artistically engraved 
plates: plates presenting different Hebrew scripts  
(Acadian script, square script, Rashi script), charts 
showing pronunciation of letters, the numerical 
value of letters, use of vowels, names of months 
and seasons, and more. All set within elaborately 
decorative frames - geometric and floral patterns, as 
well as animals, fowl and angels.
This is the earliest printed Hebrew calligraphic manual. 
The book shows the particular attention paid by 
Italian sages to the art of script and its integration as a 
necessary part of learning reading and writing Hebrew. 
In addition, the book serves as a remarkable example 
of the high level of artistic illustrations and the quality 
of printing typical of Italian Jews of the period. [1], 12 
leaves (engraved plates), booklet: 35X24.5 cm Fair-poor 
condition. Stains – some dark. Creases and wear. Folding 
marks. Tears to cover and other tears, professionally restored. 
Back cover is missing. Scribbles in pencil and an ink-stamp. 

Opening price: $500
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נירנברג של הרטמן  כרוניקת  אינקונבולה מתוך  341. דף 
ֶׁשֶדל – רציחתו של הילד סימון מטרנטו, 1493

 Weltchronik דף אינקונבולה בודד מתוך ספרו של הרטמן ֶׁשֶדל
)כרוניקת נירנברג(. נירנברג, 1493. לטינית. 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 
ס"מ.   43X53 במסגרת  בקירוב,  ס"מ   23.5X35 דף  פרארה.  דוכס 

מצב טוב. קרעים בשוליים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $250

a Jew who was a resident of the city, a moneylender 
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, 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, and Hercules, 
Duke of Ferrara. Leaf ca. 23.5X35 cm. Framed: 43X53 
cm. Good condition. Tears around the edges. Unexamined 
out of frame.

Opening price: $250

341. Single Incunabula Leaf from Hartmann 
Schedel’s Nuremberg Chronicle – The Murder of 
the Child Simon of Trent, 1493

A single incunabula leaf from Hartmann Schedel’s 
book, “Weltchronik” [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 

342. "היהודי הנודד" – גוסטב דורה / חמישה הדפסי-עץ 
צבעוניים

 The legend of the Wandering Jew, a series of
 twelve designs, by Gustave Doré. With explanatory
introduction. "אגדת היהודי הנודד", תריסר לוחות עם איורים 
 Cassel דורה, מלווים הקדמה. הוצאת  גוסטב  )תחריטים( מאת 

Petter & Galpin, לונדון-פריז-ניו-יורק, ]1866?[. אנגלית. 
תריסר תחריטים המתארים את סיפור "היהודי הנודד" - איורי 

שחור-לבן, בסגנון רומנטי, הנושאים גוון אנטישמי מובהק. 
ובהם  ביד,  צבועים  הדפסי-עץ,  חמישה  נכרכו  הספר  בסוף 
מופיעה דמותו של "היהודי הנודד". ארבעה מההדפסים נושאים 
את הכותרת "Le Juif-Errant" ]היהודי הנודד[, ונעשו כפי הנראה 
בידי הצייר François Georgin )המאה ה-19(. מלווים בתי-שיר 
 Das Wahre Portrat בצרפתית. הדפס נוסף נושא את הכותרת
הנודד[  היהודי  של  הנכון  ]הפורטרט   ""des Ewigen Juden
]5[ הדפסים. כרך   + ]12[ לוחות  VII עמ',  ומלווה שיר בגרמנית. 
מביניהם:  )הגדול  משתנה  הצבעוניים  ההדפסים  גודל  ס"מ.   55
41.5X63 ס"מ בקירוב(. מצב כללי טוב. כתמי-חלודה. שלושה מן 
ההדפסים מודבקים בשלמותם על דפים הכרוכים בסוף הספר 

)עם קרעים בשוליים(. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $1500

of poems in French. Apparently created by 
François Georgin, (19th century). The fifth woodcut 
bears the title “Das wahre portrat des ewigen 
Juden” [the proper portrait of the wandering 
Jew], and is accompanied by a poem in German. 
VII pp, [12] plates + [5] prints. Volume 55 cm. Size of 
woodcuts is varied: (largest print: ca.41.5X63 cm). Overall 
good condition. Foxing. Three of the woodcuts are 
mounted on leaves bound at the end of the book (with 
tears at margins). Damages to binding.

Opening price: $1500

Anti-Semitism, the Holocaust and She'erit Ha-Pleita, Jewish Brigadeאנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, הבריגדה היהודית
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342. "The Wandering Jew" – Gustav Doré / Five 
Colored Woodcuts 

The legend of the wandering Jew, a series of 
twelve designs, by Gustave Doré. With explanatory 
introduction. London-Paris-New-York: Cassel Petter & 
Galpin [1866?]. English.
Twelve engravings depicting the story of "The 
Wandering Jew" – black and white illustrations, in a 
romantic style, with a typical anti-Semitic nature.
At the end of the book are five woodcuts, colored 
by hand, portraying the figure of the "Wandering 
Jew". Four of the prints are titled "Le Juif-Errant" 
[the wandering Jew] and are accompanied by stanzas

 – בכתב-ידו  אנטישמית  אגרת   – ְדִרימֹון  אדוארד   .343
צרפת, 1897

 ,)Édouard Drumont( ְדִרימֹון  אדוארד  של  בכתב-ידו  אגרת 
עיתונאי וסופר אנטישמי, מייסד "הליגה האנטישמית של צרפת". 

ללא נמען. חתום ומתוארך: פריז, 22 במאי 1897. צרפתית. 
במאי   22 אחד:  תאריך  באלבום?  שאכתוב  רוצים  אתם  "מה 
1897... כשיעיינו באלבום זה עוד כמה שנים, ללא ספק תשתנה 
דעת הקהל עד מאוד, בעקבות העבודה של חבריי ושלי. אז ידעו, 
מאוחר מדי אני חושש, שפעלנו מתוך אהדה לארצנו. ניסינו להגן 
]היהודים[  השמים  כנגד  אבותינו  גזע  על  אבותינו...  אמונת  על 
מדי  ובוטח  תמים  בעם  לפגוע  שניסו  הכסף,  ורודפי  הפולשנים 

אשר קיבל כאחים את אויביהם חסרי הרחמים". 
כתעמולן  בצרפת  התפרסם   )1844-1917( ְדִרימֹון  אדוארד 
הצרפתית",  האנטישמית  "הליגה  את  ייסד  דרימון  אנטישמי. 
סיסמתו  אשר   ,La Libre Parole העיתון  את  לאור  הוציא 
היתה "צרפת לצרפתים", כתב חוברות ופרסם ספרים רבים נגד 
היהודים. ספרו האנטישמי "צרפת היהודית", בו קרא לסילוקם 
של היהודים מן החברה הצרפתית, היה לרב המכר הראשון שלו 
מאד.  טוב  מצב  בקירוב.  ס"מ   20 דף,   ]1[ לפרסומו.  ותרם רבות 

פגמים קלים. 

פתיחה: $500

Édouard Drumont (1844-1917) was famous in France 
as an anti-Semitic propagandist. Drumont founded 
the “Anti-Semitic League for France”, published 
the newspaper “La Libre Parole” whose slogan was 
“France for the French”, composed booklets and 
published numerous anti-Jewish books. His anti-
Semitic book “Jewish France”, in which he called for 
the expulsion of Jews from French society, was his first 
best seller and contributed to his fame. [1] leaf, ca. 20 
cm. Very good condition. Minor damages.

Opening price: $500

343. Édouard Drumont – Anti-Semitic Letter in 
his Handwriting – France, 1897

A letter handwritten by Édouard Drumont, anti-
Semitic journalist and author, founder of the "Anti-
Semitic League of France". No addressee. Signed and 
dated: Paris, May 22, 1897. French.
"What would you like me to write in the album? One 
date: May 22, 1897…when this album will be read in 
a few years, public opinion will undoubtedly change, 
following the work of my colleagues and myself. They 
will know then, too late I am afraid, that we acted out 
of affection for our country. We tried to protect our 
forefathers' faith…our forefathers' race against the 
Semitic [Jews] – the invaders and greedy people who 
tried to harm an innocent and too confident nation 
that accepted as brothers their merciless enemies".

342
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345. Booklet about Falsifying the Dryefus 
"Bordereau"– Paris, 1904

Le Bordereau, Etude des Depositions de M. Bertillon et 
du Capitaine Valerio au Conseil de Guerre de Rennes, 
Par un Ancien Eleve De L'ecole Polytechnique [the 
incriminating document (Bordereau), investigation 
of the depositions by Bertillon and Captain Valerio 
before a martial court in Rennes, by a former student 
of "Le'ecole Polytechnique"]. Paris: Hardy& Bernard, 
1904. French. Plates volume.
Booklet of plates, published originally with an essay 
about the "Bordereau" which Dreyfus was accused 
of writing, (the "Bordereau", a document which 
included secret military information, sent to the 
German embassy in Paris, constituted the start of 
the Dreyfus affair). The booklet includes photos 
of Dreyfus' handwriting, drawings for graphology 
analysis, and more, based on testimonies in the 
Dreyfus trial, and the testimony by Alphonse Bertillon 
in particular. Bertillon, a French police officer, of the 
founders of biometric identification, was summoned 
to testify as an expert, and despite the fact that he was 
not an expert in analyzing handwriting, he claimed 
that Dreyfus was guilty of writing the document. [23] 
leaves, 38 cm.
Enclosed: leaves with a facsimile of a manuscript 
(French) – most probably the draft of the composition 
which accompanied the presented plates (20 leaves) 
as well as six photos of a manuscript for identification 
of the writer of the Bordereau. Size and condition 
varies.

Opening price: $400

344. Alfred Dreyfus – Handwritten Letter, 1913

A letter handwritten and signed by Alfred Dreyfus. 
France (sent to Austria), 11 September, 1913. French. 
A short letter from Dreyfus, written in reply to a letter 
he received: "Your first letter reached me during 
my trip and the second letter arrived today. In reply 
to your request, and diverting from my habit, I'm 
responding with several lines". Enclosed is the original 
envelope with name and address of the receiver – 
Alfred de Lindheim in Lilienfeld, Austria. It is possible 
that the addressee served as a representative of the 
"Imperial and Royal Society of Vienna". Leaf ,14 cm 
(folded into two). Good condition. Folding marks. Minor 
stains and damages to envelope. Ownership ink stamp on 
the envelope.

Opening price: $600

זיוף "האיגרת" של דרייפוס – פריז,  345. חוברת בנושא 
1904

 Le Bordereau, Etude des Depositions de M. Bertillon et
 du Capitaine Valerio au Conseil de Guerre de Rennes,
Par un Ancien Eleve De L'ecole Polytechnique ]האיגרת, 
הצבאי  הדין  בבית  ולריו  והקצין  ברטיון  של  תצהיריהם  חקירת 
 Hardy & ברן, מאת תלמיד לשעבר ב"אקול פוליטכניק"[. הוצאת

Bernard. פריז, 1904. צרפתית. כרך הלוחות. 
חוברת-לוחות אשר פורסמה במקור לצד חיבור בנושא האיגרת 
)חשיפת  דרייפוס  הואשם  בכתיבתה  אשר   ,)Bordereau(
אל  ונשלחה  חסוי  צרפתי  צבאי  מידע  כללה  אשר  האיגרת, 
השגרירות הגרמנית בפריז, היוותה את תחילת פרשת דרייפוס(. 
החוברת כוללת תצלומי כתבי-יד של דרייפוס, תרשימים לצרכי 
דרייפוס,  נגד  במשפט  עדויות  סמך  על  ועוד,  כתב-היד,  ניתוח 
ועדותו של אלפונס ברטיון בפרט. ברטיון, שוטר צרפתי, מאבות 
אף  ועל  במשפט,  מומחה  בתור  להעיד  זומן  הביומטרי,  הזיהוי 
כי דרייפוס אשם בכתיבת  שלא התמחה בניתוח כתבי-יד, טען 

האיגרת. ]23[ דף, 38 ס"מ. 
מצורפים: דפים ובהם פקסימיליה של כתב-יד )צרפתית( - כפי 
הנראה, טיוטה של החיבור הנלווה לחוברת הלוחות שלפנינו )20 
דף( וכן ששה צילומי כתב-יד, לזיהוי כותב האיגרת. גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $400

344. אלפרד דרייפוס – מכתב בכתב-יד, 1913

 11 צרפת,  דרייפוס.  אלפרד  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
בספטמבר 1913. נשלח לנמען באוסטריה. צרפתית. 

מכתב קצר מאת דרייפוס, נכתב בתגובה לפניה אליו: "מכתבך 
בתשובה  היום.  הגיע  והשני  נסיעתי  בעת  אליי  הגיע  הראשון 
שורות".  מספר  אליך  שולח  אני  כמנהגי,  ושלא  לבקשתך, 
 Alfred מצורפת המעטפה המקורית עם שם וכתובת הנמען – 
de Lindheim, בלילינפלד )Lilienfeld, אוסטריה(. כפי הנראה, 
שימש הנמען כנציג "האגודה הקיסרית והמלכותית של וינה". דף 
14 ס"מ )מקופל לשניים(. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים ופגמים 

קלים במעטפה. חותמת בעלים על המעטפה.

פתיחה: $600

344
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347. "Le Petit Journal" – 16 Issues about the 
Dreyfus Affair – Paris, 1893-1899

Sixteen issues of Le Petit Journal dealing with the 
Dreyfus Affair and Emil Zola. Paris, August 1893 until 
September 1899. French.
Issues of the illustrated supplement to the Parisian 
daily, "Le Petit Journal", which was one of the most 
extreme opponents to Alfred Dreyfus. On the first 
and last page of each journal, illustrations in color 
depicting the Dreyfus Affair and the Zola Affair: 
Dryefus in a military court; the military ceremony 
when his ranks were ripped off his uniform; Dreyfus 
in jail, a guard serving him food; trial in Rennes; 
military prison in the city of Rennes; Zola Affair – 
Court; departure of Emil Zola; and more. Most of 

Le Petit Journal .347  – 16 גליונות העוסקים בפרשת 
דרייפוס – פריז, 1893-1899

דרייפוס  בפרשת  העוסקים   Le Petit Journal גליונות   16
ובפרשת זולא. פריז, אוגוסט 1893 עד ספטמבר 1899. צרפתית.

 ,Le Petit Journal גליונות של המוסף המאויר ליומון הפריזאי
בעמוד  דרייפוס.  אלפרד  של  החריפים  ממתנגדיו  היה  אשר 
הראשון והאחרון של כל גליון נדפסו איורים צבעוניים, המתארים 
הדין  בבית  דרייפוס  זולא:  ופרשת  דרייפוס  פרשת  אירועי  את 
דרייפוס;  אלפרד  של  דרגותיו  הוסרו  בו  הצבאי  הטקס  הצבאי; 
דרייפוס בבית הכלא, כשסוהר מגיש לו אוכל; המשפט ברן; בית 
הכלא הצבאי בעיר רן; פרשת זולא – בית המשפט; עזיבתו של 
אמיל זולא; ועוד. מרבית האיורים מאת המאייר והקריקטוריסט 

 .)Henri Meyer( הצרפתי הנרי מאייר
בגליון מספר 217 מופיע איור שמזוהה ביותר עם פרשת דרייפוס 
אלפרד  של  דרגותיו  הסרת  "הבוגד:   - מאייר(  המאייר  )מאת 

דרייפוס". 
לפנינו גליונות מס': 143, 214, 217, 218, 370, 372, 379, 381, 383, 
387, 400, 402, 403, 451, 457, 460. 4 דף בגליון, 43 ס"מ בקירוב. 
שיקום  קרעים משוקמים  קלים,  וקרעים  כתמים  מצב משתנה. 

מקצועי בכמה גליונות. 

פתיחה: $1000

the illustrations are by the French illustrator and 
caricaturist Henri Meyer.
In issue no. 217 appears an illustration which more 
than others is identified with the Dreyfus Affair (by 
the illustrator Meyer) –”Traitor: ripping off the ranks 
of Alfred Dreyfus”.
Presented are issues number: 143, 214, 217, 218, 370, 
372, 379, 381, 383, 387, 400, 402, 403, 451, 457, 460. 4 
leaves per issue, ca. 43 cm. Condition varies. Minor stains 
and tears, professionally restored tears to several issues.

Opening price: $1000

לפרשת  המוקדש  מיוחד  גליון   –  "The Graphic"  .346
דרייפוס - לונדון, 1899

 Dreyfus the Martyr, Recorded by Pen and Pencil. Over
 One Hundred Illustrations, Special Number of the

Graphic. לונדון, 14 בספטמבר 1899. אנגלית.
גליון מיוחד של עתון The Graphic המוקדש לפרשת דרייפוס. 
למעלה ממאה איורים בשחור-לבן המתארים את פרשת דרייפוס, 
מתחילתה ועד סופה. 48 עמ', 41.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

עטיפה מנותקת, עם כתמים וקרעים 

פתיחה: $250

346. "The Graphic" – Special Issue dedicated to 
the Dreyfus Affair – London, 1899

Dreyfus the Martyr, Recorded by Pen and Pencil. Over 
One Hundred Illustrations, Special Number of the 
Graphic. London, September 14, 1899. English.
A special issue of "The Graphic" dedicated to the 
Dreyfus Affair from beginning to end. 48 pp, 41.5 cm. 
Good condition. Minor damages. Detached cover, stains 
and tears.

Opening price: $250

346
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349. Collection of Illustrated Newspapers – 
Dreyfus Affair and Other Matters – France and 
Holland, 1886-1902

Collection of illustrated newspapers. France and 
Holland, ca. 1886-1902. Most papers concern the 
Dreyfus affair and the Zola affair.
Twenty seven issues of newspapers. Among them: 

· Dreyfus Nummer van der Wereldkroniek / Tweede 
Dreyfus Nummer van der Wereldkroniek, two special 
issues of the Dutch paper "Wereldkroniek", dedicated 
to the Dreyfus affair. Accompanied by illustrations 
and b/w photos. Dutch. · La Vie Illustré, special issue 
– illustrations and photos depicting the Dreyfus Affair. 
May 1899. Two copies. · Issue of the paper Gil Blas of 
April 1894, with an illustration in color of Emil Zola. · 
Two issues of "Le Rire". · Issues of the French papers 
"Lyon Républicain, L'Illustré Soleil du Dimanche, Le 
Journal Illustré, Le Monde Illustré, Le Progres Illustré".· 
and more. Lot of 27 items. Size and condition varies.

Opening price: $1200

ונושאים  דרייפוס  פרשת   - מאוירים  עתונים  לקט   .349
אחרים - צרפת והולנד, 1886-1902

לקט גליונות עתונים מאוירים. צרפת והולנד, 1886-1902 בקירוב. 
רובם עוסקים בפרשת דרייפוס ובפרשת זולא. 

 Dreyfus Nummer עשרים ושבעה גליונות עתונים. ביניהם: · 
 van der Wereldkroniek / Tweede Dreyfus Nummer van
der Wereldkroniek , שני גליונות מיוחדים של העתון ההולנדי 
מלווים  דרייפוס.  לפרשת  כולם  המוקדשים   ,Wereldkroniek
איורים ותצלומים שחור-לבן. הולנדית. · La Vie Illustré, גליון 
מיוחד אשר כולו איורים ותצלומים המתארים את השתלשלות 
 Gil העתון  גליון   · עותקים.  שני   .1899 מאי  דרייפוס.  פרשת 
שני   · זולה.  אמיל  של  צבעוני  איור  עם   ,1894 מאפריל   Blas
 Lyon גליונות העתונים הצרפתיים   · .Le Rire גליונות העתון 
 Républicain, L'Illustré Soleil du Dimanche, Le Journal
ועוד.   ·  .Illustré, Le Monde Illustré, Le Progres Illustré

סה"כ 27 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1200

לקט   –  Le Petit Parisien / La Libre Parole  .348
פריז,   – אחרים  ונושאים  דרייפוס  פרשת  בנושא  גליונות 

1893-1899

פריז,  גליונות.  לקט   –  Le Petit Parisien / La Libre Parole
1893-1899. צרפתית

 Le 1-14. ארבעה-עשר גליונות המוסף המאויר לעתון הפריזאי
Petit Parisien. דצמבר 1894 - ספטמבר 1899. גליונות מספר 
 ,550 ,549 ,545 ,543 ,542 ,494 ,472 ,467 ,461 ,316 ,310 ,308 ,307
554. בעמוד הראשון והאחרון של כל גליון נדפסו איורים שחור-

לבן המתארים את אירועי פרשת דרייפוס, וכן עניינים אחרים. 
 La המאויר  האנטישמי  העתון  גליונות  שלושה-עשר   .15-27
עיתונאי   ,)1844-1917( דרימון  אדוארד  בהוצאת   Libre Parole
יולי 1893  וסופר צרפתי, מייסד הליגה האנטישמית של צרפת. 
איור  )בשער   75  ,8-13  ,1-5 מספר  גליונות   .1896 ספטמבר   –

שכותרתו "הפנטזיות של אמיל זולה"(, 167. 
קלים.  וקרעים  כתמים  משתנים.  ומצב  גודל  פריטים.   27 סה"כ 

 .La Libre Parole נייר דבק בשדרות גליונות העתון

פתיחה: $1000

348. "Le Petit Parisien" / "La Libre Parole" – 
Collection of Issues about the Dreyfus Affair and 
other Topics – Paris, 1893-1899

"Le Petit Parisien" / "La Libre Parole" – collection of 
issues. Paris, 1893-1899. French.
1-14. Fourteen issues of the illustrated supplement to 
the Parisian daily "Le Petit Parisien". December 1894 
- September 1899. Issues number 307, 308, 310, 316, 
461, 467, 472, 494, 542, 543, 545, 549, 550, 554. Black 
and white illustrations depicting the Dreyfus Affair, 
as well as other matters, appear on the first and last 
page of each issue.
15-27. Thirteen issues of the anti-Semitic illustrated 
paper "La Libre Parole" published by Eduard 
Drumont (1844-1917), French journalist and author, 
founder of the Anti-Semitic League of France. July 
1893-September 1896. Issues number 1-5, 8-13, 75 
(on the title page an illustration titled "Emil Zola's 
Fantasies"), 167. Lot of 27 items. Size and condition 
varies. Minor stains and tears. Adhesive tape to spines of 
"La Libre Parole".

Opening price: $1000

348349
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351. "Song of Levi" – Anti-Semitic Story for 
Children – Two Editions – Cologne, 1895 / 
Dusseldorf, 1933

Das Lied vom Levi [Song of Levi], Eduard Schwechten, 
illustrations by Siegfried Horn. Two editions: 
Cologne, 1895 (first edition) and Dusseldorf, 1933 (J. 
Knippenberg publishing). German.
A rhymed anti-Semitic story for children, with many 
anti-Semitic illustrations. 1895 edition: 46, [1] pp, 24.5 
cm. Good condition. Few stains (mainly on the cover), 
tears to cover (one tear restored with adhesive tape). Spine 
fastened with adhesive tape. 1933 edition: [32] pp, 19.5 
cm. Good condition. Minor damages.

Opening price: $400

שתי   – אנטישמי  ילדים  סיפור   – לוי"  של  "השיר   .351
מהדורות -קלן, 1895 / דיסלדורף, 1933

 Eduard( השיר של לוי[, אדוארד שווכטן[ Das lied vom Levi
 Siegfried( הורן  זיגפריד  מאת  איורים  עם   ,)Schwechten
Horn(. שתי מהדורות: קלן, 1895 )מהדורה ראשונה( ודיסלדורף, 

1933 )הוצאת J. Knippenberg(. גרמנית. 
רבים.  אנטישמיים  איורים  עם  לילדים,  מחורז  אנטישמי  סיפור 
]1[ עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים  מהדורת 1895: 46, 
)בעיקר על העטיפה(, קרעים בעטיפה )קרע אחד משוקם בנייר 
דבק(. שדרה מחוזקת בנייר דבק. מהדורת 1933: ]32[ עמ', 19.5 

ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: $400

350. שלושים גליונות עתונים – סיקור פרשת דרייפוס – 
פריז, 1895-1899

עד   1895 פריז,   .L'illustration העתון  גליונות  תריסר   .1-12
1899; 1906. צרפתית.

גליונות מס' 2707, 2858, 2864, 2868, 2869, 2883, 2941, 2946, 
2948, 2950, 2951; 3308. מלווים באיורים ובתצלומים שחור-לבן, 
חלקם על עמוד שלם וחלקם על כפולות-עמודים, המסקרים את 

פרשת דרייפוס. 39 ס"מ בממוצע. מצב כללי טוב. כתמים. 
 La Vie Illustrée, Journal 13-30. שמונה-עשר גליונות העתון

Hebdomadaire. פריז, יוני עד אוקטובר 1899. צרפתית.
גליונות מס' 34-39, 41-52. מלווים באיורים ובתצלומים שחור-
מצב  בממוצע.  ס"מ   36 דרייפוס.  פרשת  את  המסקרים  לבן, 
מהעטיפות  חלק  העטיפות.  בשולי  בעיקר  קרעים,  בינוני-טוב. 

מנותקות. קמטים ומעט כתמים. 

פתיחה: $1200

350. Thirty Issues of Newspapers – Coverage of 
the Dreyfus Affair – Paris, 1895-1899

1-12. Twelve issues of "L'illustration". Paris, 1895- 
1899; 1906. French. Issues no. 2707, 2858, 2864, 
2868, 2869, 2883, 2941, 2946, 2948, 2950, 2951; 3308. 
Illustrations and b/w photos, some spread on a page 
and others double-spreads, all reviewing the Dreyfus 
affair. Average size: 39 cm. Overall good condition. Stains.
13-30. Eighteen issues of the newpaper "La Vie 
Illustrée, Journal Hebdomadaire". Paris, June-October 
1899. French.
Issues no. 34-39, 41-52. Accompanied by illustrations 
and b/w photos, reviewing the Dreyfus Affair. Average 
size: 36 cm. Fair-good condition. Tears, mainly to borders 
of covers. Some covers are detached. Creases and minor 
stains.

Opening price: $1200

350351
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של  ההיסטוריים  המקורות  בנושא  בודד  דף   .353
"הפרוטוקולים של זקני ציון", 1935

 Zur entstehungsgeschichte der sog. "Protokolle der
Weisen von Zion" ]"המקורות ההיסטוריים של 'הפרוטוקולים 
"המכון  Eugen von Engelhardt, ראש  ציון'"[, מאת  זקני  של 

לחקר השאלה היהודית", ברלין, 1935. גרמנית.
יהודיות  דמויות  של  תצלומים  עם  תרשים  במרכזו  בודד,  דף 
של  ההיסטוריים  המקורות  השתלשלות  את  המשרטט  ידועות, 
המסמך האנטישמי "הפרוטוקולים של זקני ציון", מהמאה ה-18 
ועד ראשית המאה ה-20. בשוליים הסברים מפורטים בגרמנית. 

39.5X50.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. מקופל. 

פתיחה: $250

353. Single Leaf Concerning the Historic Sources 
of the "Protocols of the Elderly of Zion", 1935

Zur entstehungsgeschichte der sog. "Protokolle der 
Weisen von Zion" [historic sources of the 'Protocols 
of the Elderly of Zion'], by Eugen von Engelhardt, 
head of "Institute for Study of the Jewish Question", 
Berlin, 1935. German. 
A single leaf, a diagram with photos of famous 
Jewish figures appears in the center, drawing the 
development of historic sources of the anti-Semitic 
document "Protocols of the Elderly of Zion", from the 
18th century to the 20th century. Detailed explanations 
in German appear on the margins. 39.5X50.5 cm. Good 
condition. Minor tears. Folded.

Opening price: $250

352. Anti-Semitic Nazi Educational Poster – "Jews 
Around the World" – Berlin, 1940

"Lehrschau-Bogen: Die Juden in der Welt" [Teaching 
Poster: The Jews Around the World]. Published 
by the Reichswaltung des Nationalsozialistischen 
Lehrerbundes, Berlin, [1940]. German. Two-sided.
Anti-Semitic poster, printed on behalf of the 
Teachers Association of the Reich Government, for 
school educational purposes. Includes photos and 
illustrations of an anti-Semitic nature, accompanied 
by like texts (prepared by Prof. Johann von Leers, a 
Waffen-SS officer who was one of the most important 
ideologues of the Third Reich). 59X41.5cm. Good 
condition. Folded. Some short tears to folds. Sporadic 
stains.

Opening price: $300

352. כרזה אנטישמית למטרת הוראה – "היהודים בעולם" 
– ברלין, 1940

הוצאת   .Lehrschau-Bogen: Die Juden in der Welt
 ,Reichswaltung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes

ברלין, ]1940[. גרמנית.
איגוד  מטעם  נדפסה  צדדיה.  משני  מודפסת  אנטישמית,  כרזה 
תצלומים  כוללת  הוראה.  לצרכי  הרייך,  ממשלת  של  המורים 
ואיורים בעלי אופי אנטישמי ומלווה טקסטים )מאת פרופ' יוהאן 
של  החשובים  ומהאידיאולוגים  אס.אס.  הוואפן  איש  לירס,  ואן 
המשטר הנאצי(. 59X41.5 ס"מ. מצב טוב. מקופלת. קרעים קלים 

בקווי הקפל. כתמים. 

פתיחה: $300
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חוברת מפוארת בסטנסיל – יעקב דובינסקי – ניס,   .355
צרפת, 1941

צרפת,  ]ניס,  נ"י.  ברוך  ב"ר  צבי  יעקב  ר'  לדובינסקי,  היובל  חג 
1941[. יידיש, עברית וצרפתית.

אחד  לכבוד  ניס  בעיר  היהודית  הקהילה  שהפיקה  חוברת 
מאנשיה, יעקב דובינסקי )יליד רשקוב 1861(, סוחר עשיר ועסקן, 
מנגידי העיר, במלאת לו שמונים. החוברת, שנדפסה בעצם ימי 
מרבני  ברכות  וכוללת  בסטנסיל,  משוכפלת  והשואה,  המלחמה 
הקהלה ומאנשיה, מרבנים מבלגיה, מתלמידי בית הספר העברי 
)ותלמוד תורה( של בית הכנסת "עזרת אחים", ועוד, וכן טקסט 
היתולי לפורים )"ויהי בימי דובינסקי"(. בדפי החוברת משולבים 
קדושה  תשמישי  של  איכותית(  )צביעה  ביד  צבועים  ציורים 
ומונומנטים יהודיים, ביניהם ציור של ארון הקודש בבית הכנסת 
האיורים,  ומרבית  החוברת  הפקת  ניס.  בעיר  ישראל"  "עדת 
ניס )ראה אודותיו  )בן דוב(, מאנשי  ידי אליעזר בערסאן  מעשה 
בפריט 496(. בדף השער הקדשה בכתב יד. ]1[, 40 דף, 32 ס"מ. 
מצב בינוני-טוב. עטיפה אחורית חסרה. עטיפה קדמית מנותקת. 

מעט כתמים וקרעים. עותק ספריה לשעבר. 
אינו ידוע ביבליוגרפית ואפשר כי נדפס עותק אחד בלבד. 

פתיחה: $400

354. Booklet about the Forgery of the" Protocols 
of the Elderly of Zion" – Basel, 1933

Confrontation der "Geheimnisse der Weisen von 
Zion". ("Die Zionistischen Protokolle") mit ihrer 
Quelle "Dialogue aux enfers entre Machiavel 
et Montesquieu", Der Nachweis der Falschung. 
[Confrontation between the Protocols of the 
Elderly of Zion with the origin – Dialogues in hell 
between Machiavelli and Montesquieu; proof of 
forgery]. [Published by Rechtsschutzabteilung des 
Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes]. 
[Basel, 1933]. German.
A composition proving that the "Protocols of the 
Elderly of Zion" are a forgery, comparing three 
texts – a German version of the "Protocols" titled 
"Secrets of the Elderly of Zion" (die Geheimnisse der 
Weisen von Zion) by Ludwig Mueller; "The Zionist 
Protocols" (Die Zionistischen Protokolle) by Theodor 
Fritsch (1852-1933), politician, member of "The 
German Anti-Semitic People's Party", a leading anti-
Semitic ideologue in Germany; the book "Dialogues 
in Hell between Machiavelli and Montesquieu", by 
Maurice Joly, published in Brussels in 1864 criticizing 
napoleon's regime (dialogues composed for this book 
served at a later stage as a base for the "Protocols of 
the Elderly of Zion"). 
In 1933 the "Swiss Federation of Jewish Communities" 
sued the "Bund Nationalsozialistischer Eidgenossen" 
(Swiss National-Socialist Front) for distributing the 
"Protocols of the Elderly of Zion" in one of the 
movement's conventions. In 1934 the "Berne Trial" 
started and many evidences were gathered about 
the sources of the protocols and their uses (one of 
the first witnesses on behalf of the prosecution was 
Chaim Weizmann). In 1935, the court in Switzerland 
determined that the protocols are a forgery. This 
booklet was printed towards the Berne Trial or a 
similar trial held at the same time in Basel. 44 pp, 31 
cm. Good condition. Folding mark in the center of the 
booklet. Torn cover, detached.

Opening price: $400

354. חוברת בנושא זיוף "הפרוטוקולים של זקני ציון" – 
בזל, 1933

 Confrontation der "Geheimnisse der Weisen von
 Zion". ("Die Zionistischen Protokolle") mit ihrer
 Quelle "Dialogue aux enfers entre Machiavel et
]עימות   Montesquieu", Der Nachweis der Falschung
בגיהנום  דיאלוגים   - המקור  עם  ציון  זקני  של  הפרוטוקולים 
המחלקה  ]הוצאת  לזיוף[.  ההוכחה  למונטסקייה;  מקיאוולי  בין 
המשפטית של "פדרציית הקהילות היהודיות של שוויץ"[. ]בזל, 

1933[. גרמנית.
זיוף,  הנם  ציון"  זקני  של  "הפרוטוקולים  כי  המוכיח  חיבור 
של  גרמנית  גירסה   - טקסטים  שלושה  בין  השוואה  תוך 
 die Geheimnisse( ציון"  זקני  "סודות  ושמה  ה"פרוטוקולים" 
"הפרוטוקולים  מילר;  לודוויג  מאת   ,)der Weisen von Zion
תיאודור  מאת   )Die Zionistischen Protokolle( הציוניים" 
האנטישמית  המפלגה  חבר  פוליטיקאי,   ,)1933-1852( פריטש 
"האיחוד הגרמני האנטישמי", מראשי האידיאולוגים האנטישמיים 
בגרמניה; והספר "דיאלוגים בגיהנום בין מקיאוולי למונטסקייה", 
ומתח   1864 בשנת  בבריסל  פורסם  אשר  ז'ולי,  מוריס  מאת 
עבור  חוברו  אשר  )הדיאלוגים  נפוליאון  של  שלטונו  על  ביקורת 
ספר זה שימשו מאוחר יותר כבסיס לכתיבת "הפרוטוקולים של 

זקני ציון"(.
של  היהודיות  הקהילות  "פדרציית  תבעה   1933 בשנת 
 Bund( השוויצרית  הלאומית"  "החזית  תנועת  את  שוויץ" 
הפצת  על   )Nationalsozialistischer Eidgenossen
"הפרוטוקולים של זקני ציון" באחד מכנסי התנועה. בשנת 1934 
החל "משפט ברן" )Berne( בו נאספו עדויות רבות על מקורות 
הראשונים  העדים  )אחד  בהם  שנעשה  והשימוש  הפרוטוקולים 
מטעם התביעה היה חיים ויצמן(. בשנת 1935 קבע בית המשפט 
נדפסה  שלפנינו  החוברת  מזויפים.  שהפרוטוקולים  בשוויץ 
באותה  שנערך  דומה  משפט  לקראת  או  ברן  משפט  לקראת 
במרכז  קפל  קו  טוב.  מצב  ס"מ.   31 עמ',   44 בבאזל.  התקופה 

החוברת. עטיפה קרועה, מנותקת.

פתיחה: $400
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356. Poster Issued by the French Government – 
Confiscation of Jewish Property – July, 1941

Poster issued by Seine-et-Oise département 
authorities – declaring a Jewish community census. 
Jews are obliged to declare all real estate properties 
which they own, according to an official order from 
July 31,1941. La Gutenberg printing press. Versailles, 
1941. French.
The notice ends with a warning that whoever will not 
declare his property, or will present a false declaration, 
risks imprisonment in a special detention camp, even 
if he is French.
In July 1941 the Vichy government started a wide 
scope "Aryanisation" plan, during which Jewish 
property was confiscated by the state. During 
this period about 42,000 Jewish enterprises were 
confiscated including buildings and other property. 
60X90 cm. Good condition. Folding marks, stains and 
minor tears. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $1400

357. לקט מסמכים – מלחמת העולם השניה - הולנד

בראדי-מימץ- משפחת  של  השואה,  מתקופת  מסמכים  לקט 
הולנדית   .1941-1946 הולנד,   .)Brady-Mimets-Elkan( אלקן 

ואנגלית. 
דמוי  ייעודי  טופס  גבי  על  )עפרון(,  בכתב-יד  מכתב   · ביניהם: 
'ס  לעיר  הסמוך   )Vught( פיכט  הריכוז  מחנה  של  טלגרמה, 
מודפס  מסמך   · הולנד.   ,)'s-Hertogenbosch( הרטוחנבוס 
במכונת כתיבה, על נייר מכתבים של מחנה פיכט, 31 מרץ 1945, 
ג'ני  מטעם נציגי הצלב האדום; המכתב המעיד כי הגברת שרה 
אלקן, ילידת 1912, הגיעה למחנה פיכט באפריל 1943 והועברה 
זהות של  ביולי 1943. · תעודת  בטרנספורט למחנה וסטרבורק 
Hilde Sibylla Sara Elkan, הונפקה בארנהם בנובמבר 1941. · 
 ,)Arnhem( כרטיס זיהוי, מודפס על גבי גלויה. הונפקה בארנהם
 .Tehuis voor Isr. Oude Lieden חותמות  עם   ,1942 יולי 
 .1946 מרץ  בראדי-אלקן,  גב'  אל  האדום,  הצלב  מאת  מכתב   ·
מימץ-אלקן  ג'ני  וכן   )Mimets( מימץ  פריץ  כי  נמסר  במכתב 
ומצב  גודל  מסמכים.   7 סה"כ  לסוביבור.  מוסטרבורק  נשלחו 

משתנים. 

פתיחה: $400

356. כרזה מטעם ממשלת צרפת – החרמת רכוש היהודים 
– יולי, 1941

הכרזה   – בצרפת   Seine-et-Oise מחוז  שלטונות  מטעם  כרזה 
על מפקד אוכלוסין של הקהילה היהודית, בו מחויבים היהודים 
צו  על-פי  בבעלותם,  אשר  והנכסים  הנדל"ן  על  הצהרה  למסור 
רשמי מיום 31 ביולי 1941. דפוס La Gutenberg. ורסאי, 1941. 

צרפתית. 
בסוף המודעה מצוין כי מי שלא ימסור הצהרה בדבר נכסיו, או 
מי שימסור הצהרה כוזבת, יסתכן במאסר במחנה מעצר מיוחד, 

גם אם הנו צרפתי. 
ביולי 1941 פתחה ממשלת וישי בתכנית "אריזציה" מקיפה, אשר 
במהלכה הוחרם רכוש היהודים בידי המדינה. בתקופה זו נלקחו 
מידי היהודים כ-42,000 עסקים, בניינים ורכוש אחר. 60X90 ס"מ. 
מצב טוב. סימני קיפול, כתמים וקרעים קלים. מודבקת על בד 

פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $1400

355. Elaborate Stenciled Booklet – Ya'akov 
Dubinsky – Nice, France, 1941

Dubinsky jubilee celebration, R' Ya'akov Zvi ben R' 
Baruch. [Nice, France, 1941]. Yiddish, Hebrew and 
French.
A booklet issued by the Jewish congregation in Nice 
in honor of one of its members, Ya'akov Dubinsky 
(born in Rashkov, 1861), a wealthy merchant and 
activist, one of the city's nost influential people, on 
his eightieth birthday. The booklet, printed during 
WW II and the holocaust, is stenciled, and includes 
greetings from congregation rabbis and members, 
rabbis in Belgium, pupils of the Hebrew school (and 
Talmud Torah) of "Ezrat Achim" synagogue, and 
more. The booklet also includes a humoristic text for 
Purim. Illustrations, professionally colored by hand, 
featuring Jewish religious objects and monuments 
appear throughout the booklet, including a drawing 
of the ark in "Adat Israel" synagogue, Nice. The 
booklet and most of the illustrations were created by 
Eliezer Berson (Ben Dov), of Nice (see item no. 496). 
A handwritten dedication appears on the title page. 
[1], 40 leaves, 32 cm. Fair-good condition. Back cover is 
missing. Front cover detached. Minor stains and tears. Ex-
library copy.
Bibliographically unknown. It is possible that only one 
copy was printed.

Opening price: $400

356
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358. Collection of Documents – Polish-Jewish 
Refugee in Shanghai, 1940s

Collection of documents and certificates belonging 
to Avraham Moshe Trompoler. China (and other 
locations), ca.1943-1949. Hebrew, English and Chinese.
Trompoler, born in Warsaw in 1910, arrived in Shanghai 
from Kobe, Japan, as a Polish war refugee in August 
1941; was active in "HaMizrahi" movement and was 
the secretary of the movement in Shanghai, treasurer 
of "Va'ad HaShekalim HaArtzi" and secretary of 
the central committee for the elections to the 22nd 
Zionist Congress, active in the Jewish Agency (in this 
capacity assisted immigration efforts to Eretz Israel). 
In addition he worked as an electrician for UNRRA.
The collection includes: "certificate" with visa ink 
stamps to Japan and China; certificate of temporary 
residence in Japan; documents from the committee 
of "Jewish Ashkenazi Congregation in Shanghai"; 
certificate from the Polish Residents Association 
in China (1943); document certifying allocating an 
apartment for Trompoler, on behalf of Office for the 
Shanghai Stateless Refugee Affairs, and some other 
documents. Lot of about 20 documents of the 1940s and 
some other (later) documents. Sizes and conditions vary.

Opening price: $250

במלחמת  הבריטי  הצבא  לנצחון  תפלה  חוברות   .359
העולם השניה, 1940-1945

הברית  ובעלות  הבריטי  הצבא  להצלחת  תפלה,  חוברות  שבע 
במלחמת העולם השניה. לונדון, 1940-1945. עברית ואנגלית.

תפלה  סדר   · צבאותינו.  אנשי  לתשועת  ותחנונים  תפלה   ·
)שני  צבאותינו  אנשי  לתשועת  שבשמים,  אבינו  לפני  ותחנונים 
עותקים(. · The Nazi War, Prayer of Supplication. · סדר 
תפלה ותחנונים במאמר המלך יר"ה לתשועת צבאותינו וצבאות 
אנשי בריתנו. · תודה וקול זמרה בבתי כנסיות על הגבורות ועל 
התשועות במלחמה העולמית )1945(, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

שנות  בשנחאי,  יהודי-פולני  פליט   – לקט מסמכים   .358
ה-40

טרומפולר  משה  אברהם  של  ותעודות  מסמכים  לקט 
בקירוב.   1943-1949 נוספים(,  )ומקומות  סין   .)Trompoler(

עברית, אנגלית וסינית.
טרומפולר, יליד ורשה 1910, הגיע לשנחאי כפליט מלחמה פולני 
באוגוסט 1941 מקֹוֶּבה, יפן; היה פעיל בתנועת "המזרחי" ומזכיר 
הועדה  ומזכיר  הארצי"  השקלים  "ועד  גזבר  בשנחאי,  התנועה 
הראשית לענייני הבחירות לקונגרס הציוני הכ"ב, פעיל בסוכנות 
לארץ  העלייה  במאמצי  סייע  זה,  תפקידו  )במסגרת  היהודית 

ישראל(. כמו כן, עבד כחשמלאי בסוכנות אונרר"א של האו"ם.
ליפן  ויזה  חותמות  עם  "סרטיפיקט"  שלפנינו:  המסמכים  בין 
העברית  "הקהלה  מועד  מסמכים  ביפן;  שהיה  אישור  ולסין; 
 Polish Residents-ה מטעם  תעודה  דשנגחאי";  האשכנזית 
העמדת  על  המעיד  מסמך   ;)1943(  Association in China
 Office for the Shanghai-דירה לטובת טרומפולר, מטעם ה
כ-20  סה"כ  נוספים.  ומסמכים   ,Stateless Refugee Affairs
)מאוחרים  נלווים  מסמכים  מספר  ועוד  ה-40  משנות  מסמכים 

יותר(. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

357. Collection of Documents – World War II – 
Holland

Collection of documents from the holocaust period; 
Brady-Mimets-Elkan family. Holland, 1941-1946. 
Dutch and English.
Among the documents: · Handwritten letter 
(pencil), on a telegram-like designated form, of 
Vught concentration camp, near the town of s'-
Hertogenbosch, Holland. · Typewritten document, on 
Vught Concentration Camp stationery, March 31 1945, 
on behalf of Red Cross representatives; the letter 
testifies that Mrs. Sara Jenny Elkan, b. 1912, arrived 
in April 1943 in Vught camp and was transferred to 
Westerbork in July 1943. · Identity Card of Hilde 
Sibylla Sara Elkan, issued in Arnhem in November 
1941. · Identity card, printed on a postcard. Issued 
in Arnhem, July 1942, with ink stamps “Tehuis voor 
Isr. Oude Lieden”. · Letter from the Red Cross, to Mrs. 
Brady-Elkan, March 1946. The letter mentions that 
Fritz Mimets and Jenny Mimetz-Elkan were sent from 
Westerbork to Sobivor. Lot of 7 documents. Size and 
condition varies.

Opening price: $400
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שלהם קשרי משפחה או קשרי מסחר עם נתינים שוודים. ביולי 
1944, לאחר שרבים מיהודי הונגריה נשלחו לאושוויץ, נשלח ראול 
להצלת  לסייע  לבודפשט  השוודי  החוץ  משרד  מטעם  ולנברג 
היהודים אשר נותרו בעיר. השלטונות ההונגריים והגרמנים כיבדו 
להנפיק  הצליח  ו-ולנברג  שוודיה,  שגרירות  סמכות  את  לרוב 
היה  על אף שלא  היהודים,  על  הגנו  "דרכוני חסות" אשר  אלפי 
ופעל  ולנברג לא הסתפק בהנפקת הדרכונים  להם תוקף חוקי. 
בתי  הקים  היתר,  בין  הונגריה.  יהודי  להצלת  נוספות  בדרכים 
מחסה ליהודים והפעיל לחצים שונים על בכירים במשטר הנאצי 
נהג  אף  העדויות,  על-פי  לאושוויץ.  היהודים  משלוחי  לעצירת 
להגיע לתחנת הרכבת אשר בה רוכזו היהודים לקראת המשלוח 
לכאורה  האוחזים  את  מהרכבת  להוריד  בדרישה  לאושוויץ, 
ושם"  "יד  בידי  ולנברג  ראול  הוכר  ב-1966  חסות".  ב"דרכוני 

כחסיד אומות העולם.

פתיחה: $10,000

בידי חסיד אומות העולם  360. "תעודת-חסות" חתומה 
ראול ולנברג – בודפשט, 1944

 János Károly-מסמך מודפס - "תעודת-חסות" אשר ניתנה ל
של  ידו  בחתימת  חתומה  בבודפשט.  שוודיה  שגרירות  מטעם 
 26 בודפשט,  השגרירות.  כמזכיר  תפקידו  מתוקף  ולנברג,  ראול 

בספטמבר, 1944. 
התעודה מורה להתייחס אל János Károly כאל נתין שוודי לכל 
דבר, ומעניקה לו פטור מן החובה לענוד סימן היכר יהודי ]מיד עם 
כיבוש הונגריה, במרץ 1944, חויבו היהודים לענוד טלאי צהוב[. 
שגרירות  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  מודפס  ס"מ.   20.5X14.5
סימני  טוב.  מצב  השגרירות.  חותמת  עם  בבודפשט,  שוודיה 

קיפול. מעט כתמים. 
פעולת שגרירות שוודיה בבודפשט למען היהודים החלה זמן קצר 
השוודי,  השגריר  ב-1944.  הגרמנים  בידי  הונגריה  כיבוש  לאחר 
הונגרים  ליהודים  זמניים  שוודיים  דרכונים  הנפיק  דניאלסון, 

359. Prayer Booklets for the Victory of the British 
Army in World War II, 1940-1945

Seven prayer booklets, for the victory of the British 
Army and the Allied Nations in World War II. London, 
1940-1945. Hebrew and English.

· The Nazi War, a service of prayer and intercession 
(two copies). · The Nazi War, Prayer of Supplication. 

· Order of Service for the National Day of Prayer and 
Dedication on the Fifth Anniversary of the Outbreak 
of Hostilities. · The World War, Service of Praise and 
Thanksgiving for the Victories of the Allied Nations 
(1945). · and more. Size and condition varies. Overall 
good condition.

Opening price: $250

359360
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361. Yitzchak Katzenelson "The Song of the 
Murdered Jewish People" – First Edition – Paris, 
1945

Dos lid fun oysgehertn yidishn folk [Song of the 
Murdered Jewish People], by Yitzchak Katzenelson. 
Explanations by Nathan Eck. Paris, 1945. Yiddish. First 
edition.
"The Song of the Murdered Jewish People", a poem 
consisting of fifteen eulogies dealing with the horrors 
of the Holocaust. Accompanied by explanations about 
the tragedies of the holocaust which inspired the 
songs, by Nathan Eck. 80 pp, 20 cm. Good condition. 
Minor creases. Detached cover, tears. Manually cut sheets, 
several uncut sheets. Ex-library copy.

Opening price: $250

362. "שבעת ימי מספד ואבל" – כרוז מטעם התאחדות 
המעפילים  ספינת  טביעת   – ישראל  בארץ  רומניה  עולי 

"סטרומה"

"שבעת ימי מספד ואבל לעולים מרומניה", כרוז מטעם התאחדות 
עולי רומניה בארץ ישראל. דפוס יצחק ברוקר, תל-אביב, ]ינואר 

 .]1942
אבדן  את  המבכים  מרומניה  לעולים  ואבל  מספד  ימי  "שבעת 
בניהם, הוריהם, אחיהם ואחיותיהם, 765 נפשות, ביניהן למעלה 
ממאה תינוקות, שהשליכו את נפשם מנגד, ניצולו מציפרני החיה 
על  העלו  ולא  לקושטא  בבואם  מסכנות-ימים  גם  נחלצו  הרעה, 
דעתם שהם עלולים להידון למוות מחדש על-ידי קשיחות-לבם 

של בני-אדם...". 
הכרוז מתייחס להטבעתה בים של ספינת המעפילים "סטרומה". 
של  "אף-על-פי"  ההעפלה  מפעל  במסגרת   ,1941 בדצמבר 
האצ"ל, הפליגה ספינת המעפילים "סטרומה" מרומניה לקושטא 
מרומניה.  פליטים  מעפילים,  כ-760  סיפונה  כשעל  )איסטנבול(, 
בקושטא אשרות  לקבל  אמורים  היו  על-פי התכנון, המעפילים 
להם  נמצאו  שלא  התברר  הגיעם  עם  אך  ישראל,  לארץ  כניסה 
נאסרה  רבים,  מאמצים  אף  ועל  המובטחות,  הכניסה  אשרות 
כניסתם לארץ. בפברואר 1942 גררה משטרת החופים התורכית 
את הספינה אל הים הפתוח, בלי מים, מזון ודלק. כעבור זמן קצר 
נוסעיה  מבין  אחד  רק  סובייטית.  צוללת  בידי  הספינה  טובעה 
קמטים  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   30.5X46.5 ניצל. 

וסימני קיפול. 

פתיחה: $300

361. יצחק קצנלסון – "השיר על העם היהודי שנהרג" - 
מהדורה ראשונה – פריז, 1945

דאס ליד פון אויסגעהרגעטן יידישן פאלק ]השיר על העם היהודי 
שנהרג[, מאת יצחק קצנלסון. עם הסברים מאת נתן עק. פריז, 

1945. יידיש. מהדורה ראשונה.
"השיר על העם היהודי שנהרג", פואמה המורכבת מחמש עשרה 
קינות על חורבנו האישי של המשורר השזור בחורבן הלאומי, תוך 
כדי הטחה מרה כלפי אדם וכלפי שמיים. בליווי הסברים אודות 
הטרגדיות מתקופת השואה שהיוו את מקור ההשראה לשירים, 
מאת נתן עק. 80 עמ'. 20 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. עטיפה 
מנותקת, עם קרעים. גליונות חתוכים ידנית, מספר גליונות לא 

חתוכים. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $250

360. "Protective Certificate" Signed by the 
Righteous Among the Nations Raoul Wallenberg 
– Budapest, 1944

Printed document – "Protective-Certificate" granted 
to János Károly on behalf of the Swedish Embassy in 
Budapest. Signed by hand by Raoul Wallenberg, in 
his capacity as secretary of the embassy. Budapest, 26 
September, 1944.
The certificate instructs to refer to János Károly as a 
Swedish national in every respect and to grant him 
an exemption from wearing a distinguishing sign as a 
Jew [upon the occupation of Hungary, in March 1944, 
Jews were obliged to wear a Yellow Star]. 20.5X14.5 
cm. Printed on official stationery of the Swedish Embassy 
in Budapest, stamped with embassy's ink stamp. Good 
condition. Folding marks. Minor stains.
The activity of the Swedish ambassador in Budapest to 
help Jews began a short while after the 1944 German 
occupation of Hungary. The Swedish ambassador, 
Danielsson, issued Swedish temporary passports for 
Hungarian Jews who had family or commercial ties 
with Swedish subjects. In July 1944, after many of the 
Hungarian Jews were deported to Auschwitz, Raoul 
Wallenberg was sent to Budapest by the Swedish 
foreign ministry to help assist Jews still left in the city. 
The Hungarian and German authorities usually 
respected the authority of the Swedish ambassador, 
and Wallenberg managed to issue thousands of 
“protective passports” which protected Jews, even 
though they weren’t valid by law. Wallenberg also 
acted in other ways to save Hungarian Jews. Part of 
this activity was the establishment of safe-houses 
for Jews, and the attempts to pressure the Nazi-
regime seniors to stop the transportation of Jews 
to Auschwitz demanding to free the ones holding 
“protective passports”. In 1966 Raoul Wallenberg was 
proclaimed “Righteous among the Nations” by “Yad 
Vashem”.

Opening price: $10,000

361
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363. Two Bulletins on behalf of the "Joint Relief 
Committee for Polish Jews" – Testimonies about 
the Holocaust in Poland – Jerusalem, 1940

"Bulletin no. 1" / "Bulletin no. 2" – two publications 
about the holocaust, on behalf of the "Joint Relief 
Committee for Polish Jews", typewritten and 
stenciled. Jerusalem, May-June 1940.
Two bulletins with testimonies collected by the "Joint 
Relief Committee for Polish Jews" in 1940 – reports by 
eyewitnesses and passages published in newspapers 
containing important information about Polish Jewry 
in the holocaust. 
An introduction opens the first bulleting stressing 
the importance of collecting and documenting 
testimonies: "Much material about the tragic state of 
Jewry during the present war is being lost. Documents 
and facts, which constitute important historic 
documentation and might greatly influence the post 
war relations, are disappearing. To avoid the loss of 
this material, we decided to issue from time to time a 
bulletin in which we shall try and publish the original 
factual material about the tragedy in Poland from 
eye witnesses". (Hebrew). Two bulletins. 9; 7 leaves, 33 
cm. Good condition. Creases and minor tears at margins. 
Minor stains. An ink stamp on the second bulletin: "Joint 
Relief Committee for Polish Jews". Library ink stamps.

Opening price: $250

יהודי  לעזרת  המאוחד  "הועד  מטעם  עלונים  שני   .363
פולין" – עדויות על שואת יהודי פולין - ירושלים, 1940

בנושא  פרסומים  שני   -  "2 מס'  "ביולטין   /  "1 מס'  "ביולטין 
מודפסים  פולין",  יהודי  לעזרת  המאוחד  "הועד  מטעם  השואה, 

במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל. ירושלים, מאי-יוני 1940
המאוחד  "הועד  ע"י  נתקבלו  אשר  עדויות  ובהם  עלונים  שני 
לעזרת יהודי פולין" בשנת 1940 – דיווחים של עדי ראייה וקטעים 
אשר פורסמו בעתונות והמכילים מידע חשוב על גורלם של יהודי 

פולין בתקופת השואה. 
איסוף  בחשיבות  העוסקת  הקדמה  הראשון  העלון  בתחילת 
ותיעוד העדויות: "חומר רב על מצבם הטרגי של היהדות בזמן 
המהוות  ועובדות,  תעודות  לאיבוד,  הולך  הנוכחית  המלחמה 
מסמכים היסטוריים חשובים והעלולים להשפיע השפעה רבה על 
למנוע  בכדי  ונעלמות.  הולכות  היחסים אחרי המלחמה,  הקמת 
ולו גם במקצת בעד אבדן החומר הזה, החלטנו להוציא מזמן לזמן 
ביולטין בו נשתדל לפרסם, בראש ובראשונה, את החומר המקורי 
שני עלונים.  והעובדתי הבא מעדי ראייה של הטרגדיה בפולין". 
9; 7 דף, 33 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשוליים. מעט 
כתמים. בעלון השני חותמת "הועד המאוחד לעזרת יהודי פולין". 

חותמות ספריה. 

פתיחה: $250

362. "Seven Days of Mourning" – Broadside 
Issued by Association of Romanian Olim in 
Eretz Israel – Sinking of the "Struma" Illegal 
Immigration Ship

"Seven days of mourning for Olim from Romania" 
(Hebrew), broadside issued by the Association of 
Romanian Olim in Eretz Israel. Yitzchak Brocker 
printing press, Tel-Aviv, [January 1942]. 
"Seven days of mourning for Romanian Olim who cry 
for their sons, parents, brothers and sisters, 765 souls, 
among them more than 100 babies…who survived 
the horrors of the beast…and did not imagine that 
they might be sentenced to death again…"
The text refers to the sinking of the illegal immigration 
ship "Struma".
In December 1941, the ship "Struma" sailed from 
Romania to Istanbul as part of the "Etzel" operation 
"Af Al Pi", with about 760 immigrants (Ma'apilim) 
on board, refugees from Romania. The plan was 
to arrive in Istanbul and from there to await the 
promised certificates for Eretz Israel; but upon 
arrival it turned out that the certificates were not 
available and despite endless efforts their entry was 
denied. In February 1942 the Turkish Coastal Guard 
towed the ship to open sea, with no water, food or 
fuel. Shortly afterwards the ship was drowned by a 
Soviet submarine. Only one passenger survived. Ca. 
30.5X46.5 cm. Good condition. Minor stains, creases and 
folding marks.

Opening price: $300

362363
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כפלים ביהודים. בסביבה הנזכרת רב מספר היהודים וכלם חרדים 
לדבר ד' שלא חללו שבת מעודם ולפי הפקודה עליהם לנסע תכף 

ומיד לעיר המחוז...". 
בהמשך מתאר את נכונותם של היהודים להילחם כנגד הגרמנים, 
ומצטט מדבריהם של החיילים היהודים. "יהודי בעל זקן ארוך... 
הוא בן 32, שוחט ובודק בעירה שבסביבת מונקטש: קשה לעזוב 
שאנו  הידיעה  היא  בשבילי  הקלה  אבל   – אמר   – משפחתי  את 
הולכים להרביץ במלאכי החבלה של היטלר ימח שמו..". לבסוף 
מתאר הכותב את אכזבתם וייאושם של היהודים מן ההחלטה על 
סיפוח חבל הסודטים לגרמניה. ]3[ דף )שלושה עמודים כתובים(, 
וכתמי  כתמים  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5

רטיבות. מספר קרעים )חלקם עם פגיעה בטקסט(.

פתיחה: $300

364. Four Bulletins on behalf of the 
"Representation of Polish Jewry" – Protocols 
and Testimonies from the Holocaust Period – Tel-
Aviv, 1942-1943

"Information Bulletin" – four bulletins on behalf of 
the "Representation of Polish Jewry". Typewritten 
and stenciled. Tel-Aviv, 1942-1943. Hebrew and 
English.
1. "Information Bulletin", August 1942. Sections of 
speeches delivered by Dr. Isaac Schwarzbart, Jewish 
representative to the Polish Government in-exile in 
London.
2. "Information Bulletin", September 1942. Essays 
and protocols of "Representation of Polish Jewry": 
Operations of the representation with regards to 
assistance to Polish Jews", "Jewish life in Poland", 
"Meeting of the Representation general assembly", 
and more.
3-4. "Information Bulletin", two bulletins in English. 
December 1942, March 1943. In the bulletin dated 
1943 appear testimonies received from eyewitnesses, 
as to murders of Jews in Delatin, Nadvorna. Stryi, 
Kolomea and other towns in Ukraine.
Lot of 4 items, 33 cm. Condition varies. Creases and tears. 
Ink stamps. Handwritten dedication on one bulletin's cover.

Opening price: $300

בצבא  היהודיים  החיילים  על   – בכתב-יד  דפים   .365
צ'כוסלובקיה

"היהודים בגיוס הצ'כוסלובקי". שלושה דפים בכתב-יד - זכרונות 
מביקור בצ'כוסלובקיה, בימים שלפני ואחרי החתימה על "הסכם 

מינכן" בספטמבר 1938. ]1941 בקירוב[. 
עיניו  לנגד  ראה  אשר  את  הכותב  מתאר  דפים  שלושה  לאורך 
במהלך ביקורו בכפר צ'כוסלובקי, בקרבת הגבול ההונגרי, בשנת 
בצ'כוסלובקיה  התקבלה  אשר  כללי  גיוס  על  ההכרזה   –  1938
התגייסותם  הסודטים,  חבל  לספח את  היטלר  דרישת  בעקבות 
החיילים  של  אכזבתם  את  וכן  בנאצים,  למאבק  היהודים  של 
איטליה  בריטניה,  צרפת,  בין  הסכם  מינכן",  מ"הסכם  היהודים 

וגרמניה, אשר קבע את סיפוחו של חבל הסודטים לגרמניה. 
בתחילת חיבורו, מתאר הכותב את גיוסם של היהודים לצבא ואת 
השפעת חובת הגיוס על הקהילה היהודית: "פקודת הגיוס פגעה 

פולין"  יהדות  של  "הנציגות  עלונים מטעם  ארבעה   .364
תל-אביב,   – השואה  מתקופת  ועדויות  פרוטוקולים   –

1942-1943

עלונים  ארבעה   –  "Information Bulletin"  / מודיעין"  "עלון 
 Representation of Polish( "מטעם "הנציגות של יהדות פולין
תל- בסטנסיל.  ומשוכפלים  כתיבה  במכונת  מודפסים   .)Jewry

אביב, 1942-1943. עברית ואנגלית. 
1. "עלון מודיעין", אוגוסט 1942. קטעים מנאומיו של ד"ר יצחק 
בממשלה  היהודי  הנציג   ,)Isaac Schwarzbart( שוורצברט 

הפולנית הגולה בלונדון. 
של  ופרוטוקולים  מאמרים   .1942 ספטמבר  מודיעין",  "עלון   .2
ליהודי  עזרה  בעניני  הנציגות  "פעולות  פולין":  יהדות  "נציגות 
פולין", "מחיי היהודים בפולין", "ישיבת המליאה של הנציגות", 

ועוד.
דצמבר  באנגלית.  עלונים  שני   ,"Information Bulletin"  .3-4
1942, מרץ 1943. בעלון משנת 1943 עדויות אשר נתקבלו מעדי 
קולומיאה,  סטרי,  נדבורנה,  בדעלאטין  היהודים  רצח  על  ראייה, 

וערים נוספות באיזור אוקראינה. 
סה"כ 4 פריטים, 33 ס"מ. מצב משתנה. קמטים וקרעים. חותמות. 

הקדשה בכתב-יד על עטיפת אחד העלונים. 

פתיחה: $300

364
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366. "The Brown Beast" / "Salt in the Eyes" - 
Moscow, 1943-1944

1. Di broyne bestye, balades un satires [the "Brown 
Beast", ballads and satires], by Lazer Wolf. Illustrations: 
A. Hafter. Moscow: "Der Emes", 1943. Yiddish.
Anthology of poems defaming Hitler and Nazi 
Germany, by the Yiddish poet Lazer Wolf. Wolf (1910-
1943) was a member of "yung vilne" group [Young 
Vilnius], a literary, Jewish-Yiddish group active in 
Vilnius from 1927 until the late 1930s.
40 pp, 14.5 cm. Good condition. Stains (dark stains on 
cover) and creases.

 Zalts in di oygen, B. Gutyanski [Binyamin Gutinski]. .2
.Illustrations: A. Hafter. Moscow: Der Emes, 1944. Yiddish 
 ,rhymed stories ridiculing Hitler and Nazi Germany 22 

מוסקבה,   – בעיניים"  "מלח   / החומה"  "החיה   .366
1943-1944

1. די ברוינע בעסטיע, באלאדעס אונ סאטירעס ]החיה החּומה, 
בלדות וסאטירות[, מאת לייזער וואלף. איורים: א. הפטר. הוצאת 

"דער עמעס", מוסקבה, 1943. יידיש.
המשורר  מאת  הנאצית,  וגרמניה  היטלר  בגנות  שירים  אסופת 

היידי לייזר וולף.
וולף )1910-1943( היה חבר בקבוצת "יונג וילנע" ]וילנה הצעירה[, 
וילנה משנת  יהודית-יידישאית שפעלה בעיר  קבוצה ספרותית 
1927 ועד שלהי שנות ה-30. 40 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

)כתמים כהים על העטיפה( וקמטים. 
2. זאלץ אין די אויגן, ב. גוטיאנסקי ]בנימין גוטינסקי[. איורים: א. 

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 
טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 עמ',   ]2[  ,38  .1949 בשנת  נוספים  יהודים 

מעט כתמים על העטיפה. קרעים בשדרה ובמספר דפים. 

פתיחה: $300

illustrated with numerous harsh and humorous anti-
Hitler illustrations. The author, Gutyanski (1905-1949), 
Yiddish poet, translator and editor. 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 fighter. 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. Minor stains on cover. 
Tears to spine and to several leaves.

Opening price: $300

365. Handwritten Leaves – Jewish Soldiers in the 
Czechoslovak Army

"Jews in Czechoslovak Recruitment". Three 
handwritten leaves – memoires of a visit to 
Czechoslovakia, in the days before and after the 
signing of the "Munich Agreement" in September 
1938. [ca. 1941]. Hebrew. 
Through three leaves the writer describes a visit to 
a Czechoslovak village, near the Hungarian border, 
in 1938 – the declaration of a general draft taken by 
Czechoslovakia following Hitler's demand to annex 
Sudetenland, the induction of Jews to fight the Nazis, 
as well as the disappointment of Jewish soldiers with 
the "Munich Agreement" between France, Britain, 
Italy and Germany, which determined the annexation 
of the Sudetenland to Germany.
The writer describes the recruitment of Jewish 
soldiers to the army and its influence on the Jewish 
community: "The recruitment order hit the Jews even 
harder. In the mentioned neighborhood the number 
of Jews is significant and they are all orthodox and 
are afraid to desecrate the Sabbath but by order they 
must leave at once… …"
The writer continues to describe the willingness of 
Jews to fight the Germans and cites Jewish soldiers. 
"A Jew with a long beard…32 years old, a Shochet 
and Bodek in a town near Munkacs: it is hard to leave 
my family – he said – but I am relieved since I know 
that we will defeat Hitler's angels of destruction 
….". Finally the writer describes the despair and 
disappointment of Jews with the decision to annex 
the Sudetenland to Germany. [3] leaves (three written 
pages), 23.5 cm. Good condition. Folding marks and 
creases. Stains and damp staining. Several tears (some with 
damage to text).

Opening price: $300 
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369. חוברת בנושא הסיוע לילדי טהרן – ויצו, 1944

 The Teheran Train Nearing Palestine / Women &
Children from Teheran in Wizo's Care. הוצאת הסתדרות 

עולמית של נשים ציוניות )ויצו(, לונדון, ]1944[. אנגלית.
הנשים   - טהרן"  ל"ילדי  "ויצו"  ארגון  של  סיועו  בנושא  חוברת 
והילדים ניצולי השואה שהגיעו לארץ ישראל מפולין בשנת 1943. 

תצלום על העטיפה. ]8[ עמ', 17 ס"מ. מצב טוב.
אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $250

369. Booklet Dealing with Aid to Teheran 
Children – WIZO, 1944

The Teheran Train Nearing Palestine / Women & 
Children from Teheran in Wizo's Care. Women 
International Zionist Organization (WIZO), London, 
[1944]. English.
A booklet dealing with "WIZO" organization's aid 
to the "Teheran Children" – women and children, 
holocaust survivors, who arrived in Eretz Israel from 
Poland in 1943. Photo on the cover. [8] pp, 17 cm. Good 
condition. Not in the NLI.

Opening price: $250

368. "Lezecher Olam" – Book in Memory of 
Rabbis Murdered in the Holocaust – France, 1947

Memorial, en souvenir de nos rabbins et ministres 
officiants victimes de la barbarie nazie [in memory of 
our rabbis – victims of the Nazis]. Published by the 
Consistoire central des Israélites de France et d'Algérie 
[Central Consistory of The Jews of France and Algiers], 
[Paris, 1947]. French.
A book printed in memory of rabbis who perished 
in the holocaust, with photos and short biographic 
texts. Among the rabbis mentioned: Rene Hirshler, 
chief rabbi of Strassburg; Joseph Wiener, chief rabbi of 
Belgium; Ernst Ginsburger, chief rabbi of Geneva; Leon 
Berman, chief rabbi of Lille (France); and others.
Introduction by Yeshayahu Schwartz, chief rabbi of 
France, and foreword by Leon Meiss, chairman of the 
Central Consistory of The Jews of France. 62 pp, 23.5 
cm. Good condition. Library ink stamp. Hardcover, detached.

Opening price: $250

367. שתי חוברות בנושא מחנה הריכוז וההשמדה מיידנק, 
1944-1945

 Majdanek,  rozprawa przed Specjalnym Sądem  .1
Karnym w Lublinie. קרקוב, 1945. פולנית.

עם  בלובלין",  מיוחד  פלילי  משפט  בית  בפני  שימוע   – "מיידנק 
לוחות תצלומים. 93 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים. 

קרעים קלים. כריכה חדשה. 
"דער  הוצאת  מיידאנעק.  פארניכטונגס-לאגער  לובלינער   .2

עמעס", מוסקבה, 1944. 
טוב.  מצב  ס"מ.   14 עמ',   ]1[  ,95 תצלומים.  מספר  עם  יידיש. 

פגמים בעטיפה. 

פתיחה: $250

367. Two Booklets – Majdanek Concentration 
and Extermination Camp, 1944-1945

1. Majdanek,  rozprawa przed Specjalnym Sądem 
Karnym w Lublinie. Krakow, 1945. Polish.
"Majdanek – hearing before a special criminal court 
in Lublin", with photo plates. 93 pp, 21 cm. Fair-good 
condition. Significant staining. Minor tears. New binding.
2. Lubliner fornikhtungs lager Majdanek. Moscow: 
"Der Emes", 1944. Yiddish. Several photos. 95, [1] pp, 
14 cm. Good condition. Damages to cover.

Opening price: $250

קורבנות  רבנים  של  לזכרם  ספר   – עולם"  "לזכר   .368
השואה – צרפת, 1947

 Memorial, en souvenir de nos rabbins et עולם,  לזכר 
ministres officiants victimes de la barbarie nazie ]לזכר 
 Consistoire central des הוצאת  הנאצים[.  קורבנות  רבנינו... 
Israélites de France et d'Algérie ]הקונסיסטוריה המרכזית 

של יהודי צרפת ואלג'יריה[, ]פריז, 1947[. צרפתית.
ספר אשר נדפס לזכרם של רבנים אשר נספו בשואה, עם תצלומים 
רנה  בספר:  הנזכרים  הרבנים  בין  קצרים.  ביוגרפיים  וטקסטים 
הירשלר, רבה הראשי של שטרסבורג; יוסף וינר, רבה הראשי של 
בלגיה; ארנסט גינסבורגר )Ginsburger(, רבה הראשי של ז'נבה; 

לאון ברמן, הרב הראשי של ליל )צרפת(; ואחרים.
הקדמה מאת ישעיה שוורץ, הרב הראשי של צרפת, ומבוא מאת 
של  המרכזית  הקונסיסטוריה  ראש  יושב   ,)Meiss( מייס  לאון 
יהודי צרפת. 62 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. חותמת ספריה. כריכה 

קשה, מנותקת. 

פתיחה: $250 
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פראנטיסק  מאת  איורים   – משחררת"  "העבודה   .371
רייכנטל – ברטיסלבה, 1946 – עותק חתום וממוספר

מאת  ציורים   16 משחררת"[,  ]"העבודה   Arbeit Macht Frei
 .)František Reichentál, 1895-1971( רייכנטל )פראנטיסק )פרנץ
 .1946 ברטיסלבה,  סלובקיה.  יהודי  של  המרכזי  האיחוד  הוצאת 

אנגלית וסלובקית. 
פראנטיסק  האמן  מאת  השואה,  בנושא  איורים  ששה-עשר 
רייכנטל. מלווים הקדמה באנגלית וסלובקית. עותק מספר 440, 
מתוך מהדורה של אלף עותקים חתומים וממוספרים בידי האמן. 
]4[ עמ'  לוחות,   ]16[ ]4[ עמ',  בדף השער הקדשה מאת האמן. 
קרעים  קמטים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   35 ריקים(,  עמ'  )שלושה 

)רובם בעטיפה(. כרוך בשרוך.

פתיחה: $300

371. "Arbeit Macht Frei" – Illustrations by 
František Reichentál – Bratislava, 1946 – Signed 
and Numbered Copy

Arbeit Macht Frei ["Work Liberates"], 16 paintings by 
František (Franz) Reichentál (1895-1971). Published by 
the central Union of Slovakian Jews. Bratislava, 1946. 
English and Slovakian.
Sixteen illustrations of the holocaust, by the artist 
František Reichentál. Introduction in English and 
Slovakian. Copy no. 440, from an edition of one 
thousand copies signed by the artist and numbered. 
On the title page – a dedication by the artist. [4] 
pp, [16] plates, [4] pp (three blank pages), 35 cm. Good 
condition. Minor creases. Tears (mostly to cover). Bound 
with a string.

Opening price: $300

370. "Hitler's Crimes" – Exhibition Catalogue – 
Paris, 1945

Crimes Hitlériens, Grand Palais, Exposition. [Paris, 
1945]. French.
Catalog of the "Hitler's Crimes" exhibition that took 
place at the Grand Palais exhibition hall and museum 
in Paris in 1945, sponsored by the French Government. 
The catalog contains numerous black and white 
photographs depicting the Holocaust period in 
France, a reproduction of the exhibition poster and 
a diagram map of the exhibition, which covered 29 
of the Grand Palais' halls. One hall was dedicated to 
documentation of Nazi crimes against French Jews. 
[32] pp, 27cm. Good condition. Cover starting, short tears 
to spine, minor stains, tears and creases. 

Opening price: $500

370. "פשעי היטלר" – קטלוג תערוכה – פריז, 1945

Crimes Hitlériens, Grand Palais, Exposition. ]פריז, 1945[. 
צרפתית.

קטלוג התערוכה "פשעי היטלר" אשר הוצגה בהיכל התערוכות 
ממשלת  בחסות   ,1945 בשנת  בפריז   Grand Palais ומוזיאון 
צרפת. הקטלוג כולל תצלומי שחור-לבן רבים מתקופת השואה 
בצרפת, רפרודוקציה של כרזת ההזמנה לתערוכה ותרשים חדרי 
המוזיאון. ]התערוכה התפרסה על-פני 29 חדרים. אחד החדרים 
 27 עמ',   ]32[ צרפת.[  יהודי  נגד  הנאצים  פשעי  לתיעוד  הוקדש 
ס"מ. מצב טוב. עטיפה רופפת )קרעים בשדרה(, כתמים, קרעים 

וקמטים קלים.

פתיחה: $500
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 – השואה  בנושא  ליטוגרפיות  תריסר   – האס  ליאו   .373
פראג, 1947

 12  Puvodnich Litografii Z Nemeckych Koncentracnich
ההשמדה  ממחנות  מקוריות  ליטוגרפיות  ]תריסר   Taboru
 Vydal Svaz הוצאת   .)Leo Haas( האס  ליאו  מאת  הגרמנים[, 
 Ozvobozených Politických Vězňů a Pozůstalých Po
משוחררים[.  פוליטיים  אסירים  ]איגוד   Politických Věznićh

פראג, 1947.
בגרמניה,  ההשמדה  מחנות  את  המתארות  ליטוגרפיות  תריסר 
מאת האמן ליאו האס, עם חוברת ובה הקדמה וטקסטים נלווים 
לכל ליטוגרפיה )אנגלית, רוסית, צ'כית וצרפתית(. בעמוד השער 

מופיעה חתימת-ידו של האס בעפרון. 
ליאו האס )1901-1983(, נולד באופבה )Opava, צ'כוסלובקיה(. 
עבור  באיור  ועסק  בקרלסרוהה ובברלין  באקדמיה  אמנות  למד 
ותוך  הולדתו,  לעיר  חזר   1926 בשנת  בוינה.  וכתבי-עת  עתונים 
בשנת  יצר.  אשר  הפורטרטים  ציורי  בזכות  התפרסם  קצר  זמן 
אמנותו  הוכרזה  באופבה,  הראשון  הפוגרום  פרוץ  לאחר   ,1937
ב"בולשביזם- הואשם  והוא  מנוונת",  כ"אמנות  האס  של 
הבדולח,  ליל  לאחר  פועלים.  לעתון  ציוריו  בעקבות  תרבותי" 
עבר לאוסטרבה. באוקטובר 1939 נשלח למחנה עבודה בניסקו. 
אס.  האס.  חיילי  של  פורטרטים  צייר  במחנה,  שהותו  במהלך 
לציור.  וחומרים  אוכל,  יותר  לעצמו מעט  וכך השיג  והמפקחים, 
ציוריו, המתעדים את בניית המחנה ואת אסיריו, נשמרו ומהווים 
העבודה  מחנה  ביטול  לאחר  זו.  תקופה  של  וחשוב  נדיר  תיעוד 
בניסקו, חזר לאוסטרבה; מאוחר יותר נשלח לגטו טרזין. בטרזין 
היה חבר במחלקה הטכנית-גראפית, יחד עם אוטו אונגר, בדז'יך 
פריטה ואמנים נוספים. בשנת 1944, לאחר שנחקרו ציירי הגטו 
על קשריהם עם ארגונים בלתי חוקיים ועם גורמים מחוץ לגטו, 
הואשם בהפצת תעמולה ונשלח לאושוויץ. במשך כמה חודשים, 
הועבר האס ממחנה למחנה. לבסוף נשלח למחנה הריכוז אבנזה 
לאחר המלחמה שב  צבא ארה"ב.  על-ידי  ב-1945  אשר שוחרר 
האס לטרזין ולמקומות נוספים בהם שהה ואיתר את ציוריו. את 
עד.  היה  להם  הפשעים  לתיעוד  היתר,  בין  הקדיש,  חייו  המשך 
ליטוגרפיות,   – דף   12 מצורף.  חומר  ראה  אודותיו  נוסף  למידע 
]1[ גליון מקופל. ללא תיקיה. מצב טוב. כתמים  48X34 ס"מ. + 

ופגמים קלים. 
מקור: אוסף חיים חפר.

פתיחה: $400

כיום  נמצאים  אלה  ציורים  דרש".  המצפון  ציווה,  הלב  לעשות. 
באוסף מוזיאון יד ושם בירושלים. ]4[, ]8[, ]1[ עמ' + 28 לוחות, 
בד.  מחופה  נאה,  קרטון  בקופסת  נתונים  הלוחות  ס"מ.   26X36
מצב טוב. מעט כתמים ופגמים בשולי הלוחות. כתמים וקרעים 
בשולי הדפים הראשונים )שערים והקדמות(. קרעים משוקמים 

בשני הדפים הראשונים. ללא כריכת הפורטפוליו.

פתיחה: $400

372. Majdanek – Portfolio of Paintings – 
Tolkatchev – Warsaw, 1945

Majdanek [Maydanek – A Destruction Camp], by 
Zinowij Tolkaczew [Zinowii Tolkatchev]. Warsaw: 
Czytelnik, 1945. Polish, Russian, English and French.
Limited edition, numbered portfolio (600 copies) 
containing 28 plates after paintings by Tolkatchev. 
The paintings were created after Tolkatchev 
participated in July 1944 in the liberation of the 
Maydanek extermination camp as a Red Army soldier.
Tolkatchev was a Russian artist who enlisted in the 
Red Army in 1941. In 1944, he was stationed on the 
Ukrainian front, near Majdanek. Horrified by what 
he witnessed, Tolkatchev spent a month painting 
scenes from within the newly liberated death camp. A 
member of the Polish-Soviet Nazi Crimes Investigation 
Commission supported Tolkatchev’s work and in 
November 1944, his exhibition of Majdanek paintings 
became one of the earliest artistic depictions to 
document publicly the Nazi death camps. When this 
portfolio was published soon after, in February 1945, 
the Polish Government sent copies to Allied Forces 
heads of states and government and military officers. 
Looking back on his work, Tolkatchev wrote, “I did 
what I had to do; I couldn’t refrain from doing it. 
My heart commanded, my conscience demanded.” 
Today these paintings are in the collection of the Yad 
Vashem Museum in Jerusalem. [4], [8], [1] pp + 28 plates, 
36X26cm. Good condition. Minor wear to the edges of 
some leaves. Stains and tears at margins of first few leaves 
(title pages and introductions). Professionally restored tears 
to first two leaves. Lacking the portfolio cover. Enclosed in 
a custom cloth-covered clamshell case.

Opening price: $400

372. מיידנק – פורטפוליו עם ציורים – טולקאצ'ב – ורשה, 
1945

טולקאצ'ב  ז'ינובי  מחנה השמדה[, מאת   – ]מיידנק   Majdanek
 .1945 ורשה,   ,Czytelnik הוצאת   .)Zinowij Tolkaczew(

פולנית, רוסית, אנגלית וצרפתית.
עותקים(   600 )בת  וממוספרת  פורטפוליו במהדורה מצומצמת 
המכיל 28 לוחות של ציורים מעשה ידיו של טולקאצ'ב. הציורים 
ההשמדה  מחנה  בשחרור   1944 ביולי  שהשתתף  לאחר  נעשו 

מיידנק כחייל הצבא האדום.
 .1941 בשנת  האדום  לצבא  רוסי שהתגייס  אמן  היה  טולקאצ'ב 
מזועזע  למיידנק.  בחזית האוקראינית, סמוך  הוצב   1944 בשנת 
מראות  בציור  השקיע  חודש  במשך  לעיניו,  שנגלו  מהמראות 
הפולנית- בוועדה  חבר  המשוחרר.  המוות  ממחנה  הזוועה 
סובייטית לחקירת פשעי הנאצים תמך בעבודתו ובנובמבר 1944 
מהחשיפות   – ממיידנק  טולקאצ'ב  של  ציוריו  תערוכת  הוצגה 
הראשונות לציבור של נקודת מבט אמנותית על מראות ממחנות 
המוות. כשפורטפוליו זה הוצא לאור זמן קצר לאחר מכן, בפברואר 
1945, ממשלת פולין דאגה לשלוח עותקים לראשי בעלות הברית 
ולבכירים בממשלה ובצבא. במבט לאחור על תקופה זו ביצירתו, 
שלא  יכולתי  לא  חייב,  שהייתי  מה  "עשיתי  טולקאצ'ב:  אמר 
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ציורים  של  רפרודוקציות   – עוד!"  לא  "לעולם   .374
המתארים את מחנה ההשמדה אושוויץ, 1951

 Nigdy Wiecej! Reprodukcje Obrazów Janiny Tollik;
עוד!,  לא  ]לעולם   Cztery Lata Przezyc Oswiecimia
הוצאת   .]...Janiny Tollik מאת  ציורים  של  רפרודוקציות 

Panstwowe Muzeum, אושוויץ, ]1951[. פולנית. 
פורטפוליו המכיל 16 רפרודוקציות שחור-לבן של ציורים מאת 
מחנה  את  המתארים   ,)1910-1994(  Janiny Tollik האמנית 
הריכוז וההשמדה אושוויץ )כל אחת מן הרפרודוקציות מתוארת 
בפולנית  הקדמה  מלוות  ואנגלית(.  צרפתית  רוסית,  בפולנית, 
מאת Zygmunt Balicki. ]8[ עמ', + ]16[ לוחות, 34.5X24.5 ס"מ, 
בתיקייה. הלוחות במצב טוב )מעט כתמים. חותמת ספריה בשני 

לוחות(. התיקיה קרועה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

373. Leo Haas – A Dozen Lithographs – the 
Holocaust – Prague, 1947

12 Puvodnich Litografii Z Nemeckych Koncentracnich 
Taboru [a dozen original lithographs from German 
concentration camps] by Leo Haas. Published by Vydal 
Svaz Ozvobozených Politických Vězňů a Pozůstalých 
Po Politických Věznićh [Union of liberated political 
prisoners]. Prague, 1947. 
A dozen lithographs portraying German 
extermination camps by the artist Leo Haas; 
accompanied by a booklet with an introduction and 
texts for each lithograph (English, Russian, Czech and 
French). The artist's signature, in pencil, appears on 
the title page.
Leo Haas (1901-1983), was born in Opava, 
Czechoslovakia. Studied art in the Karlsruhe Academy 
and in Berlin and worked as an illustrator for 
newspapers and periodicals in Vienna. In 1926 he 
returned to his hometown, and shortly afterwards 
became famous for his portraits. In 1937, following 
the first pogrom in Opava, his art was declared as 
"degenerate art" and he was accused of "cultural 
Bolshevism" because his drawings appeared in a 
workers' newspaper. After thr Crystal Night he moved 
to Ostrava. In October 1939 Haas was sent to Nisko 
labor camp. While in the camp, he painted portraits 

of SS soldiers and of the supervisors, in return for 
more food and art supplies. His paintings, 
documenting the construction of the camp and the 
prisoners, survived and constitute a rare and important 
document of the period. When the labor camp in 
Nisko was dismantled, he returned to Ostrava; later 
he was sent to the Terezin Ghetto. In Terezin Haas 
was a member of the technical-graphic department, 
together with Otto Unger, Bedrich Fritta and other 
artists. In 1944, when the Ghetto painters were 
investigated as to their ties with illegal organizations 
and with elements outside the Ghetto, he was accused 
of distribution of propaganda and sent to Auschwitz. 
For several months Haas was moved from camp to 
camp. Finally he was sent to Ebensee concentration 
camp which was liberated by the American Army in 
1945. After the war Haas returned to Terezin and 
to other venues where he lived, and succeeded in 
locating his paintings. For the rest of his life, Haas 
was committed to the documentation of crimes he 
witnessed. For additional information about Haas – 
see enclosed material. 12 leaves – lithographs, 48X34 
cm. + [1] folded sheet. No folder. Good condition. Slightly 
stained and damaged.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $400
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377. Invitation Notice to an Event in Memory of 
the Lublin Ghetto Victims, 1947

Achtung! Lubliner Jidn! Notice on behalf of the 
"Jewish Council" in Augsburg-Munich. Munich, 
March 1947. Yiddish in Latin characters.
An invitation calling Lublin Jews to participate in an 
event in memory of the Lublin Ghetto victims. Leaf 
29.5 cm. Fair-poor condition. Tears, stains and folding 
marks. Nonprofessional restoration with adhesive tape.

Opening price: $300

376. "העולם שנעלם" – ספר תצלומים – ניו-יורק, 1947

רפאל  בידי  ערוך  שנעלם[,  ]העולם  וועלט  פַארשוואונדענע  די 
אברמוביץ. ניו-יורק, 1947. 

כולל  אירופה.  מזרח  יהדות  של  תצלומים  המכיל  אלבומי  ספר 
ודמויות,  בתי-מסחר  רחובות,  בתי-כנסת,  של  רבים  תצלומים 
בשני חלקים: ערים יהודיות ואנשים. התצלומים מאוספי הג'וינט, 
איור  הכריכה  על  וישניאק.  ורומן  קציזנה  אלתר  והצלמים  ייווא 
של שלמה יודובין. 575, ]8[ עמ', 20.5X26.5 ס"מ. מצב טוב. עותק 

ספריה לשעבר. מספר קונטרסים וכריכה רופפים. 

פתיחה: $250

376. The Vanished World — Book of Photographs 
– New-York, 1947

Di farshvundene velt [The Vanished World], edited by 
Rafael Abramovitch. New -York, 1947. 
A book in album format, with photos of Jews from 
East Europe. Included are numerous photos of 
synagogues, streets, stores, and figures, in two parts: 
Jewish cities, and people. Portraying East European 
Jewry prior to the Holocaust. Photos are from the 
collection of the Joint, Yivo and photographers 
Alter Kacyzne and Roman Vishniak. On the cover an 
illustration by Shlomo Yudovin. 575, [8] pp, 20.5X26.5 
cm. Good condition. Ex-library copy. Several signatures and 
binding are loose.

Opening price: $250

377. כרוז הזמנה לאירוע לזכר הנספים בגטו לובלין, 1947

היהודית"  "הועדה  מטעם  כרוז   .Achtung! Lubliner Jidn!
באאוגסבורג-מינכן. מינכן, מרץ 1947. יידיש באותיות לטיניות. 

כרוז הקורא ליהודי לובלין להשתתף באירוע לזכר הנספים בגטו 
וסימני  כתמים  בינוני-גרוע. קרעים,  ס"מ. מצב   29.5 דף  לובלין. 

קיפול. תיקונים לא מקצועיים בנייר דבק.

פתיחה: $300

374. "Never Again!" – Reproductions of Paintings 
depicting Auschwitz Extermination Camp, 1951

Nigdy Wiecej! Reprodukcje Obrazów Janiny Tollik; 
Cztery Lata Przezyc Oswiecimia [Never again! 
Reproductions of paintings by Janiny Tollik…]. 
Auschwitz: Panstwowe Muzeum, 1951. Polish.
Portfolio containing 16 b/w reproductions of paintings 
by the artist Janiny Tollik (1910-1994), depicting the 
concentration and extermination camp Auschwitz 
(each reproduction is titled in Polish, Russian, French 
and English). Introduction in Polish by Zygmunt 
Balicki. [8] pp, + [16] plates, 34.5X24.5 cm, in a portfolio. 
The plates are in good condition (few stains. Library ink-
stamps on two plates). Portfolio torn. Ex-library copy.

Opening price: $250

375. דו"ח מצולם - ועד ההצלה – גרמניה, 1948

]דו"ח מצולם[,   .Pictorial Review, Vaad Hatzala Germany
הוצאת ועד ההצלה, ]מינכן[, 1948. אנגלית.

הפליטה  שארית  במחנות  ההצלה  ועד  פעילות  של  תיאור 
מטבחים,  מזון,  חלוקת  ומסמכים:  רבים  בתצלומים  בגרמניה, 
המחנות,  רבני  תמונות  וחלוקתם,  קודש  ספרי  הדפסת  חינוך, 
משובש(,  דפים  )מספור  עמ'   262 ועוד.  בועד,  מרכזיים  אישים 
קלים  קרעים  קלים.  פגמים  כתמים.  טוב. מעט  מצב  ס"מ.   29.5

בשולי הכריכה ובשדרת הבד. 

פתיחה: $350 

375. Pictorial Review – Vaad Hatzala – Germany, 
1948

Pictorial Review, Vaad Hatzala Germany. Published by 
Vaad Hatzala [Munich], 1948. English.
Review of the Vaad Hatzala activities in She'erit 
HaPleita camps in Germany through photos and 
documents: distribution of food, kitchens, education, 
printing and distributing religious books, pictures 
of camps' rabbis, leading committee members, and 
more. 262 pp, (irregular pagination), 29.5 cm. Good 
condition. Some stains. Minor damages. Tears at margins 
of binding and cloth spine. 

Opening price: $350
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378. Program of a Performance of the Jewish Ex-
Concentration Camp Orchestra in Nuremberg / 
Entrance Tickets to the "Nuremberg Trials"

1. Printed program for a performance of the Jewish 
Ex-Concentration Camp Orchestra at the Nuremberg 
Opera House on May 7, 1946. English.
The program includes names and photos of the 
orchestra members as well as the repertoire for that 
evening: four parts of famous operas and seven songs: 
two from the Ghetto in Vilnius and several folk songs, 
ending with "Our Way". Four of the songs' lyrics are 
printed on the reverse side of the program. [4] pp, 30 
cm. Good condition. Folding marks and stains. Inscriptions 
in pencil.

2-3. Two entrance tickets to the Visitor’s Gallery, the 
Nuremberg Trials (International Military Tribunal). 
[ca. 1946].
One is printed in blue ink and the other in red ink. 
Tickets for seat no. 23, the 214 and 215 sessions of the 
trials. Added in pencil on the tickets is the name J.P. 
Lemouet. 5X10 cm. Good condition. Stains.

Opening price: $500

מחנות-ריכוז  אסירי  תזמורת  של  להופעה  תכנייה   .378
משוחררים בנירנברג / כרטיסי-כניסה ל"משפטי נירנברג"

1. תכנייה מודפסת לכבוד הופעה של "תזמורת אסירי מחנות-
 Jewish Ex-Concentration Camp  - משוחררים"  ריכוז 
 .1946 במאי   7 ביום  בנירנברג  האופרה  בבית   -  Orchestra

אנגלית. 
בתכנייה מופיעים שמותיהם ותמונותיהם של כל חברי התזמורת 
מתוך  קטעים  ארבעה  ערב:  אותו  שהושמע  הרפרטואר  וכן 
מגטו  שירים  שני  אקטואליים:  שירים  ושבעה  ידועות  אופרות 
וילנה ושירי-עם ובסיום השיר "Our Way". בצדה האחורי נדפסו 
המלים של ארבעה מהשירים. ]4[ עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. סימני 

קיפול. וכתמים. רישומים בעפרון.
2-3. שני כרטיסי-כניסה ל-Visitors' Gallery במשפטי נירנברג 

)International Military Tribunal(, ]1946 בקירוב[. 
לישיבה  כרטיסים  אדומה.  בדיו  והשני  כחולה  בדיו  נדפס  אחד 
על  המשפטים.  של  וה-215  ה-214  במושבים   23 מס'  בכסא 
הכרטיסים נוסף בעפרון השם 5X10 .J. P. Lemouet ס"מ. מצב 

טוב. כתמים. 

פתיחה: $500
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לקט תעודות וספרים – ארגונים יהודיים / שארית   .380
הפליטה בגרמניה, 1947-1948

לתרבות  "מרכז   ,)Hamlu( "המלו"  מטעם  כרטיסי-חבר  שני   .1-2
של  והספורט  ההתעמלות  אגודת  וחבר  המרכזי  ועד  ע"י  הגוף 
שניהם  בגרמניה".  האמריקאי  הכיבוש  באיזור  שארית-הפליטה 
הוענקו לאפרים ליבוביץ'. 14.5X10.5 ס"מ בקירוב, מקופלים לשניים. 
הציונית  הנוער  הסתדרות  של  פנקסי-חבר  שני   .3-4
יצחק  על-שם  האחד   .1947 בגרמניה,  "דרור"  הסוציאליסטית 
תצלום(.  )עם  ליבוביץ'  אפרים  על-שם  השני  בארבאנעל; 

14.5X10.5 ס"מ בקירוב, מקופלים לשניים.
 .]1948[ מינכן,  פרלוב.  יצחק  פואמה מאת   ,"1947 "עקזאדוס   .5
יידיש. בדף השער הקדשה מאת המחבר למרכז "החלוץ" בפריז. 
6. די ערשטע וועלט-קאנפערענץ ]הועידה העולמית הראשונה[, 

הסתדרות נוער עולמית "דרור – החלוץ הצעיר". מינכן, 1947.
סה"כ 6 פריטים. גודל ומצב משתנים. הספרים במצב טוב. כתמים 
בקו  לשניים  קרועים  הכרטיסים  מן  שניים  בכרטיסים.  וקרעים 

הקפל האנכי; אחד מהם משוקם. 

פתיחה: $400

379. "Yizkor" – Poster Illustrated by Pinchas 
Schuldenrein

"Yizkor 1939-1945". Poster Illustrated by Pinchas 
Schuldenrein (signed in print). Published by Pinchas 
Schuldenrein (Zeilsheim, Germany), [second half of 
1940s].
Impressive illustration in color: The digit "6,000,000" 
and two memorial candles soaking in blood, with 
illustrations depicting the atrocities during the 
holocaust. The caption at the bottom: "Ki Doresh 
damim otam zachar" (psalms 9:13). Ca.49X34 cm. Thick 
paper. Good condition. Minor damages. Slightly chopped 
at lower part (damaged imprint).

Opening price: $3000

379. יזכור – כרזה עם איור מאת פנחס שולדנריין

"יזכור ת"ש-תש"ה". כרזה מאוירת בידי פנחס שולדנריין )חתום 
בדפוס(. הוצאת פנחס שולדנריין, זלצהיים )Zeilsheim, גרמניה(, 

]המחצית השניה של שנות ה-40[.
נרות-זכרון  ושני   "6,000,000" המספר  מרשים:  צבעוני  איור 
סבל  את  המציגים  איורים  עם  דם,  של  שלולית  בתוך  טובלים 
דמים  דורש  "כי  הכיתוב  בתחתית  השואה.  בתקופת  היהודים 
אותם זכר" )תהלים ט' יג'(. 49X34 ס"מ בקירוב. נייר עבה. מצב 
פגיעה  )עם  התחתון  בחלקה  מעט  קצוצה  קלים.  פגמים  טוב. 

בפרטי ההוצאה והדפוס(.

פתיחה: $3000

379
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381. Three Booklets and Two Newspapers – 
She'erit HaPleita in Germany, 1946-1948

1. Freiheit, aynmalike oysgabe fun di befrayte yidn 
in Lampertheim [a one-time publication of liberated 
Jews in Lampertheim], Passover issue, 1946. English 
and Yiddish in Latin characters. [6] pp.
2. Freiheit, ilustrirte tsayshrift. Aroysgegebn fun di 
befreite yidn in Lampertheim. Issue no.2 , August 
1946. Yiddish and English, including numerous photos 
(photography: M. Scharfhertz). [1], [32], [1] pp.
3. "MeHachurban HaAcharon – fun letztn khurban, 
exhibition – oysshtelung". Published by the Central 
Historic Committee, Munich, [1948]. Hebrew, Yiddish, 
German, French and English. "Pictures and documents 
dealing with the lives of Jews under the Nazi Regime".
4. Yiddish Lebn (lern kapitaln far Yahadut) by 
Yehudah Leib Orlean. Published by Merkaz LeChinuch 
HaTorah ("Horev"), Agudat Israel in Germany (with 
efforts on behalf of Rabbi Aviezer Burstein), Munich, 
1947. Yiddish.
5. Es starbt a shtetl, Megilat Skalat, Avraham 
Weisbrod. Munich, 1948. 
Size and condition varies.

Opening price: $400

הפליטה  שארית   – עתונים  ושני  חוברות  שלוש   .381
בגרמניה, 1946-1948

אין  יידן  די באפרייטע  פון  אויסגאבע  איינמאליקע  פרייהייט,   .1
המשוחררים  היהודים  של  פעמית  חד  ]הוצאה  לאמפערטהיים 
אנגלית   .1946 פסח,  גליון   ,])Lampertheim( בלמפרטהיים 

ויידיש באותיות לטיניות. ]6[ עמ'.
די  פון  ארויסגעגעבן  צייטשריפט.  אילוסטרירטע  פרייהייט,   .2
 .1946 אוגוסט   ,2 גליון מס'  אין לאמפערטהיים.  יידן  באפרייטע 
יידיש ואנגלית, עם תצלומים רבים )צילום: מ. שארפהארץ(. ]1[, 

]32[, ]1[ עמ'. 
 - תערוכה  חורבן,  לעצטן  פון   – האחרון  "מהחורבן   .3
מינכן,  המרכזית,  ההיסטורית  הועדה  הוצאת  אויסשטעלונג". 
תש"ח ]1948[. עברית, יידיש, גרמנית, צרפתית ואנגלית. "תמונות 

ותעודות מחיי היהודים תחת שלטון הנאצים".
לייב  יהודה  מאת  יהדות(,  פאר  קאפיטלן  )לערן  לעבן  יידיש   .4
אגודת  )"חורב"(,  התורה  לחינוך  מרכז  הוצאת  )ז"ל(.  ארלעאן 
מינכן,  בורשטין(,  אביעזר  הרב  )בהשתדלות  בגרמניה  ישראל 

1947. יידיש. 
5. עס שטארבט א שטעטל, מגילת סקאלאט, אברהם וייסברָאד. 

מינכן, 1948. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

380. Collection of Certificates and Books – Jewish 
Organizations / She'erit HaPleita in Germany, 
1947-1948

1-2. Two member-cards on behalf of Hamlu "Center 
of Physical Education by the Central Com. and Society 
of Jewish Sport Organizations of Liberated Jews in the 
U.S. Occupied Zone of Germany". Both cards granted 
to Ephraim Leibovitz. Ca.14.5X10.5 cm, folded into two.
3-4. Two member-cards of "Dror" – Socialist Zionist 
Youth Association in Germany, 1947. One in the 
name of Yitzchak Barbanel; the other in the name 
of Ephraim Leibovitz (with photo). Ca.14.5X10.5 cm, 
folded into two.
5. "Exodus 1947", poem by Yitzchak Perlov. Munich, 
[1948]. Yiddish. Dedication by the author to 
"Hechalutz" center in Paris appears on the title page.
6. Di ershte-velt-konferentz [first world conference], 
World Youth Association "Dror – Hechalutz HaTza'ir". 
Munich, 1947.
Lot of 6 items. Size and condition varies. Books in good 
condition. Stains and tears to cards. Two cards torn into 
two at the vertical folding mark; one tear restored.

Opening price: $400

381
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383. "פנקס למדריך" – ארגון "בני עקיבא" בגרמניה 

פנקס למדריך, ירחון חינוכי והדרכתי. הוצאת ההנהלה הראשית 
של ארגון בני עקיבא בגרמניה. ]1945 בקירוב[. עברית ויידיש.

דפי   - בסטנסיל  ומשוכפלת  כתיבה  במכונת  מודפסת  חוברת 
בגרמניה.  עקיבא"  "בני  ארגון  בהוצאת  החנוכה  לימי  הדרכה 
סיפורי  חנוכה,  מגילת  חסידיות,  אמרות  חנוכה,  הלכות  כוללת: 
חנוכה ביידיש, מגילת אנטיוכוס, ועוד, וכן דפי הדרכה מפורטים 
עבור מדריכי התנועה. ]33[ דף, 30 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, 
קרעים קלים, הדפסה דהויה. עותק ספריה לשעבר. נייר דבק על 

השדרה. 

פתיחה: $250

383. "Guide's Notebook" – "Bnei Akiva" 
Organization in Germany

"Guide's notebook, educational and training 
monthly. Published by the leadership of "Bnei Akiva" 
organization in Germany. [ca. 1945]. Hebrew and 
Yiddish.
Typewritten and stenciled booklet – instruction pages 
for Hanukkah published by "Bnei Akiva" in Germany. 
Includes: rules of Hanukkah, Hasidic sayings, 
Hanukkah scroll, Yiddish Hanukkah stories, Antiochus 
scroll, and more, as well as detailed instructions 
for the movement guides. [33] leaves, 30 cm. Good 
condition. Minor stains, minor tears, faded print. Ex-library 
copy. Adhesive tape to spine.

Opening price: $250

382. Four Issues of "Undzer Shtime" – Bergen-
Belsen, 1946

Undzer shtime [our voice], tsvaywokhnshrift organ 
fun der She'erit HaPleita in der englisher zone [bi-
weekly of She'eritHaPleita in the British Zone]. 
Published by the Central Jewish Committee in Bergen 
Belsen. January-September 1946. Yiddish. Issues no. 6, 
11-13.
Four issues of "Undzer Shtime" edited by Raphael 
Olavsky, Paul Trepman and David Rosenthal. Includes 
various texts, photos and illustrations. The newspaper 
was published from July 1945 (first it was typewritten 
and stenciled) and with time it became the official 
bulletin of the Central Jewish Committee in Bergen-
Belsen. 4 issues, 30 cm. Condition varies (overall good 
condition). Two issues – detaches covers, with tears.

Opening price: $250

382. ארבעה גליונות "אונזער שטימע" – ברגן-בלזן, 1946

דער  פון  ארגאן  צווייווָאכנשריפט  ]"קֹולנּו"[,  שטימע  אונדזער 
של  ]דו-שבועון  זָאנע  ענגלישער  דער  אין  שארית-הפליטה 
היהודי  הועד  הוצאת  הבריטי[.  הכיבוש  באזור  הפליטה  שארית 
מס'  גליונות  יידיש.   .1946 ינואר-ספטמבר  בלזן.  בברגן  המרכזי 

.11-13 ,6
רפאל  בעריכת  שטימע"  "אונזער  העתון  גליונות  ארבעה 
שונים,  טקסטים  כוללים  רוזנטל.  ודוד  טרפמן  פאול  אולבסקי, 
)תחילה   1945 מיולי  החל  אור  ראה  העתון  ואיורים.  תצלומים 
נדפס במכונת כתיבה ושוכפל בסטנסיל( והפך עם הזמן לבטאונו 
הרשמי של הועד היהודי המרכזי בברגן-בלזן. 4 גליונות, 30 ס"מ. 
מצב משתנה )מצב כללי טוב(. בשני גליונות – עטיפות מנותקות, 

עם קרעים. 

פתיחה: $250

382383



210  |  יוני 2015  

385. חוברת-פרסום – הועדה ההיסטורית בגטינגן, 1947

דער  ביי  געטינגען,  אין  קאמיסיע  היסטארישע  יידישע 
גטינגן   בעלזן.  בערגן  אין  קאמיסיע  היסטארישער  צענטראלער 

)Göttingen(, 20 ביולי 1947. יידיש וגרמנית.
שעל- בגטינגן,  ההיסטורית"  "הועדה  של  דקה  חוברת-פרסום 
לכבוד תערוכה  בברגן-בלזן,  המרכזית"  ההיסטורית  "הועדה  יד 
בלזן.  בברגן  ימים  עשרה  למשך  הוצגה  אשר  גטינגן,  יהודי  על 
הנמצאים  מוצגים  וצילומי  מסמכים  צילומי  תצלומים,  כוללת 
לפני  בגטינגן  היהודית  הקהלה  את  המתעדים  הועדה,  ברשות 
הועדה  לאור  שהוציאה  פרסומים  מספר  וכן  ולאחריה  השואה 
ההיסטורית. ]8[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים קלים 

וקמטים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

385. Promotional Booklet – Historical Commission 
in Göttingen, 1947

Yidishe historishe komisye in getingen, bei der 
zentraler historisher komisye in Bergen-belsen. 
[Jewish historical commission of Göttingen]. 
Göttingen, 20.07.1947. Yiddish and German.
Promotional booklet of the "Historical Commission" 
in Göttingen, by the "Central Historical Commission" 
in Bergen-Belsen, in honor of an exhibition about 
the Jews of Göttingen, presented for ten days in 
Bergen-Belsen. Included are photographs, photos of 
documents, and photos of exhibits in possession of 
the commission, documenting life of the Göttingen 
Jewish congregation prior and after the holocaust as 
well as several publications published by the Historical 
Commission. [8] pp, 22.5 cm. Fair condition. Stains, minor 
tears and creases. Ex-library copy.

Opening price: $300

384. Issue of National-Religious Bulletin 
"Yeshurun" – Munich, 1948

"Yeshurun, organ fun brit yeshurun in Deitchland”. 
Issue no. 6 , Munich, August, 1948. "First year of the 
State of Israel". Yiddish and some Hebrew.
Bulletin of "Brit Yeshurun" organization - a revisionist 
religious-orthodox organization, founded in Poland 
in 1929, led by Dr. Treitsman of Lodz and Avraham 
Rosenfeld. 40 pp. 29 cm. Good condition. Stains and 
creases.

Opening price: $250

384. גיליון הביטאון הלאומי-דתי "ישורון" – מינכן, 1948

 ,6 מס'  גליון  דייטשלאנד.  אין  ישורון"  "ברית  פון  ארגאן  ישורון, 
מינכן, אב, תש"ח, אוגוסט 1948. "שנה ראשונה למדינת ישראל". 

יידיש ומעט עברית.
דתי- רביזיוניסטי  ארגון   - ישורון"  "ברית  הארגון  ביטאון 
ד"ר  עמדו  בראשו   .1929 בשנת  בפולין  הוקם  אורתודוכסי אשר 
טרייסטמן מלודז' ואברהם רוזנפלד. 40 עמ'. 29 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים וקמטים. 

פתיחה: $250
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בלזן  ברגן   – הפליטה  שארית   - דו"חות  שלשה   .387
ומינכן, 1945-1948

באריכט   / בעלזן  בערגן  אין  העפטלינגס-קאנגרעס  יידישער   .1
דייטשלאנד  אין  קאנגרעס  הפליטה  שארית  ערשטן  פונעם 
]קונגרס האסירים היהודיים בברגן בלזן / דו"ח הקונגרס הראשון 
יידישער  ה"צענטראל  הוצאת  בגרמניה[.  הפליטה  שארית  של 
יידיש.   .1945 בספטמבר   25-27 בערגן-בעלזן",  אין  קאמיטעט 

שער מאויר, החוברת כוללת תצלומים. ]1[, 17 עמ', 30 ס"מ. 
Jidiser Central Komitet Bergen-Belsen – Baricht .2 ]הועד 
מודפס   .]?1945[ בלזן,  ברגן  דו"ח[.   – בלזן  ברגן  המרכזי  היהודי 
 ]4[ לטיניות.  באותיות  ביידיש  נדפס  בהכפלה.  כתיבה,  במכונת 

עמ' + דף קטן.
 Farband fun Jidisze Diplom Inziniern in der US Zone, .3
Biuletin Nr. 1/2 ]איגוד המהנדסים היהודיים באיזור האמריקני 
כתיבה,  במכונת  מודפס   .1948 יוני-יולי  מינכן,  ביולטין[,   –
מ"מגלת  קטע  כולל  לטיניות.  באותיות  ביידיש,  נדפס  בהכפלה. 

העצמאות", מידע ומאמרים שונים. ]12[ דף.
ספריה  עותקי  קרעים.  בינוני-טוב.  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 

לשעבר.

פתיחה: $400

387. Three Reports – She'erit HaPleita – Bergen-
Belsen and Munich, 1945-1948

1. yidisherheflings kongres in Bergen Belsen. barikht 
funm ershtn She'erit HaPleita kongres in Deitcland 
[congress of Jewish prisoners in Bergen-Belsen / report 
of the first She'erit HaPleita congress in Germany]. 
Published by "Tzentral yiddisher komitet in Bergen 
Belsen" 25-27 September 1945. Yiddish. Illustrated 
title page, photos. [1], 17 pp, 30 cm.
2. Jidiser Central Komitet Bergen-Belsen – Baricht 
[Jewish central committee Bergen Belsen – report]. 
Bergen Belsen, [1945?]. Typewritten, stenciled. Printed 
in Yiddish in Latin characters. [4] pp + small leaf.
3. Farband fun Jidisze Diplom Inziniern in der US 
Zone, Biuletin Nr. 1/2 [union of Jewish engineers in the 
American Zone – bulletin], Munich, June-July 1948. 
Typewritten, stenciled. Printed in Yiddish in Latin 
characters. Includes a passage from the "Declaration 
of Independence", information and various articles. 
[12] leaves.
Size and condition varies. Fair-good condition. Tears. Ex-
library copies.

Opening price: $400

386. Catalogue of Brochures and Books Published 
by "The Central Jewish Historical Commission of 
Poland", 1947

Prospekte fun de oysgaben fun der centraler 
yiddisher historisher komisye in poylen [prospectus of 
publications by "The Central Historical Commission of 
Poland"], Warsaw-Lodz-Krakow, 1947. Yiddish.
Catalogue listing brochures and books published 
by the "Central Jewish Historical Commission of 
Poland", an organization founded in 1944, which 
was involved mainly with collecting documents and 
testimonies about the extermination of Jews in 
Poland. Accompanied by several photos. 50 pp, 20.5 
cm. Good condition. Stains, minor tears. Adhesive tape on 
front cover.

Opening price: $300

"הוועדה  בהוצאת  וספרים  חוברות  קטלוג   .386
ההיסטורית היהודית המרכזית של פולין", 1947

יידישער  צענטראלער  דער  פון  אויסגאבן  די  פון  פראספעקט 
היסטארישער קאמיסיע אין פוילן ]פרוספקט הוצאות "הוועדה 
ההיסטורית היהודית המרכזית של פולין"[. ורשה-לודז'-קרקוב, 

1947. יידיש. 
קטלוג חוברות וספרים בהוצאת "הוועדה ההיסטורית היהודית 
בראש  ועסק  ב-1944  נוסד  אשר  ארגון  פולין",  של  המרכזית 
ובראשונה באיסוף תעודות וגביית עדויות על השמדת היהודים 
טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   50 תצלומים.  מספר  מלווה  בפולין. 

כתמים, כמה קרעים קלים. נייר דבק בעטיפה הקדמית. 

פתיחה: $300
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ניצולי  שמות  רשימת   – הפליטה"  "שארית  חוברת   .390
שואה בבוואריה

 ,Shārit Ha-Plātah, Camp Feldafing (and Others), Vol. 5
היהודים  של  המרכזי  הועד  ]הוצאת  קלאוזנר.  אברהם  בעריכת 

המשוחררים בבוואריה, דכאו[, 1945. אנגלית. 
באיזור  במחנות-עקורים  השוהים  שואה  ניצולי  שמות  רשימת 
 5 מס'  חוברת  ועוד(.  שטוטהוף,  נוישטט,  )פלדפינג,  בוואריה 
אברהם  האמריקאי  הצבאי  הרב  ערך  אשר  חוברות  בסדרת 
בתחילת  הניצולים.  לאיתור  לסייע  מאמציו  במסגרת  קלאוזנר, 
החוברת הקדמה מאת קלאוזנר, בה הוא מתאר את מצבם העגום 
של היהודים במחנות העקורים בבוואריה. VIII, 68 עמ', 29.5 ס"מ. 
בטקסט(.  פגיעה  עם  )חלקם  גסים  קרעים  קמטים,  גרוע.  מצב 
הדבקות נייר ונייר-דבק בדפים הראשונים. כריכה פגומה. עותק 

ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

שואה  ניצולי  שמות  רשימת   – הפליטה"  "שארית   .389
בֶצֶלה – גרמניה, 1945

 Sche'erith Hapletah, Jewish Survivors in Celle, Germany
 Celle( ֶצֶלה  גרמניה[.  בֶצֶלה,  יהודים  נצולים  הפליטה,  ]שארית 

הסמוכה לברגן-בלזן(, 1945. אנגלית, גרמנית ופולנית.
נרשמו  אשר  שואה  ניצולי  מ-2000  למעלה  של  שמות  רשימת 
בעיר ֶצֶלה ביולי 1945. בתחילת החוברת הודעה קצרה מאת הרב 
אלי )אליהו( מּונק, עם כתובת ליצירת קשר. ]1[ דף, 61 עמ', 20.5 
ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. עטיפה פגומה )קרעים, הדבקת נייר 
בשדרה; הכותר דהוי, עם השלמות בעט(. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

389. "Sche'erith Hapletah" – List of Holocaust 
Survivors in Celle – Germany, 1945

Sche'erith Hapletah, Jewish Survivors in Celle, 
Germany. Celle (next to Bergen-Belsen), 1945. English, 
German and Polish.
List of more than 2000 holocaust survivors registered 
in the town of Celle in July 1945. The booklet includes 
a short notice by Rabbi Eli (Eliyahu) Munk, with a 
contact address. [1] leaf, 61 pp, 20.5 cm. Good condition. 
Minor tears. Damaged cover (tears, paper pasted to spine; 
title is faded, completed in pen). Ex-library copy.

Opening price: $300

388. רשימות-שמות של פליטים פולניים בהונגריה, 1945

 Spis Zarejestrowanych w Komitecie pomocy
 deportowanym Zydem, - obywatelom Polskim na
 wegrzech w czasie od 15 kwietnia de 15 listopada

1945. בודפשט, נובמבר 1945. פולנית. 
פולין  אזרחי  יהודים-פליטים  לעזרת  בועד  הנרשמים  "רשימת 
בנובמבר   15  – באפריל   15 שבין  בתקופה  בהונגריה  שנמצאו 
1945". כרך עבה, מודפס במכונת כתיבה, ובו אלפי שמות. נדפס 
 Komitet pomocy deportowanym Zydom ה-  מטעם 
ליהודים  הסיוע  ]ועד   obywatelem polskim na wegrzech
]1[, 151 דף, 30 ס"מ. מצב  – אזרחי פולין בהונגריה[.  מגורשים 
הראשון  בדפים  כתמים  הדפים.  בפינות  קמטים  טוב.  כללי 

והאחרון. קרעים בעטיפה. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $400

388. A List of Polish Refugees in Hungary, 1945

Spis Zarejestrowanych w Komitecie pomocy 
deportowanym Zydem, - obywatelom Polskim na 
wegrzech w czasie od 15 kwietnia de 15 listopada 
1945. Budapest, November 1945. Polish.
"List of people registered with the committee for 
assistance to Jewish refugees, citizens of Poland, 
which remained in Hungary between April 15 and 
November 15, 1945". Heavy volume, typewritten, with 
thousands of names. Printed on behalf of "Komitet 
pomocy deportowanym Zydom – obywatelem polskim 
na wegrzech" [assistance committee for deported 
Jews – Polish citizens in Hungary]. [1], 151 leaves, 30 
cm. Overall good condition. Creases at corners of leaves. 
Stains on first and last leaves. Tears to cover. Ex-library copy.

Opening price: $400
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392. פנקס הניצולים – ירושלים, 1946

בארצות  בחיים  שנשארו  יהודים  רשימות  הניצולים,  פנקס 
שונות של אירופה. הוצאת המדור לחיפוש קרובים של הסוכנות 

היהודית לארץ ישראל, ירושלים, תש"ו ]1945[. עברית ואנגלית. 
רשימות  כולל  ב'  כרך  שמות,   60,000 כולל  א'  כרך  כרכים.  שני 
VII, 360, ח'; ]4[, 302, ]4[ עמ',  יהודים בפולין - 58,000 שמות. 
הכרך  בשערי  נייר  הדבקות  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5

הראשון. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

392. Register of Survivors – Jerusalem, 1946

Register of Jewish Survivors; lists of Jews rescued in 
different European countries. Published by the Jewish 
Agency for Palestine, Search Bureau for Missing 
Relatives, Jerusalem 1945. Hebrew and English. 
Two volumes. Volume I includes 60,000 names, Volume 
II includes a list of Jews in Poland - 58,000 names. VII, 
360, 8; [4], 302, [4] pp, 22.5 cm. Good condition. Minor 
damages. Paper pasted to title pages of first volume. Ex-
library copies.

Opening price: $250

393. גליונות "לקרוב ולרחוק" – המדור לחיפוש קרובים, 
1945-1947

"לקרוב ולרחוק", עתון בהוצאת המדור לחיפוש קרובים ולריכוז 
מענים שעל יד הסוכנות היהודית לארץ-ישראל )בשיתוף עם ועד 

ההצלה(. תל-אביב, יולי 1945 – ספטמבר 1947. 
העתון  גליונות  כל  פעמיים(.  מופיע  טז  )גליון  ב'-ע"ג  גליונות 
למעט הגליון הראשון. כולל עלון מיוחד אשר יצא במארס 1946 
לכבוד מעפילי האנייה"תל-חי" )עם רשימת שמות המעפילים(. 

השבועון "לקרוב ולרחוק", בהוצאת המדור לחיפוש קרובים של 
וכלל מאמרים   ,1945-1947 בשנים  אור  ראה  היהודית  הסוכנות 
רבים על שארית הפליטה ברחבי העולם ורשימות-שמות רבות 
רשימות מעפילים  וכן  ועוד,  עיירות, מחנות  על-פי  ניצולים  של 

לארץ. 73 גליונות, 46 ס"מ + עלון. מצב משתנה. 

פתיחה: $400

העקורים  במחנות  האצ"ל  של  תעמולה  כרוזי   .391
באירופה

השוהים  עבור  שנדפסו  הלאומי,  הצבאי  הארגון  של  כרוזים   4
יידיש.  .1947 ואיטליה,  אוסטריה  באירופה.  העקורים  במחנות 

סה"כ 4 פריטים, גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב. חותמות 
ספריה.

פתיחה: $300

391. Etzel Propaganda Broadsides – Displaced 
Persons Camps in Europe

Four broadsides issued by Etzel, printed for people in 
Displaced Persons Camps in Europe. Austria and Italy, 
1947. Yiddish. Lot of 4 items, size and condition varies, 
mostly in good condition. Library ink stamps.

Opening price: $300

390. "Shārit Ha-Plātah" – List of Holocaust 
Survivors in Bavaria

Shārit Ha-Plātah, Camp Feldafing (and Others), Vol. 
5, edited by Avraham Klausner. [Published by the 
Central Committee of Liberated Jews in Bavaria, 
Dachau], 1945. English.
List of names of holocaust survivors in displaced 
persons camps in the area of Bavaria (Feldafing, 
Neustadt, Stutthof, and more). Booklet no. 5 of a 
series of booklets edited by the American military 
rabbi Avraham Klausner, as part of his efforts to 
assist in locating survivors. The booklet includes an 
introduction by Klausner, describing the poor state 
of Jews in DPC in Bavaria. VIII, 68 pp. 29.5 cm. Poor 
condition. Creases, rough tears (some with damage to 
text). Pasting of paper and adhesive tape on first leaves. 
Damaged binding. Ex-library copy.

Opening price: $300
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394. Activity Report of the Jewish Rescue 
Committee in Budapest During the Holocaust – 
Kastner

Der Bericht des Jüdischen Rettungskomitees aus 
Budapest 1942-1945, Vorgelegt von Dr. Rezsö Kasztner 
(copyright by the author). Published by Vaadat Ezra 
Vö-Hazalah Bö Budapest, Budapest, [1946?]. German.
Report about operations of the Aid and Rescue 
Committee in Budapest during WW II, edited by 
Rezsö (Israel) Kasztner. Stenciled typewritten leaves. 
The report, composed immediately after the war, 
aided Kastner's acquittance after a court decision 
in 1955 stating that "Kasztner sold his soul to the 
devil" and collaborated with the Nazis. Kastner was 
assassinated in Tel-Aviv on March 1957. The report 
was translated to Hebrew and published in the early 
1980s by the "Society for Commemoraton of Israel 
Kastner". XIII, 191, [6] leaves, 31.5 cm. Good condition. 
Creases and tears to cover. Ex-library copy.

Opening price: $800

דו"ח על פעילות "ועד העזרה וההצלה בבודפשט"   .394
בזמן השואה - קסטנר

 Der Bericht des Jüdischen Rettungskomitees aus
 Budapest 1942-1945, Vorgelegt von Dr. Rezsö Kasztner
Vaadat Ezra Vö- הוצאת   .(copyright by the author)

Hazalah Bö Budapest, בודפשט, ]1946?[. גרמנית.
דו"ח על פעילות "ועד העזרה וההצלה היהודי בבודפשט" בזמן 
מלחמת העולם השניה, נערך בידי ֶרֶז'ה )ישראל( קסטנר. שכפול 

של דפים מודפסים במכונת כתיבה.
הדו"ח שלפנינו, שחובר מיד לאחר המלחמה, שימש לטיהור שמו 
"קסטנר  כי  המשפט  בית  קבע   1955 שביוני  לאחר  קסטנר,  של 
ולאחר  הנאצים  עם  בשיתוף-פעולה  לשטן"  נפשו  את  מכר 
תורגם  הדו"ח   .1957 מרץ  בחודש  בתל-אביב  נרצח  שקסטנר 
לעברית וראה אור בראשית שנות ה-80 על ידי "האגודה להנצחת 
זכרו של ישראל קסטנר". XIII, 191, ]6[ דף, 31.5 ס"מ. מצב טוב. 

קמטים וקרעים בעטיפה. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $800

393. Issues of "LaKarov Ve-Larachok" Search 
Bureau for Missing Relatives, 1945-1947

"LaKarov Ve-Larachok", newspaper issued by the 
Search Bureau for Missing Relatives and for Collection 
of Addresses, the Jewish Agency (in cooperation with 
Vaad HaHatzala). Tel-Aviv, July 1945 – September 
1947.
Issues no. 2-73 (issue16 appears twice); all issues 
except for the first one. Including a special pamphlet 
published in March 1946 for the Ma'apilim on the 
ship "Tel-Hai" (with names of passengers).
The weekly "LaKarov Ve-Larachok", published by the 
Search Bureau for Missing Relatives was published 
during the years 1945-1947, and contained articles 
about She'erit HaPleita around the world and 
numerous lists of survivors by towns, camps etc., as 
well as lists of Ma'apilim. 73 issues, 46 cm + pamphlet. 
Condition varies.

Opening price: $400

393394
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396. לקט מסמכים – שליחת "הסוכנות" במחנות עקורים 
בגרמניה

"הסוכנות  מטעם  שליחה  קליבנוב,  שולמית  של  מסמכים  לקט 
היהודית" במחנות העקורים בגרמניה. מינכן, רומא, פראג, ובלזן, 

 .1946-1948
הם  אף  מידידים,  קליבנוב  אל  שנשלחו  מכתבים  כולל  הלקט 
שליחים של "הסוכנות היהודית" שפעלו בקרב שארית הפליטה 
ביניהם, העתק מכתב מעניין שנשלח אל מהנדס של  באירופה. 
ארגון "אורט" מאת נציגה של "מועצת הפועלות" בארץ ישראל, 
ארגון  שמקנה  המקצועיים  בקורסים  מפורט  באופן  העוסק 
סה"כ 8 מסמכים, גודל ומצב  "אורט" לנשים במחנות העקורים. 

משתנים. 

פתיחה: $300

396. Collection of Documents – Jewish Agency 
Emissary to Displaced Persons Camps in Germany 

Collection of documents – Shulamit Klebanov, 
emissary on behalf of the "Jewish Agency" to DPC's 
in Germany. Munich, Rome, Prague and Belsen, 1946-
1948.
The collection includes letters sent to Klebanov by 
friends, who were also emissaries of the "Jewish 
Agency" and acted for She'erit HaPleita in Europe. 
Among them, copy of an interesting letter sent to an 
engineer of "Ort" organization by a representative 
of "Moetzet HaPo'alot" in Eretz Israel, dealing in 
great detail with vocational courses offered by "Ort" 
organization to women in DPC's. Lot of 8 documents, 
size and condition varies.

Opening price: $300

395. "On the Significance of the Kastner Case" – 
Jerusalem, 1955

On the Significance of the Kastner Case. Jerusalem: 
Public Committee Investigating the Genocide of the 
Jewish People in Europe, November 14, 1955. English.
Booklet on behalf of the Public Committee 
Investigating the Genocide of the Jewish People in 
Europe, headed by Prof. Joseph Klausner, Prof. Joseph 
Rivlin, Dr. Joseph Shechtman and other members. The 
booklet was published several months after Kastner's 
acquittal. Title-cover, [1], 13, [1] leaves, 21 cm. Very good 
condition. Several markings in pen.

Opening price: $300

395. "על חשיבותו של משפט קסטנר" – ירושלים, 1955

ה-  הוצאת   .On the Significance of the Kastner Case
 Public Committee Investigating the Genocide of the
 .1955 בנובמבר   14 ירושלים,   ,Jewish People in Europe

אנגלית. 
היהודי  הג'נוסיד של העם  לחקר  הציבורי  "הועד  חוברת מטעם 
באירופה", שבראשו עמדו פרופ' יוסף קלוזנר, פרופ' יוסף ריבלין, 
ד"ר יוסף שכטמן וחברים נוספים. החוברת התפרסמה חודשים 
ספורים לאחר שבית המשפט זיכה את קסטנר מרוב ההאשמות 
]1[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב   ,13 ,]1[ שער-מעטפת,  בהן הואשם. 

מאד. מספר סימונים בעט. 

פתיחה: $300

395396
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397. Two Certificates – "Ort" Organization – 
Salzburg, 1948-1949

1. Certificate awarded to Alise Schryftsetzer, born 
ib Poland in 1910, following a four weeks course in 
fabric cutting, "Ort" school in Salzburg, August 1948. 
30X25 cm. Fair-good condition. Creases, stains.
2. Diploma, awarded to the above (name spelled 
Szryftzetcer Aliza), following a 12 months course in 
the fabric department, "Ort" in Salzburg, February 
1949. On the certificate, printed in lithographic 
colorful printing, appear symbolic illustrations by W. 
Adler. 34.5X44.5 cm. Fair-good condition. Creases and 
stains. Minor tears.

Opening price: $300

הבדים  במחלקת  חודשים  תריסר  בן  קורס  שסיימה  לאחר 
בבית הספר של "אורט" בזלצבורג, פברואר 1949. על התעודה, 
סמליים  איורים  מופיעים  צבעוני,  ליטוגרפי  בדפוס  שנדפסה 
מעשה ידי 34.5X44.5 .W. Adler ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים 

וכתמים. קרעים קלים. 

פתיחה: $300

397. שתי תעודות של ארגון "אורט" – זלצבורג, 1948-1949

פולין  ילידת   ,Alise Schryftsetzer-ל ניתנה   ,Certificate  .1
1910, לאחר קורס בן ארבעה שבועות בגזירת בדים בבית הספר 
בינוני- מצב  ס"מ.   30X25  .1948 אוגוסט  בזלצבורג,  "אורט"  של 

טוב. קמטים, כתמים.
 ,)Szryftzetcer Aliza נכתב  )שמּה  להנ"ל  ניתנה   ,Diploma  .2

397
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399. She'erit HaPleita – Three Books

1. Passover Haggadah for Diaspora survivors, 
"Greeting for the Holiday of Liberty from the United 
American Jewish Relief Committee". Published by 
JDC, [Munich], 1948. Introduction by Rabbi Shlomo 
Shapira, director of "Misrad Dati" in Germany and 
Shmuel Haber, director of JDC in Germany. Map of 
Eretz Israel illustrated on the cover. Fair-good condition.
2. Veg vayzer, Moshe Helpern. Published by "Unzer 
Velt" and Hatzohar [Revisionist Zionists] center in 
Germany. Munich, 1949. Biographical details about 
the Rambam, as well as prominent Jewish leaders and 
figures. Not in NLI. Good condition.
3. Varshaver Geto Oyfshtand [Warsaw Ghetto 
Uprising]. Landsberg, Germany [1947]. Published 
by Po'alei Zion, "Dror" center. With articles by Zvia 
[Lubatkin] and Yitzchak [Antek] Zuckerman. Fair 
condition.

Opening price: $300

398. Simon Wiesenthal – "Grand Mufti", 1947

Grossmufti, Grossagent der Achse, Tatsachenbericht 
mit 24 Photographien [Grand Mufti. Agent of the 
Axis Powers. Factual report with 24 photos], by Simon 
Wiesenthal. Salzburg-Vienna: Ried, 1947. German.
Composition by Simon Wiesenthal ("Nazi Hunter", 
1908-2005), revealing the cooperation between 
Haj Amin el Huseini, Mufti of Jerusalem, with Nazi 
Germany. Accompanied by several photo plates 
portraying Haj Amin el Huseini with SS soldiers, 
shaking hands with one of the soldiers, meeting 
Hitler, and more. [8] leaves, 63, [1] pp. 20.5 cm. Good 
condition. Stains and tears to binding. Torn spine.

Opening price: $250

399. שארית הפליטה – שלשה ספרים

1. הגדה של פסח לשרידי הגולה, "בברכת חג החירות מאת הועד 
]מינכן[,  הג'וינט,  הוצאת  לסיוע".  המאוחד  האמריקאי  היהודי 

1948, ]תש"ח[.
דתי"  "משרד  מנהל  שפירא,  שלמה  הרב  מאת  הקדמה  עם 
בגרמניה ושמואל הבר, מנהל הג'וינט בגרמניה. על העטיפה איור 

מפת א"י. מצב בינוני-טוב.
2. וועג ווייזער, משה האלפערין. הוצאת "אונזער וועלט" ומרכז 
ברית צה"ר ]ציונים רביזיוניסטיים[ בגרמניה. מינכן, ]תש"ט[ 1949. 
יהודיות  ודמויות  מנהיגים  ועל  הרמב"ם  על  ביוגרפיים  פרטים 

בולטות. אינו בספריה הלאומית. מצב טוב. 
3. ווארשעווער געטא אויפשטאנד ]מרד גטו וארשה[. לנדסברג, 
גרמניה ]1947[ בהוצאת פועלי-ציון, מרכז "דרור". עם מאמרים 

מאת צביה ]לובטקין[ ויצחק )אנטק( צוקרמן. מצב בינוני. 

פתיחה: $300

398. שמעון ויזנטל - "המּופתי הגדול", 1947 

 Grossmufti, Grossagent der Achse, Tatsachenbericht
סוכן מדינות הציר,  ]המופתי הגדול,   mit 24 Photographien
 Simon( ויזנטל  שמעון  מאת  תצלומים[,   24 עם  עובדתי  דיווח 

Wiesenthal(. הוצאת Ried. זלצבורג-וינה, 1947. גרמנית. 
חיבור מאת שמעון ויזנטל )"צייד הנאצים", 1908-2005(, החושף 
של  המופתי  אל-חוסייני,  אמין  חאג'  של  הפעולה  שיתוף  את 
לוחות-תצלומים,  מספר  מלווה  הנאצית.  גרמניה  עם  ירושלים, 
בהם נראה חאג' אמין אל-חוסייני מול חיילי אס אס, לוחץ את 
ידו של אחד החיילים, נפגש עם היטלר, ועוד. ]8[ דף, 63, ]1[ עמ', 

20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים בכריכה. שדרה קרועה. 

פתיחה: $250

398399
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לשארית  ההצלה  ועד  מתנת  תורה  חומשי  חמשה   .401
הפליטה - דף אל צה"ל

חמשה חומשי תורה מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה, 
אביעזר  ורבי  בארוך  נפתלי  רבי  ההצלה  ועד  רבני  בהוצאת 

בורשטין. מינכן, תש"ז ]1947[.
ואונקלוס.  רש"י  פירוש  עם  וקהלת,  איכה  רות,  ומגלות  חומש 
ההגנה  צבא  "אל  מכתב  ובו  מודפס  דף  נכרך  הספר  בפתח 
בישראל" מאת הרב שמואל אבא סניעג, יו"ר ועד אגודת הרבנים 
בגרמניה ובו דברי עידוד וחיזוק לחיילים צה"ל. בדף הבא אחריו 
 American Vaad חותמת "תשורה לצבא ההגנה לישראל מאת
Hatzala", חותמת עם שמות הרבנים בארוך ובורשטין וחותמת 
"חיל האויר / מטה ראשי, מחלקת הרבנות והדת". בצדו האחורי 
מופיע דף השער הידוע, בדפוס ליטוגרפי צבעוני. ]2[, ב-ס; נה; 
]1[, נו-צז; מח; ]1[, מט-צז דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. אינו כרוך. 
רישומים בעפרון. כתמים קרעים בשולי הדפים וקמטים בפינות.

פתיחה: $300

401. Pentateuch – Gift of Vaad Hatzala to She'erit 
HaPleita – Rare Leaf to IDF

Pentateuch – gift of Vaad Hatzala to She'erit HaPleita, 
published by Vaad Hatzala rabbis Naftali Baruch and 
Aviezer Burstein. Munich, 1947.
Pentateuch and the Books of Ruth, Eicha and Kohelet, 
with Rashi and Onkelus commentary. A printed letter 
to "Israel Defense Forces" is bound at the opening 
of the book written by rabbi Shmuel Abba Snieg, 
chairman of German Rabbis Society encouraging IDF 
soldiers. Following this leaf appears an ink stamp 
"gift to IDF from American Vaad Hatzala" and an ink 
stamp with the names of rabbis Baruch and Burstein 
and ink stamp of "Air Force / Headquarters, Rabbinic 
and Religion Dept." On the reverse appears the 
known title page in lithographic printing, in color. [2], 
2-60; 55; [1], 56-97; 48; [1], 49-97 leaves, 17.5 cm. Good 
condition, Not bound. Inscriptions in pencil. Stains, tears at 
margins of leaves and creases on corners.

Opening price: $300

400. Psalms – Vaad Hatzala – Munich, 1948

Psalms, printed by the book publishing committee of 
Vaad Hatzala. Munich, 1948. Hebrew and English.
Psalms with translation into English, page facing page. 
With color illustrations decorating thirteen pages. This 
book was printed in Munich after the holocaust by 
"Vaad Hatzala for She'erit HaPleita", directed by Rabbi 
Naftali Baruch and Rabbi Aviezer Burstein, with the 
guidance of Haredi rabbis in the United States. 150, 
[1] pp. 14 cm. Good condition. Original binding, inscribed 
"Vaad Hatzala", slightly damaged. Ex-library copy.

Opening price: $400

400. תהילים – ועד ההצלה - מינכן, 1948

ספר תהלים, Psalms, נדפס ע"י הועד להוצאות ספרים אצל ועד 
ההצלה. מינכן, 1948. עברית ואנגלית. 

ספר תהלים עם תרגום לאנגלית, עמוד מול עמוד. מלווה איורים 
צבעוניים נאים המעטרים שלושה-עשר עמודים. ספר זה נדפס 
הפליטה",  לשארית  ההצלה  "ועד  ע"י  השואה,  לאחר  במינכן 
בהכוונתם  בורשטיין,  אביעזר  והרב  בארוך  נפתלי  הרב  בהנהלת 
טוב.  מצב  ס"מ.   14 דף.   ]1[ קנ,  בארה"ב.  החרדיים  הרבנים  של 
פגומה.  מעט   ,"Vaad Hatzala" הכיתוב  עם  מקורית,  כריכה 

עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $400

400401
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403. תעודת כניסה לאולם משפט אייכמן

שם  שנערך  בזמן  בירושלים,  העם"  "בית  לאולם  כניסה  תעודת 
משפטו של אדולף אייכמן, 1961.

תעודה על שם צבי הורנשטיין ממשרד הדואר. מצורף גליון עתון 
אייכמן  "אדולף  שכותרתו   ,1962 ביוני   1 מיום  נייעס"  "לעצטע 
נתונה בלמינציה,  בינוני.  תעודה 9X6 ס"מ. מצב  )יידיש(.  נתלה" 

חלקו האחורי של ציפוי הפלסטיק חסר.

פתיחה: $250

403. Eichmann Trial – Entrance Ticket to Trial 
Court

Entrance ticket to "Beit Ha'am" hall in Jerusalem, 
during the Eichmann trial, 1961.
Entrance ticket of Zvi Horenstein of the Ministry of 
Postal Services. Enclosed is an issue of "Letzte Nayes" 
newspaper of June 1, 1962, with the headline "Adolf 
Eichmann was hanged" (Yiddish). Ticket 9X6 cm. Fair 
condition. Laminated, reverse of plastic lamination is 
missing.

Opening price: $250

402. Babylonian Talmud – Munich, 1948 – 
Complete Set

Babylonian Talmud – complete set. Munich-
Heidelberg, [1948]. “Published by Union of 
Rabbis in American region of Ashkenaz”. 
After WW II, surviving Jews congregated in displaced 
persons camps, leading to the need for Gemarot and 
holy books to be used by refugees. From 1946 the 
“Union of Rabbis” in Germany, with the assistance 
of the American army and JDC began a campaign of 
printing the Talmud for survivors. At first only several 
tractates were printed in various formats. In 1948, 
the presented edition - a complete edition of the 
Talmud - was printed for the first time. Each volume  

402. תלמוד בבלי – מינכן, 1948 – סט שלם

תלמוד בבלי – סט שלם. מינכן-היידלבורג, תש"ט ]1948[. "יוצא 
לאור ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז".

היהודים  שרידי  והתקבצות  השנייה  העולם  מלחמת  סיום  עם 
במחנות עקורים, נוצר מחסור בגמרות וספרי קודש שישמשו את 
בגרמניה,  הרבנים"  "אגודת  החלה   1946 משנת  החל  הפליטים. 
בסיוע הצבא האמריקאי והג'וינט, במבצע הדפסת הש"ס עבור 
שונים.  בפורמטים  בודדות  מסכתות  נדפסו  תחילה  הניצולים. 
וזו  במלואה,  הש"ס  מהדורת  לראשונה  נדפסה   1948 בשנת 
עוצב  כרך שני שערים. השער הראשון  בכל  המהדורה שלפנינו. 
במיוחד לציון מאורע הדפסת הש"ס על אדמת גרמניה החרוכה, 
מאפלה  לגאולה  "משעבוד  וכיתוב  יהודית  עיירה  איור  בראשו 
עבודה,  ומחנה  תיל  גדרות  איור  השער  בתחתית  גדול";  לאור 
הנאצים".  בימי  באשכנז  עבודה  "מחנה  הכיתובים:  ומתחתיו 
"כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך". 19 כרכים. 39 ס"מ. 
מצב טוב-מאד, עם הכריכות המקוריות בשלמותן. מעט רישומי 

בעלות. פגמים קלים בחלק מהכריכות.

פתיחה: $1800

contains two title pages. First title page was designed 
specifically to commemorate the printing of the 
Talmud on the scorched soil of Germany; on the upper 
part an illustration of a Jewish town with the caption 
“From slavery to redemption and from darkness 
to great light”; on the lower part of the title page, 
illustration of barbed wire fences and labor camp, with 
the caption: “Labor camp in Ashkenaz during Nazi 
era”. “They had almost consumed me upon earth; but 
I forsook not thy precepts”. 19 volumes. 39 cm. Very good 
condition, original bindings, complete. Several ownership 
inscriptions. Minor damages to some of the bindings.

Opening price: $1800
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405. נפתלי בזם – רישום - גטו

גטו, רישום דיו על נייר, מאת נפתלי בזם. חתום. 22.5X17.5 ס"מ.

פתיחה: $250

405. Naftali Bezem – Ink Drawing – Ghetto 

Ghetto, Ink drawing on paper by Naftali Bezem. 
Signed. 22.5X17.5 cm. 

Opening price: $250

406. זנק מאור – אוסף ציורים מקוריים בנושא השואה

מאה ושבעה ציורים בצבעי גואש המתארים את השואה, תקומת 
רובם   .)1923-2009( מאור  זנק  האמן  ידי  מעשה  ועוד,  הארץ, 

חתומים ומתוארכים )2005-2009(. 
 )Włocławek( נולד ב-1923 בעיר ולוצלבק )זנק מאור )מושקוביץ
ונכלא  שבפולין. עם פרוץ המלחמה, ברח עם משפחתו לוורשה 
פוזנן,  ליד  בעיירה  במחנה  כפייה  לעבודות  נשלח  משם  בגטו. 
לעבודות  ונשלח  לאושוויץ  הועבר  במקום,  העבודה  ובסיום 
הצבא  ע"י  לשחרורו  עד  המוות  בצעדת  השתתף  פחם.  במכרה 
האדום. בשנת 1947 עלה מאור לארץ ישראל והשתקע בקיבוץ 
יד מרדכי. מאוחר יותר עבר לחיפה, שם חי עד לפטירתו ב-2009. 
)רובם  לחייו  האחרונות  בשנים  מאור  יצר  שלפנינו  הציורים  את 

צוירו ב-2005(. 
ציוריו, אשר נעשו בסגנון נאיבי וילדותי, מתארים בדיוק רב את 
סה"כ  בארץ.  חייו  קורות  ואת  המלחמה,  בעת  הקשות  חוויותיו 

107 פריטים. גודל ממוצע 30X42. מצב כללי טוב. 
כזכרונות  ציורים  מאור,  זנק  בחיים,  להשאר  מצורף:  ספר  ראה 

מהשואה )2006(. חלק מהציורים שלפנינו מופיעים בספר.

פתיחה: $300

404. Dedications by Shimon Wiesenthal, Isser 
Harel and Gideon Hausner on their Books

1. Doch die Mörder leben, Simon Wiesenthal, 
Droemer Knaur publishing house, 1967. German. 
Dedication handwritten by Wiesenthal. Enclosed is a 
letter, signed by Wiesenthal.
2. Das Haus in der Garibaldi Strasse, Isser Harel. 
Ullstein publishing house, Germany, 1976. German. 
Book written by Director of the Israel Security Agency 
Isser Harel, about the operation to capture Eichmann 
(Harel was commander of the operation), with a 
dedication handwritten by Harel.
3. Jerusalem Trial, by Gideon Hausner. Israel, 1980. Two 
volumes. Book by Hausner, head of prosecutors' team 
in the Eichmann trial, with a dedication handwritten 
by him.
Size and condition varies. Overall good condition.

Opening price: $300

404. הקדשות שמעון ויזנטל, איסר הראל וגדעון האוזנר 
על ספריהם

הוצאת   .Doch die Mörder leben, Simon Wiesenthal  .1
של  ידו  בכתב  הקדשה  עם  גרמנית.   .1967  ,Droemer Knaur

ויזנטל. מצורף מכתב, חתום אף הוא בידי ויזנטל.
Das Haus in der Garibaldi Strasse, Isser Harel .2. הוצאת 
איסר  גרמנית. ספרו של ראש השב"כ   .1976 גרמניה,   ,Ullstein
הראל על מבצע לכידתו של אייכמן )הראל פיקד על המבצע(, עם 

הקדשה בכתב ידו. 
3. משפט ירושלים, מאת גדעון האוזנר. ישראל, 1980. שני כרכים. 
עם  אייכמן,  במשפט  התביעה  צוות  ראש  האוזנר,  של  ספרו 

הקדשה בכתב ידו.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300
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ככל שגבר האיום  אך  היהודים,  מגיוס  הסתייג הממשל הבריטי 
קרעים,  גרוע.  מצב  ס"מ.   30X15.5 הסתייגותו.  דעכה  הגרמני 
נתון  פלסטיק.  ותוית  נייר דבק  הדבקות  כתמים,  קיפול,  סימני 

במסגרת. 

פתיחה: $250

407. "Shema, Israel!" – Proclamation Calling for 
Enlistment to the British Army

"Shema, Israel!". A proclamation calling to enlist to 
the British army during WW II, [late 1939 or early 
1940s].
"Blood of our ancestors…and the blood of British 
fighting here today…call us: volunteer volunteer".
After World War II broke out and during the war, 
many Jewish settlers in Eretz Israel volunteered to 
the British army to fight Nazi Germany. At the end of 
1939, the national institutes of the Yishuv announced 
a census which would reflect the readiness of the 
Yishuv to fight in the British army. 40,000 young 
people enlisted. At first, the British government was 
unwilling to recruit the Jews, but the German threat 
grew and British unwillingness dissipated. 30X15.5 
cm. Poor condition. Tears, folding marks, stains, adhesive 
tape and a plastic label. Framed.

Opening price: $250

408. מכתב לחייל בבריגדה היהודית מילדה בארץ ישראל, 
1944

המשרת  עברי  לחייל  בתל-אביב,  הדרה  מילדה  מכתב-ברכה 
בבריגדה היהודית, לכבוד ראש השנה תש"ה, ]ספטמבר 1944[.

"לחייל העברי היקר אי-שם שלום! בזאת הנני שולחת לך... ברכה 
ממני ומכל הישוב בארץ, כאן בארצנו החיים נמשכים כרגיל, רק 
שני דברים נשתנו אצלנו, היו מקלטים והרסו אותם, היתה אפלה 
דף  כחול-לבן.  דגל  ציור  עם  צבעוניים,  עיטורים  אור".  ועכשו 
20.5X15.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים וקרעים קלים. 

נתון במסגרת.

פתיחה: $250

לצבא  להתנדב  הקורא  כרוז   – ישראל!"  "שמע,   .407
הבריטי

במהלך  הבריטי,  לצבא  להתנדב  הקורא  כרוז  ישראל!".  "שמע, 
מלחמת העולם השניה, ]סוף 1939 או ראשית שנות ה-40[. 

"דמי אבותנו הגבורים מלפני אלפים שנה ודמי הבריטים הנלחמים 
לנו פה כיום... צועקים אלינו מן האדמה הזאת: התנדבו התנדבו". 
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ובמהלכה, רבים מבני היישוב 
במלחמה  לסייע  מנת  על  הבריטי  לצבא  התנדבו  בארץ  היהודי 
באויב הגרמני. בסוף שנת 1939 הכריזו המוסדות הלאומיים של 
היישוב היהודי על מפקד שיביע את נכונותו של היישוב להילחם 
בשורות הצבא הבריטי. 40,000 צעירים התייצבו במפקד. תחילה 

406. Zanek Maor – Collection of Original 
Paintings - the Holocaust

One hundred and seven paintings in Gouash depicting 
the holocaust, the revival of the country and more, 
created by the artist Zanek Maor (1923-2009). Most 
paintings are signed and dated (2005-2009).
Zanek Maor (Moshkovitz) was born in 1923 in 
Włocławek, Poland. When the war broke out he fled 
with his family to Warsaw and was imprisoned in the 
Ghetto. Maor was then sent to a forced labor camp 
in a town near Poznan, before being transferred to 
Auschwitz where he was sent to a coal mine. Marched 
in the Death March until the liberation by the Red 
Army. Immigrated to Eretz Israel in 1947 and settled 
in Kibbutz Yad Mordechai. Later he moved to Haifa 
where he lived until his death in 2009. The paintings 
presented in this lot were created during his last years 
(most of them painted in 2005). Maor's paintings, 
painted in a naïve and childish style, portray in detail 
his atrocious experiences during the war, and his life 
in Israel. Lot of 107 items. Average size 30X42 cm. Overall 
good condition.
See enclosed book: "To Survive, Zanek Maor, Drawings 
to remember the Holocaust" (2006). Some of the 
paintings in this lot appear in the book.

Opening price: $300 
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409. Song Book Issued by "HaChayal HaIvri" – 
Jewish Transportation Unit 128 – Libya, 1943

Song book printed by Yael – Jewish Transportation 
Unit, the British Army. "HaChayal HaIvri" publication 
(bi-weekly). Libya, 1943. Stenciled. Illustrations: 
Nathan Schor.
"This collection was assembled under difficult 
conditions…the song book was collected and 
duplicated in the occupied areas and all was compiled 
with material looted from the enemy". The songs 
are about the soldiers' life and the Transportation 
corps. In addition, the song book contains a separate 
song-leaf (a Maltese girl sings about her love to a 
black Mauritian soldier) printed in Malta on Libyan 
Government stationery, for a Shabat party (May 1943). 
63 pp, 12.5 cm, good condition. Minor tears. Stains.
Not in the NLI.

Opening price: $250

410. חוברת קריקטורות - יחידה עברית להובלה כללית

כללית  להובלה  העברית  היחידה  יומני  מתוך  קריקטורות   40
"468". תל אביב, ]1943[. ציורים: מ.קירשנצוויג. מהדורה שנייה. 

והומור  התקופה  הווי  החיילים,  חיי  את  מתארות  הקריקטורות 
בעברית,  מופיעים  בקריקטורות  הכיתובים  היחידה.  של  פנימי 
אנגלית, יידיש וגרמנית לסירוגין ובמשולב. ]1[, 39, ]1[. מצב טוב. 

קרעים וכתמים בעטיפה.

פתיחה: $250

410. Caricatures Booklet – Jewish General 
Transportation Unit

40 caricatures from the diaries of the Jewish Unit 
for General Transportation "468". Tel-Aviv, [1943]. 
Illustrations: M. Kirschenzweig. Second edition.
The illustrations depict the soldiers' life, the 
atmosphere of the period and unit humor. Inscriptions 
are in Hebrew, English, Yiddish and German, 
alternately and combined. [1], 39, [1]. Good condition. 
Tears and stains to cover.

Opening price: $250

עברית  יחידה   - העברי"  "החייל  בהוצאת  שירון   .409
להובלה 128 – לוב, 1943

בצבא  להובלה  עברית  יחידה   – י.ע.ל.  ידי  על  שהודפס  שירון 
הבריטי. הוצאת "החייל העברי" )דו שבועון(. לוב, 1943. הדפסת 

סטנסיל. הציורים: נתן שור.
"הלקט נעשה בתנאים לא קלים... השירון לוקט והוכפל והודפס 
בשטחי הכבוש וכולו מחומר שנלקח כשלל מידי האוייב". השירים 
עוסקים בחיי החיילים ובחיל התובלה. בנוסף מכיל השירון דף-
שיר נפרד )"'טפלה' מלטזית שרה על אהבתה לחייל מאוריציאני 
שחור"( שהודפס במלטה על דפים של הממשלה הלובית, לכבוד 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ,   12.5 עמ',   63  .)1943 )מאי  שבת  מסיבת 

קרעים. כתמים. 
אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $250

408. Letter to a Jewish Brigade Soldier from a 
Girl in Eretz Israel, 1944

A letter of greetings for the new year from a girl living 
in Tel-Aviv, to a Jewish Brigade soldier, September, 
1944.
"To the dear Jewish soldier serving somewhere! I am 
sending you…greeting from me and from all of the 
Yishuv in the country, life here goes on as usual, only 
two things have changed, we had air raid shelters 
which were destroyed, it was dark and now there is 
light" (Hebrew). Decorations in color, with a blue and 
white flag. Leaf, 20.5X15.5 cm. Good condition. Folding 
marks, minor creases and tears. Framed.

Opening price: $250
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412. מפת בד רקומה ממחנות המעצר בקפריסין

 1947-1949[ קפריסין,  מקפריסין".  "לזכרון  רקומה,  בד  מפת 
בקירוב[.

במרכז  פשוטים.  גיאומטריים  בדגמים  נאים,  בצבעים  רקום  בד 
מעוין חלק, בתוכו נרקם הכיתוב "לזכרון מקפריסין", מעשה ידי 
טוב.  מצב  ס"מ.   45.5X32.5 בקפריסין.  המעצר  במחנות  אסירה 

מעט כתמים ופרימה בשולי הבד. 

פתיחה: $300

412. Embroidered Tablecloth from Cyprus 
Internment Camps

Embroidered tablecloth, "Souvenir from Cyprus". 
Cyprus, [ca. 1947-1949].
Embroidered fabric, nice colors, in simple geometric 
patterns. In the center appears a rhombus featuring 
an embroidered inscription: "Lezikaron MiKafrisin" 
(souvenir from Cyprus), embroidered by a prisoner 
in the Cyprus internment camps. 45.5X32.5 cm. Good 
condition. Minor stains and some unravelling at the 
margins.

Opening price: $300

411. Collection of Documents –  ATS Soldier – 
Italy, 1944-1945

Collection of letters from Mira Hafner, an ATS 
(Auxiliary Territorial Service) soldier in the British 
Army. Italy, 1944-1945 / Eretz Israel, 1940s.
The letters were sent to the author, editor and literary 
critic Avraham (A.B.) Yoffe. About 25 letters were sent 
at the time when Hafner served in Italy with the ATS 
forces. Enclosed are additional 30 letters from the 
1940s, sent by Yoffe to Hafner, and some other letters.
Mira Hafner, born in Poland 1924, fell in the line of 
duty in February 1948 when she was ambushed by the 
Arab Legion. Size varies, overall good condition.

Opening price: $250

איטליה,   –  ATS-ב מחיילת  מסמכים  אוסף   .411
1944-1945

לנשים"  העזר  ב"חיל  חיילת  הפנר,  מירה  מאת  מכתבים  אוסף 
)ATS( בצבא הבריטי. איטליה, 1944-1945 / ארץ ישראל, שנות 

ה-40.
אברהם  הספרות  ומבקר  והעורך  הסופר  הוא  המכתבים  נמען 
הפנר  שירתה  בה  בתקופה  נשלחו  מכתבים  כ-25  יפה.  ב.(  )א. 
באיטליה במסגרת ה-ATS. מצורפים עוד כ-30 מכתבים משנות 

ה-40, ששלח יפה אל הפנר, ומכתבים נוספים. 
תפקידה  מילוי  בעת  נפלה   ,1924 פולין  ילידת  הפנר,  מירה 
גודל  בפברואר 1948 לאחר שנקלעה למארב של הלגיון הערבי. 

משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250
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Posters, "Bezalel", Bibliophilia, Israeli and International Artכרזות, "בצלאל", ביבליופיליה, אמנות ישראלית ובינלאומית

413. "בוא וראה את הארץ" – כרזה בעיצוב זאב רבן

"בוא וראה את הארץ", כרזה לעידוד התיירות בארץ ישראל בעיצוב זאב רבן. נדפסה מטעם "הסתדרות מורי 
הדרך היהודים". ירושלים, ]1929[. 

איור צבעוני בדפוס ליטוגרפי, מאת זאב רבן. במרכז נראית דמותו של מורה דרך, חובש כובע ואוחז במקל, 
מצביע על מפת ארץ ישראל. בשוליים איורים המתארים אתרים שונים בארץ: מגדל דוד, כיפת הסלע, קבר 
רחל, מטולה, ראשון לציון, מערת המכפלה, הרצליה ובניין "בצלאל". בתחתית מפת "הדרך לביתן 'בצלאל'", 
קמטים.  טוב.  מצב  ס"מ.   46.5X67 היהודים"(.  הדרך  מורי  "הסתדרות  משרדי  גם  שכנו  )בו  הבניין  וכתובת 

קרעים ונזקים משוקמים )בעיקר בשוליים(. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $5000

413. "Come and See Eretz Israel" – Poster Designed by Ze'ev Raban

"Come and See Eretz Israel", a poster promoting tourism to Eretz Israel designed by Ze'ev 
Raban, printed on behalf of "Association of Jewish Guides". Jerusalem, [1929].
Colorful illustration in lithographic printing, by Ze'ev Raban. In the center – figure of a 
guide, wearing a hat and holding a stick, pointing at a map of Eretz Israel. On the margins 
appear illustrations depicting various sites in the country: Tower of David, Dome of the 
Rock, Rachel's Tomb, Metula, Rishon LeZion, Cave of Patriarchs, Herzlia and "Bezalel" 
building. On the bottom – a map - “How to reach the Art Bezalel workshop” and address 
of the building (where the offices of "Association of Jewish Guides" were located). 
46.5X67 cm. Good condition. Creases. Restored tears and damages (mainly at the margins). Linen-
backed for display and preservation.

Opening price: $5000

414. שתי מודעות אבל – מות הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד

שתי מודעות אבל אשר התפרסמו לאחר מותו של הברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, שנפטר ביום כ"ד חשון 
תרצ"ה )נובמבר 1934(. 

1. "אבי הישוב איננו!". מודעה מטעם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל והנהלת הועד הלאומי לכנסת 
ישראל. דפוס "האור", ירושלים. 

"לאות אבל יהיו כל בתי השעשועים סגורים הערב... מחר בשעה 12 בצהרים תערך באולם הסוכנות היהודית 
בינוני-גרוע. סימני  וההסתדרויות...". 53X75 ס"מ. מצב  אזכרה אשר אליה מוזמנים באי-כח כל המוסדות 

קיפול. כתמים וקרעים רבים. 
לכל  והישוב הישן  "היהדות החרדית בכלל  ישראל.  יחיד". מודעה מטעם הרבנות הראשית לארץ  "אבל   .2
ישראל  לארץ  הראשית  הרבנות  מטעם  נורא...  ויגון  צער  רגשי  מלאים  ישראל...  עם  כל  עם  יחד  שדרותיו 
מכריזים בזה בטול מלאכה בכל רחבי ארצנו הקדושה...ישא עליו מספד מר רבנו הגאון... מרן אברהם יצחק 

הכהן קוק...". 50X70 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול, קרעים וכתמים.

פתיחה: $250
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414. Two Obituaries – Baron Edmond James de 
Rothschild

Two obituaries published after the death of Baron 
Edmond James de Rothschild, on Heshvan 24 
(November 1934).
1. "Father of the Yishuv is gone!". Obituary on behalf 
of the Jewish Agency and the Jewish National Council. 
"Haor" press, Jerusalem.
"Due to the mourning all places of entertainment will 
be closed tonight…tomorrow at noon a memorial 
ceremony will be held in the Jewish Agency hall. All 
representatives of institutes…are invited". 53X75 cm. 
Fair-poor condition. Folding marks. Significant staining and 
tears.
2. "Evel Yachid". Notice on behalf of Eretz Israel Chief 
Rabbinate.
"Haredi Jewry and the Yishuv…are full of sorrow…
Chief Rabbinate announces stopping all work…eulogy 
by…Avraham Yitzchak Hacohen Kook…". 50X70 cm. 
Fair-good condition. Folding marks, tears and stains.

Opening price: $250

הנציב  לתפקיד  סמואל  הרברט  מינוי   – קיר  כרוז   .415
העליון בארץ ישראל, 1920

כרוז קיר מודפס. דברי הרברט סמואל עם מינויו לתפקיד הנציב 
העליון בארץ ישראל. ]1920[. 

בתחילת הכרוז מובאים דברים בשם המלך ג'ורג' החמישי בנושא 
"מעצמות  העליון:  הנציב  ומינוי  ישראל  בארץ  הבריטי  המנדט 
ההסכמה אשר צבאותיהם עטרו נצחון במלחמה שעברה מסרו 
ולהבטיח  ארץ-ישראל  טובת  על  לשמר  ממונות  לממלכתי 
לארצכם את התפתחותה בשלום ובהצלחה אשר נמנעה מכם זה 
רבות בשנים...". בהמשך מפורטות תכניותיו של סמואל לפיתוח 
בארץ,  היהודי  לעם  הלאומי  הבית  בניין  וקידום  ישראל  ארץ 
יצירת יחסים מאוזנים בין היישוב היהודי ובין האוכלוסייה  תוך 
המאוחדת.  הממלכה  סמל  הכרוז  בראש  והנוצרית.  המוסלמית 
וקמטים, קרעים  טוב. סימני קיפול  56.5X48 ס"מ בקירוב. מצב 

ופגמים קלים. 

פתיחה: $300

415. Wall Proclamation – Appointment of 
Herbert Samuel as High Commissioner of Eretz 
Israel, 1920

Printed wall poster. Herbert Samuel's address after 
being appointed High Commissioner of Eretz Israel. 
[1920]. Hebrew.
The proclamation opens with words on behalf of King 
George V regarding the British Mandate in Eretz Israel 
and the appointment of a High Commissioner "The 
League on Nations granted my Kingdom the right 
to…ensure the development in peace of Eretz Israel 
which was prevented from you for so many years…". 
Further are detailed Samuel's plans to develop 
the country and enhance the establishment of a 
national home for the Jewish people in the country, 
while maintaining balanced relationships between 
the Jewish Yishuv and the Moslem and Christian 
population. The emblem of the United Kingdom 
appears on top. Ca. 56.5X48 cm. Good condition. 
Folding marks and creases, tears and minor damages.

Opening price: $300
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416. כרזת פרסום להקרנת הסרט "זאת היא הארץ" של 
הראשון  הקולנוע  סרט   –  1935 מוגרבי,  בקולנוע  אגדתי 

שהופק בארץ ישראל

היא  "זאת  הקולנוע  סרט  של  הבכורה  להקרנת  פרסום  כרזת 
הארץ" בקולנוע "מוגרבי", תל-אביב, ]1935[. 

"חג לשפה העברית בקולנוע 'מוגרבי'. בחסותה של עירית תל-
]אגא-פלם[.  הארץ  היא  זאת   ,23.3.1935 שבת  ממוצאי  אביב, 
המתחיל  עם  חיי  נתיב  על  בראשית  כחות  עם  בראשית  סרט 

מבראשית". 
המדבר(  )הסרט  הקולנוע  סרט  הינו  הארץ",  היא  "זאת  הסרט 
הראשון אשר הופק בארץ ישראל. הסרט נוצר בידי ברוך אגדתי, 

אביגדור  מאת  תסריט  על-פי  לישראל,  הקיימת  הקרן  בסיוע 
המאירי. עלילת הסרט, אשר אורכו 50 דקות, הציגה את סיפור 
ההתיישבות העברית בארץ ישראל בחמישים שנותיה הראשונות, 
תוך שילוב של קטעים מבוימים עם קטעי יומנים היסטוריים של 

יעקב בן-דב, וקטעים מתוך "חדשות אגא". 
בסרט השתתפו השחקנים: שמואל רודנסקי, משה חורגל, רפאל 
גולנד  יוסף  קיפניס,  חנה  לונדון,  בצלאל  תאומי,  מאיר  קלצ'קין, 
ואחרים. השירים בסרט חוברו בידי עמנואל הרוסי ואלכסנדר פן. 
ב-23  אביב  בתל  "מוגרבי"  בקולנוע  התקיימה  הבכורה  הקרנת 
בפברואר 62.5X94 .1935 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, קמטים, 

סימני קיפול וקרעים. 

פתיחה: $1800

416. Advertisement Poster for the Screening of 
the Film "Zot Hi HaAretz" by Baruch Agadati in 
Mugrabi Cinema, 1935 – First Film Produced in 
Eretz Israel

Advertisement poster for the premiere of the film 
"Zot Hi HaAretz" in "Mugrabi" cinema, Tel-Aviv, 
[1935].
"Festive day for the Hebrew language in 'Mugrabi' 
cinema, sponsored by the Tel-Aviv municipality, 
starting on Saturday night 23.31935, Zot Hi HaAretz 
(Aga-Film). A film…about the route of a nation that 
starts from the beginning".
The film "Zot Hi HaAretz" was the first film with 
sound produced in Eretz Israel. It was produced by 
Baruch Agadati with the assistance of JNF, according 
to a script by Avigdor HaMeiri. The plot of the 
50-minute film, featured the Jewish settlement in 
Eretz Israel during its first fifty years, incorporating 
staged scenes with sections of historic newsreels by 
Ya'akov Ben-Dov, and sections of "Aga News".
Actors: Shmuel Rodensky, Moshe Churgel, Raphael 
Klachkin, Meir Teomi, Bezalel London, Hanna Kipnis, 
Yossef Goland and others. Songs were composed by 
Emanuel Harussi and Alexander Penn. The premiere 
was held in "Mugrabi" cinema in Tel-Aviv on February 
23, 1935. Ca.94X62.5 cm. Good condition. Stains, creases, 
folding marks and tears.

Opening price: $1800

417. כרזת פרסום למופעי תיאטרון – תל-אביב, 1925

"גן 'הכח' תל-אביב, תיאטרון מיניאטורי". כרזת פרסום לתוכנית 
מופעי תיאטרון אשר התקיימה בתל-אביב ב-19-22 ביולי 1925. 

עברית ואנגלית. 
"'עגל הזהב', קומדיה מאת שרלט... רקוד אקסצנטרי  בתוכנית: 
 60.5X42 ק".  ר.  מאת  דירות  ויקר  זכויות  טומס...שווי  צרלי  ע"י 
ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים וקרעים. מודבקת על נייר 

דק נטול חומציות )לשימור(. בול מנדטורי. סימני קיפול. 

פתיחה: $250

417. Advertisement Poster for Theater 
Performances – Tel-Aviv, 1925

"Gan 'Hako'ach' Tel-Aviv, Miniature Theater". 
Advertisement poster for a program of theater 
performances in Tel-Aviv on July 19-22,1925. Hebrew 
and English.
Program: ”’The Golden Calf’, by Charles Toms, ‘Hold 
the Tongue between the teeth’, sketch by Laty…”. Ca. 
42X60.5 cm. Fair-good condition. Stains and tears. Pasted 
on acid free paper (for preservation). Mandatory stamp. 
Folding marks.

Opening price: $250
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418. הצגה לילדים מיצירותיו של י"ל פרץ – כרזת פרסום 
של תיאטרון "האהל", 1926

לילדים  הצגה   – "אהל"  תיאטרון  של  להצגה  פרסום  כרזת 
הצעיר",  "הפועל  קואופרטיבי  דפוס  פרץ.  י"ל  של  מיצירותיו 
תל-אביב, 47.5X64 .1926 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני 
קיפול וקרעים. קרע אחד בתחתית מחוזק בנייר דבק. נקבי תיוק. 

חותמת עיריית תל-אביב. 

פתיחה: $250

418. Play for Children – I.L. Peretz – Advertisement 
Poster of "HaOhel" Theater, 1926

Advertisement poster for a "HaOhel" theater play 
– play for children based on works by I.L. Peretz. 
Cooperative press "HaPo'el HaTza'ir", Tel-Aviv, 1926. 
64X47.5 cm. Good-fair condition. Stains, folding marks 
and tears. One tear on the bottom fastened with adhesive 
tape. Filing holes. Tel-Aviv municipality ink stamp.

Opening price: $250

419. המחזה "טוביה החולב" – כרזת פרסום, 1926

כרזת פרסום למחזה "טוביה החולב". דפוס א. איתן ומ. שושני. 
תל-אביב, 1926. 

"במוצאי שבת, ב' דחוה"מ סוכות... יוצג על ידי התיאטרון העברי 
טוביה החולב, חזיון עממי בארבע מערכות עפ"י שלום עליכם... 
י.  הצייר  מאת  והתפאורות  הציורים  אורסיני;  מ.  מאת  ההצגה 
פרנקל; הקפלטים ]שירים[ מאת בן-אריה; תוכן הבמה: י. טימן... 
כרטיסים למחוסרי עבודה לא ימכרו בקופה כי אם במועצת פועלי 
יפו". 61X88.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קמטים, קרעים קלים 

ונקבי תיוק. סימני קיפול. 

פתיחה: $250

419. "Tevye the Dairyman" – Advertisement 
Poster, 1926

Advertisement poster for the play "Tevye the 
Dairyman". A. Ittin and M. Shoshani press, Tel-Aviv, 
1926.
"On Saturday night…the Hebrew theater will 
perform the play Tevye the Dairyman,…after Sholem 
Aleichem…the play by M. Orsini; paintings and set by 
the painter I. Frankel; songs by Ben-Aryeh; stage: I. 
Timan…tickets for unemployed will not be sold in the 
box office but in the Jaffa Workers Council". 88.5X61 
cm. Good condition. Minor stains, creases, minor tears and 
filing holes. Folding marks.

Opening price: $250
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420. דייגים – כרזת פרסום של תיאטרון "האהל", 1927

כרזת פרסום להצגה "דייגים" בתיאטרון "אהל". דפוס קואופרטיבי 
"הפועל הצעיר", תל-אביב, ]1927[.

מחזה  "אהל",  תיאטרון  שהעלה  השניה  להצגה  פרסום  כרזת 
 .)Heijermans( היירמנס  הרמן  מאת  "דייגים"  בשם  חברתי 
התלבושות  שלונסקי,  אברהם  בידי  לעברית  תורגם  המחזה 
את  המלווה  והמוזיקה  פלדי,  ישראל  בידי  עוצבו  והתפאורה 
כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   63X95 אנגל.  יואל  בידי  חוברה  המחזה 
בשוליים ובקווי הקפל(.  )בעיקר  קיפול. קרעים  סימני  וקמטים. 

חותמת דיו.

פתיחה: $400

420. The Fishermen – Advertisement Poster of 
"HaOhel" Theater, 1927

Advertisement poster for the play "The Fishermen" 
in "HaOhel" theater. Cooperative press "HaPo'el 
HaTza'ir", Tel-Aviv, [1927].
Advertisement poster for the second performance 
by "HaOhel" theater, a social play named "The 
Fishermen" by Herman Heijermans. The play was 
translated into Hebrew by Avraham Shlonsky, 
costumes and set designed by Israel Paldi, and music 
by Yoel Engel. 95X63 cm. Good condition. Stains and 
creases. Folding marks. Tears (mainly to borders and folding 
mark). Ink stamp.

Opening price: $400

421. כרזה – הצגת הבכורה של המחזה "הצרצר מאחורי 
התנור" – תל-אביב, 1928

מאחורי  "הצרצר  המחזה  של  הבכורה  להצגת  פרסום  כרזת 
התנור" בבית התא"י ]התיאטרון הארץ ישראלי[. דפוס א. סטרוד, 

תל-אביב, 1928. 
התנור",  מאחורי  "הצרצר  המחזה  של  הבכורה  להצגת  הזמנה 
מנחם  בבימוי  דיקנס,  צ'ארלס  מאת  מערכות  בשלוש  מחזה 
גנסין. ההצגה התקיימה בבית התא"י בתל-אביב, בינואר 1928. 
קרעים  קיפול,  סימני  כתמים,  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   63X94.5

)בעיקר בשוליים(. 

פתיחה: $250

421. Poster – Premiere of the Play "The Cricket on 
the Hearth" – Tel-Aviv, 1928

Advertisement poster for the premiere of the play 
"The Cricket on the Hearth" in the Eretz Israeli 
Theater. A. Strud printing press, Tel-Aviv, 1928.
Invitation to the premiere of the play "The Cricket 
on the Hearth", a play in three acts by Charles 
Dickens, directed by Menachem Gnessin. The play 
was performed in January 1928 by the Eretz Israeli 
Theater in Tel-Aviv. Ca. 94.5X63 cm. Good condition. 
Stains, folding marks, tears (mainly at margins).

Opening price: $250

422. קולנוע "עדן" – כרזת פרסום

כרזת פרסום להקרנת סרט בכיכובו של אמיל יאנינגס בקולנוע 
"עדן". דפוס ס. שושני, ]שנות ה-30[.

דיטריך,  ומרלן  יאנינגס  אמיל  השחקנים  של  נאה  צבעוני  איור 
כפי הנראה לקראת הקרנת הסרט "המלאך הכחול", בבימויו של 
 .1930 בשנת  לאקרנים  יצא  אשר  ובכיכובם,  שטרנברג  פון  יוזף 
מעל האיור מופיע הכיתוב "קולנוע 'עדן'... ממוצ"ש... ובמשך כל 

השבוע, א. יומן-פוקס-מדבר, ב. אמיל ינינגס". 
הגרמני  הקולנוע  של  מעברו  את  סימן  הכחול"  "המלאך  הסרט 
מעידן הראינוע לעידן הקולנוע, והביא לפרסומה של השחקנית 
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מרלן דיטריך. אמיל יאנינגס, אשר כיכב בסרט לצד דיטריך, היה 
השחקן הראשון אשר זכה בפרס ה"אוסקר" לשחקן הטוב ביותר. 
סימני  בינוני.  מצב  מודבקים(.  חלקים  )שני  ס"מ   68.5X124.5
על  מודבקת  בשוליים. חותמת.  בעיקר  וקמטים. קרעים,  קיפול 

בד פשתן )מופרדת מעט מן הבד בחלקה העליון והתחתון(. 

פתיחה: $500

422. "Eden" Cinema – Advertisement Poster

Advertisement poster for a film starring Emil Jannings 
in "Eden" cinema. S. Shoshani Printing press [1930s].
A nice color illustration of actors Emil Jannings and 
Marlene Dietrich, most probably toward the screening 
of the 1930 film "The Blue Angel", directed by Josef 
von Sternberg. Above the illustration appears the 
inscription "'Eden' cinema…Saturday night…during 
weekdays, A. Fox Newsreel dubbed, B. Emil Jannings".
The film "The Blue Angel" marked the transition of 
German films from silent movies to talking films and 
brought Marlene Dietrich international fame. Emil 
Jannings, Dietrich’s co-star, won the first Best Actor 
Oscar award. 68.5X124.5 cm (two parts pasted together). 
Fair condition. Folding marks and creases. Tears, mainly at 
margins. Ink stamp. Linen-backed (Upper and lower parts 
are detached slightly from cloth). 

Opening price: $500

423. כרזה - עונת הקיץ של ראינוע "גן רינה"

כרזה לכבוד פתיחת "עונת הקיץ של הראינע 'גן-רנה'". דפוס א. 
איתן ומ. שושני, ]סוף שנות ה-20 או ראשית שנות ה-30[. 

הוא  הוא   – הים  מן  צעדים  מספר  הנמצא  'גן-רנה'  "הראינע 
מזנון  גנות מסביב,  אויר,  לו. מרחביה,  הראינע הקיצי שאין שני 
טובה,  תזמורת  ראשונה,  ממדרגה  סרטים  ראשונה,  ממדרגה 
מחירים זולים". 63X94.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים וסימני 

קיפול. 

פתיחה: $250

423. Poster – Summer Season of "Gan Rina" 
Cinema

Poster for the opening of the "Summer Season of 
'Gan Rina'" cinema. A. Ittin and M. Shoshani printing 
press, [late 1920s or early 1930s].
"'Gan Rina' cinema, just a few steps from the sea – 
is the first and only summer cinema. In open air, 
surrounded by gardens, a first rate buffet and first 
rate films, good orchestra, cheap prices". 63X94.5 cm. 
Good condition. Stains, creases and folding marks.

Opening price: $250
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424. "הדונאו הכחול" – קולנוע "אופרה מוגרבי"

אופרה  בקולנוע  הכחול"  "הדונאו  הסרט  להקרנת  פרסום  כרזת 
מוגרבי. ]שנות ה-30[.

כרזה נאה, מאוירת, לקראת הקרנת הסרט "הדונאו הכחול" ]כפי 
בהפקת   ,1928 משנת  אילם  סרט  הכחולה",  "הדנובה  הנראה, 
ססיל ב. דה-מיל[. 63X108 ס"מ בקירוב )שני חלקים מודבקים(. 
חלקה העליון וחלקה התחתון מודבקים על פיסות קרטון. מצב 
טוב. סימני קיפול, כתמים וקרעים. קרע באורך כ-6 ס"מ בחלקה 

התחתון. 

פתיחה: $500

424. "The Blue Donau" – "Opera Mugrabi" 
Cinema

Advertisement poster for the film “The Blue Donau” 
in “Opera Mugrabi” cinema [1930s].  
An Illustrated poster, advertising the film  “The Blue 
Donau” [probably "The Blue Danube", a 1928 silent 
film, produced by Cecil B. DeMille]. Ca. 63X108 cm 
(two parts pasted together). Upper part and lower part 
are pasted on cardboard. Good condition. Folding marks, 
stains and tears. 6 cm tear to lower part.

Opening price: $500

בקולנוע  "פרנקנשטיין"  הסרט  הקרנת   – כרזה   .425
"אופיר", 1932

"אופיר".  בקולנוע  "פרנקנשטיין"  הסרט  להקרנת  פרסום  כרזת 
דפוס אפרים סטרוד ובניו, 1932. 

אימים  מחזה  ביותר.  המסוכנה  המפלצת  את  יצר  אשר  "האיש 
ומסתורין כאשר לא הוצג עד כה... על פי פקודת הממשלה לא 
קלנע  הנהלת   .16 מגיל  למטה  ילדים  זו  להצגה  להכנס  יורשו 
'אופיר' מבקשת מאת בעלי עצבים חלשים לא לבקר בהצגה זו".

לא  "אמא  – פרסום הקרנת הסרט  בחלקה התחתון של הכרזה 
מרשה". 69.5X74 בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול 

וקמטים. קרעים בשוליים ובקוי הקפל. 

פתיחה: $250

425. Poster – Screening of the Film "Frankenstein" 
in "Ophir" Cinema, 1932

Advertisement poster for "Frankenstein" in "Ophir" 
cinema. Ephraim Strud and Sons printing press, 1932.
"The man who created the most dangerous monster…
By order children under the age of 16 are not allowed. 
The management of "Ophir" cinema recommends 
that people with weak nerves not watch the film".
On the lower part of the poster – advertisement for 
the film "Mother Does Not Allow". Ca. 69.5X74 cm. 
Good-fair condition. Stains. Folding marks and creases. 
Tears at margins and folding marks.

Opening price: $250

426. כרזת פרסום למופע מחול של הרקדנית לילי סנדברג, 
1937

באולם  סנדברג  לילי  הרקדנית  של  מחול  למופע  פרסום  כרזת 
"ציון", 1937. עברית ואנגלית. 

איור צבעוני של דמות רוקדת ומנגנת בסקסופון. מסביב הכיתוב 
 Meyerowicz :לילי סנדברג רוקדת גרוטסק-אקרובטיק. חתום"
המיוחדת  "בתכניתה  הכיתוב:  נדפס  האיור  תחת   ."P"/"ו-"פ
על  מודפסים  והתאריך  )היום   25.11.37 החמישי  ביום  במינה 
פיסת נייר נפרדת, מודבקת לכרזה( באולם 'ציון' בלוית תזמורת 
ג'ז נבחרת...". 62.5X93 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים. נייר דבק 

בחלקה התחתון ובמספר מקומות נוספים. סימני קיפול. 

פתיחה: $400

424

425
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426. Advertisement Poster for a Dance 
Performance by Lilli Sandberg, 1937

Advertisment poster for a dance performance by Lilli 
Sandberg in "Zion" hall, 1937. Hebrew and English.
Illustration in color of a dancing figure, playing a 
saxophone. Inscription surrounding the illustration: 
Lilli Sandberg dances Grotesque-Acrobatics. Signed: 
Meyerowicz and "P". Below the illustration - a printed 
inscription: "In her special program on Thursday 
25.11.37 (date is printed on a separate piece of paper, 
pasted to the poster) in 'Zion' hall accompanied by a 
jazz orchestra…" 93X62.5 cm. Good condition. Creases 
and tears. Adhesive tape to lower part and to several other 
places. Folding marks.

Opening price: $400

מתווים   – בעיצובו  פריטים  לקט   – ווליש  אוטה   .427
מקוריים

מעשה  מקוריים  מתווים  וכן  ווליש  אוטה  שעיצב  פריטים  לקט 
ידיו.

ווליש;  ביניהם: טלגרמה של קק"ל )עיצוב: בודקו( שנשלחה אל 
מתווה לפרסום עבור קק"ל, בצ'כית )דיו על נייר, חתום בראשי 
)חתומים(;  קק"ל  בנושא  )קריקטורות(  רישומים  שני  תיבות(; 
חברת  של  עלון  ויצ"ו,  של  עלונים  שני  ווליש:  שעיצב  פריטים 
"התייר" )Hatajar( מפראג, פרסום לבול קק"ל, נסיונות-הדפסה 
נוספים.  ופריטים  ה-22,  הציוני  מהקונגרס  סרט-זרוע  לבולים, 

סה"כ 18 פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

427. Collection of Items Designed by Otte 
Wallisch – Original Sketches

Collection of items designed by Otte Wallisch, and 
original sketches.
Among the items: JNF telegram (design: Budko) 
sent to Wallisch; sketch for advertisement for JNF, in 
Czech (ink on paper, signed in initials); two sketches 
(caricatures) concerning JNF (signed); items designed 
by Wallisch: two leaflets of WIZO, leaflet of "Hatajar" 
company of Prague, advertisement for a JNF stamp, 
test-prints of stamps, arm-band of the 22nd Zionist 
Congress, and some other items. Lot of 18 items. Size 
varies. Overall good condition.

Opening price: $300

428. פתיחת נמל תל-אביב – כרזה מטעם קק"ל - אוטה 
ווליש

תל-אביב,  נמל  פתיחת  לכבוד  כרזה  תמיד",  שעריך  "ופתחו 
ברגמן,  צבי  לינול.  הארצי.  הועד  לישראל,  הקימת  הקרן  מטעם 
מכנר  אטליה  עיצוב:   .1938 תל-אביב,  "אחדות",  קואופ.  דפוס 

.MW :)ווליש. חתום )בדפוס
"כב' אדר א' תרצ"ח, ביום פתיחת נמל תל אביב לקבלת עולים 
יום סרט להרשמת התאריך ההיסטורי בספר הזהב. ענדו  יערך 
את סרט הקהק"ל ביום חגנו!". 61X90.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, 
סימני קיפול. קרעים. פינה שמאלית-עליונה חסרה. מודבקת על 

קרטון.

פתיחה: $600

426

427
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428. Inauguration of the Tel–Aviv Port – Poster 
Issued by JNF – Otte Wallisch

"Your gates shall always be open", poster issued for 
the inauguration of Tel-Aviv Port by JNF, national 
committee. Linol. Zvi Bergman, cooperative printing 
press "Ahdut", Tel-Aviv, 1938. Design: Atelier 
Machner-Wallisch. Signed (in the plate): MW.
…"on the day that the Tel-Aviv port opens for Olim, 
funds are collected to inscribe the historic date in 
JNF Gold Book…" 61X90.5 cm. Fair condition. Creases, 
folding marks. Tears. Upper left corner – missing. Mounted 
on cardboard.

Opening price: $600

429. "שקלו את השקל" – הקונגרס הציוני ה-20 – הרצל 
– כרזה בעיצוב אוטה ווליש

תרנ"ז-תרצ"ז – 40 שנות ההסתדרות הציונית – הקונגרס הציוני 
ה-כ', שקלו את השקל. "דפוס הוצאת א"י בע"מ, לינול. גלבוע", 
 MW בדפוס:  חתומה  ווליש.  אוטה  עיצוב:   .1937 תל-אביב 

]אטליה מכנר וליש[, וליש.
 40 ומלאת  ה-20  הציוני  הקונגרס  לרגל  הרצל,  דיוקן  עם  כרזה 
הציונית.  ההסתדרות  ויסוד  הראשון  הציוני  לקונגרס  שנים 
61.5X93 ס"מ בקירוב, ממוסגרת. מצב טוב. סימני קיפול ופגמים 

קלים. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $500

429. “Buy the Shekel” – 20th Zionist Congress – 
Herzl – Poster Designed by Otte Wallisch

"1897-1937 – 40 years of the Zionist organization – 
the 20th Zionist Congress, Buy the Shekel”."Eretz 
Israel Ltd, Printing press, Linol. Gilboa", Tel-Aviv 1937. 
Design: Otte Wallisch. Signed in print: MW [Atelier 
Machner-Wallisch], Wallisch.
Poster with Herzl's portrait, on the occasion of the 
20th Zionist Congress and commemorating 40 years 
since the first Zionist Congress and the founding of 
the Zionist organization. Ca. 61.5X93 cm, framed. Good 
condition. Folding marks and minor damages. Unexamined 
out of frame.

Opening price: $500

430. "שקלו את השקל" – פולין - אוטה וליש

און  ענטשיידונג  פון  קאנגרעס  צום  שקל  דעם  אויס  "קויפט 
גאולה" ]יידיש: קנו את השקל, לקונגרס ההכרעה והגאולה[. כרזה 
ציוני", לקראת הקונגרס הציוני  מאוירת הקוראת לרכוש "שקל 
 .R. Zymelman דפוס  חתום(,  )אינו  וליש  אוטה  עיצוב:  ה-21. 

פולין, ]1939[. 
ישראל.  בארץ  באותה שנה  נדפסה  עברי,  כיתוב  עם  זהה,  כרזה 
65X96 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מודבקת כולה על קרטון. סימני 

קיפול וקמטים. פגמים קלים. ממוסגרת )ללא זכוכית(.

פתיחה: $600

428429
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430. "Buy the Shekel" – Poland – Otte Wallisch

"Koyft oys dem shekel zum kongres fun entsheydung 
un geula" [Yiddish: buy the Shekel for the congress 
of decision and redemption]. Illustrated poster calling 
to buy the "Zionist Shekel", toward the 21st Zionist 
Congress. Designer: Otte Wallisch (not signed), R. 
Zymelman printing press, Poland, [1939].
An identical Hebrew poster was printed in the same 
year in Eretz Israel. Ca. 65X96 cm. Good condition. 
Mounted on cardboard. Folding marks and creases. Minor 
damages. Framed (no glass).

Opening price: $600

431. "שקלו את השקל" – תל-אביב – אוטה וליש

א.  דפוס  חתום(.  )אינו  וליש  אוטה  עיצוב:  השקל".  את  "שקלו 
קופמן, ]שנות ה-40[. 

ונופלים  "נגדעים  הכיתוב:  תחתיו  בשדה,  עץ  של  צבעוני  איור 
יד לתקומת העם, היה חבר  תן  וקיים.  חי  ענפים בעמנו, האילן 
בהסתדרות הציונית! שקלו את השקל" )בעברית וביידיש(. ראה: 
ציונות  מאוסף  כרזות  צבא,  העם  כל  חזית,  הארץ  "כל  קטלוג 
איור מגן- ועם תוספת  ביידיש  כיתוב  זהה, ללא  כרזה   -  "2000
דוד במרכזה. 69X98.5 ס"מ בקירוב. מודבקת לקרטון. מצב טוב. 
מחוץ  נבדקה  )לא  ממוסגרת  וקמטים.  קיפול  סימני  כתמים, 

למסגרת(. 

פתיחה: $600

431. "Buy the Shekel" – Tel Aviv – Otte Wallisch

"Buy the Shekel". Designer: Otte Wallisch (not 
signed). A. Koffman printing press, [1940s].
Illustration in color of a tree in the field, inscribed 
on the bottom: "Branches from our nation are being 
cut off and falling, but the tree is still alive. Give a 
hand to the revival of our people, be a member of 
the Zionist Organization! Buy the Shekel" (Hebrew 
and Yiddish). See: Catalogue " All the land front, our 
nation army, poster exhibition From Zionism 2000" 
– identical poster, without the Yiddish inscription, 
with an addition of a Star of David in the center. 
Ca.69X98.5 cm. Mounted on cardboard. Good condition. 
Stains, folding marks and creases. Framed (unexamined 
out of frame).

Opening price: $600

430431
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וליש,  432. הקונגרס הציוני ה-22 – כרזה בעיצוב אוטה 
1946

ה-22.  הציוני  הקונגרס  לקראת  נדפסה  אשר  מאוירת  כרזה 
ההסתדרות".  של  הפועל  הועד  של  ההסברה  "מחלקת  הוצאת 
תל-אביב,  "אחדות".  דפוס  ברגמן;  צ.  ע"ש  מכון  לינול.  דפוס 
1946. עיצוב: מכנר-וליש. 69X98 ס"ב בקירוב. מצב טוב. מודבקת 
)ללא  ממוסגרת  כתמים.  מעט  וקמטים.  קיפול  סימני  לקרטון. 

זכוכית(.

פתיחה: $800

432. 22nd Zionist Congress – Poster Designed by 
Otte Wallisch, 1946

Illustrated poster printed towards the 22nd Zionist 
Congress. Issued by "Information Dept. of the 
Executive Committee of the Histadrut". Linol print. 
Z. Bergman Inst.; "Ahdut" printing press. Tel-Aviv, 
1946. Design: Machner-Wallisch. Ca. 69X98 cm. Good 
condition. Pasted to cardboard. Folding marks and creases. 
Few stains. Framed (no glass).

Opening price: $800

433. "מגר את האויב!" – כרזת גיוס

"מגר את האויב!", כרזה הקוראת לגיוס לצבא הבריטי או לבריגדה 
היהודית. ]המחצית הראשונה של שנות ה-40[. עיצוב: "יוסף". 

איור שלושה חיילים מסתערים, על רקע אדום עם הכיתוב "דוקא 
עכשיו". בתחתית הכרזה הכיתוב "מגר את האויב!". 33X45 ס"מ 
בקירוב. מצב טוב. קו קפל אופקי. מעט כתמים. קרע קל משוקם 

שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $800

433. "Defeat the Enemy!" – Enlistment Poster

"Defeat the Enemy!", poster calling to enlist to the 
British Army or the Jewish Brigade. [first half of 
1940s]. Design: "Joseph".
Illustration of three attacking soldiers on a red 
background, inscribed "Right Now". Inscription on 
the lower part of poster: "Defeat the Enemy!". Ca. 
33X45 cm. Good condition. Horizontal folding mark. Minor 
stains. Professionally restored small tear. Linen-backed for 
display and preservation.

Opening price: $800

432433
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434. כרזה – "15000 חיילים עברים דורשים צבא עברי"

 /  15000  !Jewish Soldiers, 1 Demand: A Jewish Army
15000 חיילים עברים דורשים צבא עברי! ]ארה"ב, שנות ה-40[.

צבא  של  להקמתו  קוראת  הכרזה  כחול.  בצבע  לינולאום  חיתוך 
עברי. בשנות ה-40 פעלה התנועה הרוויזיוניסטית, ובראשה זאב 
ז'בוטינסקי, להקמת צבא יהודי שיילחם לצד בעלות הברית. עם 
מות ז'בוטינסקי, הפעילים המדיניים של אצ"ל שהתרכזו באותה 
תקופה בארה"ב פתחו במסע תעמולתי נרחב לקידום מטרה זו, 
להתגייס  המרכזי  מהזרם  לציונים  גם  תמריץ  שהיוותה  פעולה 
למאבק. במאי 1944 הוקם "הועד העברי לשחרור האומה" שפעל 
למען הצלת יהודים באירופה, להקמת צבא עברי ולהקמת מדינה 
במרכז  קו-קפל  טוב.  מצב  ס"מ.   31X47 ישראל.  בארץ  יהודית 
ומעט קמטים. קרעים, רובם משוקמים שיקום מקצועי. חותמות 

ספריה. 

פתיחה: $1000

434. Poster – "15000 Jewish Soldiers Demand a 
Jewish Army"

15000 Jewish Soldiers, 1 Demand: A Jewish Army! 
[USA, 1940s].
Blue lino-cut. The poster calls for the establishment 
of a Jewish army. The Revisionist Movement, headed 
by Ze'ev Jabotinsky, was active in the 1940s in effort 
to establish a Jewish Army to fight alongside the 
Allied Forces. After Jabotinsky's death, the political 
activists of Etzel in the USA, started a propaganda 
campaign for this matter, an action which served as 
an incentive for Zionists of the central movements to 
join the struggle. In May 1944 "The Jewish Committee 
for Liberating the Nation" was founded and acted to 
save Jews in Europe, to establish a Jewish army and a 
Jewish state in Eretz Israel. 47X31 cm. Good condition. 
Central folding mark and minor creases. Tears, most of 
which are professionally restored. Library ink stamps.

Opening price: $1000

435. "הצי קורא לך" – האחים שמיר

"הצי קורא לך", כרזה בעיצוב האחים שמיר. דפוס רוהלד, תל-
אביב, ]שנות ה-40[. 

הים.  אל  המשקיף  מלח  של  דמותו  נראית  בו  נאה  צבעוני  איור 
33X47 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי. מספר קרעים משוקמים 

שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $800

435. "The Navy Calls You" – Shamir Brothers

"The Navy Calls You", poster designed by Shamir 
brothers. Rohald printing press, Tel-Aviv, [1940s]. 
A nice illustration in color, portraying a figure of a 
sailor looking at the sea. 33X47 cm. Good condition. 
Horizontal folding mark. Several professionally restored 
tears. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $800

434435
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436. יום החייל היהודי – כרזה בעיצוב פרנץ קראוס, 1941

"יום החייל היהודי", כרזה בעיצוב פרנץ קראוס. תל-אביב, 1941.
כרזה לכבוד יום החייל היהודי שנערך באפריל 1941. איור הכרזה 
נעשה בידי פרנץ קראוס על-פי תצלום מאת אלפונס הימלרייך. 
ופגמים  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   66.5X97.5 בדפוס.  חתום 

קלים. שני קרעים משוקמים בנייר דבק. 

פתיחה: $1800

436. Jewish Soldier Day – Poster Designed by 
Franz Kraus, 1941

"Jewish Soldier Day", poster designed by Franz Kraus. 
Tel-Aviv, 1941.
Poster for "Jewish Soldier Day" which was held in 
April 1941. Design by Franz Kraus according to a 
photograph by Alfons Himmelreich. Signed in print. 
66.5X97.5 cm. Good condition. Folding marks and minor 
damages. Two tears restored with adhesive tape.

Opening price: $1800

 - שמיר  האחים  בעיצוב  כרזה   – ישראל!"  "שמע   .437
הבריגדה היהודית

ע"י  להצלה,  המיוחד  "המפעל  מטעם  כרזה  ישראל!",  "שמע 
 1945 ]בני-ברק,  "דפנה",  דפוס  וההצלה".  ההתגיסות  מגבית 

בקירוב[. עיצוב: האחים שמיר. 
איור כף יד יוצאת מבין להבות. תחתיו הכיתוב "שמע ישראל!". 

מפעל "מגבית ההתגייסות", פעל החל משנת 1942 במטרה לגייס 
ומשפחותיהם.  הבריטי  בצבא  היהודים  החיילים  למען  תרומות 
לניצולי  סיוע  וכללו  המגבית  של  מטרותיה  הורחבו  בהמשך 
ההתגיסות  ל"מגבית  שמה  הוחלף  זאת  בעקבות  השואה. 
וההצלה". ראה פריט הבא. 31X44 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול 
וקמטים. מעט כתמים. קרעים בשוליים ובקו הכפל. אחד הקרעים 

מחוזק בנייר דבק לא חומצי. נתונה במסגרת. 

פתיחה: $1200

437. "Shema Israel" – Poster Designed by Shamir 
Brothers – The Jewish Brigade

"Shema Israel!", poster on behalf of "Special relief 
operation, by Magbit Hahitgaysut VeHahatzala". 
"Dafna" printing press, [Bnei Brak, ca. 1945]. Design: 
Shamir Brothers.
Illustration of a hand coming out of flames. Inscribed: 
"Shema Israel!".
The "Magbit Hahitgaysut" project, started in 1942, to 
raise funds for Jewish soldiers in the British Army and 
their families. Later the aim of the campaign included 
aid for holocaust survivors. The name of the fund 
was changed to "Magbit Hahitgaysut VeHahatzala". 
See following item. 31X44 cm. Good condition. Folding 
marks and creases. Minor stains. Tears at margins and to 
folding mark. One tear fastened with acid free adhesive 
tape. Framed.

Opening price: $1200

436437
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ההתגייסות  "מגבית  ועידת   - מאוירת  כרזה   .438
וההצלה", 1945

וההצלה"  ההתגייסות  "מגבית  לועידת  הזמנה  מאוירת,  כרזה 
בבית "הבימה" בתל-אביב, ינואר 1945. ללא ציון שם המדפיס.

יהודי. במרכז סמל  ידו של פליט  לוחץ את  איור של חייל עברי, 
למען  תרומות  לגיוס  מגבית   – וההצלה"  ההתגיסות  "מגבית 
קמטים.  בקירוב.  ס"מ   34X50 קודם.  פריט  ראה  שואה.  ניצולי 
של  התחתון  בחלקה  ס"מ  כ-7  באורך  קרע  בשוליים.  קרעים 

הכרזה )עם פגיעה קלה בטקסט(, מחוזק בנייר דבק. 

פתיחה: $1800

438. Illustrated Poster – Convention of "Magbit 
Hahitgaysut VeHahatzala", 1945

Illustrated poster, invitation to "Magbit Hahitgaysut 
VeHaahtzala" convention, in "Habima", Tel-Aviv' 
January 1945. No printer's name.
Illustration of a Jewish soldier shaking hands with a 
Jewish refugee. The emblem of "Magbit Hahitgaysut 
VeHaahtzala" – fund-raising for holocaust survivors - 
appears in the center. See previous item. Ca. 34X50 
cm. Creases, Tears at margins. 7 cm. tear to lower part 
of poster (slight damage to text), fastened with adhesive 
tape.

Opening price: $1800

439. הזמנה למופע של הלהקה הצבאית "מעין זה", 1945 
– הבריגדה היהודית

כרזת פרסום מטעם ה-ENSA - הזמנה למופע "חומה ומגדל", 
הבריגדה  של  והבידור  הזמר  להקת  זה",  "מֵעין  להקת  בביצוע 

היהודית. 1945. 
אשר  זה",  "מעין  להקת  בביצוע  ומגדל",  "חומה  למופע  הזמנה 
התקיים במרכז "אהל-שם" בתל-אביב, 31 בינואר 1945. מכותבי 
המופע: יצחק יצחק ועמנואל הרוסי. לחנים: צבי בן-יוסף ומרדכי 
)סוקניק(,  ידין  יוסי  )מאירצ'ק(,  מרון  חנה  משתתפים:  זעירא. 

ואחרים. 
בחלקה התחתון של הכרזה הכיתוב "בהסכמת שלטונות הצבא 
הצגה  לערוך  היהודי  החייל  למען  הארצי  לועד  הרשות  ניתנה 
מיוחדת של הלהקה בפני קהל אזרחים. הכניסה רק לפי הזמנות". 

סמכות  תחת  פעלה   )"The Palestinians"( זה"  "מעין  להקת 
 ,)Entertainments National Service Association) ENSA-ה
בידור  לספק  במטרה  בריטניה  ממשלת  בידי  הוקם  אשר  ארגון 
מקימּה  השניה.  העולם  מלחמת  במהלך  בריטיים  לחיילים 
]אביו  גולדנברג  אליהו  והבמאי  השחקן  היה  האמנותי  ומנהלּה 
התנדבו  אשר  וחיילות  מחיילים  הורכבה  והיא  טופז[,  דודו  של 
ליחידות הארץ-ישראליות בצבא הבריטי. ביניהם: חנה מרון, יוסי 
ידין, לאה סיטין, יצחק יצחק, שלמה דרורי, ואחרים. 42X56 ס"מ 

בקירוב. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול וקרעים קלים. 

פתיחה: $750
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439. Invitation to a Performance of the Military 
Band "The Palestinians", 1945 – Jewish Brigade

Advertisement poster by ENSA – invitation to the 
performance "Homa Umigdal", performed by "The 
Palestinians" band - entertainment band of the 
Jewish Brigade. 1945.
Invitation to "Homa Umigdal" performed by "The 
Palestinians", held in "Ohel-Shem" center in Tel-
Aviv, on January 31, 1945. Amongst the writers: 
Yitzchak Yitzchak and Emanuel Harussi. Music: Zvi 
Ben-Yosef and Mordechai Zeira. Actors: Hanna Maron 
(Meirchek), Yossi Yadin (Sukenik), and others.
On the lower part of the poster appears an inscription: 
"in agreement with the military authorities who gave 
permission to the National Committee for the Jewish 
Soldier to hold a special performance of the band for 
civilians. Entrance with invitations only".
"The Palestinians" acted under ENSA (the 
Entertainments National Service Association), founded 
by the British Government to supply entertainment 
to British Soldiers during WW II. The founder and 
artistic manager was the actor and director Eliyahu 
Goldenberg [Father of Dudu Topaz], and it consisted 
of soldiers who volunteered to the Eretz Israeli units 
in the British Army. Among them: Hanna Maron, Yossi 
Yadin, Lea Sitin, Yitzchak Yitzchak, Shlomo Drori, and 
others. Ca.56X42 cm. Good condition. Stains, folding 
marks and minor tears.

Opening price: $750

440. הננו ועלינו! – אוטה ווליש – 1 במאי, 1946

העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  מטעם  כרזה  ועלינו!,  הננו 
דפוס  ברגמן.  צבי  ע"ש  מכון  לינול:  ישראל.  בארץ  העברים 
אטליה  עיצוב:   .1946 תל-אביב,  הצעיר",  "הפועל  קואופרטיבי 

]ארנסט[ מכנר / ]אוטה[ וליש. 
מעפילים.  ספינות  שורת  איור   .1946 במאי  ה-1  לכבוד  כרזה 
מתנוסס  ישראל  דגל  דפנותיהן.  על  מופיעים  הספינות  שמות 
הכרזה  בראש  כצנלסון".  "ברל  המעפילים  ספינת  תורן  בראש 
כיתוב באותיות אדומות: "הננו ועלינו!". 50X71 ס"מ בקירוב. מצב 
מקצועי.  שיקום  משוקמים  ופגמים  קרעים  קיפול.  סימני  טוב. 

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $1400

440. Hinenu VeAlinu! – Otte Wallisch – May 1, 
1946

Hinenu VeAlinu! Poster published by the Histadrut 
HaOvdim HaIvrim BeEretz Israel. Linol: Zvi Bergman 
Institute. Cooperative printing press "HaPoel 
HaTza'ir", Tel-Aviv, 1946. Design: Atelier [Ernst] 
Machner / [Otte] Wallisch.
Poster for May 1, 1946. Illustration of a row of 
Ma'apilim ships. Names of ships appear on the side 
walls. Flag of Israel on top of the mast of the "Berl 
Katzenelson" ship. Caption on upper part of poster 
in red letters: "Hinenu Vealinu!". Ca.50X71 cm. Good 
condition. Folding marks. Tears and professionally restored 
damages. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $1400

441. כרזה - מפעל העזרה והסולידריות לס.ס.ס.ר, 1943

"עזרה לס.ס.ס.ר", כרזה מאוירת מטעם "ליגה V", "מפעל העזרה 
והסולידריות לס.ס.ס.ר". דפוס ליטו. "אביבה", תל-אביב, ]1943[. 

עיצוב: בן-דוד )חתום בדפוס(.
בברית  לתמיכה  ארגון   ,"V "ליגה  מטעם  נדפסה  אשר  כרזה 
השנייה.  העולם  מלחמת  בימי  בנאצים  במלחמתה  המועצות 
טוב.  ס"מ. מצב   50X70 בנשק.  אוחזת  חבושה,  יד  איור  במרכזה 
קלים.  קרעים  מספר  כתמים.  ומעט  קמטים  קיפול,  סימני 
 V מודבקת על נייר דק נטול חומציות. הכיתוב בתחתית )"ליגה
המודבקת  נפרדת,  נייר  פיסת  על  מודפס  הארצית"(  המזכירות 

לכרזה.

פתיחה: $1600

440441
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441. Poster – Aid and Solidarity Project U.S.S.R, 
1943

"Aid U.S.S..R", illustrated poster on behalf of "League 
V","Aid and Solidarity Project for U.S.S.R", Lito. Press 
"Aviva", Tel-Aviv, [1943]. Design: Ben-David (signed in 
print).
Poster printed on behalf of "League V", an 
organization for aiding the USSR against the Nazis in 
WW II. An illustration of a bandaged hand holding 
a weapon appears in the center. 50X70 cm. Good 
condition. Folding marks, creases and minor stains. Several 
minor tears. Mounted on acid-free paper. Inscription on 
lower part ("League V national secretariat") printed on a 
separate sheet of paper pasted to the poster.

Opening price: $1600

442. 30 שנה למהפכת אוקטובר – יוחנן סימון

30 שנה למהפכת אוקטובר, כרזה מטעם מפלגת פועלים השומר 
הצעיר. הדפוס החדש בע"מ, לינול: מכון ע"ש צ. ברגמן. תל אביב, 

1947. עיצוב: יוחנן סימון.
מופיעה  האיור  בחזית  סימון.  יוחנן  בעיצוב  מרשימה  כרזה 
שתיים  מושטות,  זרועות  מופיעות  מאחוריו  פועל;  של  דמותו 
מהן אוחזות בנשק ושתיים מניפות דגל אדום. בתחתית האיור 
מדינת  לימין  וסוציאליזם  קידמה  שלום,  דורש  "כל  הכיתוב 
הפועלים הראשונה". 48X69 ס"מ במסגרת 60X81 ס"מ. מצב טוב. 
של  העליון  בחלקה  חסר  )קרע  קרעים  מספר  וקמטים.  כתמים 

הכרזה(. לא נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $1000

442. 30 Years since the October Revolution – 
Yohanan Simon

30 years since the October revolution, a poster issued 
by Mifleget Po'alim HaShomer HaTza'ir. Hadfus 
Hachadash Ltd., Linol: Z. Bergman institute. Tel-Aviv, 
1947. Design: Yohanan Simon.
An impressive poster designed by Yohanan Simon. In 
front appears a worker's figure; behind – stretched 
arms are drawn, two of them are holding rifles and 
two others are waving a red flag. On the lower 
part appears an inscription "Peace, Progress and 
Socialism…" 48X69 cm. framed: 60X81cm. Good 
condition. Stains and creases. Several tears (open tear on 
the upper part of poster). Unexamined out of frame.

Opening price: $1000

443. שלוש כרזות – מופעי קסמים, אחיזת-עיניים ו"אנשי 
ברזל" – תל-אביב, שנות ה-40

1. "קבוצת חיילים משוחררים עורכת ערב של גבורה, בהשתתפות 
הגבורים הכי חזקים בארץ: דב גפרט – איש הפלדה, יעקב ליבואר 
– אלוף אירופה, שמעון רודי – הגבור הלאומי". אולם "בית העם", 
תל-אביב. דפוס סטרוד, תל-אביב, פברואר 62.5X47 .1946 ס"מ. 
והערות  נייר  הדבקות  וכתמים.  בשוליים  קרעים  קיפול,  סימני 

בכתב יד בצדה האחורי. 
ברזל  גבורי   2 בין  דו קרב  חיילים משוחררים עורכת  "קבוצת   .2
הפלאים  "אמן  בהשתתפות  גפרט",  נגד דב  פעמוני  י.  עולמיים, 

"תל- אולם  אופריני",  פרופ'  העולמי  האילוזיוניסט  והקסמים 
 48X63  .1947 פברואר  תל-אביב,  סטרוד,  דפוס  ירושלים.  אור", 
ס"מ. סימני קיפול. מעט כתמים. הערות בכתב יד בצדה האחורי. 
3. "הצגת בכורה ארצית של להקת הקוסמים העולמית ַמַקַרִדי, 
שכבשה את כל בירות אירופה בהופעותיה – עולם מסתורי של 
אדם",  ראש  עריפת  הפלאים:  שיא  ראתה.  טרם  שעין  פלאים 
 .]?1941[ תל-אביב,  סטרוד,  דפוס  תל-אביב.  מוגרבי,  באולם 
50X70 ס"מ. סימני קיפול ומעט קמטים. הערות בכתב יד בצדה 

האחורי. 

פתיחה: $2000

442443
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443. Three Posters – Magic Shows, Trickery, and 
"Iron Men" – Tel-Aviv, 1940s

1. "Group of Ex-Service Men arranges an evening of 
strong men: Dov Gefert – Steel Man, Ya'akov Libauer 
– Champion of Europe, Shimon Rudi – National 
Hero". "Beit Ha'am" hall, Tel-Aviv. Strud press, Tel-
Aviv, February 1946. 62.5X47 cm. Folding marks, tears at 
margins, stains. Paper pastings and handwritten comments 
on the reverse.
2. "Group of Ex-Service Men arranges a dual between 
2 world Iron Heroes, I. Pa'amoni against Dov Gefert", 
with the participation of "Artist of wonder and magic, 
the world famous illusionist Prof. Oferini", "Tel-Or" 
hall, Jerusalem. Strud press, Tel-Aviv, February 1947. 
48X63 cm. Folding marks. Minor stains. Hanwritten 
comments on the reverse.
3. "National gala of the world magicians group 
Makarady, that conquered Europe's capitals – a 
mysterious world of magic never seen before. The 
climax of wonder: The Beheading of Man", Mugrabi 
theatre, Tel-Aviv. Strud press, Tel-Aviv, [1941?]. 50X70 
cm. Folding marks and minor creases. Handwritten 
comments on the reverse.

Opening price: $2000 

מדינת  של  העצמאות  הכרזת   – כרזה   – "החומה"   .444
ישראל - 15 במאי, 1948

מדינת  הקמת  על  להכרזה  בסמוך  נדפסה  אשר  מאוירת  כרזה 
ישראל, ]ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948[. 

במרכזה נדפס נוסח של כרוז "החומה" - כרוז מחתרתי של ארגון 
ה"הגנה", ולצדו איור טנק. ברקע איור ספינות, מבנים ומטוסים.

"העם היהודי אמר את דברו: 'בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית 
ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת 
על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, מדינת ישראל'... צבאו של 
העם, צבא ההגנה, אמר את דברו: ביום הכרזת המדינה נתונים כל 
שלטונו  תחת  מרחקי-הנגב  ועד  ממטולה  מדינת-ישראל  שטחי 
של צבא-ההגנה... ביום זה אמר גם האויב את דברו: במפציצים, 
לעם- האויב  עתה  מתנכל  בגדודי-פולשים  בטנקים,  בתותחים, 
ישראל ולמדינתו... חיילים, אזרחים, למיגור הפולשים! לנצחון!". 

35X50 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. קרעים.

פתיחה: $1200

444. "The Wall" – Poster – Israeli Declaration of 
Independence – May 15th, 1948

Illustrated poster printed in close proximity to the 
establishment of the State of Israel [Iyar 6, May 15th 

1948].
Printed in the center is the text of "HaChomah" 
proclamation – an underground proclamation of the 
"Haganah" organization, and next to it an illustration 
of a tank. In the background are ships, structures and 
airplanes.
"The Jewish people said its word: …based on the UN 
resolution we declare the establishment of a Jewish 
State in the Land of Israel, the State of Israel…" 35X50 
cm. Good-fair condition. Folding marks and creases. Tears.

Opening price: $1200

445. תנועת החרות – כרזה – קריקטורה של בן-גוריון

א.  ליטו.  דפוס  החרות.  תנועת  מטעם  כרזה  הסודי!",  "הנשק 
הצבאי  הארגון  של  מיסודו  החרות  "תנועת  הוצאת  ושו.  קופמן 

הלאומי", ]סוף 1948 או ראשית 1949[.
קריקטורה צבעונית של בן-גוריון, לבוש חליפה, חובש כתר, אוחז 
 44X59 ."!במפתח גדול-מימדים. תחתיה הכיתוב "הנשק הסודי

ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. סימני קיפול. 

פתיחה: $250

444445
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445. Herut Movement – Poster – Caricature of 
Ben–Gurion

"The Secret Weapon!", poster issued by Herut 
Movement. Lito. Printing A. Kauffman & Co. Published 
by "Herut Movement Founded by Irgun Tzeva'i 
Le'umi", [late 1948 or early 1949].
A caricature in color of Ben-Gurion, wearing a 
suit, a crown on his head, and holding a very large 
key. Below it appears the inscription "The Secret 
Weapon!" [Hebrew]. 59X44 cm. Good condition. Minor 
creases. Folding marks.

Opening price: $250

446. תנועת החרות - כרזת בחירות

כרזה מטעם תנועת החרות. דפוס ליטו. א. קופמן ושו. ]סוף 1948 
או ראשית 1949[.

איור חומת העיר העתיקה בירושלים ומגדל דוד. במרכז מתווה 
מפת ארץ ישראל השלמה. בחלקה התחתון הכיתוב "חומת העיר 
אינו  גבול ארצנו, הים  אינו  ירושלים, הירדן  גבול  העתיקה אינה 
בירושלים  שנשא  בנאום  בגין  מנחם  מדברי  )ציטוט  עמנו"  גבול 
סימני  קמטים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   46.5X67.5  .)1948 בשנת 

קיפול. 

פתיחה: $300

446. Herut Movement – Election Poster

Poster issued by Herut Movement. Lito. Printing A. 
Kauffman & Co. [late 1948 or early 1949].
Illustration of the Old City of Jerusalem's walls and 
the Tower of David. In the center is an outline of the 
map of Greater Eretz Israel and the inscription "The 
wall of the Old City is not the border of Jerusalem, 
the Jordan is not the border of our country, the sea is 
not the border of our people" (Hebrew; citation from 
Menachem Begin's speech delivered in Jerusalem in 
1948) appears on the lower part. 67.5X46.5 cm. Good 
condition. Minor creases. Folding marks.

Opening price: $300

447. תנועת החרות - כרזת בחירות 

כרזה מטעם תנועת החרות. דפוס ליט. "דפנה". ]שנות ה-50[.
דרכו  הנצחון",  כ"שער  מעוצבת  ח'  האות  במרכז,  צבעוני.  איור 
האצ"ל.  סמל  בראשו  וטרקטור.  מבנים  תעשייה,  מפעלי  נראים 
טוב.  מצב  ס"מ.   47.5X68.5 החרות".  "תנועת  הכיתוב  בתחתית 

קמטים ופגמים מזעריים. סימני קיפול. 

פתיחה: $300

447. Herut Movement – Election Poster

Poster issued by Herut Movement. Lito. Printing 
"Daphna". [1950s].
Illustration in color. In the center, the letter ‘ח  designed 
as a triumphal arch through which are seen industrial 
plants, structures and a tractor. On the upper part – 
the emblem of Etzel, on the bottom - an inscription 
"HaHerut Movement" [Hebrew]. 68.5X47.5 cm. Good 
condition. Creases and minor damages. Folding marks.

Opening price: $300

446447
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448. תנועת החרות - כרזת בחירות 

כרזה מטעם תנועת החרות. דפוס ליטו-אופסט גרפיקה בצלאל. 
]שנות ה-50[.

איור צבעוני. במרכז, האות ח' מעוצבת כ"שער הנצחון", על רקע 
נוף עירוני וכפרי. בחלקו העליון סמל האצ"ל, ובתחתית הכיתוב: 
"לשלום אמת, לחרות האדם, לשפע כלכלי". 46.5X62 ס"מ. מצב 

טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $300 

448. Herut Movement – Election Poster

Poster issued by Herut Movement. "Lito-Offset 
Graphica Bezalel". [1950s].
Illustration in color. In the center, the letter ‘ח 
designed as a triumphal arch on the background of 
an urban and rural landscape. Embelm of Etzel on 
top, and on the lower part an inscription: "For true 
peace, freedom of man and economic prosperity" 
[Hebrew]. 62X46.5 cm. Good condition. Folding marks.

Opening price: $300

זאב  דיוקן  עם  בחירות  כרזת   – החרות  תנועת   .449
ז'בוטינסקי

הצבאי  הארגון  של  )"מיסודו  החרות  תנועת  של  בחירות  כרזת 
הלאומי"(, ]ראשית 1949[.

כרזה צבעונית בדפוס ליטוגרפי, העושה שימוש איקוני בדיוקנו 
דיוקנו  ז'בוטינסקי, מנהיגּה הרוחני של המפלגה. תחת  זאב  של 
נדפס הכיתוב: "עֹז ַחָּיל, ֵנס ָעָמל, ַיגִּביהּונּו ַעד ֶאל-ָעל". שורה זו, 
הלקוחה מתוך "ִׁשיר ֶאל-ָעל" מאת ז'בוטינסקי, היתה סיסמתה 
של תנועת החרות לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת ב-1949. 

65.5X95 ס"מ. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $500

449. Herut Movement – Election Poster with 
Portrait of Ze'ev Jabotinsky

Election poster issued by Herut Movement ("Founded 
by Irgun Tzeva'i Le'umi"), [early 1949].
A colored lithograph poster, making an iconic use of 
the portrait of Ze'ev Jabotinsky, the spiritual leader 
of the party. Below his portrait appears a line from 
a poem by Jabotinsky, "Shir El-Al", which became 
the slogan of Herut in the 1949 election for the 
Constituent Assembly. 95X65.5 cm. Good condition. 
Creases and minor damages. Folding marks.

Opening price: $500

450. מפ"ם – כרזת בחירות

רשימתָך מ' – מפלגת הפועלים המאוחדת. דפוס "נשר", ]1948[. 
כרזת בחירות. איור צבעוני בהשראת איורו של יוחנן סימון לכרזת 
טוב.  מצב  ס"מ.   50X70 ב-1944.  השמאל"  "חזית  של  הבחירות 

קמטים, כתמים וסימני קיפול. 

פתיחה: $250

450. Mapam – Election Poster

Your List is ‘מ – Mapam – United Workers Party. 
"Nesher" press, [1948].
Election poster. Illustration in color, inspired by an 
illustration by Yohanan Simon for the "Left Front" 
election poster in 1944. 50X70 cm. Good condition. 
Creases, stains and folding marks.

Opening price: $250

448449
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451. מפא"י - כרזת בחירות בעיצוב משה וורוביצ'יק

ליטו.  דפוס  ארץ-ישראל.  פועלי  מפלגת  מטעם  בחירות  כרזת 
"אביבה" / שמואל אלחדיף, תל-אביב, ]שנות ה-50[. עיצוב: משה 

וורוביצ'יק )רביב(.
איורים  חוליותיה  בין  אשר  גדולת-ממדים,  שלשלת  איור 
שניה",  "עליה   – ישראל  לארץ  השונות  העליות  את  המתארים 
ב''",  "עליה  מערב",  "עלית  רביעית",  "עליה  שלישית",  "עליה 
א', בשילוב  )האות  גלויות". בראש מופיע סמל המפלגה  "עלית 
פטיש ושיבולים(. 50X70 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. 

קרעים בשוליים.

פתיחה: $500 

451. Mapai – Election Poster Designed by Moshe 
Vorobeichik

Election poster issued by Mapai. Lito. Print "Aviva"/
Shmuel Alchadif, Tel-Aviv, [1950s]. Design: Moshe 
Vorobeichik (Raviv).
Illustration of an exceptionally large chain, with 
illustrations appearing between its links, depicting 
the "Aliyot" to Eretz Israel – "Second Aliyah", "Third 
Aliyah", "Fourth Aliyah", "Aliyat Ma'arav", "Aliyah 
Beth", "Aliyat Galuyot". On top appears the party's 
emblem (the letter "Aleph" with a hammer and stalks 
of grain). 50X70 cm. Good condition. Creases and folding 
marks. Tears at margins.

Opening price: $500

452. נסלול עד תום – מפא"י – כרזה בעיצוב האחים שמיר

דפוס  פועלי ארץ-ישראל.  כרזה מטעם מפלגת  עד תום!  נסלול 
שמיר  האחים  עיצוב:  ה-50?[.  ]שנות  תל-אביב,  "אביבה",  ליטו. 

)חתומה בדפוס(. 
איור שחור-לבן של פועל הנוהג במכבש. מאחוריו אדמה חלקה 

ולפניו מהמורות. 46X62 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. 

פתיחה: $500

452. Nislol Ad Tom – Mapai – Poster Designed by 
Shamir Brothers

Nislol Ad Tom! Poster on behalf of Mapai party. 
Lito. Print "Aviva", Tel-Aviv, [1950s?]. Design: Shamir 
Brothers (signed in print).
Black and white illustration of a worker driving a 
steamroller, with flat land behind him, and pits in front. 
46X62 cm. Good condition. Creases and folding marks.

Opening price: $500

450451452
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453. "הפועל המזרחי" – כרזת בחירות

דפוס  המזרחי".  "הפועל  תנועת  של  מאוירת  בחירות  כרזת 
"גרפיקה-בצלאל", תל-אביב.

ועליו  ישראל  דגל  מניף  אנשים,  בראש קבוצת  גבר הצועד  איור 
הכיתוב "נשא ברמה את הדגל של ארץ-ישראל דתית עובדת!". 

34.5X49.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. פגמים קלים. 

פתיחה: $250

453. "HaPo'el HaMizrahi" – Election Poster

Illustrated election poster of "HaPo'el HaMizrahi" 
movement. "Graphika Bezalel" printing press, Tel-
Aviv. 
Illustration of a man marching in front of a group 
of people, flying the Israeli flag, inscribed: "We will 
raise the flag of the working, religious, Eretz Israel!". 
34.5X49.5 cm. Good condition. Creases and folding 
marks. Minor damages.

Opening price: $250 

454. מפ"ם – כרזת בחירות בעיצוב שרגא וייל

מפ"ם.  מפלגת  של  בחירות  כרזת  המעברות",  לחרפת  "הקץ 
"הדפוס החדש" בע"מ, 1955. עיצוב: שרגא וייל. 

דמותו של ילד בוכה, על רקע המעברה – חיתוך לינולאום מעשה 
ידי האמן שרגא וייל. 47X65 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. כמה 

קרעים בשוליים. 

פתיחה: $400

454. Mapam – Election Poster Designed by 
Shraga Weil

"End the Shame of Ma'abarot", election poster on 
behalf of Mapam party. "Hadefus Hechadash" Ltd. 
Printing press, 1955. Design: Shraga Weil.
Image of a crying child, on the background of a 
transit camp – Lino-cut created by the artist Shraga 
Weil. 47X65 cm. Good condition. Minor damages. Minor 
tears at margins.

Opening price: $400

בעיצוב  כרזה   – השממה!"  לישוב  המדבר,  "לכבוש   .455
צילה בינדר

בהוצאת  מאוירת  כרזה  השממה!",  לישוב  המדבר,  "לכבוש 
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, הועד 
הפועל, מרכז לתרבות ולחינוך. דפוס א. לוין-אפשטיין, תל-אביב, 

]שנות ה-50[. עיצוב: צילה בינדר )חתומה בדפוס(. 
איור צבעוני של טרקטור וזוג פועלים במדבר. בחזית נראית דמות 
פועל לצד צינור מים. 67.5X97.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני 

קיפול. קרעים מזעריים. 

פתיחה: $300

453454
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455. "LeKibush HaMidbar, LeYishuv 
Ha'Shemama!" – Poster Designed by Zila Binder

"LeKibush HaMidbar, LeYishuv Ha'Shemama!", 
illustrated poster issued by the Histadrut, the 
Executive committee, center for culture and 
education. A. Levine-Epstein printing press, Tel-Aviv, 
[1950s]. Design: Zila Binder (signed in print).
Illustration in color of a tractor and two workers in 
the desert. In front appears a figure of a worker next 
to a water pipe. 67.5X97.5 cm. Good condition. Creases 
and folding marks. Miniature tears.

Opening price: $300

456. פולה ויצמן – מתווים מקוריים לכרזות פרסום – יום 
העצמאות, "אל-על" ועוד

לכרזות  עיצוב  הצעות   - מקוריים  מתווים  ארבעה  ויצמן,  פולה 
פרסום. ]שנות ה-60[. 

Israel Land of the Bible .1 ]ישראל, ארץ התנ"ך[, הצעת עיצוב 
ציורי כרזות  לכרזה עבור משרד התיירות ]השתתפה ב"תחרות 

תיירות"[. גואש על נייר עבה. 
על  וקולאז'  גואש  לכרזה.  מתווה  ארצית",  שחמט  "תחרות   .2

בריסטול. חתום ומתוארך, 1965. 

Send Your Baggage by El Al .3, מתווה לכרזת פרסום עבור 
ומתוארך,  חתום  בריסטול.  על  וקולאז'  גואש  "אל-על".  חברת 

 .1965
ישראל,  למדינת  ה-19  העצמאות  יום  לכרזת  עיצוב  הצעת   .4

1967. גואש וקולאז' על מזוניט. 
כללי  מצב  בקירוב. מצב משתנה.  ס"מ   50X70 פריטים.   4 סה"כ 

טוב. 

פתיחה: $2000

455
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456. Pola Weizmann – Original Sketches for 
Advertisement Posters – Independence Day, "El-
Al" and more

Pola Weizmann, four original sketches – design 
proposals for advertisement posters. [1960s].
1. Israel Land of the Bible, design proposal for 
a Ministry of Tourism poster [participated in 
"competition for drawing tourism posters"]. Gouache 
on thick paper.
2. "National Chess Competition". Sketch for a poster. 
Gouache and collage on Bristol. Signed and dated, 
1965.
3. “Send your Baggage by El Al”, sketch for an "El-Al" 
advertisement poster. Gouache and collage on Bristol. 
Signed and dated, 1965.
4. Design proposal for the 19th Independence Day of 
Israel poster, 1967. Gouache and collage on masonite. 
Lot of 4 items. Ca.50X70 cm. Condition varies. Overall 
good condition.

Opening price: $2000

457. צבי נרקיס - כרזה צבעונית מטעם משרד התיירות

א.  ליטו.  דפוס  התיירות.  משרד  מטעם  צבעונית  כרזה  ישראל, 
)חתום בדפוס(.  נרקיס  צבי  עיצוב:  ]שנות ה-50[.  ושות',  קופמן 

47X68 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $500

457. Zvi Narkis – Colorful Poster Issued by the 
Ministry of Tourism

Israel, colorful poster published by Ministry of 
Tourism. Lito. Press A. Koffman & Co, [1950s]. Design: 
Zvi Narkis (signed in print). 47X68 cm. Good condition. 
Minor damages.

Opening price: $500

458. יום העצמאות השביעי של מדינת ישראל – כרזה 
רשמית

כרזה רשמית שנדפסה לכבוד יום העצמאות השביעי של מדינת 
ישראל. דפוס ליטו-אופסט "דפנה", המדפיס הממשלתי, 1955. 

עיצוב: גידי קייך )חתום בדפוס(. 
אבנים,  מתריסר  המורכב  מבנה  נראה  באיור  צבעונית.  כרזה 
המבנה  מעל  השבטים.  שנים-עשר  סמלי  מופיעים  גביהן  על 
בקירוב.  ס"מ   65.5X97.5 ארץ-ישראל.  דגלי  שבעה  מתנופפים 
מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. כתמים. פינה שמאלית עליונה 

חסרה. 

פתיחה: $1000

458. Seventh Independence Day of Israel –
Official Poster

Official Poster for the Seventh Independence Day of 
Israel. Lito-Offset "Dafna" press, Government Printer, 
1955. Design: Gidi Keich (signed in print).
Colorful poster. The image depicts a building which 
consists of a dozen bricks with the Signs of the Twelve 
Tribes. Seven Israeli flags on top. Ca. 65.5X97.5 cm. 
Good condition. Creases and folding marks. Stains. Upper 
left corner missing.

Opening price: $1000

457458
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459. כרזת תיירות בעיצוב ז'אן דוד

משרד  הוצאת  ישראל.  לארץ  התיירות  לעידוד  כרזה   ,Israel
תל-אביב,  הממשלתי.  המדפיס  לוין-אפשטיין,  דפוס  התיירות. 

]שנות ה-50[. עיצוב: ז'אן דוד.
ציון ובחזית טחנת הרוח  - ברקע הר  ירושלים  איור צבעוני של 
במשכנות שאננים. 65X98 ס"מ. מצב טוב. קמטים. קרעים קלים 

בשוליים. 

פתיחה: $300

459. Tourism Poster Designed by Jean David

Israel, poster promoting tourism to Israel. Issued by 
the Ministry of Tourism. Levine-Epstein printing press, 
Government Printer. Tel-Aviv, [1950s]. Design: Jean 
David.
Colorful Iillustration of Jerusalem – in the background 
Mount Zion and in front, the windmill in Mishkenot 
Sha'ananim. 65X98 cm. Good condition. Creases. Minor 
tears at margins.

Opening price: $300

460. כרזת פרסום לחברת "אל-על" – ז'אן דוד

"Nach Israel Dem Land der Sonne" ]לישראל, ארץ השמש[, 
כרזת פרסום של חברת "אל-על". דפוס א. לוין-אפשטיין, ]תל-

אביב[, 1962. עיצוב: ז'אן דוד )חתום בדפוס(. גרמנית. 
איור צבעוני נאה - ארבע דמויות; האחת נושאת תיק של חברת 
קלים.  פגמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   68.5X97.5 "אל-על". 

קילופים בצבע הצהוב. 

פתיחה: $500

460. "El-Al" Advertisement Poster – Jean David

"Nach Israel Dem Land der Sonne" [to Israel the land 
of sun], advertisement poster of "El-Al" company. A. 
Levine-Epstein printing press, [Tel-Aviv], 1962. Design: 
Jean David (signed in print). German.
A fine illustration in color – four figures; one carrying 
an "El-Al" bag. Ca. 68.5X97.5 cm. Good condition. 
Minor damages. Flaking of yellow paint.

Opening price: $500 

461. חברת הספנות "צים" – כרזה בעיצוב ז'אן דוד

חברת  של  פרסום  כרזת   ,Israel, Holiday All Year Round
הספנות הישראלית "צים". ]שנות ה-60[. עיצוב: ז'אן דוד.

עץ  רקע  על  סיגר,  ומעשן  סוס  על  רוכב  תייר,  של  צבעוני  איור 
וקמטים.  טוב. סימני קיפול, קרעים  63.5X94.5 ס"מ. מצב  דקל. 

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $400

459460
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461."Zim" Shipping Lines – Poster Designed by 
Jean David

Israel, Holiday All Year Round. Advertisement poster 
for the Israeli shipping company "Zim". [1960s]. 
Design: Jean David.
Colorful illustration of a tourist, riding a horse and 
smoking a cigar, on the background of a palm tree. 
63.5X94.5 cm. Good condition. Folding marks, tears and 
creases. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $400

462. "שקל תשי"ג-תשי"ד" – מתווה לכרזה, 1953

"שקל תשי"ג-תשי"ד", מתווה מקורי לכרזה בעיצוב ליכטר-נהור, 
עבור ההסתדרות הציונית העולמית, ]1953[. 

גואש על קרטון. חתום. 
)"השקל  בעברית  כיתוב  תוספת  עם  הסופי,  בעיצוב  הכרזה, 
ש.  בדפוס  נדפסה  ישראל"(,  מדינת  עם  ישראל  תפוצות  מקשר 
 50.5X70.5 .197 מונזון. ראה קטלוג "קדם", מכירה מס' 18, פריט

ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי הקרטון. 

פתיחה: $1500

462. "Shekel 1953-1954" – Sketch for a Poster, 
1953

"Shekel 1953-1954", original sketch for a poster 
designed by Lichter-Nahor, for World Zionist 
Organization, [1953].
Gouache on cardboard. Signed.
The poster, in its final design, with an addition of a 
Hebrew caption ("TheShekel attaches the Jewish 
Diaspora to the State of Israel"), was printed by S. 
Monsohn printing press. See "Kedem" catalogue, 
auction no. 18, item no. 197. 50.5X70.5 cm. Good 
condition. Stains. Tears at margins of cardboard.

Opening price: $1500

461462463
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463. "בצלאל החדש" – שלוש כרזות

"בצלאל החדש" - שלוש כרזות מאוירות. ]1949-1956[. 
שימושית  גרפיקה  מחלקת  בוגרי  לתערוכת  פרסום  כרזת   .1
 50X70 .]1949[ ,ב"בצלאל". דפוס קואופ. "רונלד" בע"מ. ירושלים

ס"מ. 
ב"בצלאל",  השונות  המחלקות  שמות  עם  מאוירת  כרזה   .2
ירושלים;  בעיצוב בוגרת בית הספר צילה מנוסי. דפוס "מרכז", 

לינול: מכון על שם צ. ברגמן. 37X52.5 ס"מ. 
3. הזמנה לתערוכת יובל החמישים של "בצלאל", אשר התקיימה 
בתאריכים כ"ב תמוז- כ"ד אלול תשט"ז )1956(. ההדפסה תרומת 

אורצל בע"מ רמת גן, 1956. עיצוב: אופיר נח.  48.5X69 ס"מ.
מצב משתנה )מצב כללי טוב(. 

פתיחה: $600

463. "New Bezalel" – Three Posters

"New Bezalel" – three illustrated posters. [1949-1956].
1. Advertisement poster for an exhibition of the 
"Bezalel" Applied Graphics Department graduates. 
"Ronald" cooperative printing press. Jerusalem, 
[1949]. 50X70 cm.
2. Illustrated poster with names of "Bezalel" 
departments, designed by a graduate of the school, 
Zila Menussi. "Merkaz" printing press, Jerusalem; 
Linol: Zvi Bergman Inst. 37X52.5 cm.
3. Invitation to the fiftieth anniversary of "Bezalel" 
exhibition, which took place in 1956. Printing was 
a donation of Orzel Ltd., Ramat-Gan, 1956. Design: 
Ophir Noah. 48.5X69 cm.
Condition varies (overall good condition).

Opening price: $600

464. גן החיות התנ"כי – מתווה לכרזה, 1954

"בקרו בגן החיות התנכי ירושלים", מתווה מקורי לכרזה בעיצוב 
ומתוארך.  חתום  קרטון.  על  גואש   .1954 חי,  אל  שכטר  ברוך 

48.5X64 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. 

פתיחה: $800

464. Jerusalem Biblical Zoo – Sketch for a Poster, 
1954

"Visit the Jerusalem Biblical Zoo", original sketch for 
a poster designed by Baruch Shechter El Hai, 1954. 
Gouache on cardboard. Signed and dated. 48.5X64 
cm. Good condition. Stains and minor damages.

Opening price: $800

465. קק"ל – לקט כרזות לגני ילדים ולבתי-ספר

]שנות  לישראל,  הקיימת  הקרן  בהוצאת  צבעוניות  כרזות   19
ה-50-60[. 

ולבתי-ספר  ילדים  לגני  כרזות  של  שונות  סדרות  מתוך  כרזות 
יסודיים בהוצאת הקק"ל, עם איורים צבעוניים בנושא חגי ישראל 
וחקלאות,  ועוד(  בעומר,  ל"ג  סוכות,  חנוכה,  העצמאות,  )יום 
עותקים.  בשני  מופיעה  אחת  כרזה  שונים.  אמנים  ידי  מעשה 

50X34.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

465. JNF – Posters Collection for Kindergartens 
and Schools

19 colorful posters issued by JNF, [1950s-60s].
Posters from various series of posters for kindergartens 
and elementary schools issued by JNF, with illustrations 
in color on the theme of Jewish Holidays (Day of 
Independence, Hanukkah, Succot, Lag BaOmer, and 
more), and agriculture, illustrated by various artists. 
One poster appears in two copies. Ca.50X34.5 cm. 
Condition varies. Overall good condition.

Opening price: $300

464465
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466. "קנה כחול לבן" – כרזה עם דמות "שרוליק" 

"קנה כחול לבן, קנה תוצרת ישראל". דפוס אופסט ענבי בע"מ. 
"קנה כחול  איור דמותו של "שרוליק", אוחז בשלט עם הכיתוב 
לבן קנה תוצרת ישראל" )חתום: דוש(. מימין, שיר מחורז: "במצב 
 / דולרים,  טוב לבזבז  לא   / קטן,  כך  כל  עם תקציב   / שלנו,  כמו 
יש לקנות כחול לבן...". 69X90 ס"מ. ממוסגרת. מצב טוב. סימני 

קיפול וקמטים. מעט כתמים. לא נבדקה מחוץ למסגרת.   

פתיחה: $350

466. "Buy Blue and White" – Poster with the 
Image of "Srulik"

"Buy Blue and White, Buy 'Made in Israel'". Anavi 
offset printing press Ltd.
Illustration of "Srulik", holding a sign inscribed "Buy 
Blue and White Buy Israeli Products". (Signed; Dosh). 
On the right, a rhymed poem. 69X90 cm. Framed. 
Good condition. Folding marks and creases. Minor stains. 
Unexamined out of frame.

Opening price: $350

467. כרזה – הפסטיבל השני לזמרה בישראל, 1955

אשר  בישראל,  לזמרה  השני  לפסטיבל  פרסום  כרזת  "הזמיר", 
התקיים ב"היכל התרבות", תל-אביב, אוגוסט 1955. 

טוב.  מצב  ס"מ.   97X66 "המורי".  בדפוס:  חתום  צבעוני,  איור 
פגמים קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $300

467. Poster – Second Song Festival in Israel, 1955

"HaZamir", advertisement poster for the second song 
festival in  Israel, held in "Heichal HaTarbut", Tel-Aviv, 
August, 1955.
Illustration in color, signed in print: "Hamori". 66X97 
cm. Good condition. Minor damages. Folding marks.

Opening price: $300

468. "תל-אביב הקטנה" / "התרנגולים" / דן בן אמוץ – 
כרזות

כרזות פרסום למופעים. שנות ה-50-80. 
אשר  מוזיקלי  מופע  הקטנה",  "תל-אביב  למופע  הזמנה   ·
נכתב ונערך בידי חיים חפר ודן בן אמוץ ב-1958 לצורך הצגתו 
 15 תל-אביב.  "שושני",  דפוס  אביב.  תל  לעיר  יֹוֵבל  בתערוכת 

עותקים. 63X94 ס"מ. נייר דק. סימני קיפול, קמטים וקרעים. 
כרזה  הראשונה",  תכניתם  את  לראוה  מציגים  "התרנגולים   ·
מאוירת בידי צילה בינדר, ]69X49.5 .]1961 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 

קרעים ומספר חורים. 
· ניסיתי הכל, דב"א ]דן בן-אמוץ[. עצוב: טרטקובר עפ"י דב"א, 
)חזרה  פרידה  למסיבת  לאור  "הוצא  רובינגר.  דוד  מאת  תצלום 
 69X49.5 .198 :גנראלית(, שבת 080489, החמאם, יפו". ממוספרת

ס"מ. מצב טוב.
מקור: אוסף חיים חפר.

פתיחה: $300
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468. "Tel-Aviv HaKetana" / "HaTarnegolim" / 
Dan Ben Amotz – Posters

Advertisement posters for performances. 1950s-80s.

· Invitation to the performance "Tel-Aviv Haketana", 
a musical show written and edited by Haim Hefer and 
Dan Ben Amotz in 1958 for a jubilee exhibition for 
the city of Tel-Aviv. "Shoshani" printing press, Tel-
Aviv. 15 copies. 63X94 cm. Thin paper. Folding marks, 
creases and tears.

· "HaTarnegolim present their first program", poster 
illustrated by Zila Binder, [1961]. 69X49.5 cm. Fair-good 
condition. Tears and minor holes.

· "Nisiti Hakol, DBA [Dan Ben Amotz]. Design: 
Tartakover after DBA, photo by David Rubinger. 
"Published for a Farewell Party (General rehearsal), 
Shabbath 080489, Hamam, Jaffa". Numbered: 198. 
69X49.5 cm. Good condition.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $300

469. נעמי פולני – ארבע כרזות

ארבע כרזות פרסום למופעים בבימויה של נעמי פולני. חתומות 
)או נושאות הקדשות קצרות( בכתב-ידה. 

"פשוש,  "הטירה",   · ופזמונים".  שירים  מגישים  "החמציצים   ·
"לאחר   · ב'".  תוכנית  "התרנגולים,   · לילדים".  תיאטרון 
ומצב  גודל  ופזמונים".  שירים  בהצגת  החמציצים  התרנגולים 

משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

469. Naomi Polani – Four Posters

Four advertisement posters for performances directed 
by Naomi Polani. Signed (or dedicated) in her 
handwriting.

· "HaChamtzitzim Megishim Shirim U-Pizmonim". 
· "HaTirah", "Pashosh, theater for children". 
· "HaTarnegolim", program 2". · "Leachar 
HaTarnegolim HaChamtzitzim beHatzagat Shirim 
U-Pizmonim". Size and condition varies. Overall good 
condition.

Opening price: $300

470. הגשש החיוור – שלוש כרזות 

פרסום   - החיוור"  "הגשש  שלישיית  תצלומי  עם  כרזות  שלוש 
למופעי השלישיה בתל-אביב ובירושלים, 1965-1967. 

בבית  זקנתי"  שמחת  בתכנית:  החיוור,  הגשש  "שלישיית   ·
 · ס"מ.    56.5X82  .1965 ירושלים,  שטראוס,  רח'  ההסתדרות, 
"הגשש החיוור בתכנית ד'" באולם "מוגרבי", 70X49.5 .1966 ס"מ. 
ג'" באולם "מוגרבי", 70X50 .1967 ס"מ  · "סינמה גשש, תכנית 

בקירוב. 
מצב משתנה. מצב כללי טוב; סימני קיפול. 

פתיחה: $700

470. HaGashash HaHiver – Three Posters

Three posters with photos of "HaGashash HaHiver" 
Trio – advertisements for performances in Tel-Aviv 
and Jerusalem, 1965-1967.

·HaGashash HaHiver trio, program: "Simchat Zkenti" 
in Beit HaHistadrut, Strauss Street, Jerusalem, 1965. 
56.5X82 cm. · "HaGashash HaHiver in Program 4" 
in "Mugrabi" theater, 1966. 70X49.5 cm. · Cinema 
Gashash, program 3 in "Mugrabi" theater, 1967. 
Ca.70X50 cm.
Condition varies. Overall good condition; folding marks.

Opening price: $700

468

469470
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471. גבעת חלפון אינה עונה – כרזה

"גבעת  לסרט  צבעונית  פרסום  כרזת  במילואים?!!!",   – הם  "גם 
 .]1976[ החיוור",  "הגשש  חברי  של  בכיכובם  עונה"  אינה  חלפון 
נקבים  קיפול.  וסימני  קמטים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   70X100

זעירים. קרעים בשוליים )קרע אחד באורך כ-7 ס"מ(. 

פתיחה: $250

471. Givat Halfon Eina Ona – Poster

"Gam hem – Bemiluim?!!!", advertisement color 
poster for the film "Givat Halfon Eina Ona" starring 
"HaGashash HaHiver" Trio, [1976]. 70X100 cm. Good-
Fair condition. Creases and folding marks. Miniature holes. 
Tears at margins (one tear: 7 cm. long).

Opening price: $250

472. כרזה – שלישיית גשר הירקון

כרזת פרסום להופעת שלישיית "גשר הירקון" בבית-חנן. ינואר, 
 .1966

"החמאם מציג: שלישית גשר הירקון, להקת הייצוג הישראלית, 
לאחר מסע הופעות באירופה". עם תצלומים של חברי השלישיה 
– אריק איינשטיין, בני אמדורסקי וישראל גוריון. 65.5X95 ס"מ. 
מצב טוב-בינוני. קמטים רבים וסימני קיפול. קרעים ונקבי תיוק 

בשוליים. 

פתיחה: $400

472. Poster – Gesher HaYarkon Trio

Advertisement poster for a performance of "Gesher 
HaYarkon" Trio in Beit Hanan. January 1966.
"HaHamam presents: Gesher HaYarkon Trio, Israeli 
company after a tour in Europe". Photos of the Trio 
members – Arik Einstein, Benny Amdursky and Israel 
Gurion. 65.5X95 cm. Good-fair condition. Numerous 
creases and folding marks. Tears and filing holes at margins.

Opening price: $400

471472473
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473. מופע "משירי ארץ ישראל" בביצוע ברכה צפירה 

של  ישראל  "משירי  חגיגי  לקונצרט  פרסום  כרזת  צפירה,  ברכה 
"הפועל  קואופ'  דפוס  "ביתנו".  התרבות  בבית  והיום"  אתמול 
קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   62.5X94.5  .1958 תל-אביב,  הצעיר". 

וסימני קיפול. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $300

473. "Eretz Israel Songs" – Performance by 
Bracha Zfira

Bracha Zfira, publicity poster for a festive concert of 
"Yesterday and Today Israel's Songs" in "Beiteinu" 
culture center. "HaPo'el HaTza'ir" cooperative 
printing press. Tel-Aviv, 1958. 62.5X94.5 cm. Good 
condition. Creases and folding marks. Tears at margins.

Opening price: $300

474. כרזה – יריד "אגרקספו" בתל-אביב, 1967 – להקות 
קצב

"מצעד האמנים ביריד", כרזת פרסום מאוירת ל"יריד אגרקספו" 
)תערוכה בינלאומית לחקלאות ולמזון(. תל-אביב, 1967. 

"ערב  היריד:  במסגרת  המתקיימים  אירועים  לשלושה  פרסום 
גאלה" בהשתתפות רבקה מיכאלי, יפה ירקוני, ואחרים; "תחרות 
פעמוני הקצב  הנזירים,  הצ'רצ'ילים,  להקות קצב" בהשתתפות 
טוב.  מצב  ס"מ.   100X70 כוכבים".  של  ו"לילה  נוספות;  ולהקות 

מעט כתמים וקרעים. קמטים וסימני קיפול. 

פתיחה: $250

474. Poster – "Agrexpo" Fair in Tel-Aviv, 1967 – 
Rock Bands

"Parade of Artists in the Fair", advertisement 
poster, illustrated, for "Agrexpo Fair" (International 
Exhibition for Agriculture and Food). Tel-Aviv, 1967.
Advertisement for three events taking place during 
the fair: "Gala Evening" with the participation of 
Rivka Michaeli, Yaffa Yarkoni, and others; "Rock 
Bands Competition" with the Churchilles, the Monks, 
Pa'amonei HaKetzev and other bands; "Night of 
Stars". 100X70 cm. Good condition. Minor stains and 
tears. Creases and folding marks.

Opening price: $250

475. שושנה דמארי – קונצרט מיוחד לחיילים 

דמארי  שושנה  בביצוע  לחיילים  מיוחד  לקונצרט  פרסום  כרזת 
תל-אביב,  ובנו,  ניידט  פ.  דפוס  בתל-אביב,  התרבות"  ב"היכל 

]1956 בקירוב[.
חדשים  שירים  העבר,  מפזמוני  כקדם',  ימינו  'חדש  "בתכנית: 
ושירי עמים בלשונם, בלווי להקה קולית וכלי נגינה, בהשתתפות: 
 44X88.5 .משה וילנסקי. בראש הכרזה תצלום של שושנה דמארי
מצב  מודבקים(.   – המופע  ופרטי  התצלום   – חלקים  )שני  ס"מ 

טוב. קמטים וסימני קיפול. מעט כתמים. 

פתיחה: $300

475. Shoshana Damari – Special Concert for 
Soldiers

Publicity poster for a special concert for soldiers 
performed by Shoshana Damari in "Heichal HaTarbut" 
in Tel-Aviv, P. Neidt & Son press, Tel-Aviv, [ca. 1956].
"In the program: 'Renew our days as of old', past 
songs, new songs and songs in foreign languages, 
accompanied by a vocal band and by musical 
instruments, with the participation of Moshe 
Vilenski". A photo of Shoshana Damari appears on 
the upper part. 44X88.5 cm (two parts – photo and the 
performance details – pasted). Good condition. Creases 
and folding marks. Minor stains.

Opening price: $300

475 474
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476. חנה סנש - כרזת פרסום של תיאטרון הבימה, 1958 
– יוסף בס

סנש"  "חנה  המחזה  של  הבכורה  למופע  מאוירת  פרסום  כרזת 
בתיאטרון "הבימה". מאי 1958. עיצוב: יוסף בס )חתום בדפוס(. 
סימני  קלים.  ופגמים  קמטים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   68X93

קיפול. 

פתיחה: $400

476. Hanna Szenes – Advertisement Poster of 
Habima Theater, 1958 – Joseph Bass

An illustrated advertisement poster for the premiere 
performance of the play "Hanna Szenes" in "Habima" 
theater. May 1958. Design: Joseph Bass (signed in 
print). Ca. 93X68 cm. Good condition. Creases and minor 
damages. Folding marks.

Opening price: $400

477. פסטיבל קולנוע באשקלון, 1967 

כרזת פרסום ל"פסטיבל הסרט הישראלי" באשקלון, 1967. 
הקולנוע  פסטיבל  לאירועי  הזמנה   – מאוירת  צבעונית,  כרזה 
"השתתף   .1967 במרץ  ה-29  עד  ב-23  נערך  אשר  באשקלון, 
בפסטיבל הסרט הישראלי באשקלון 1967, הינפש וטייל במרחבי 

אשקלון". 69.5X99 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. 

פתיחה: $250

477. Film Festival in Ashkelon, 1967

Advertisement poster for "Israeli Film Festival" in 
Ashkelon, 1967.
Poster, illustrated in color – invitation to the Ashkelon 
Film Festival, held between March 23 and 29, 1967. 
"Participate in the Israeli Film Festival in Ashkelon 
1967, relax and tour Ashkelon". 69.5X99 cm. Good 
condition. Creases and folding marks.

Opening price: $250 

478. כרזה – "קינג קונג"

 Dino De( דה-לורנטיס  דינו  של  סרטו  להקרנת  פרסום  כרזת 
Laurentiis( "קינג קונג". ישראל, ]סוף שנות ה-70[.

נדפסה  אשר  הרשמית,  האמריקנית  הכרזה  של  עברית  גרסה 
לקראת צאת הסרט לאקרנים בשנת 72X98 .1976 ס"מ. מצב טוב. 
סימני קיפול, קרעים קלים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $400

478. Poster – "King Kong"

Advertisement poster for the film "King Kong" 
produced by Dino De Laurentiis. Israel, [late 1970s].
Hebrew version of the official American poster, 
printed for the premier screening of the film in 1976. 
72X98 cm. Good condition. Folding marks, minor tears. 
Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $400

476477478
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479. כרזה – הזמר איב מונטאן בישראל

מונטאן  איב  והשחקן  הזמר  של  הופעות  לארבע  פרסום  כרזת 
)Yves Montand( ב"היכל התרבות". דפוס אפרים סטרוד ובניו, 

תל-אביב. עברית וצרפתית. 
"רק 4 הופעות ב'היכל התרבות'... גדול זמרי צרפת, כוכב הקולנוע 
והתיאטרון איב מונטאן...עם בוב קסטלה ותזמורתו". 98X69 ס"מ 

בקירוב. מצב טוב. קרעים בשוליים. סימני קיפול. 

פתיחה: $400

479. Poster – Singer Yves Montand in Israel

An advertisement poster for four performances of the 
singer and actor Yves Montand in "Heichal HaTarbut". 
Ephraim Strud & Sons printing press, Tel-Aviv. Hebrew 
and French.
"Only 4 shows in 'Heichal HaTarbut'… leading French 
singer, theater and cinema actor Yves Montand with 
Bob Castella and his orchestra". Ca.69X98 cm. Good 
condition. Tears to edges. Folding marks.

Opening price: $400

480. כרזה – הזמר ז'ילבר ֶּבקֹו בישראל, 1963

כרזת פרסום לסיבוב הופעות של הזמר והמלחין הצרפתי ז'ילבר 
בקו )Gilbert Bécaud( בישראל, 1963. עברית וצרפתית. 

של  הופעות  חמש  לכבוד  בקו,  של  תצלום  במרכזה  נאה,  כרזה 
הזמר בתל-אביב, פברואר 57X82 .1963 ס"מ. מצב טוב. פגמים 

קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $300

480. Poster – Singer Gilbert Bécaud in Israel, 1963

An advertisement poster for Gilbert Bécaud's concert 
tour in Israel, 1963. Hebrew and French.
A poster with Bécaud's photo in the center, 
announcing five shows of the singer in Tel-Aviv, 
February 1963. 82X57 cm. Good condition. Minor 
damages. Folding marks.

Opening price: $300

בתל-אביב,  טרנה  שארל  של  למופע  פרסום  כרזת   .481
1958

 Charles( כרזת פרסום למופע של הזמר הצרפתי שארל טרנה 
תל-אביב,  ובניו,  סטרוד  אפרים  דפוס  ב"אהל-שם".   )Trenet

1958. עברית וצרפתית.
צרפת,  פזמונאי  גדול  צרפת,  אמנות  של  פסטיבל  "במסגרת 
המטורף'(  )'הזמר  טרנה  שרל  והזמר  המלחין  המשורר, 
סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   62.5X94.5 שלו".  בריפירטואר 
וקמטים. קרעים קלים בשוליים. מספר קרעים מזעריים  קיפול 

בקווי הקפל. 

פתיחה: $300

479480
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481. Advertisement Poster – Charles Trenet in 
Tel–Aviv, 1958

Advertisement poster for the performance of the 
French singer Charles Trenet in "Ohel Shem". Ephraim 
Strud and Sons printing press, Tel-Aviv, 1958. Hebrew 
and French.
"As part of the French Art Festival, the best French 
poet, composer and singer Charles Trenet ('crazy 
singer') with his repertoire". Ca. 62.5X94.5 cm. Good 
condition. Folding marks and creases. Minor tears at 
margins. Miniature tears to folding marks.

Opening price: $300

בתל-אביב,  גרקו  ז'ולייט  של  למופע  פרסום  כרזת   .482
1962

כרזת פרסום לשני מופעים של הזמרת והשחקנית ז'ולייט גרקו 
בהיכל התרבות בתל-אביב. תל-אביב, 1962. עברית וצרפתית. 

חלקה  לזה.  זה  המודבקים  חלקים,  משני  מורכבת  הכרזה 
ה-39...  הקונצרטים  עונת  "לפתיחת  הכיתוב  עם  מאויר,  הימני 
אימפרסריו ברוך גילאון מציג... ג'ולייט גרקו", ופרטים בצרפתית. 
על חלקה השמאלי נדפסו פרטי המופע – המשתתפים, התוכנית, 
מוקדי מכירת הכרטיסים וכו'. חלק מן הפרטים הושלמו או תוקנו 
מצב  מחוברים(.  חלקים  )שני  בקירוב  ס"מ   63.5X94 בכתב-יד. 

טוב-בינוני. קמטים וסימני קיפול. כתמים. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $300

482. Advertisement Poster – Juliette Greco in 
Tel–Aviv, 1962

Advertisement poster for two performances by the 
singer and actor Juliette Greco in Heichal HaTarbut in 
Tel-Aviv. Tel-Aviv, 1962. Hebrew and French.
The poster is composed of two parts, attached. 
The right side is illustrated and inscribed "for the 
opening of the 39 concert season impresario Baruch 
Gilon presents…Juliette Greco" and details in 
French. On the left appear the performance details 
– participants, program, tickets sale etc. Some details 
were completed or corrected by hand. Ca.63.5X94 cm 
(two attached parts). Good-fair condition. Creases and 
folding marks. Stains. Tears at margins.

Opening price: $300

481482483
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483. כרזה – "רביעיית גולדן גייט" בישראל – יוסף בס

 Golden( גייט"  גולדן  "רביעיית  של  להופעתה  פרסום  כרזת 
עיצוב:  תל-אביב.  ובניו,  סטרוד  אפרים  דפוס  בישראל.   )Gate

יוסף בס )חתום בדפוס(.
הטובה  הכושים  הזמרים  להקת  גייט,  גולדן  מציג:  גודיק  "גיורא 
הרביעייה  חברי  של  תצלומים  עם  צבעונית,  כרזה  בעולם". 

ורשימת שירים בביצועם )אנגלית(. 
 ,1934 בשנת  נוסדה  אשר  האמריקנית,  גייט"  גולדן  "רביעיית 
בתחום  ביותר  הטובים  הווקאליים  ההרכבים  לאחד  נחשבת 
וזכתה  רחבי העולם  בכל  הופיעה  המוזיקה השחורה. הרביעייה 
לפופולריות גם בישראל. 70X100 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים 

קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $400

483. Poster – "Golden Gate Quartet" in Israel – 
Joseph Bass

Advertisment poster for the performance of "Golden 
Gate Quartet" in Israel. Ephraim Strud and Sons 
printing press, Tel-Aviv. Design: Joseph Bass (signed 
in print).
A poster in color, with photos of the quartet's 
members and a list of songs (English).
The American "Golden Gate Quartet", founded in 
1934, was considered one of the most successful of 
all of the African-American gospel music groups. The 
quartet appeared all over the world and was also 
popular in Israel. 100X70 cm. Good condition. Minor 
creases and tears. Folding marks.

Opening price: $400

חבל  פינוי   – נטוע"  תעקור  נא  "אל   – גדולה  כרזה   .484
ימית, 1982

"אל נא תעקור נטוע" – כרזת מחאה נגד פינוי חבל ימית. עיצוב: 
צבי גרא )חתום בדפוס(. חבל ימית, תשמ"ב )1982(. 

כרזה צבעונית גדולה. בראשה דמות מונומנטלית של גבר הנאחז 
בידו האחת באדמה ובידו השניה בעץ אשר כמעט נעקר ממקומו. 
את  "לעצור  נטוע",  תעקור  נא  "אל  הכיתוב  מופיע  האיור  תחת 
גרא  צבי  הכרזה,  מאייר  ימית תשמ"ב".  ו-"חבל  בסיני"  הנסיגה 
תחומי,  רב  אמן  הראל,  בחטיבת  הפלמ"ח  לוחם   ,)1927-2008(
בוגר בצלאל, מהפעילים נגד פינוי חבל ימית. 100X70 ס"מ. מצב 

טוב. קמטים ופגמים קלים. מעט כתמים. 

פתיחה: $300

484. Large Poster – "Al Na Ta'akor Natu'a" – 
Evacuation of Yamit, 1982 

"Al Na Ta'akor Natu'a" – protest poster against the 
evacuation of Yamit. Design: Zvi Gera (signed in 
print). Yamit, 1982.
A large colorful poster. A monumental figure of a man 
holding on to the ground in one hand and holding 
a nearly uprooted tree in his other hand. Inscribed 
"Al Na Ta'akor Natu'a", "Stop Withdrawal from 
Sinai" and "Yamit Region 1982". The designer, Zvi 
Gera (1927-2008), Palmach fighter in Harel Division, 
multidisciplinary artist, Bezalel graduate, one of the 
activists against the evacuation of Yamit. 100X70 cm. 
Good condition. Creases and minor damages. Minor stains.

Opening price: $300

484
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485. יגאל תומרקין – שתי כרזות נגד אריאל שרון, 1981-1982

נדפסו בתקופת  פוליטיות העושות שימוש בדמותו של אריאל שרון.  כרזות  – שתי  יגאל תומרקין 
כהונתו כשר הביטחון, 1981-1982. חתומות בדפוס.

· כרזה משנת 1981. משמאל תצלום של ילדה מאחורי גדר-תיל, ועליו חץ אדום המצביע על תצלום 
של אריאל שרון. בתחתית הכיתוב "מחנה שלי" ו-"לאומנות – איננה אהבת מולדת, רמת חיים איננה 

איכות חיים". 69X49.5 ס"מ בקירוב. סימני קיפול, כתמים, קרעים בשוליים. 
· כרזה משנת 1982. במרכז דיוקן אריאל שרון. מעליו הכיתוב "Shame" ותחתיו ציטוט משירו של 
נתן אלתרמן: "חרפה, על רבבות אחים הנך מוקעת! בצלקתם בערת ועל גבם מוכה את! כי הבלים 
סימאום! כי אוילים רמאום! כסי אותם, חרפה! אל יודע מאום!". בצדה השני של הכרזה רישום בכתב-
ידו של תומרקין: "הודפס לפני המלחמה )ע"פ החוש(, 'ותרגילי אריק' להעלות ולהוריד צבא )בצפון(". 

49.5X69 ס"מ בקירוב. סימני קיפול וכתמים. 
מקור: אוסף חיים חפר.

פתיחה: $250

485. Yigal Tumarkin – Two posters Against Ariel Sharon, 1981-1982

Yigal Tumarkin – two political posters against Ariel Sharon. Printed while Sharon 
served as Defense Minister, 1981-1982. Signed in print.

· Poster from 1981. On the left – photo of a girl behind a barbed-wire fence, with 
a red cross pointing at a photo of Ariel Sharon. On the lower part – an inscription 
"Machane Sheli" and "nationality is not love of homeland, standard of living is not 
quality of life" (Hebrew). Ca. 69x49.5. Folding marks, stains, tears at margins.

· Poster from 1982. In the center – portrait of Ariel Sharon, above it inscription 
– "Shame" and below it a citation from a poem by Nathan Alterman. A Hebrew 
inscription handwritten by Yigal Tumarkin appears on the reverse of the poster: 
"Printed before the war (according to a sense), and 'Arik's practices' to bring up and 
down the army (in the north)". Ca. 49.5X69 cm. Folding marks and stains.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $250

485a485b
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486. מארק שאגאל – שני כרכים – ליטוגרפיות מקוריות 

בת  סדרה  מתוך  כרכים  שני   – שאגאל"  של  "הליטוגרפיות 
ליצירותיו  מוקדשים   .  André Sauret בהוצאת  כרכים  ששה 
וליטוגרפיות  יצירותיו  של  רפרודוקציות  ומלווים  שאגאל,  של 
מקוריות. כרך ראשון מתוך המהדורה הצרפתית, 1960; כרך שני 

מתוך המהדורה האנגלית, 1963. 
צרפת,   .André Sauret הוצאת   .Chagall Lithographe  .1

1960. צרפתית. כרך ראשון. 
11 ליטוגרפיות מקוריות )רובן צבעוניות( בגוף הספר וליטוגרפיה 
מקורית נוספת – מעטפת הנייר של הכרך. 220, ]1[ עמ', 32 ס"מ. 

מצב טוב. 
הוצאת  .The Lithographs of Marc Chagall 1957-1962  .2

André Sauret . מונטה קרלו, 1963. אנגלית. כרך שני. 
מוקדש לליטוגרפיות מעשה ידי מארק שאגאל בשנים 1957-1962. 
צבעוניות(,  )חלקן  הספר  בגוף  מקוריות  ליטוגרפיות   11 כולל 
וליטוגרפיה מקורית נוספת – מעטפת הנייר של הכרך. 208, ]1[ 

עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $600

486. The Lithographs of Marc Chagall – Two 
Volumes – Original Lithographs

The Lithographs of Marc Chagall – two volumes from 
a series of six volumes published by André Sauret. 
Dedicated to Chagall's works and accompanied by 
reproductions and original lithographs. First volume 
of the French edition, 1960; second volume of the 
English edition, 1963. 
1. Chagall Lithographe. France: André Sauret, 1960. 
French. First volume.
11 Original lithographs (most of them in color) within 
the book and an additional original lithograph – 
paper cover of the volume. 220, [1] pp, 32 cm. Good 
condition.
2. The Lithographs of Marc Chagall 1957-1962. Monte 
Carlo: André Sauret, 1963. English. Second volume.
Dedicated to lithographs by Chagall created during 
the years 1957-1962. Includes 11 original lithographs 
within the book (some in color), and an additional 
original lithograph – paper cover of the volume. 208, 
[1] pp, 32 cm. Good condition.

Opening price: $600

 28  – שאגאל  מארק   – לתנ"ך  איורים   -  Verve  .487
ליטוגרפיות מקוריות 

 Verve. Revue Artistique et Littéraire. Vol. VIII, Nos 33
et 34. הוצאת Verve, פריז 1956. צרפתית.

איכותיות  שחור-לבן  רפרודוקציות   105 אלבומי.  בפורמט  ספר 
ליצירות  צבעוניות(,   16 )מתוכן  מקוריות  ליטוגרפיות  ו-28 
 .1930-1955 השנים  במהלך  שאגאל  שיצר  תנ"כיים  בנושאים 
עיצוב הכריכה נעשה גם כן בידי שאגאל. כרך 36 ס"מ. מצב טוב. 

פגמים קלים בכריכה ובשדרה. 

פתיחה: $1500 

487. Verve – Illustrations for the Bible – Marc 
Chagall – 28 Originals Lithographs

Verve. Revue Artistique et Littéraire. Vol. VIII, Nos 33 
et 34. Paris: Verve, 1956. French.
Book in an album format. 105 black and white 
reproductions of good quality, and 28 original 
lithographs (16 in color), for works on biblical themes 
created by Chagall throughout the years 1930-1955. 
The Cover was designed by Chagall. Volume 36 cm. 
Good condition. Minor damages to binding and spine.

Opening price: $1500

486487
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עותק   –  1927 פריז,   - יעקב"  -"באר  שיק  ארתור   .488
ממוספר עם איור מקורי מעשה ידי שיק

 Le Puits De Jacob, Pierre Benoit, Miniatures de Arthur
ארתור  מאת  מיניאטורות  בנואה,  פייר  מאת  יעקב,  ]באר   Szyk

שיק[. הוצאת Albin Michel. פריז, 1927. צרפתית. 
באשה  העוסק  צרפתי  רומן  בנואה,  פייר  מאת  יעקב",  "באר 
יהודיה המתיישבת בארץ ישראל. מלווה תריסר איורים צבעוניים 
מרשימים מאת ארתור שיק. האיורים נדפסו בהדפסת פושואר 
כאילו  רושם  המותירה  מיוחדת,  בצביעה  סטנסיל  )הדפסת 
האיורים נצבעו ידנית(. תיבות הפתיחה בראש כל פרק אוירו אף 
הן בידי שיק; האיורים הצבעוניים מייצגים את שנים-עשר שבטי 

ישראל. 
עותק מס' X מתוך מהדורה מצומצמת של חמישה-עשר עותקים 
ידי  והמלווים באיור מקורי, מעשה  איכותי  נייר  נדפסו על  אשר 
שלפנינו  העותק  בתחילת  הפתיחה.  תיבות  איורי  מתוך  שיק, 
 ]1[ עמ',   323 דף,   ]5[ בידי שיק.  צבוע  דן",  "שבט  מופיע האיור 
 + נוספת לאחר עמוד הקולופון(  נכרכו פעם  דף )עמ' 105-112 
כריכה  ס"מ.   20 )לוח אחד מופיע פעמיים(.  איורים  לוחות   ]13[

מפוארת עם הטבעות זהב. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $2500

488. Arthur Szyk – "Jacob's Well" – Paris, 1927 
– Numbered Copy with an Original Drawing by 
Szyk

Le Puits De Jacob, Pierre Benoit, Miniatures de Arthur 
Szyk [Jacob's Well, by Pierre Benoit, miniatures by 
Arthur Szyk]. Paris: Albin Michel, 1927. French.
"Jacob's Well" by Pierre Benoit, a French novel 
about a Jewish woman who settles in Eretz Israel. 
Accompanied by twelve exquisite miniature 
illustrations by Arthur Szyk. The illustrations were 
printed using the pochoir technique (stencil-based 
technique that produces images that have a freshly 
printed or wet appearance). The initials of each 
chapter are illustrated by Szyk as well; each colorful 
illustration represents one the Twelve Tribes of Israel.
Copy no. X from a limited edition of fifteen copies 
printed on high quality paper and accompanied by 
an original drawing by Szyk – one of the illustrations 
decorating the initials . This copy features the 
illustration of "Tribe of Dan", colored by Szyk. [5] 
leaves, 323 pp, [1] leaf (pages 105-112 were bound once 
more following the colophon) + [13] illustration plates (one 
plate appears twice). 20 cm. Exquisite binding with gold 
embossing. Very good condition.

Opening price: $2500

488
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489. ארתור שיק – גלויה עם הקדשה חתומה לשלום אש, 
1928 / "הסדר החדש" – איורים אנטי-פשיסטיים, 1941

 La Reine de" הציור  עם  מודפסת  גלויה  שיק,  ארתור   .1
הקדשה  שלמה[.  לפני  שבא  ]מלכת   "Saba devant Salomon
בצרפתית לסופר שלום אש: "לידידי שלום אש, ארתור שיק. פריז, 

1928". מצב טוב. 
The New Order .2 ]הסדר החדש[, מאת ארתור שיק. הוצאת 
G.P. Putnam's Sons. ניו-יורק, 1941. אנגלית. מהדורה ראשונה. 
הקדמה  עם  שיק,  ארתור  מאת  אנטי-פשיסטיות  קריקטורות 
מאת Roger W. Straus. קריקטורות בצבע ובשחור-לבן בגנות 
השניה.  העולם  במלחמת  עמן  הפעולה  ומשתפי  הציר  מדינות 
)מוגנת  קשה  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   25 איורים(,   39( עמ'   ]47[

בעטיפת פלסטיק דקה(. 

פתיחה: $300

489. Arthur Szyk – Postcard with a Signed 
Dedication to Shalom Asch, 1928 / "The New 
Order" – Anti-Fascist Illustrations, 1941

1. Arthur Szyk, printed postcard with the illustration 
"La Reine de Saba devant Salomon" [Queen of Sheba 
in front of Solomon]. Dedication in French to the 
author Shalom Asch: "To my friend Shalom Asch, 
Arthur Szyk, Paris, 1928". Good condition.
2. The New Order, by Arthur Szyk. Published by G.P. 
Putnam's Sons, New-York, 1941. English. First edition.
Anti-Fascist caricatures, by Arthur Szyk, with 
foreword by Roger W. Straus. Caricatures in black 
and white directed against the Axis Powers and their 
collaborators in WW II. [47] pp, (39 illustrations), 25 cm. 
Good condition. Hardcover (protected with a thin plastic 
wrapper).

Opening price: $300 

 – בירנבאום  אוריאל  מאת  ליטוגרפיות   – יונה  ספר   .490
הקדשה  עם  וממוספרת  חתומה  מהדורה   –  1921 וינה, 

מאת בירנבאום

 .Neuer Graphik / Rikola ספר יונה[. הוצאת[ Das Buch Jona
וינה, 1921. גרמנית.

בירנבאום  אוריאל  מאת  )שחור-לבן(  מרשימות  ליטוגרפיות   17
– איורים לספר יונה. הטקסט הינו הדפסה פקסימילית של כתב-
יד קליגרפי מאת יוליוס זימפל )Julius Zimpel(. עותק מס' 25 
מתוך מהדורה מצומצמת של 300 עותקים. חתום בידי בירנבאום 
וזימפל. הליטוגרפיות חתומות כולן בחתימת ידו של בירנבאום. 
 43.5 דף,   ]22[  .1928 מדצמבר  ידו  בכתב  הקדשה  הפורזץ  בדף 
ס"מ. מצב טוב. כתמים, פגמים קלים. רישום בעלות בדף השער. 

חותמת בדף הפורזץ. קרעים בשולי הכריכה ובשדרה. 

פתיחה: $250

490. Book of Jonah – Lithographs by Uriel 
Birenbaum – Vienna, 1921 – Signed and 
Numbered Edition, Dedicated by Birenbaum

Das Buch Jona [Book of Jonah]. Vienna: Neuer Graphik 
/ Rikola, 1921. German.
17 impressive lithographs (black and white) by Uriel 
Birenbaum – illustrations for the Book of Joanh. The 
text is a facsimile printing of a calligraphic manuscript 
by Julius Zimpel. Copy no. 25 from a limited edition 
of 300 copies. Signed by Birenbaum and Zimpel. All 
of the lithographs are hand-signed by Birenbaum. 
A handwritten dedication appears on the endpaper, 
dated December 1928. [22] leaves, 43.5 cm. Good 
condition. Stains, minor damages. Ownership inscription 
on title page. Ink stamp. Tears to binding and to spine.

Opening price: $250
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491. מתנת אמנים לקונגרס הציוני ה-12 – ברלין, 1921

א'  דפוס  הי"ב, קרלסבד תרפ"א.  הציוני  לקונגרס  מתנת אמנים 
רוגל, ברלין, ]1921[.

תיקיית קרטון עם 11 תחריטים, חיתוכי-עץ וליטוגרפיות, ממיטב 
האמנים, ביניהם: יוסף בודקו, יוסף אופנהיימר, יעקב שטיינהרט, 
הרמן שטרוק ולסר אורי. עותק מספר 6 מתוך מהדורה של 300 
עותקים. היצירות כולן חתומות בידי האמנים. ]12[ דף, הדפים 
– 38.5X27.5 ס"מ, תיקיית הקרטון 40.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

קרעים קלים בדף השער. פגמים קלים בתיקיה.

פתיחה: $500

491. Artists' Gift to the 12th Zionist Congress – 
Berlin, 1921

Artists' gift to the 12th Zionist Congress, Karlsbad 
1921. Berlin: A. Rogel printing press, 1921.
Cardboard folder with 11 engravings, woodcuts and 
lithographs by Joseph Budko, Joseph Oppenheimer, 
Jacob Steinhardt, Hermann Struck Lesser Uri and 
others. Copy no. 6 from an edition of 300 copies. All 
the works are signed by the artists. [12] leaves, leaves – 
38.5X27.5 cm, cardboard folder 40.5 cm. Good condition. 
Stains. Minor tears to title page. Minor damages to folder.

Opening price: $500

492. ציורים מחיי היהודים – אלפונס לוי - פריז, 1902

יודישעם   ,Scènes Familiales Juives, Alphonse Lévy
מאת  היהודית[,  המשפחה  מחיי  ]תמונות  פאמיליענלעבען 
 .)Bernard Lazare( לזר  ברנרד  מאת  הקדמה  עם  לוי,  אלפונס 

הוצאת Félix Juven, פריז, 1902.
21 לוחות-תמונות – אפיזודות שונות מחיים משפחתיים יהודיים 
בצרפתית  כיתובים  עם  האמן(,  של  מגוריו  )מקום  אלזס  באזור 
מצב  ס"מ.   34 דף.   ]33[  .554 פריט  גם  ראה  )משובשת(.  ויידיש 
קרעים  )מספר  דפים  כמה  בשולי  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני. 

מחוזקים בנייר-דבק(. דפים מנותקים. הקדשה מאוחרת.

פתיחה: $350

492. Scenes of Jewish Life – Alphonse Lévy – 
Paris, 1902

Scènes Familiales Juives [Jewish Family Scenes], by 
Alphonse Lévy, with an introduction by Bernard 
Lazare. Paris: Félix Juven, 1902.
Twenty-one picture-plates - various episodes of 
Jewish family life in Alsace (artist's area of residence), 
titled in French and Yiddish (erroneous). See lot 554. 
[33] leaves. 34 cm. Good-fair condition. Stains, tears at the 
margins of a number of leaves (some tears fastened with 
adhesive tape). Detached leaves. Later dedication.

Opening price: $350 

493. מאוריצי גוטליב – רפרודוקציות של עבודות מהשנים 
1856-1879 – וינה, 1923

Meisterwerke von Maurycy Gottlieb 1856-1879 ]יצירות-
 Christoph הוצאת   .]1856-1879 גוטליב  מאוריצי  מאת  מופת 

Reisser's Söhne, וינה, 1923. גרמנית.
26 רפרודוקציות איכותיות ליצירותיו החשובות של גוטליב )חלקן 
נתונות   .Dr. Moriz Scheyer מאת  הקדמה  מלוות  צבעוניות(. 
בתיקיה מקורית עם שדרת עור. עותק מס' 10 תוך מהדורה של 
מצב  ס"מ.   42.5 בתיקייה.  לוחות,   26  + עמ'   ]8[ עותקים.  מאה 

טוב. פגמים קלים. בלאי וקרעים בתיקיה.

פתיחה: $700

493. Maurycy Gottlieb – Reproductions of Works 
from the Years 1856–1879 – Vienna, 1923

Meisterwerke von Maurycy Gottlieb 1856-1879 
[master-works by Maurycy Gottliev 1856-1879]. 
Vienna: Christoph Reisser's Söhne, 1923. German. 
26 reproductions of good quality, of Gottlieb's 
master-works (some in color). Accompanied by an 
introduction by Dr. Moritz Scheyer. Contained in an 
original portfolio with leather spine. Copy no. 10 from 
an edition of one hundred copies. [8] pp + 26 plates, in 
portfolio. 42.5 cm. Good condition. Minor damages. Wear 
and tears to portfolio.

Opening price: $700
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494. שטעטל – "ביתי החרב" – אלבום ציורים של יששכר 
בער ריבאק

שוועלן,  הוצאת  געדעכעניש.  א   – היים  חרובער  מיין  שטעטל, 
ברלין, תרפ"ג ]1923[.

של  ציורים  ו-29  שער  ההוצאה,  סמל  אלבומי.  בפורמט  ספר 
יששכר בער ריבאק )1897-1935( בדפוס ליטוגרפי. XXXI, ]1[ דף, 
49X34 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה )בעיקר בדפים הראשונים(. 

כריכה מעט פגומה, מנותקת חלקית. 

פתיחה: $1000

494. Shtetl – "Mayn Khorever Haym" – Album of 
Paintings by Issachar Ber Ryback

"Shtetl, mayn khorever haym – a gedekhenish". 
Berlin: Schwellen, 1923.
A book in album format. The emblem of the 
publishing, title page and 29 paintings, all by Issachar 
Ber Ryback (1897-1935), in lithographic printing. XXXI, 
[1] leaves. 34X49 cm. Good condition. Foxing (mainly on 
first leaves). Binding slightly damaged, partly detached.

Opening price: $1000

495. אנטולי קפלן – "החייט המכושף" – ליטוגרפיות

עליכם.  שלום  המכושף[,  ]החייט  שניידער  פארקישעפטער  דער 
לנינגרד )סט. פטרבורג(, 1957 ]1959[. 

מאת   )27 )מתוך  ליטוגרפיות  שלוש-עשרה  עם  פורטפוליו 
שלום  מאת  לסיפור  איורים   –  )1902-1980( קפלן  אנטולי 
אחת   .129/250 וממוספרות  חתומות  מהן  עשר  עליכם. 
 ,]27 צ"ל:  ]במקור  ליטוגרפיות   13  .1954-1957 מתוארכת: 
44X58.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בתיקיה. קרעים וקמטים קלים 

בשולי הלוחות. 

פתיחה: $600

495. Anatoli Kaplan – "The Bewitched Tailor" –
Lithographs

Der farkishefter shnider [The Bewitched Tailor], 
Sholem Aleichem. Leningrad (St. Petersburg), 1957 
[1959].
Portfolio with thirteen lithographs (originally: 
27 lithographs) by Anatoli Kaplan (1902-1980) – 
Illustrations to "The Bewitched Tailor" by Sholem 
Aleichem. Ten are signed and numbered 129/250. 
One dated: 1954-1957. 13 lithographs (originally: 27 
lithographs), 44X58.5 cm. Good condition. Tears to folder. 
Tears and creases at margins of plates.

Opening price: $600

493495
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496. Original Sketches by the Artist Eliezer 
(Lazare) Berson / Portfolio of Prints 

Eliezer (Lazare) Berson (1882-1954) born in Kupiškis 
near Kovno. Studied art in St. Petersburg and in Paris. 
Arrived in London in 1914 where he was involved 
in art, painting Jewish-folkloristic motifs. Berson 
also wrote a weekly column for the newspaper "Di 
Tzayit". In 1916, when a reproductions album of his 
works was published, he left England and lived in 
Nice until his death in 1954. (see item no 355 with his 
drawings, printed in Nice).
The collection [ includes: 
1-5. Five original sketches by Berson: · sketch (ink on 
paper) for an elaborate bowl in honor of the author 
Israel Zangwill, with a dedication and text. London, 
1915. 31X31.5 cm. Tears. · Round sketch (ink on paper), 
"Shabbath Princess" (Printsesen Shabat) – a woman 
holding a Menorah on a boat far out at sea, with a 
sail designed as a Talit. 13.5 cm. · Sketch - "Priestly 
Benediction" (ink on paper) 11X18 cm. · "For our 
Jewish Brothers", typographic sketch (ink and pencil 
on paper) for an inscription on a memorial leaf in 
honor of Jewish soldiers killed during WW I. 15X15 
cm. · Sketch (pencil on paper), Menorah between 
two "Sphinxes" and a pair of columns. 28X20 cm. 
6. Ben-Uri Album, national yidish dekorativer kunst-
ferayin Ben-Uri, nokh yidishe motivn fun fargangene 
tsaytn. Illustration by L. Berson. [London?], 1916. 
Yiddish.
A portfolio containing a leaf with introductions and 
six plates with reproductions of works by Berson. 
In the copy presented, three plates are hand-
colored with watercolor (probably by Berson) – fine 
professional coloring. Portfolio 35.5 cm. Good condition. 
Minor creases.
7. Test prints and reproductions. 35 leaves with various 
works by Berson, some from this album. Several leaves 
appear in several copies.

Opening price: $700

 / ברסון  )לזר(  אליעזר  האמן  של  מקוריים  מתווים   .496
תיקיית הדפסים

 Kupiškis( קופישוק  יליד   )1882-1954( ברסון  )לזר(  אליעזר 
בסט. פטרסבורג ובפריז ובשנת  אמנות  למד  לקובנה(.  הסמוכה 
מוטיבים  שילבה  אשר  באמנות  עסק  שם  ללונדון,  הגיע   1914
יהודיים-עממיים רבים וכתב טור שבועי בעתון "די צייט". בשנת 
עזב  אור,  ראה  לכבודו  הרפרודוקציות  שאלבום  לאחר   ,1916
ונפטר בניס )ראה גם פריט 355 עם איוריו,  את אנגליה לצרפת 

שנדפס בניס(. 
האוסף שלפנינו כולל:

)דיו  · מתווה  ידי ברסון:  1-5. חמישה מתווים מקוריים מעשה 
על נייר( לקערה מפוארת לכבוד הסופר ישראל זנגוויל, הכוללת 
ס"מ.   31X31.5  .1915 לונדון,  עטו.  פרי  וטקסט  לכבודו  הקדשה 
קרעים. · מתווה עגול )דיו על נייר(, "נסיכת שבת" )"פרינצעסען 
שבת"( - אשה אוחזת מנורה, על סירה בלב ים, שמפרשּה מעוצב 
כטלית. 13.5 ס"מ. · מתווה לאיור "ברכת כהנים" )דיו על נייר(. 
ועפרון  )דיו  · "לאחינו היהודים", מתווה טיפוגרפי  11X18 ס"מ. 
על נייר( לכיתוב שהופיע על דף זכרון לחיילים היהודים שנהרגו 
במהלך מלחמת העולם הראשונה. 15X15 ס"מ. · מתווה )עפרון 
 28X20 .וזוג עמודים זוג "ספינקסים"  נייר(, מנורה נצבת בין  על 

ס"מ. 
קונסט- דעקאראטיווער  אידיש  נאציאנאל  אלבום,  בן-אורי   .6
פערגאנגענע  פון  מאטיווען  אידישע  נאך  בן-אורי,  פעראיין 
צייטען. ציורים מאת ל. בערסאן ]ברסון[. ]לונדון?[, 1916. יידיש. 

תיקיה הכוללת דף עם הקדמות ושישה לוחות עם רפרודוקציות 
של עבודות מעשה ידי ברסון. בעותק שלפנינו, שלושה מהלוחות 
צבועים ביד בצבע מים )כפי הנראה נצבעו בידי ברסון(, צביעה 

נאה ואיכותית. תיקיה 35.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים.
שונות  עבודות  דפים עם   35 ורפרודוקציות.  נסיונות הדפסה   .7
של ברסון, חלקם מתוך האלבום הנ"ל. חלקם מופיעים במספר 

עותקים. 

פתיחה: $700
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498. Passover Haggadah – Joseph Budko – 
Vienna-Berlin, 1921 – Bibliophilic Edition

Passover Haggadah with paintings by Joseph Budko. 
Vienna-Berlin: "Lewitt", 1921.
Passover Haggadah, accompanied by black and white 
illustrations by Joseph Budko. Copy number 73 from 
an edition of one hundred copies printed on paper of 
good quality and bound in a fine leather binding with 
gold embossing. Owner's name, nicely handwritten, 
appears on the colophon leaf. [2] leaves, 40, [2] pp, 21 
cm. Good condition. Stains. Loose binding with damages 
and tears. Gilt edges. Deleted inscription on inner side of 
front cover.

Opening price: $250

499. הרבי מבכרך מאת היינריך היינה – חיתוכי עץ מאת 
 - וחתומה  ממוספרת  מפוארת,  מהדורה   – בודקו  יוסף 

ברלין, 1921

Der Rabbi von Bacherach ]הרבי מבכרך[, מאת היינריך היינה. 
הוצאת Euphorion. ברלין, 1921. גרמנית. 

של  סיפורו  את  המלווים  בודקו,  יוסף  מאת  עץ  חתוכי  חמישה 
עלילת הדם בדמשק בשנת  נכתב בעקבות  היינה אשר  היינריך 
הם  גם  עוצבו  )חיתוך-עץ(  השער  ודף  הפתיחה  אותיות   .1840
בידי בודקו. חיתוך העץ הראשון שמול דף השער, חתום בעפרון. 
נייר  על  נדפס  אשר  עותקים   320 מתוך   253 מספר  עותק 
"Zandersbütten" עבודת-יד. כרוך כריכת עור מפוארת )תוצרת 
Euphorion Einband, Hübel & Denck, לייפציג(, עם שיבוץ 
פיסות עור בצבע שונה והטבעות זהב. חיתוך דפים עליון מוזהב. 
88, ]2[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חלודה. שוליים כהים 

בדפי הבטנה. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $800 

498. הגדה של פסח – יוסף בודקו - וינה-ברלין, 1921 – 
מהדורה ביבליופילית

הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה. הוצאת "לאוויט", 
וינה-ברלין, תרפ"א ]1921[. 

הגדה של פסח, מלווה איורי שחור-לבן מאת יוסף בודקו. עותק 
נייר  נדפסו על  מס' ע"ג מתוך מהדורה של מאה עותקים אשר 
בדף  מוזהבת.  הטבעה  עם  נאה  עור  בכריכת  ונכרכו  איכותי 
הקולופון מופיע שם הבעלים בכתב נאה. ]2[ דף, מ', ]2[ עמ',21 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה רופפת עם פגמים וקרעים. חיתוך 

דפים מוזהב. רישום מחוק בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. 

פתיחה: $250

של  פקסימיליה   / עגנון  ש"י  מאת  הסופר"  "אגדת   .497
הגדת סונצ'ינו – מהדורות ביבליופיליות בהוצאת "מרקס 

ושותפו" – ברלין, 1923

Die Erzählung vom Toraschreiber .1 ]אגדת הסופר[. הוצאת 
Marx & Co, ברלין, 1923. גרמנית. סיפור קצר מאת ש"י עגנון. 

נדפס ב-400 עותקים. 40, ]2[ עמ', 15 ס"מ. מצב טוב.
מחזור  מתוך  ההגדה,  של  פקסימיליה  פסח.  של  הגדה  סדר   .2
ושותפו  מרקס  הוצאת   .1486 רמ"ו,  בשנת  בסונצ'ינו  שנדפס 

)Marx & Co(, ברלין, תרפ"ג ]1923[.
"טופסי הציורים נתונים מאת אלברט פריש ברלין, השם והערת 
הדפוס כתובים בידי פרנציסקה ברוך". נדפס ב-400 עותקים, על 
32.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. עטיפה  ]8[ דף,  נייר איכותי. 

מעט רופפת. 
יערי 1953, אוצר ההגדות 2889.

פתיחה: $400

497. "The Tale of the Scribe" by S.Y. Agnon / 
Facsimile of the Soncino Haggadah – Bibliophilic 
Editions published by Marx & Co. – Berlin, 1923

1. Die Erzählung vom Toraschreiber [The Tale of the 
Scribe]. Berlin: Marx & Co., 1923. German. Short story 
by S.Y. Agnon. Printed in 400 copies. 40, [2] pp, 15 cm. 
Good condition. 
2. Seder Haggadah shel Pesach. Facsimile of a 
Haggadah, from a Machzor printed in Soncino in 
1486. Berlin: Marx & co. 1923.
"Illustrations by Albert Frisch Berlin, title and printing 
comments by Francesca Baruch". Printed in 400 
copies, on paper of good quality. [8] leaves, 32.5 cm. 
Good condition. Minor stains. Slighly loosened cover. 
Yaari 1953, Otzar 2889.

Opening price: $400
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 -  1916 ברלין,   – שטרוק  הרמן   – מלחמה  שבויי   .501
הקדשה

 Kriegsgefangene, Hundert Steinzeichnungen von
Hermann Struck ]שבויי מלחמה, מאה ליטוגרפיות מאת הרמן 
ברלין,   .)Ernst Vohsen(  Dietrich Reimer הוצאת  שטרוק[. 

1916. גרמנית.
מאה ליטוגרפיות מאת הרמן שטרוק – דיוקנאות שבויי מלחמת 
בגרמנית(.  מתואר  הדיוקנאות  מן  אחד  )כל  הראשונה  העולם 

מלווים טקסט מאת האנתרופולוג הגרמני פליקס פון לושאן. 
למ.  שטרוק,  של  בכתב-ידו  הקדשה  השער  דף  שלפני  בדף 
פוגלסון",  מ.  לידידי  מסרתי  נעורי'  "'חטאות  פוגלסון:  ]מנחם[ 
חתומה ומתוארכת )חיפה, תרצ"ח 1938(. עם תו-ספר "מספרי 

מ. פוגלסון" בעיצוב שטרוק. 
שימש  תחילה  הגרמני.  לצבא  שטרוק  התנדב   1915 בשנת 
שימש  שם  הרוסית,  לחזית  הועבר  ובהמשך  וצנזור,  כמתרגם 
שטרוק  שקד   1915-1916 בשנים  היהודים.  ענייני  על  כממונה 
באישור ובתמיכת המטה  הגרמנים,  במחנות  רישום שבויים  על 
שבויים.  של  שונים  "טיפוסים"  בעבודתו  ותיעד  הגרמני,  הכללי 
לושאן  פון  פליקס  האנתרופולוג  אל  פנה  זה  פרויקט  לצורך 
מחוקרי  והיה  עורם  צבע  לפי  אדם  בני  סיווג  שיטת  יצר  אשר 
הפרויקט  תוצאות  היהודים".  של  הפיזית  "האנתרופולוגיה 
המשותף של השניים כונסו בספר שלפנינו. ]3[ דף, 27 עמ', ]2[ 
עמ', ]50[ דף )דיוקנאות(, 38 ס"מ. כריכה נאה. מצב טוב. כתמי 

חלודה רבים. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $300

In 1915 Struck joined the German army as a volunteer. 
First he served as an interpreter and censor, and later 
was transferred to the Russian front where he was in 
charge of Jewish affairs. During the years 1915-1916 
Struck created portraits of prisoners in German camps, 
with the authorization and support of the German 
General Staff and documented in his works different 
“types” of prisoners. For this project he turned to 
anthropologist Felix von Luschan who created a 
classification method for people by skin color and was 
of the researchers of “Physical Anthropology of Jews”. 
The results of this joint project were compiled in this 
book. [3] leaves, 27 pp, [2] pp, [50] leaves (portraits). 38 
cm. Attractive binding. Good condition. Significant foxing. 
Minor damages to binding.

Opening price: $300

 – סירא  בן  לספר  חיתוכי-עץ   – שטיינהרט  יעקב   .500
סונצ'ינו

Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem
חיתוכי-עץ  ]תשעה   .Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah
ארנולד  מאת  הקדמה  עם  סירא[,  בן  מספר...  נבחרים  לקטעים 

צוויג. פרסום תשיעי של הוצאת סונצ'ינו, ברלין, 1929. 
תרגום  וסביבו  עברי  טקסט  הספר  בגוף  בגרמנית.  הקדמה 
לגרמנית. עותק מתוך מהדורה של 800 עותקים, חתום על-ידי 
שטיינהרט )בעיפרון, בקולופון(, מודפס על נייר איכותי. ]24[ עמ', 

28 ס"מ. מצב טוב. שדרת קלף. 

פתיחה: $250

500. Jacob Steinhardt – Woodcuts for Ben Sira 
Book – Soncino

Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem 
Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah [nine woodcuts for 
selected passages …Ben Sira book], preface by Arnold 
Zweig. Ninth publication of the Soncino publishing 
house, Berlin, 1929.
Preface in German. Hebrew text within the book, 
with German translation around it. Copy from an 
edition of 800 copies, signed by Steinhardt (in pencil, 
on colophon), printed on paper of good quality. [24] 
pp, 28 cm. Good condition. Vellum spine.

Opening price: $250

499. The Rabbi of Bacherach by Heinrich Heine – 
Woodcuts by Joseph Budko – Exquisite Edition, 
Numbered and Signed – Berlin, 1921

Der Rabbi von Bacherach [Rabbi of Bachrach], by 
Heinrich Heine. Published by Euphorion, Berlin, 1921. 
German.
Five woodcuts by Joseph Budko, accompanying 
Heinrich Heine's story written following the blood 
libel in Damascus in 1840. The initials and title page 
(woodcut) are designed by Budko. First woodcut, 
facing title page, is signed in pencil.
Copy number 253 of an edition of 320 copies printed 
on "Zandersbütten" handmade paper. Bound in a 
luxurious leather binding (by Euphorion Einband, 
Hübel & Denck, Leipzig) with an inlay of leather pieces 
in a different color and gold embossing. Top edges 
gilt. 88, [2] pp, 19.5 cm. Good condition. Minor foxing 
marks. Endpapers with dark margins. Minor damages to 
binding.

Opening price: $800 

499500
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502. Felix Mendelssohn–Bartholdy and Hermann 
Struck – Numbered and Signed Edition

Venezianische Gondellieder, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, mit vier radierungen von Hermann 
Struck. Horodisch & Marx publishing, Berlin, 1925. 
Three musical compositions by Felix Mendelssohn-
Bartholdy, accompanied by four engravings by 
Hermann Struck, depicting Venice. Copy number 71 
from an edition of 1000 copies. The four engravings 
are signed in pencil by Hermann Struck. [11] leaves + 
[6] blank leaves, 30 cm. Very good condition. Fine vellum 
binding.

Opening price: $400

502. פליקס מנדלסון-ברתולדי והרמן שטרוק – מהדורה 
ממוספרת וחתומה

 Venezianische Gondellieder, Felix Mendelssohn
 .Bartholdy, mit vier radierungen von Hermann Struck

הוצאת Horodisch & Marx, ברלין, 1925.
יצירות מוסיקליות מאת פליקס מנדלסון- תוי-נגינה של שלש 
ברתולדי, מלווה ארבעה תחריטים מאת הרמן שטרוק, המתארים 
עותקים.   1000 של  מהדורה  מתוך   71 מספר  עותק  ונציה.  את 
ארבעת התחריטים חתומים בידי הרמן שטרוק בעפרון. ]11[ דף 

+ ]6[ דף ריקים, 30 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת קלף נאה. 

פתיחה: $400

501. Prisoners of War – Hermann Struck – Berlin, 
1916 – Dedication

Kriegsgefangene, Hundert Steinzeichnungen von 
Hermann Struck [War prisoners, one hundred 
lithographs by Hermann Struck]. Berlin: Dietrich 
Reimer (Ernst Vohsen), 1916. German.
One hundred lithographs by Hermann Struck – 
portraits of war prisoners of WW I (each portrait 
titled in German). Text by German anthropologist 
Felix von Luschan.
A dedication handwritten by Hermann Struck, for M. 
[Menachem] Fogelson, appears on a leaf preceding 
the title page. Signed and dated (Haifa, 1938). With 
Ex-Libris: "From the books of M. Fogelson", designed 
by Struck.

501

502
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504. "Bezalel" – Collection of Reports – Berlin, 
1907-1913

Bericht des "Bezalel", Verein zur Verbreitung von 
Kunstgewerbe und Hausindustrie in Palästina und 
den Nachbarländern [report dealing with the activity 
of "Bezalel", company for distribution of arts and 
crafts in Eretz Israel and in the neighboring countries]. 
Six booklets (booklets no. 2-7). Berlin, 1907-1913. 
German.
Reports dealing with "Bezalel" activities, with photos, 
lists of members and donors, and more. Total of seven 
brochures were printed. 6 brochures, 23 cm. Condition 
varies. Ex-library copies.

Opening price: $250 

503. Book about E.M. Lilien – Signed Engraving – 
Numbered Copy – Berlin-Vienna, 1922

E. M. Lilien, Eine Künstlerische Entwickelung Um 
Die Jahrhundertwende, von Lothar Brieger. Mit 226 
abbildungen nach radierungen und zeichnungen 
des künstlers [E. M. Lilien, his artistic development 
at the turn of the century, by Lothar Brieger. With 
226 etchings and works by the artist]. Berlin-Vienna: 
Benjamin Harz,1922.
A book dedicated to Ephraim Moshe Lilien, with 
reproductions of his works. Copy no. 9 from an edition 
of 100 numbered copies, with author's signature and 
an engraving signed by Lilien (10X11.5 cm). Leather 
binding with gilded inscription and decorations 
(created by H. Filkentscher, Leipzig). 260 pp, 30 cm. 
Good condition. Engraving detached. Minor tears to 
endpapers. Damages to binding corners. Spine damaged 
and restored. Cardboard slipcase.

Opening price: $400

504. "בצלאל" – לקט דו"חות – ברלין, 1907-1913

 Bericht des "Bezalel", Verein zur Verbreitung von
 Kunstgewerbe und Hausindustrie in Palästina und den
להפצת  חברה  "בצלאל",  פעילות  על  ]דו"ח   Nachbarländern
שש  השכנות[.  ובמדינות  ישראל  בארץ  אמנות  ומלאכת  אמנות 

חוברות )חוברות מס' 2-7(. ברלין, 1907-1913. גרמנית. 
חברים  רשימות  תצלומים,  עם  "בצלאל",  פעילות  על  דו"חות 
6 חוברות, 23 ס"מ.  נדפסו שבע חוברות.  ועוד. סה"כ  ותורמים, 

מצב משתנה. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

עותק   - חתום  תחריט   - ליליאן  א"מ  אודות  ספר   .503
ממוספר – ברלין-וינה, 1922

 E. M. Lilien, Eine Künstlerische Entwickelung Um
 Die Jahrhundertwende, von Lothar Brieger. Mit 226
 abbildungen nach radierungen und zeichnungen des
בין  במעבר  האמנותית  התפתחותו  ליליאן,  ]א"מ   künstlers
המאות, מאת לותר בריגר. עם תצלומי 226 תחריטים ועבודות 
)Benjamin Harz(, ברלין-וינה,  של האמן[. הוצאת בנימין הרץ 

.1922
של  רפרודוקציות  מלווה  ליליאן,  משה  אפרים  אודות  ספר 
עותקים  מאה  של  מהדורה  מתוך   9 מס'  עותק  עבודותיו. 

ממוספרים, עם חתימת המחבר ועם תחריט חתום בידי ליליאן 
מוזהבים  ועיטורים  כיתוב  עם  כריכת-עור  ס"מ(.   10X11.5(
H. Fikentscher, לייפציג(. 260 עמ', 30 ס"מ. מצב  ידי  )מעשה 
טוב. התחריט מנותק. קרעים קלים בדפי הבטנה. פגמים בפינות 

הכריכה. שדרה פגומה ומשוקמת. נתון בנרתיק קרטון. 

פתיחה: $400

503

504
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מכתבים  זכוכית,  שקופיות   – מעניין  פריטים  לקט   .506
מאבל פן ומבוריס שץ

פן,  אּבל  האמן  של  בכתב-ידו  וגלויה  מכתבים  שבעה   .1-8
נייר-מכתבים  על  חלקם   .1934-1935 נרקיס,  למרדכי  ממוענים 
אמנות  בענייני  עוסקים  מכתבים  מספר  פן.  אבל  של  רשמי 
ועסקים ומוזכרים בהם י. בן-דוב ויצירתו של פן "נאד הדמעות". 
ברכת  ונרקיסים" ובה  אריה-רבן  גור  ל"אדונים  הגלויה ממוענת 

שנה טובה.
9-29. 21 שקופיות זכוכית )אחת נוספת, שבורה + נגטיב אחד( עם 
עבודות שונות של "בצלאל", תצלומים של בוריס שץ ותצלומים 

מתערוכת הקבע של "בצלאל". אחת השקופיות שבורה. 
המתמנה  נוזובסקי,  גרשון  ובין  שץ  פרופ'  בין  חוזה  טיוטת   .30

לסוכן "בצלאל" בסן-פרנסיסקו והסביבה, 1932. 
ארה"ב,  נרקיס.  יצחק  אל  ממוען  שץ,  בוריס  מפרופ'  מכתב   .31

]1932[. בענייני "בצלאל". 
במספר,   25 נוה-בצלאל,  שכונת  "חברי  יד,  בכתב  רשימה   .32
כדלקמן". ירושלים, אוגוסט 1928. במסמך טבלה המפרטת את 
שמות חברי השכונה ומקצועם, מספר המגרש בו הם גרים, גובה 

הבית ושוויו. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

505. "Bezalel" – Printed Circular Letter and a 
Membership Certificate – Signature by Boris 
Schatz

1. A typewritten circular letter, on official stationery 
of "Bezalel, company for distribution of arts and 
crafts in Eretz Israel", hand-signed by Prof. Boris 
Schatz. May, 1927.
Schatz summarizes his journey to the Unites States to 
distribute and sell "Bezalel" items. "I just returned 
from America where I stayed more than a year and 
arranged exhibitions in the most important locations 
in the United States. Results of the exhibition: I sold all 
of the 'Bezalel' items I brought with me and 'Bezalel" 
gained much publicity". Further in the letter Schatz 
announces the renewed foundation of "Bezalel 
Company" ("each member pays a yearly payment…
and gets a prize from 'Bezalel" works which is equal 
in value to the yearly payment"). Leaf, 30 cm. Good 
condition. Minor stains. Folding marks and minor tears 
at margins. Filing holes. Another letter is printed on the 
reverse (deleted).
2. "Certificate of Membership in 'Bezalel' 
Yerushalem". Printed certificate, illustrated. Blank, 
except for signatures of Boris Schatz and the treasurer 
of "Bezalel" I. Sapir. 17X11.5 cm. Good condition. Filing 
holes.

Opening price: $250

חתימות   – ותעודת-חבר  מודפס  חוזר   – "בצלאל"   .505
בוריס שץ

של  רשמי  מסמכים  נייר  על  כתיבה,  במכונת  מודפס  חוזר   .1
חתום  בא"י",  אמנות  ומלאכת  אמנות  להפצת  חברה  "בצלאל, 

בחתימת-ידו של פרופ' בוריס שץ. מאי, 1927. 
תחילה מסכם שץ את נסיעתו לארה"ב לצורך הפצה ומכירה של 
יותר  בליתי  שבה  מאמריקה  שבתי  עתה  "זה  "בצלאל":  פריטי 
ארצות  של  ביותר  חשובות  בנקודות  תערוכות  וסדרתי  משנה 
אתי  שהבאתי  כל  שמכרתי  הן:  התערוכות  תוצאות  הברית. 
מעבודות 'בצלאל' ושמו של 'בצלאל' זכה לפרסום רב". בהמשך 
מודיע על הקמתה מחדש של "חברת בצלאל" )"כל חבר משלם 
שוה  שערכו  'בצלאל'  מעבודות  פרס  ומקבל  שנתי...  תשלום 
לתשלום השנתי שישלם"(. דף 30 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 
השני  בצדו  תיוק.  נקבי  בשוליים.  קלים  וקרעים  קיפול  סימני 

מודפס מכתב אחר )מחוק(.
מאוירת.  מודפסת,  תעודה  ירושלם".  'בצלאל'  "תעודת-חבר,   .2
ריקה, למעט חתימותיהם של בוריס שץ וגזבר "בצלאל" י. ספיר. 

17X11.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. 

פתיחה: $250

505
506
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507. Decorated Shell Case – In Memory of the 
Capture of Jerusalem – Raphael Avraham Shalem

Decorated shell case, in memory of the capture of 
Jerusalem [late 1917 / early 1918]. 
Brass, etched.
Upper strip: inscription: "commemorating the capture 
of Jerusalem, Kislev 24, 5678" and a Star of David; 
lower strip: panoramic view of the Old City.
Signed in initials: R.A. S = Raphael Avraham Shalem 
(b. 1888, studied in "Bezalel" during the years 1913-
1918). Height: 27.5 cm.
See: Bezalel by Schatz, exhibition catalogue. 
Jerusalem, 1983. P. 55, item 635.

Opening price: $800

508. צלחת תוצרת "בצלאל" – אדם וחוה

אדם וחוה, צלחת תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]שנות העשרה של 
המאה ה-20[.

פליז צרוב. חתום: "בצלאל ---".
במרכז מדליון עגול, עליו נצרב הכיתוב "ויצר ה' את האדם עפר 
מן האדמה", "לא טוב היות האדם לבדו", "ויהיו שניהם ערומים", 
"ותקח מפריו ותאכל ותתן לאישה", "ויגרש את אדם וחוה" )עפ"י 
על-פי  סצינות  עם  מדליונים  חמישה  בשוליים  ב-ג(.  בראשית 
הטקסט, מופרדים על-ידי מגני-דוד. קוטר: 18 ס"מ. כתמים. חור 

)כ-1 ס"מ קוטרו( בתחתית, על החתימה.
ראה: "בצלאל של שץ, רשימה קטלוגית של החפצים בתערוכה", 

ירושלים, תשמ"ג, פריט 598, עמ' 51.

פתיחה: $350

507. תרמיל פגז מעוטר - זכרון לכיבוש ירושלים – רפאל 
אברהם שלם

ראשית   /  1917 ]סוף  ירושלים  כיבוש  לזכר  מעוטר,  פגז  תרמיל 
 .]1918

פליז, עבודת צריבה.
ירושלים, כד כסליו תרעח"  "זכרון לכבוש  חגורה עליונה: כיתוב 
העיר  של  פנוראמי  מראה  תחתונה:  חגורה  מגן-דוד;  ועיטור 

העתיקה.
 ,1888 )נולד  רפאל אברהם שלם   = רא"ש  תיבות:  בראשי  חתום 

למד ב"בצלאל" בשנים 1913-1918(. גובה: 27.5 ס"מ. 
ראה: "בצלאל של שץ", רשימה קטלוגית של חפצים בתערוכה, 

ירושלים, תשמ"ג. עמ' 55, פריט 635.

פתיחה: $800

506. “Bezalel” –  Collection of Items – Glass Slides, 
Letters from Abel Pann and from Boris Schatz

1-8. Seven letters and a postcard handwritten by Abel 
Pann, addressed to Mordechai Narkis, 1934-1935. 
Some letters are on Abel Pann's official stationery. 
Some letters deal with artistic matters and others 
with business. I. Ben-Dov and Pann's creation "Nod 
HaDema'ot" are mentioned in the letters. The 
postcard is addressed to "Gentlemen Gur Aryeh-
Raban and Narkisim" with a New Year's greeting.
9-29. 21 glass slides (one additional, broken + one 
negative) with various "Bezalel" works, photos of 
Boris Schatz and photos of the permanent "Bezalel" 
exhibition. One slide is broken.
30. Draft of contract between Prof. Schatz and 
Gershon Nozovsky, appointed as a "Bezalel" agent in 
San Francisco and the vicinity, 1932.
31. Letter from Prof. Boris Schatz, addressed to 
Yitzchak Narkis. USA, [1932]. dealing with matters 
concerning "Bezalel".
32. Handwritten list, "25 members of Neve-Bezalel 
community, as follows". Jerusalem, August 1928. A 
detailed table listing the names of the community 
members and their profession, number of plot where 
they live, height of the house and its value.
Size and condition varies.

Opening price: $500

507



כרזות, "בצלאל", ביבליופיליה, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  271

510. חנוכיית כסף – "בצלאל"

חנוכיה תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]אמצע המאה ה-20 בקירוב[.
כסף מוטבע. 

בשני  מעוטרת  האחורית(.  הדופן  )על  ירושלם"  "בצלאל  חתום: 
אריות רובצים לצדי מנורה. כיתוב: "חנוכה" ו"הנרות הללו קדש 

הם". גובה: 13 ס"מ, רוחב: 13 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

 
510. Silver Hanukkah Lamp – "Bezalel"

Hanukkah Lamp made by "Bezalel". Jerusalem, [ca. 
mid 20th century].
Embossed silver.
Stamped: "Bezalel Yerushalem" (on backplate). 
Adorned with tow crouching lions on both sides of 
a Menorah. Inscription: "Hanukkah" and "HaNerot 
Halalu Kodesh Hem". Height: 13 cm, width: 13 cm. 
Good condition.

Opening price: $500

508. Plate – "Bezalel" – Adam and Eve

Adam and Eve, plate made by "Bezalel". Jerusalem, 
[1910s].
Etched brass. Signed: "Bezalel---".
A round medallion in the center, with etched 
inscription "And G-d formed man of the dust of the 
ground", "It is not good that man should be alone", 
"Both were naked", "Take the fruit and give it to 
the woman", "And G-d sent forth Adam and Eve" 
(Genesis 2-3). Five medallions on the margins, with 
scenes depicting the text, separated by Stars of David.
Diameter: 18 cm. Stains. Hole (diameter: ca. 1 cm) on the 
bottom, over the signature.
See: Bezalel by Schatz, exhibition catalogue. 
Jerusalem, 1983, item 598, p. 51.

Opening price: $350

509. חנוכיה תוצרת "בצלאל" – זאב רבן

חנוכיה תוצרת "בצלאל" ]קבוצת שרא"ר[, על-פי עיצוב של זאב 
רבן. ירושלים, ]שנות ה-20[. 

הכיתוב  עם  מדליונים,  בשלושה  מקושטת  הדופן  פליז.  עשויה 
"הנרות הללו קדש הם". גובה: 16 ס"מ, רוחב: 14 ס"מ. מצב טוב.
ראה: זאב רבן, סימבוליסט עברי. קטלוג תערוכה במוזיאון תל-
 ,78 עמ'  אידה(,  גודלמן  בת-שבע  )אוצרת   2001 לאמנות,  אביב 

תמונה מס' 80.

פתיחה: $300

509. Hanukkah Lamp – "Bezalel" – Ze'ev Raban

Hanukkah Lamp made by "Bezalel" [Sharar Group], 
after a design by Ze'ev Raban. Jerusalem, [1920s].
Brass. Backplate adorned with three medallions, 
inscribed "HaNerot Hallau Kodesh Hem". Height: 16 
cm, width: 14 cm. Good condition.
See: Ze'ev Raban, Jewish Symbolist. Catalogue of 
an exhibition in the Tel-Aviv Museum of Art, 2001 
(curator: Bat-Sheva Goldman Ida), p.78, photo no. 80.

Opening price: $300
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511. נאד הדמעות – אבל פן – מהדורה גרמנית

Der Traenen-Krug ]נאד הדמעות[, 24 ציורים מאת אבל פן. עם 
הקדמה מאת ד"ר צ. פ. חיות. הוצאת "בצלאל", ירושלים, 1926. 

גרמנית.
פורטפוליו ובו 24 ליטוגרפיות המתארות ומנציחות את הפרעות 
שנעשו ביהודי אוקראינה. מתוארות בגרמנית )"דרך המכאובים", 

"המנוסה", "לפני ארון אלוהים", "תחת השוט", ועוד(.
 –  "Die Bibel in Bildern von Abel Pann"  - עלון  מצורף 
להזמנת התנ"ך בתמונות של אבל פן, עם רפרודוקציה של אחד 
 ]24[  + דף  )גרמנית(.  ]2[  הספר  אודות  ומידע  התנ"ך  מציורי 
מצב  מקורית.  בתיקייה  נתונים  ס"מ.   22.5X30 לוחות-תמונה, 

טוב מאד. 

פתיחה: $300

511. The Tear Jug – Abel Pann – German Edition

Der Traenen-Krug [The Tear Jug], 24 paintings by 
Abel Pann. Foreword by chief rabbi Dr. Z. P. Chayot. 
Jerusalem: "Bezalel", 1926. German.
Portfolio with 24 lithographs portraying and 
perpetuating the pogroms against Ukrainian Jews. 
Titled in German ("Route of Suffering", "The Flight", 
"In Front of G-d Ark", "Under the Whip", and more).
Attached is a brochure – "Die Bibel in Bildern von 
Abel Pann" – for ordering the "Bible in Pictures" by 
Abel Pann, with a reproduction of one of the Bible 
paintings and information about the book (German). 
[2] leaves + [24] picture-plates, 22.5X30 cm. Contained in 
original portfolio. Very good condition.

Opening price: $300

512. אבל פן – ליטוגרפיות – ספר "בראשית"

פן.  אבל  המבול(,  עד  העולם  מבריאת  בראשית,  )ספר  התנ"ך 
 Art Publishing( אמנותיות"  להוצאות  א"י  "החברה  הוצאת 

.Co(, ירושלים, ]1924[. 
פן,  אבל  ידי  מעשה  ליטוגרפיות   – לוחות   22 ובו  פורטפוליו 
מכיל  במקור  )חתומות(.  "בראשית"  מספר  סצנות  המתארות 

הפורטפוליו 25 ליטוגרפיות. 
פרטי  עם  נוסף  דף   + ס"מ   45 חסרות(,  )שלוש  ליטוגרפיות   22
פן על הקושי שבהבאת התנ"ך  וטקסט קצר מאת אבל  הדפוס 
מצב   ."Creation" לדפוס. נתונים בתיקיה מקורית, עם הכיתוב
פגומה.  תיקייה  הלוחות.  בשולי  קלים  קרעים  כתמים.  טוב. 
"בראשית".  מתוך  הן  גם  חתומות;  ליטוגרפיות  שתי  מצורפות 

19X25 ס"מ; 22.5X29.5 ס"ב בקירוב. ממוסגרות. 

פתיחה: $250

512. Abel Pann – Lithographs – Book of Genesis

The Bible (Genesis: from the Creation until the 
Deluge), Abel Pann. Jerusalem: Art Publishing Co., 
[1924].
Portfolio with 22 lithograph plates by Abel Pann, 
depicting scenes from the book of Genesis (signed). 
Originally the portfolio contained 25 lithographs.
22 lithographs (three missing), 45 cm + additional 
leaf with printer's details and a short text by Abel 
Pann about the difficulty he faced when printing the 
bible. Contained in the original portfolio, inscribed 
"Creation". Good condition. Stains, minor tears at 
margins of plates. Damaged portfolio. Enclosed are two 
signed lithographs; also from the book of "Genesis". 
19X25 cm; ca. 22.5X29.5 cm. Framed.

Opening price: $250
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מאת  בתמונות"  "התנ"ך  להוצאת  פרסום  חוברת   .513
אבל פן – ירושלים, 1923

 The Palestine Art הוצאת   .The Bible by Abel Pann
.Publishing Co. ירושלים, 1923. אנגלית. 

התנ"ך  "ספר  של  לאור  צאתו  לקראת  נדפסה  אשר  חוברת 
 Why I"( בתמונות" מאת אבל פן. הקדמה קצרה מאת אבל פן
איורי  בנושא  ומאמרים קצרים   )"have illustrated the bible
פן. בסוף החוברת מופיעים פרטי ההוצאה להזמנת  התנ"ך של 

התנ"ך. 
עבור  במיוחד  נדפסה  אשר  פן,  אבל  בעיצוב  מאוירת,  עטיפה 
דמות  איור  העטיפה  בגב  ]בצלאל[.  "גרפיקה"  בדפוס  זו  חוברת 
 Engraved by the" והכיתוב:  פתוח,  תורה  ספר  המניף  יהודי 

 ."Author, Printed at the 'Graphica' Jerusalem
לחוברת מצורפת ליטוגרפיה קטנה – דיוקן אבל פן. 16 עמ', 22.7 
ס"מ. + ]1[ דף, 21.7 ס"מ. מצב טוב. מעט רישומים על העטיפה 

ובדף השער. חותמות. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

513. Prospectus for the Publication of "The Bible 
in Pictures" by Abel Pann – Jerusalem, 1923

The Bible by Abel Pann. The Palestine Art Publishing 
Co. Jerusalem, 1923. English.
A Booklet printed towards the publication of the 
book "The Bible in Pictures" by Abel Pann. A short 
introduction by Abel Pann ("Why I have illustrated the 
bible") and short articles about the bible illustrations 
by Abel Pann. The publishing house details for 
ordering the booklet appear at the end.
Illustrated cover, designed by Abel Pann, printed 
especially for this booklet by "Graphica" [Bezalel]. 
The back cover features an illustration of a Jew 
holding an open bible and the inscription: "Engraved 
by the Author, Printed at the 'Graphica' Jerusalem". A 
small lithograph is attached to the booklet – portrait 
of Abel Pann. 16 pp, 22.7 cm. + [1] leaf, 21.7 cm. Good 
condition. Some inscriptions on the cover and on the title 
page. Ink stamps. Ex-library copy.

Opening price: $250

514. שיר השירים – זאב רבן – חתום בידי זאב רבן

שיר השירים, ציר זאב רבן. הוצאת "שולמית", ירושלים ]תשט"ו, 
1955[. עברית ואנגלית. 

ימין  לוחות-תמונות בצבעים, מודבקים על דפי הספר, בצד   26
הציורים הטקסט  בשולי  לימין(.  )נדפס משמאל  מיפתח  כל  של 

של המגילה, ומשמאל תרגום לאנגלית. 
בעברית  בעט,  )חתימה  רבן  זאב  בידי  חתום  שלפנינו  העותק 
ובאנגלית, בעמוד הראשון(. הקדשה נוספת בכתב-יד. ]30[ דף, 

33 ס"מ. מצב טוב. כריכת קלף נאה, מוכתמת. 

פתיחה: $250

514. Song of Songs – Ze'ev Raban – Signed by 
Ze'ev Raban

Song of Songs, illustrated by Ze'ev Raban. Published 
by "Shulamit", Jerusalem [1955]. Hebrew and English. 
26 picture-plates in color, mounted on the book's 
leaves, on the right side of each spread (printed from 
left to right). The text appears on the margins of the 
paintings, and to their left - a translation to English.
This copy is signed by Ze'ev Raban (signature in 
pen, in Hebrew and English, on the first page). An 
additional handwritten dedication. [30] leaves, 33 cm. 
Good condition. Fine parchment binding, stained.

Opening price: $250
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515. שיר השירים – זאב רבן – מהדורה עברית-צרפתית 
– עותק ממוספר וחתום

 Le Cantique de Salomon, enluminé par Ze'ev Raban
"שיר  הוצאת  ירושלים.  'בצלאל',  רבן,  זאב  ציר  השירים,  שיר   /

השירים", ירושלים, תר"ץ ]1930[. עברית וצרפתית.
ימין  לוחות-תמונות בצבעים, מודבקים על דפי הספר, בצד   26
הציורים הטקסט  בשולי  לימין(.  )נדפס משמאל  מיפתח  כל  של 
על  איכותית  הדפסה  לצרפתית.  תרגום  ומשמאל  המגילה  של 
בדפוס  בפאריס,  נדפסו  הציורים  רחבים.  שוליים  עם  עבה  נייר 
"Artistique Editions de Paris". עותק מספר 11 מתוך מהדורה 
של 200 עותקים, עם חתימת המאייר זאב רבן )בקולופון(. ]34[ 
דף, 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית נאה, עם פגמים 

בשדרה.

פתיחה: $250

515. Song of Songs – Ze'ev Raban – Hebrew–
French Edition – Numbered and Signed Copy

Le Cantique de Salomon, enluminé par Ze'ev Raban / 
Song of Songs, illuminated by Ze'ev Raban, 'Bezalel', 
Jerusalem: "Shir HaShirim", 1930. Hebrew and French. 
26 plates, in color, mounted on the book's leaves, on 
the right hand side (printed from left to right). Text of 
Scroll appears on the margins of the illustrations and 
the translation into French on the left side. Printing of 
very good quality, on thick paper, with wide margins. 
The illustrations were printed in Paris by "Artistique 
Editions de Paris". Copy no. 11 from an edition of 
200 copies, signed by Ze'ev Raban (in the colophon). 
[34] leaves, 33 cm. Good condition. Stains. Fine original 
binding, damages to spine.

Opening price: $250

516. זאב רבן – שלושה מתווים צבעוניים ל"שיר השירים"

השירים".  "שיר  למגילת  צבעוניים  מתווים  שלושה   – רבן  זאב 
]1917 בקירוב[. 

בשנים 1911-1918 יצר זאב רבן סדרת איורים בצבעי מים ל"שיר 
השירים". הסדרה, אשר כללה עשרים וחמשה איורים, ראתה אור 
ונחשבת לאחת  )הוצאת "הספר", ברלין(  לראשונה בשנת 1923 
בתחומי  מיומנויותיו  במלואן  מתגלות  בה  יצירתו,  מפסגות 
האמנות השונים. תוך מיזוג השפעות מזרמים מערביים שונים, 
מוטיבים  עם  והאר-נובו,  האוריינטליזם  הסימבוליזם,  בהם 
מרתקת  פרשנות  והעניק  ייחודי  סגנון  יצר  ומזרחיים,  יהודיים 

לפסוקי "שיר השירים". 
 – חלקים  לשלושה  מחולקים  רבן  של  השירים"  "שיר  איורי 
המלווה  האיור  מעליו  המגילה;  מתוך  פסוק  מופיע  בתחתית 

אותו; ומסביב מסגרת דקורטיבית, עם איורים סמליים שונים.
"שיר  עבור  רבן  יצר  אשר  לאיורים  מתווים  שלושה  לפנינו 
השירים", המציגים את דמויותיהם של שלמה המלך והשולמית 

בארמונו של שלמה.
1. "יפה את רעיתי כתרצה". צבע מים, דיו ועפרון על נייר. חתום 

ומתוארך, 1917. 
מתואר בשוליים התחתונים: "סקיצה לאילוסטרציה לספר שיר 
השירים". דף 25X17.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים וכתמים. 

קרעים בשוליים. 
2. "לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי". צבע מים, דיו ועפרון 

על נייר, חתום. 
 – ובעט  בעפרון  נוספים,  איורים  האחורי  ובצדו  המתווה  בשולי 
והשולמית?(,  המלך  )שלמה  חבוקים  ואשה  גבר  דמויות  טווס, 

ועיטורים שונים. דף 25X23 ס"מ, מקופל. מצב טוב. כתמים. 
נייר  3. "פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה". צבע מים ודיו על 

בריסטול. חתום. 
בצבעים,  רבן,  של  הסופי  האיור  מן  מאוד  שונה  המתווה 
מצב  בקירוב.  ס"מ   14.5X12 המסגרת.  ובעיטורי  בקומפוזיציה, 

טוב. פגמים קלים.
כל אחד מהאיורים נתון בפספרטו.

פתיחה: $2500

pencil on paper. Signed and dated, 1917.
Titled on the lower margins: “Sketch for an illustration 
for the book ‘The Song of Songs’. Leaf, ca. 25X17.5 cm. 
Good condition. Creases and stains. Tears to edges.
2. “Le-Susati Be-Richvei Par’o dimitich ra’ayati”. 
Watercolor, ink and pencil on paper, signed. On the 
margins of the sketch and on the reverse appear 
additional illustrations, in pencil and in pen – a  
peacock, figures of a man and a woman embracing 
(King Solomon and the Shulamit?), and other 
decorations. Leaf, 25X23 cm, folded. Good condition. 
Stains.
3. “Pashateti et kutanti eichacha elbashena”. 
Watercolor and ink on Bristol board. Signed. The 
sketch is very different from the final illustration by 
Raban, in its colors, composition and the illustrated 
frame. Ca. 14.5X12 cm. Good condition. Minor damages.
Each illustration is in a passe-par-tout.

Opening price: $2500
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517. Ze'ev Raban – Jerusalem – Sketch for an 
illustration from the Series "The Ten Cities"

Ze'ev Raban, sketch for an illustration from the series 
"The Ten Cities". Pencil on paper. Not signed.
A fine sketch in pencil. General view of the Old City of 
Jerusalem and the vicinity. Surrounded by a decorated 
frame, designed as a gate. The pillars of the gate are 
positioned on a pair of crouching lions; topped by 
inscription "Yerushalem".
Below the illustration, handwritten inscription: 
"pictures of the country, book's illuminations". Next 
to it an additional inscription, deleted: "Holy Sites".
The sketch was created for the series "The Ten Cities" – 
a series of souvenir-pictures from Eretz Israel, created 
by Raban (in 1931 was published by "Bnei Bezalel" 
titled "Palestine, 10 Pictures by Ze'ev Raban"). In the 
final printed drawing Jerusalem is portrayed from a 
different angle but the illustrated frame is identical. 
Leaf ca. 25X18 cm. Good condition. Folding marks. Stains. 
Several miniature holes. Tears at margins (no damage to 
illustration).

Opening price: $300

לאיור מסדרת "עשר  - מתווה  ירושלים   - זאב רבן   .517
הערים"

זאב רבן, מתווה לאיור מסדרת "עשר הערים". עפרון על נייר. לא 
חתום.

בירושלים  העתיקה  העיר  על  כללי  מבט  נאה.  עפרון  מתווה 
עמודי  כשער.  מעוצבת  מעוטרת,  מסגרת  מסביב  וסביבותיה. 
השער ניצבים על זוג אריות שוכבים; בראשו הכיתוב "ירושלם". 

תחת האיור, כיתוב בכתב יד: "תמונות מהארץ, עיטורי ספרים". 
לצדו כיתוב נוסף, מחוק: "מקומות קדושים". 

סדרת   – הערים"  "עשר  סדרת  עבור  נוצר  שלפנינו  המתווה 
 1931 )בשנת  רבן  ידי  מעשה  ישראל,  מארץ  תמונות-מזכרת 
 Palestine, 10 Pictures יצאה בהוצאת "בני בצלאל" תחת השם
ירושלים  מוצגת  נדפס  אשר  הסופי  באיור   .)by Ze'ev Raban
ס"מ   25X18 דף  זהה.  המסגרת  איור  אך  שונה,  מבט  מנקודת 
זעירים.  נקבים  כתמים. מספר  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  בקירוב. 

קרעים בשוליים )ללא פגיעה באיור(. 

פתיחה: $300

516. Ze’ev Raban – Three Colorful Sketches for 
“The Song of Songs”

Ze’ev Raban – three illustrations in color for “The 
Song of Songs” [ca. 1917].
During the years 1911-1918 Ze’ev Raban created 
a series of illustrations in watercolor for “The Song 
of Songs”. The series which included twenty five 
illustrations, was first published in 1923 (“HaSefer” 
publishing, Berlin) and is considered one of the peaks 
of his creation. Merging influences from various 
western artistic movements, including Symbolism, 
Orientalism and Art-Nouveau, with Jewish and 
oriental motifs, he created a unique style and a 
fascinating interpretation of the “Song of Songs”. 
The illustrations are divided into three parts – on the 
lower part appears a verse from the scroll; above it 
the illustration which accompanies it; and around it a 
decorative frame with various symbolic illustrations.
Presented are three sketches of illustrations drawn by 
Raban for “The Song of Songs”, portraying the figure 
of King Solomon and Shulamit in Solomon’s Temple.

1. “Yafa at Ra’ayati ke-tirza”. Watercolor, ink and 

516517
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519. Ze'ev Raban – From "Book of Job" Series

Ze'ev Raban, painting from the series of paintings 
for the "Book of Job". Gouache on dark cardboard. 
Signed.
The painting portrays the figure of Job, donating to 
beggars.
In 1942 Ze'ev Raban created a handwritten edition of 
the "Book of Job" for a British officer who lost his 
son in war. Prior to handing the book to the client 
the manuscript was exhibited in Raban's home. In 
1967 a printed edition was published with Raban's 
illustrations ("Sinai" publishing). Cardboard leaf, 
28.5X39 cm (illustration 25X25 cm). Good condition. 
Stains to borders of cardboard. Pasted on heavy brown 
paper (with paint stains on its margins).

Opening price: $1000

520. זאב רבן – איור צבעני – "מצות מנישביץ"

זאב רבן – איור צבעוני. מתווה לפרסומת ל"מצות מנישביץ". דיו, 
עפרון וצבע מים על נייר עבה. חתום. 

איור צבעוני נאה המתאר משפחה סביב שולחן האוכל בסעודת 
חג הפסח. על השולחן ולצדו נראות קופסאות "מצות מנישביץ". 

דף 32X22.5 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל במרכז. פגמים קלים. 

פתיחה: $500

519. זאב רבן – מסדרת "איוב"
זאב רבן, ציור מסדרת ציוריו לספר "איוב". גואש על קרטון כהה. 

חתום. 
בציור נראית דמותו של איוב, מחלק נדבה לקבצנים. 

"איוב"  ספר  של  בכתב-יד  מהדורה  רבן  זאב  יצר   1942 בשנת 
למזמין,  נמסר  בנו במלחמה. טרם  בריטי ששכל את  קצין  עבור 
אור מהדורה  יצאה   1967 בשנת  של רבן.  בביתו  היד  כתב  הוצג 
מודפסת של ספר "איוב" עם איוריו של רבן )הוצאת "סיני"(. דף 
קרטון, 28.5X39 ס"מ )איור 25X25 ס"מ(. מצב טוב. כתמים בשולי 

הקרטון. מודבק על נייר חום עבה )עם כתמי צבע בשוליו(.

פתיחה: $1000

518. זאב רבן – שמשון והאריה 

שמשון והאריה, ציור מאת זאב רבן.
עיפרון, צבע מים ודיו על נייר. חתום. 

ציור נאה המתאר את שמשון, לבוש בגד אדום, נלחם באריה. דף 
23.5X23 ס"מ בקירוב )ציור 20X20 ס"מ(. מצב טוב. כתמי חלודה 
בשולי הדף. מעט קמטים וסימני קיפול. הדבקות נייר בשולי צדו 

האחורי של הדף. נקב זעיר באיור. נתון בפספרטו. 

פתיחה: $800

518. Ze'ev Raban – Samson and the Lion

Samson and the Lion, painting by Ze'ev Raban.
Pencil, watercolor and ink on paper. Signed.
Fine painting depicting Samson, dressed in a red 
garment, fighting the lion. Leaf ca. 23.5X23 cm 
(painting 20X20 cm). Good condition. Foxing on margins. 
Minor creases and folding marks. Paper pasted to borders 
of reverse. Miniature hole to painting. Passe-par-tout.

Opening price: $800

518
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521. Ze'ev Raban – Collection of Drawings – 
Objects

Ze'ev Raban – drawings of the design process of 
different items. Pencil and ink on paper.
13 leaves with tens of small drawings which were used 
for the design of various objects – pendants, amulets, 
silver ornamentations, letter openers, mouthpieces, 
and more.
All of the drawings or most of them were done by 
"Ze'ev Raban, workshop for industrial art (former 
Gur-Aryeh and Raban), Bezalel, Yerushalem"; one 
drawing is pasted to official stationery of Meir Gur-
Aryeh; one drawing dated: 1945.
Titles or handwritten instructions appear on some of 
the leaves. Inscriptions "Leyichye" or "Yichye" appear 
next to some drawings [drawn for silversmith Yichye 
Yemini, with whom Raban worked]. 13 leaves, size and 
condition varies.

Opening price: $500

521. זאב רבן – לקט רישומים – חפצים שימושיים

שונים.  שימושיים  חפצים  עיצוב  מתהליך  רישומים   – רבן  זאב 
עפרון ודיו על נייר. 

לעיצוב  שימשו  אשר  קטנים  רישומים  עשרות  ובהם  דפים   13
חפצים שונים – תליונים, קמיעות, קישוטי כסף, סכינים לפתיחת 

מכתבים, פומיות, ועוד. 
הרישומים נעשו כולם או רובם בידי זאב רבן, בסדנתם המשותפת 
של רבן ומאיר גור-אריה. אחד הדפים חתום בחותמת "זאב רבן, 
בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית )מקודם גור-אריה את רבן(, 
רשמי  לנייר מכתבים  מודבק  הרישומים  ירושלם"; אחד  בצלאל, 

של מאיר גור-אריה; אחד הרישומים מתוארך: 1945. 
מן  חלק  לצד  בכתב-יד.  הנחיות  או  כותרות  הדפים  מן  בחלק 
עבור  ]נעשו  "יחיה"  או  "ליחיה"  הכיתובים  נוספו  הרישומים 

הצורף יחיה ימני, עמו עבד רבן[. 13 דפים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500 

520. Ze'ev Raban – Illustration in Color – 
"Manishevitz Matzot"

Ze'ev Raban – Illustration in color. Sketch for an 
advertisement for "Manishevitz Matzot". Ink, pencil 
and watercolor on thick paper. Signed.
A fine illustration in color portraying a family around 
a dinner table during the Passover meal. On, and 
next to the table, "Manishevitz Matzot" boxes. Leaf 
32X22.5 cm. Good condition. Central folding mark. Minor 
damages.

Opening price: $500

520
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522. מאיר גור-אריה - "אם תרצו אין זו אגדה" / מפרץ 
חיפה – מתווה לגלויה

בגב  נייר. חתום  על  ועפרון  דיו  לגלויה.  גור-אריה, מתווה  מאיר 
סדנתם  אינדוסטריאלית",  לאמנות  עבודה  "בית  בחותמת 

המשותפת של זאב רבן ומאיר גור-אריה. ]1950 בקירוב[. 
איור נאה בשחור-לבן. משמאל דמותו של הרצל בצדודית ומימין 
שרטוט מפרץ חיפה, עם איור מסגד אל-ג'זאר בעכו ואיור בניין 

הטכניון בחיפה. במרכז נראית ספינה שטה אל חופי הארץ. 
עם  גולדברג(,  )בדפוס  כגלויה  לאור  ויצא  נדפס  שלפנינו  האיור 
הושמטו  וחיפה  עכו  את  המייצגים  האתרים  הבדלים:  מספר 
ובמקומם צוירו מפעלי תעשייה במפרץ חיפה; בראש האיור נוסף 
הכיתוב "אם תרצו אין זו אגדה". איור זה הופיע גם על מעטפת 
ס"מ   25X16.5 דף   .)1951( תשי"א  העצמאות  יום  לכבוד  דואר 

בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $400

522. Meir Gur-Aryeh – "If You Will It, It Is No 
Dream" / Haifa Bay – Sketch for a Postcard

Meir Gur-Aryeh, sketch for a postcard. Ink and pencil 
on paper. Inkstamped on the reverse with the stamp 
"Industrial Art Workshop", joint workshop of Ze'ev 
Raban and Meir Gur-Aryeh. [ca.1950].
A fine illustration in black and white. On the left – 
Herzl’s profile portrait and on the right- a drawing of 
Haifa Bay, with illustration of Jezzar Pasha Mosque 
in Acre and the Technion building in Haifa. A boat 
sailing to Israel's shores is seen in the center.
The illustration was printed and produced as a 
postcard (Goldberg press) with several differences: 
the sites portraying Acre and Haifa were omitted 
and factories in Haifa bay were added instead; an 
inscription was added to the illustration: "If you will 
it – it is no dream". This illustration also appears on 
a postal envelope for the 1951 Independence Day 
of Israel. Leaf ca. 25X16.5 cm. Good condition. Minor 
damages.

Opening price: $400

523. מאיר גור-אריה )1891-1951(

דיוקן אליעזר בן-יהודה / הדפס / 27X40 ס"מ / חתום וממוספר 
26/50 / חתום בידי בן-יהודה

פתיחה: $400

523. Meir Gur-Aryeh (1891-1951)

Portrait of Eliezer Ben-Yehudah / Print / 27X40 cm / 
Signed and numbered 26/50 / Signed by Ben-Yehudah

Opening price: $400
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524. יוסף בודקו )1888-1940(

Genesis, Zwolf Holzschnitte ]בראשית, תריסר חיתוכי עץ[ / 
Welt Verlag, ברלין, ]1925 בקירוב[ / תיקייה המכילה  הוצאת 
 / ס"מ   5X6  / "בראשית"  לספר  איורים   - עץ  חיתוכי  תריסר 

חתומים

פתיחה: $300

524. Joseph Budko (1888-1940)

Genesis, Zwolf Holzschnitte [Genesis, twelve 
woodcuts] / Welt Verlag, Berlin, [ca. 1925] / Portfolio 
of twelve woodcuts – illustrations for the Book of 
Genesis / 5X6 cm / Signed

Opening price: $300

525. הרמן שטרוק )1876-1944(

מתפלל בכותל המערבי / 1905 / תחריט / 27X33 ס"מ / חתום 
בכתב-יד  / עם הקדשה קצרה  בעפרון  / חתום  בלוח  ומתוארך 

)יידיש( ליוסף בודקו, אפריל 1918 / כתמי חלודה

פתיחה: $250

525. Hermann Struck (1876-1944)

Praying at the Western Wall / 1905 / Etching / 27X33 
cm / Signed and dated in the plate / Signed in pencil 
/ Short handwritten dedication (Yiddish) for Joseph 
Budko, April 1918 / Foxing 

Opening price: $250

526. הרמן שטרוק )1876-1944(

/ חתום  14X19.5 ס"מ בקירוב   / / תחריט  דיוקן תיאודור הרצל 
בלוח / חתום בעפרון וממוספר 43/100

פתיחה: $250

526. Hermann Struck (1876-1944)

Portrait of Theodor Herzl / Etching / Ca. 14X19.5 cm / 
Signed in the plate / Signed in pencil and numbered 
43/100

Opening price: $250

524
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527. הרמן שטרוק )1876-1944(

ירושלים – שתי ליטוגרפיות.
חתום   / בקירוב  ס"מ   27X38 דף   / ליטוגרפיה   / ירושלים   .1

וממוספר 43/60
2. ירושלים )זהה למס' 1( / ליטוגרפיה צבעונית / דף 31X38 ס"מ 

/ חתום וממוספר 66/75

פתיחה: $300

527. Hermann Struck (1876-1944)

Jerusalem – two lithographs.
1. Jerusalem / Lithograph / Ca. 27X38 cm leaf / Signed 
and numbered 43/60
2. Jerusalem (identical to no.1) / Lithograph in color / 
31X38 cm leaf / Signed and numbered 66/75

Opening price: $300

528. הרמן שטרוק )1876-1944(

שלש ליטוגרפיות – דיוקנאות אישים.
1. דיוקן דוד פרישמן / דף 20.5X33.5 ס"מ / חתום / חתום בידי 

פרישמן 
2. דיוקן זלמן שניאור / דף 20X32 ס"מ / חתום וממוספר 49/150 

/ חתום בידי שניאור 
3. דיוקן מנחם אוסישקין / דף 15X19.5 ס"מ / חתום וממוספר 

5/30 / חתום בידי אוסישקין 

פתיחה: $300

528. Hermann Struck (1876-1944)

Three lithographs – portraits.
1. Portrait of David Frishman / 20.5X33.5 cm leaf / 
Signed / Signed by Frishman
2. Portrait of Zalman Shneur / 20X32 cm leaf / Signed 
and numbered 49/150 / Signed by Shneur
3. Portrait of Menachem Ussishkin / 15X19.5 cm leaf / 
Signed and numbered 5/30 / Signed by Ussishkin

Opening price: $300

529. הרמן שטרוק )1876-1944(

ארבעה תחריטים – נופים בארץ ישראל, ראשית המאה ה-20.
1. קבר רבי מאיר בעל הנס / 23X15 / 1905 ס"מ / חתום, מתואר 

ומתוארך בלוח / חתום
מתואר  חתום,   / ס"מ   24X16  /  1905  / והכנרת  טבריה  נוף   .2

ומתוארך בלוח / חתום
3. באר ליד יפו )סביל אבו נבוט( / 23.5X31.5 / 1903 ס"מ / מתואר 

ומתוארך בלוח / חתום וממוספר 126/150
4. הר תבור / 17.5X13.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $400

527528
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529. Hermann Struck (1876-1944)

Four etchings – Views of Eretz Israel, early 20th century.
1. Tomb of Rabbi Meir Ba'al Haness / 1905 / 23X15 cm / 
Signed, titled and dated in the plate / Signed
2. View of Tiberias and the Sea of Galilee / 1905 
/ 24X16 cm / Signed, titled and dated in the plate / 
Signed
3. Well near Jaffa (Sabil abu Nabut) / 1903 / 23.5X31.5 
cm / Titled and dated in the plate / Signed and 
numbered 126/150
4. Mount Tabor / 17.5X13.5 cm / Signed

Opening price: $400

530. הרמן שטרוק )1876-1944(

שלשה תחריטים – דיוקנאות נשים.
1. צאריפי )Sarifi( / שנות ה-12.5X16 / 30 ס"מ / חתום וממוספר 

29/50
2. קשישה / 11.5X19.5 ס"מ / חתום וממוספר 17/60

3. זקנה עייפה / 13.5X17.5 ס"מ בקירוב / חתום וממוספר 83/100

פתיחה: $250

530. Hermann Struck (1876-1944)

Three etchings – portraits of women.
1. Sarifi / 1930s / 12.5X16 cm / Signed and numbered 
29/50
2. Old woman / 11.5X19.5 cm / Signed and numbered 
17/60
3. Tired old woman / ca.13.5X17.5 cm / Signed and 
numbered 83/100

Opening price: $250

531. הרמן שטרוק )1876-1944(

ששה תחריטים – דיוקנאות אישים, חתומים בידי מושאי הדיוקן.
דיוקנאות שלום אש, ארנולד צוויג )שני תחריטים שונים(, הנציב 
העליון הבריטי הרולד מקמייקל, מקס ריינהרדט ופריטיוף ננסן 
/ גודל משתנה, 11X15 ס"מ – 17X22 ס"מ / חתומים / שלושה 
שניים   / עותקים(  ו-100   50 של  מהדורות  )מתוך  ממוספרים 

מתוארכים )שנות ה-30( / חתומים כולם בידי מושאי הדיוקן

פתיחה: $700

531. Hermann Struck (1876-1944)

Six etchings – portraits, signed by the subjects.
Portraits of Shalom Asch, Arnold Zweig (two 
different portraits), British High Commissioner Harold 
MacMichael, Max Reinhardt and Frietjof Nansen / 
Size varies, 11X15 cm – 17X22 cm / Signed / Three are 
numbered (from editions of 50 and 100 copies) / Two 
are dated (1930s) / All signed by the subjects 

Opening price: $700
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532. חמישים תוי-ספר בעיצוב הרמן שטרוק

50 תוי-ספר )Ex Libris( שעיצב האמן הרמן שטרוק. 
וליטוגרפיות  לינוליאום  חיתוכי  תצריבים,  תחריטים,  מרביתם 
ידו של שטרוק  )למעט אחד( חתומים בחתימת  כולם  מקוריים. 

)בעפרון(. 
שעיצב  הספר  תוי  של  שלם,  הנראה  כפי  ונדיר,  מרשים  אוסף 

שטרוק. גודל משתנה, מצב כללי טוב. בחלקם מעט כתמים. 

פתיחה: $3000

נטר  וולפגנג  אמיל  כתב  שטרוק  של  הספר  תוי  על  במאמר 
כבר בשנת 1903: 'ייחודם של תוי הספר של שטרוק הוא בכך 
שלדימויים בתוי הספר יש קשר עקיף עם המזמין ]...[ את ציורי 
האקס-ליבריס של שטרוק אפשר למקם בקטגוריה של יצירות, 
לבעל  האמן  בין  משותפת  לחויה  תזכורת  משום  בהן  שיש 
תודה'.  והבעת  לחברות  תזכורת  זו  לעיתים  האקס-ליבריס. 
לדבריו, שטרוק מתייחס אל אירוע או שאיפה של המזמין ואינו 
הדמיון.  מן  מה  דבר  מאייר  שהוא  או  פניו,  מראה  את  מתעד 
לדוגמה, בשלושה תוי ספר מופיעים בתיהם של בעל התוים, 
ואלו הם חיי'. כך  'זהו ביתי, כאן הם ספרי  כאילו ביקש לומר 
הדבר בתווי הספר שיצר שטרוק ללוסי אופנהיימר ולילי בראון. 
ייחודו של שטרוק בכך שתוי הספר שיצר יש בהם תמיד כוונה 
קשורים  שוורץ  לקרל  שיצר  התוים  לדוגמה,  העין.  מן  סמויה 
של  יצירותיו  על  שלו  הביקורת  בדברי  שוורץ  שכתב  לדברים 
שטרוק: מחמאות לגבי ציורי השלג בתו ספר אחד, או מראות 
הולנד בתו ספר אחר. פורטלגה כותב על תוי הספר של הרמן 
מופיע  כאן  אווירה.  המלא  הלירי  האלמנט  שוב  'צף  שטרוק: 
לעתים גם מוטיב הפרח, אורכידאה המסמלת דברים נוספים'. 
צייר  עצמו  'עבור  אלה:  ספר  לתוי  דוגמאות  כמה  מביא  הוא 
שטרוק ב-1907 אקס-ליבריס מבט על ירושלים, לקרל שוורץ 
ערב על תעלה הולנדית, להיסטוריון אמנות ]הכוונה לפורטלגה 
נוצרו בפורמט קטן מדויק מלא  עצמו[ כנסיה בפירנצה. כולם 
חינניות'. לידידו היינריך הירשברג עיצב שטרוק אקס-ליבריס, 
שבו נראה מרחוק מפעל תעשייתי ובקדמת הציור ספר פתוח – 

רמז על הקשר בין עיסוקיו של איש התעשייה והספר. 
את המקור לחלקם הגדול של תווי הספר של שטרוק אפשר 
והפך  התחריט  ממדי  את  הקטין  שטרוק  בתחריטיו.  למצוא 
תווי  של  בעליהם  בהסכמת  הנראה  ככל  ספר,  לתווי  אותם 
הספר. כך באחד מתווי הספר של לידיה אפשטיין המתאר באר 
בית הקיץ  או תו הספר של הטי ראומן המתאר את  יפו,  ליד 
של גתה, או תו הספר של בקי שטרוק ובו מראה של סן ג'ורג'יו 

בוונציה.
הגרפית  יכולתו  ביטוי  לידי  באה  שטרוק  של  הספר  בתווי 
במלוא עוצמתה. תווי הספר שיצר לעצמו של מראות ירושלים 
ותווי ספר שיצר לחברים בתנועה הציונית של מראות מארץ 
נוף  תיעוד  דמויות.  דוקא  ולאו  נופים  כולם  מתארים  ישראל 
רחב ידיים בשטח מזערי לא היה בעיה לשטרוק, כפי שמלמדים 
תוי הספר, מלבד  ואיטליה המזעריים שלו.  ונציה  גם תחריטי 
של  ידידיו  חוג  על  גם  מלמדים  לאמן,  פרנסה  מקור  היותם 
שטרוק. יש בהם עדות ליחס העמוק, הרגשי, הרציני והאסתטי 

של בעלי הספרים אל רכושם – הספר. 

הרמן  בתוך:  שטרוק".  הרמן  של  "הספרים  אופק,  רותי 
שטרוק 1876-1944 אמן ההדפס, קטלוג תערוכה במוזיאון 

הפתוח, תפן, 2007, עמ' 215-216.
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full of charm.’ For his friend Heinrich Hirschberg Struck 
designed an ex-libris showing an industrial plant in 
the distance and an open book in the foreground 
– thus hinting to the relationship that exists within 
Hirschberg between industrialist and bibliophile.
The inspiration for many of Struck’s ex-libris can be found 
in his engravings. Stuck minimized the dimensions of the 
engraving and turned it into an ex-libris, presumably with 
the consent of the label’s owner. Such is the case with 
an ex-libris for Lydia Epstein depicting a well near Jaffa, 
or the ex-libris for Hetty Raumann depicting Goethe’s 
summer house, or the ex-libris for Becky Struck showing 
the view of San Giorgio in Venice.
In Struck’s ex-libris, his graphic proficiency is fully 
expressed. The labels he created for himself, with views of 
Jerusalem, and labels that he created for members of the 
Zionist movement showing views of Eretz Israel, all depict 
scenes and not necessarily figures. Documenting a vast 
landscape on a very small scale did not present a problem 
for Struck, as is evident in his miniature engravings of 
Venice and Italy. Ex-libris, forepart from being a source 
of income for the artist, tell us something about Struck’s 
circle of friends. They indicate the deep, emotional, 
serious and aesthetic relation between the owners of the 
books and their property – books.

Ruti Ofek, “The Books of Hermann Struck.” In: 
“Hermann Struck, 1876-1944”, catalog of an 
exhibition at the Tefen Open Museum, 2007, pp. 
215-216.

In an essay about the ex-libris created by Struck, Emil 
Wolfgang Netter wrote in 1903: “The uniqueness of 
Struck’s ex-libris is that the images appearing on the 
labels have an indirect relationship with the client that 
commissioned them […] The ex-libris drawings by Struck 
can be classified as creations which are a reminder of a 
common experience of the artist and the owner of the 
ex-libris. Sometimes this is a reminder of friendship and 
gratitude.” According to Netter, in his designs, Struck 
refers to an event or an aspiration of the client and he 
does not document the client’s portrait, or he illustrates 
something out of his imagination. For example, three 
ex-libris show the owner’s house, as if meaning to say, 
‘this is my home, here are my books and this is my life.’ 
This is true about the ex-libris that Struck created for 
Lucy Oppenheimer and Lily Braun. Struck’s is unique in 
that the labels which he created always have a hidden 
meaning. For example, labels designed for Karl Schwarz 
are related to what Schwarz wrote in his critique about 
Struck’s art: compliments for drawings of snow in one 
label, or views of Holland in another. Fortalge writes 
about Hermann Struck’s ex-libris: ‘The lyric element, full 
of atmosphere, floats again. Here appears sometimes 
the motif of the flower, an orchid, which symbolizes 
additional things.’ He provides several examples: ‘For 
himself Struck created in 1907 an ex-libris showing a view 
of Jerusalem, for Karl Schwarz an evening on a Dutch 
canal, for an art historian [Fortalge himself] a church in 
Florence. All were created in a small format, precise and 

532. Fifty Ex-Libris Designed by Hermann Struck

Fifty ex-libris (bookplates) designed by the artist 
Hermann Struck. Most are original etchings, 
engravings, linocuts and lithographs. All but one are 
hand-signed by Struck, in pencil.
An impressive and rare collection, presumably 
complete, of the ex-libris designed by Struck. Size 
varies, overall good condition. Some labels are stained.

Opening price: $3000
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533. מקס ליברמן )1847-1935(

דיוקן אדולף גולדשמידט / תחריט / 17.5X23 ס"מ בקירוב / חתום 
וממוספר 21/30

פתיחה: $250

533. Max Lieberman (1847-1935)

Portrait of Adolf Goldschmidt / Etching / ca.17.5X23 
cm / Signed and numbered 21/30

Opening price: $250

534. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

 9X6.5 / קבצן יהודי; יהודי על רקע העיירה / 1907 / שני תחריטים
ס"מ, 7.5X8 ס"מ בקירוב / חתומים ומתוארכים

ספרות: "יעקב שטיינהרט, תחריטים והדפסי-אבן", זיוה עמישי-
מייזלש. הוצאת "דביר", 1981. מס' 19 ו-22. 

פתיחה: $300

534. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Jewish Beggar; Jew In Front of a Village / 1907 / Two 
etchings / ca. 9X6.5 cm, 7.5X8 cm / Signed and dated
Literature: "Jakob Steinhardt, Etchings and 
Lithographs", Ziva Amishai-Maisels, 1981. Nos. 19 and 
22.

Opening price: $300

535. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

חנוכה / 1921 / חיתוך עץ / 10X14.5 ס"מ / חתום ומתוארך
קולב 63.

פתיחה: $250

535. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Hanukkah / 1921 / Woodcut / 10X14.5 cm / Signed and 
dated
Kolb, 63.

Opening price: $250

533
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536. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

בבית העלמין / 1924 / חיתוך עץ / 11X9 ס"מ / חתום ומתוארך
קולב 80.

פתיחה: $250

536. Jacob Steinhardt (1887-1968)

In the Cemetery / 1924 / Woodcut / 11X9 cm / Signed 
and dated
Kolb, 80.

Opening price: $250

537. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

לוויה / 1922 / חיתוך עץ / 36X30 ס"מ / חתום ומתוארך
קולב 79.

פתיחה: $500

537. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Funeral / 1922 / Woodcut / 36X30 cm / Signed and 
dated
Kolb, 79.

Opening price: $500

538. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

1.לוויה / 1921 / תחריט / 19.5X14.5 ס"מ / חתום ומתוארך
2. זקן / 1921 / תחריט / 12X16 ס"מ / חתום ומתוארך

ספרות: "יעקב שטיינהרט, תחריטים והדפסי-אבן", זיוה עמישי-
מייזלש. הוצאת "דביר", 1981. מס' 142 ו-151. 

פתיחה: $300

538. Jacob Steinhardt (1887-1968)

1. Funeral / 1921 / Etching / 19.5X14.5 cm / Signed and 
dated
2. Old Man / 1921 / Etching / 12X16 cm / Signed and 
dated
Literature: "Jakob Steinhardt, Etchings and 
Lithographs", Ziva Amishai-Maisels, 1981. Nos. 142 
and 151.

Opening price: $300
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539. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

שמחת תורה / 1934/5 / חיתוך עץ / 32X47 ס"מ / חתום
קולב 152.

פתיחה: $400

539. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Simchat Torah / 1934/5 / Woodcut / 32X47 cm / Signed
Kolb, 152.

Opening price: $400

540. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

חתום,   / ס"מ   50X40  / עץ  חיתוך   /  1923  / מתפילה  חוזרים 
מתוארך וממוספר 43/50

קולב 102.

פתיחה: $400

540. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Returning from Worship / 1923 / Woodcut / 50X40 cm 
/ Signed, dated and numbered 43/50
Kolb, 102.

Opening price: $400

541. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

בוקר שבת / ]1936[ / חיתוך עץ / 17X12 ס"מ / חתום וממוספר 
10/30

פתיחה: $250

541. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Sabbath Morning / [1936] / Woodcut / 17X12 cm / 
Signed and numbered 10/30

Opening price: $250

542. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

פרוור ירושלים / 1935 / חיתוך עץ / 48X39 ס"מ / חתום, מתוארך, 
מתואר וממוספר 8/30

קולב 149.

פתיחה: $400

539
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542. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Suburb of Jerusalem / 1935 / Woodcut / 48X39 cm / 
Signed, dated, titled and numbered 8/30
Kolb, 149.

Opening price: $400

543. מירון סימה - אוסף רישומים ומכתבים משפחתיים

סימה.  מירון  הצייר  של  משפחתיים  ומכתבים  רישומים  אוסף 
]ארץ ישראל וגרמניה, שנות ה-20 עד שנות ה-40[.

רבים  מכתבים  ביניהם  סימה,  משפחת  של  מכתבים  כ-65   ·
בני  ואל  וביילה(  )בנימין  אמו  ואל  אביו  אל  סימה  מירון  ששלח 
משפחה נוספים )מכתבים רבים נשלחו מדרזדן, שם שהה סימה 
אחרים  משפחה  בני  ומאת  אל  מכתבים   ,)1923-1933 בשנים 
)ג'וליה סימה, בונם סימה( וכן מכתבים שנשלחו אל סימה מבני-
כן  יידיש.  רוסית  גרמנית,  ומידידים. מרבית המכתבים.  משפחה 
כולל האוסף מספר מסמכים אישיים, ביניהם תעודה על שם אביו 
 )1923( לפקודת ההגירה  נרשם בהתאם  כי  סימה, המעידה  של 

בארץ ישראל.
בעפרון(  )רובם  רישומים  עם  ס"מ(   27X21( מחברות  שלוש   ·
עם  דף  כ-90  כוללות  המחברות  סימה.  מרון  של  ידיו  מעשה 
רישומים, ]שנות ה-40[. כן כולל האוסף מספר מעטפות ופיסות 

נייר עליהן רשם סימה איורים ורישומים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

· Three notebooks (27X21 cm) with drawings (mostly 
in pencil) by Miron Sima. The notebooks contain 
about 90 leaves with drawings [1940s]. The collection 
also includes several envelopes and pieces of paper 
with drawings and illustrations by Sima. Size and 
condition varies.

Opening price: $1000

543. Miron Sima – Collection of Drawings and 
Family Letters

Collection of drawings by Miron Sima and family 
letters. [Eretz Israel and Germany, 1920s through 
1940s].

· About 65 letters of the Sima family, including letters 
by Miron Sima to his father and mother (Binyamin and 
Bayle) and to other family members (numerous letters 
were sent from Dresden where he lived between the 
years 1923-1933), letters to and from other family 
members (Julia Sima, Bunem Sima) and letters sent to 
Sima by other family members and friends. Most of 
the letters are in German, Russian and Yiddish. The 
collection also includes several personal documents, 
among them a certificate in the name of his father 
testifying that he was registered according to the Law 
of Immigration (1923) in Eretz Israel.
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544. יעקב פינס )1917-2005(

 / )ממוסגר(  ס"מ   23X18  / עץ  חיתוך   /  1950  / מקושש העצים 
חתום ומתוארך בעברית ובאנגלית 

פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. פריט מס' 59. 

פתיחה: $250

544. Joseph Pins (1917-2005)

Wood Gatherer / 1950 / Woodcut / 23X18 cm (framed) 
/ Signed and dated in Hebrew and English.
Literature: "Pins: Woodcuts, 1942-1985", Meira Pery-
Lehman, The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Item 
no. 59.

Opening price: $250

545. יעקב פינס )1917-2005(

1-3. שלושה רישומים / 1979-1981 / עפרון וצבע מים על נייר / 
11X14 ס"מ – 15X20 ס"מ / חתומים ומתוארכים 

4-8. חמשה חיתוכי עץ / 4X4 / 1943 ס"מ – 8X4.5 ס"מ / חתומים 
ומתוארכים

פתיחה: $250

545. Jacob Pins (1917-2005)

1-3. Three drawings / 1979-1981 / Pencil and watercolor 
on paper / 11X14 cm – 15X20 cm / Signed and dated
4-8. Five woodcuts / 1943 / 4X4 cm – 8X4.5 cm / Signed 
and dated

Opening price: $250

546. רודי להמן )1903-1977(

שומר בקיבוץ / 1965 / חיתוך עץ / 30X38.5 ס"מ / חתום ומתוארך
ספרות: "רודי להמן, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו". קטלוג 

תערוכה במוזיאון הפתוח, גן התעשיה תפן, 1994. עמ' 105. 
מקור: אוסף חיים חפר

פתיחה: $250

546. Rudi Lehman (1903-1977)

Guard in a Kibbutz / 1965 / Woodcut / 30X38.5 cm / 
Signed and dated
Literature: "Rudi Lehman, HaAdam Eino ele Tavnit 
Nof Moladeto". Catalogue of an exhibition in the 
Open Museum, Tefen Industrial Park, 1994. P. 105.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $250 
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547. אביגדור אריכא )1929-2010(

 / ומתוארך  /  חתום  ס"מ   35X46  / נייר  על  פחם   /  1953  / נוף 
מוקדש בצרפתית )ההקדשה מתוארכת: 1955(

פתיחה: $1200

547. Avigdor Arikha (1929-2010)

Landscape / 1953 / Charcoal on paper / 35X46 cm / 
Signed and dated / Dedicated in French (dedication 
dated 1955)

Opening price: $1200

 – ליטוגרפיות  תיקיית   – "קין"   – אריכא  אביגדור   .548
עותק חתום וממוספר, עם הקדשה מאוירת מאת אריכא

 8 lithographies sur le theme de Cain accompagnes
 de textes du Midrach choisis et traduits par D. Jassine
]שמונה ליטוגרפיות בנושא קין, מלוות טקסט ומדרש אשר נבחרו 
 .1955 פריז,   .Caracteres הוצאת   .]D. Jassine בידי  ותורגמו 

צרפתית. 
שמונה ליטוגרפיות שחור-לבן מאת אביגדור אריכא, המתארות 
את סיפור קין והבל. מלוות טקסט בצרפתית ונתונות בעטיפת 
מתוך   29 מס'  עותק  אריכא.  בידי  מאוירת  שחורה,  בריסטול 
בדף  אריכא  של  חתימת-ידו  עם  עותקים;   110 של  מהדורה 
הקולופון ועל כל אחת מן הליטוגרפיות. בפתח התיקייה הקדשה 
קצרה בכתב-ידו של אריכא )פריס, 1955(, לצדה הוסיף רישום 
ליטוגרפיות  ס"מ.   29X30 לשניים,  מקופלים  גליונות   ]12[ גדול. 
20X28 ס"מ בקירוב, מודבקות לדפים בחלקן העליון. מצב טוב. 

קרעים ופגמים בעטיפה. 

פתיחה: $600

548. Avigdor Arikha – "Cain" – Portfolio of 
Lithographs – Signed and Numbered Copy, with 
a Dedication Illustrated by Arikha

8 lithographies sur le theme de Cain accompagnes 
de textes du Midrach choisis et traduits par D. Jassine 
[eight lithographs on the theme of Cain accompanied 
by texts and Midrash chosen and translated by D. 
Jassine]. Paris: Caracteres, 1955. French.
Eight lithographs in black and white by Avigdor Arikha, 
telling the story of Abel and Cain. Accompanied 
by a text in French and contained in a black Bristol 
cover, illustrated by Arikha. Copy number 29 from 
an edition of 110 copies; Hand-signed by Arikha on 
the colophon leaf and on each of the lithographs. A 
short dedication handwritten by Arikha appears on 
the opening leaf of the portfolio (Paris, 1955), with a 
large illustration next to the dedication. [12] double-
folded sheets, 29X30 cm. Lithographs ca. 20X28 cm, 
pasted to leaves on upper part. Good condition. Tears and 
damages to cover.

Opening price: $600

549. אביגדור אריכא )1929-2010(

 / העצמאות  מלחמת  תקופת  את  המתארים  רישומים  שלושה 
מתוארים  חתומים,   / נייר  על  דיו   /  1949 פריז,  או  ישראל  ארץ 

ומתוארכים
כל אחד משלושת הרישומים מודבק בחלקו העליון לדף בריסטול. 
שמות  את  ונושאים   )3-5 )מס'  בכתב-יד  ממוספרים  הדפים 
נתונים  הרישומים  "פגישה".  "התקפה",  "הגנה",  הרישומים: 
בעטיפת בריסטול חומה, מאוירת בידי אריכא. במרכזה איור זוג 
לוחמים, ושמה של סדרת הרישומים: "ששה רישומים ממלחמה" 
בצדיה  מלחמה[.  סקיצות  ]צרפתית:   "croquis de guerre"  /
רישומים בכתב-ידו של אריכא בעברית ובצרפתית )בהם ציטוט 
השמים  ואל  ובהו  תהו  והנה  הארץ  את  "ראיתי  ירמיהו:  מספר 
ואין אורם..."(. בצדה הפנימי של העטיפה הקדשה קצרה לנחום 
וקסמן, חתומה בידי אריכא, כיתוב בכתב-ידו: "יש מקרים, אשר 
תוכל לזכרם רק לאחר שנתקת עצמך מהם, אז כשמקרים אלה 

כבר הפכו חלק ממך...", וכיתוב נוסף בצרפתית.
והעטיפה שלפנינו הנם הצעה לתיקיית  כפי הנראה, הרישומים 
רישומים ממלחמת העצמאות, שאריכא תכנן להוציא לאור. ]3[ 
דף, 25X32.5 ס"מ )רישומים: 20X26.5 ס"מ( + דף בריסטול מקופל 
לשניים, 39 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בעטיפת הבריסטול. 

פתיחה: $1000
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French), including a quotation from the Book of 
Jeremiah: “I see the land…”. On the inner side of 
the cover appears a short dedication to Nahum 
Wachsman, signed by Arikha, inscribed in his 
handwriting: “there are cases, which you remember 
only after you have been detached from them, when 
these cases become part of you…”, and an additional 
inscription in French.
It is possible that the drawings and the cover are 
a proposal for a portfolio of drawings from the 
Independence War, which Arikha planned to publish.
[3] leaves, 25X32.5 cm (drawings: 20X26.5 cm) + Bristol 
leaf, double folded, 39 cm. Good condition. Stains. 
Damages to Bristol cover.

Opening price: $1000

549. Avigdor Arikha (1929-2010)

Three drawings depicting the Independence War / 
Eretz Israel or Paris, 1949 / Ink on Paper / Signed, titled 
and dated.
Upper part of each of the three drawings is pasted to 
a Britol sheet. The leaves are numbered by hand (no.3-
5) and bear the titles of the drawings: "Haganah", 
"Hatkafah", "Pegishah" (Hebrew). The drawings 
are contained in a brown Bristol cover, illustrated by 
Arikha. In the center – illustration of a pair of soldiers 
and the title of the series of drawings: croquis de 
guerre [ French; War Sketches]. On the sides appear 
inscriptions in Arikha's handwriting (Hebrew and

550. "משא אהבתו של הקורנט" – איורים מאת אביגדור 
אריכא / שני הדפסים מאת אריכא – הקדשות לחיים חפר

1. משא אהבתו ומיתתו של הקורנט כריסטוף רילקה, ריינר מריה 
רילקה, עברית בידי יצחק שנהר, עם סדרת רישומים מעשה ידי 
אביגדור אריכא. הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, תשי"ג ]1953[. 
נדפס ב-1250 עותקים. לפני דף השער, הקדשה לחיים חפר מאת 
אביגדור אריכא )ירושלים, 1953(. ]31[ דף, 27.5 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. עטיפה פגומה )שוליים כהים, כתמים, קרעים בשוליים. 

שדרה קרועה, מחוזקת בנייר דבק(. 
 .1954 ידי אביגדור אריכא,  והבל, שני הדפסים מעשה  קין   .2-3
חפר.  לחיים  בכתב-יד  הקדשות  נושאים  ומתוארכים.  חתומים 

20.5X28 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף חיים חפר.

פתיחה: $250

549

550
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550. "The Lay of the Love and Death of the 
Cornet" – Illustrations by Avigdor Arikha / Two 
Prints by Arikha – Dedications to Haim Hefer

1. The Lay of the Love and Death of Cornet Christoph 
Rilke, Rainer Maria Rilke, Hebrew by Yitzchak 
Shenhar, with a series of drawings by Avigdor Arikha. 
Tarshish publishing house, Jerusalem, 1953. Printed in 
1250 copies. Preceding the title page, a dedication to 
Haim Hefer by Avigdor Arikha (Jerusalem 1953). [31] 
leaves, 27.5 cm. Good condition. Stains. Damages to cover 
(dark margins, stains, tears at margins. Torn spine, fastened 
with adhesive tape)
2-3. Caine and Abel, two prints created by Avigdor 
Arikha, 1954. Signed and dated. With handwritten 
dedications to Haim Hefer. 20.5X28 cm. Good condition.
From the collection of Haim Hefer.

Opening price: $250

551. אביגדור אריכא – לקט קטלוגים

אביגדור  של  תערוכות  לרגל  יצאו  אשר  ועלונים  קטלוגים  לקט 
אריכא בישראל ובחו"ל בשנות ה-50-90. רובם מלווים תצלומים. 

עברית, אנגלית וצרפתית. 
ביניהם: · קטלוג תערוכה בגלריית Matthiesen בלונדון, 1959. 
עם   ,1960 באמשטרדם,   Stedelijk במוזיאון  תערוכה  קטלוג   ·
הקדשה קצרה בכתב-ידו של אריכא. · קטלוג תערוכה בגלריה 
ארץ  במוזיאון  תערוכה  קטלוג   ·  .1961 בפריז,   Karl Flinker
ישראל, 1966. · שבעה קטלוגים של תערוכות בגלריית מרלבורו 
בניו יורק. · ועוד. סה"כ 15 פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

551. Avigdor Arikha – Collection of Catalogues

Collection of catalogues and brochures - Avigdor 
Arikha's exhibitions in Israel and abroad in the 
1950s-90s. Most are accompanied by photos. Hebrew, 
English and French.
Among them catalogues of exhibitions in: · 
Matthiesen Gallery, London, 1959. · Stedelijk Museum, 
Amsterdam, 1960, with short dedication handwritten 
by Arikha. · Karl Flinker Gallery, Paris, 1961. · Eretz 
Israel Museum, 1966. · Marlborough Gallery, New-
York (7 catalogues). · And more. Lot of 15 items. Size 
varies. Overall good condition.

Opening price: $250

552. אנה טיכו )1894-1980(

 / בקירוב  ס"מ   23X17  – ס"מ   7.5X6  / / עשרה תחריטים  נופים 
חתומים / ששה ממוספרים מתוך 50; ארבעה ממוספרים מתוך 

100

פתיחה: $800

552. Anna Ticho (1894-1980)

Landscapes / Ten etchings / ca. 7.5X6 cm – 23X17 cm 
/ Signed / Six numbered from editions of 50; four 
numbered from editions of 100

Opening price: $800

553. אנה טיכו )1894-1980(

ס"מ;   6X10 תחריט:   / ותחריט  ליטוגרפיות  ארבע   / קוצים 
ליטוגרפיות: דפי 31X62 ס"מ – 76X56 ס"מ בקירוב / חתומים / 

ארבעה מתוך מהדורות A.P, אחד ממוספר 3/60

פתיחה: $300

553. Anna Ticho (1894-1980)

Thorns / Four lithographs and an engraving / 
Engraving: 6X10 cm; lithographs: leaves ca. 31X62 cm 
– 76X56 cm / Signed / Four from an A.P. edition, one 
numbered 3/60

Opening price: $300

552553
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554. אלפונס לוי )1843-1918(

אשמנו / פחם על נייר מודבק לקרטון / 31.5X49 ס"מ / חתום
מקור: אוסף ולרשטיינר.

פתיחה: $1000

554. Alphonse Levy (1843-1918)

We have Sinned / Charcoal on paper pasted to 
cardboard / 31.5X49 cm / Signed
Provenance: Wallersteiner Collection

Opening price: $1000

555. היינריך זוסמן )1904-1986(

נופים ודמויות / שבעה רישומים / עפרון על נייר / 12X13 ס"מ 
עד 21X25 ס"מ / מתוכם חמשה חתומים בגב בחותמת העיזבון: 
 ;"Nachlass Klara Sussmann-Troitzsch  )1877-1968("

 ."H. Sussmann" :ומתחת לחותמת, בעפרון
זוסמן, צייר, מאייר ומעצב גרפי יהודי יליד טרנופול, אוקראינה. 
להתגורר  משפחתו  עם  עבר  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר 
הנאצי  הכיבוש  עם  ובווינה.  בפריז  אמנות  למד  בווינה. 
הצרפתית  למחתרת  והצטרף  לצרפת  אנני  אשתו  עם  ברח 
לאושוויץ.  ונשלח  נאסר  הזוג   1944 בשנת   .)"Resistance"-ה(
הם שרדו את מחנה ההשמדה ולאחר המלחמה שבו לווינה, שם 
חזר זוסמן לפועלו האמנותי. יצירותיו התמקדו בנושאי השואה 
היהודי  ע"י המוזיאון  כיום  עזבונו מנוהל  אורתודוקסית.  ויהדות 

בווינה. 

פתיחה: $700

555. Heinrich Sussmann (1904-1986)

Landscapes and figures / Seven drawings / Pencil on 
paper / 12X13cm to 21X25cm / Five are stamped on 
the verso with the estate ink stamp, "Nachlass Klara 
Sussmann-Troitzsch (1877-1968)" and below the 
stamp, in pencil, "H. Sussmann.".
Sussmann, a Jewish painter, graphic designer, 
illustrator and cartoonist, was a native of Tarnopol, 
Ukraine. After World War I, he moved with his family 
to Vienna. He studied art in Paris and Vienna. After 
the Nazis came to power, he fled with his wife Anni 
to France, where he joined the French Resistance. 
In 1944, Sussmann and his wife were arrested and 
deported to Auschwitz. The couple survived the death 
camp and after the war, returned to Vienna where 
Sussmann resumed his artistic endeavors. His oeuvre 
focused on the Holocaust and the world of Orthodox 
Judaism. Today his estate is managed by the Jewish 
Museum in Vienna. 

Opening price: $700

554
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556. וולף קיבל )1903-1938(

 13X13 / )דיוקנאות ונופים / 15 רישומים על נייר )טכניקות שונות
ס"מ – 20X30 ס"מ בקירוב / חתומים / שניים מתוארכים )שנות 

ה-20(

פתיחה: $400

556. Wolf Kibel (1903-1938)

Portraits and Landscapes / 15 drawings on paper 
(different techniques) / ca.13X13 cm - 20X30 cm / 
Signed / Two are dated (1920s)

Opening price: $400

557. מאנה כץ )1894-1962(

שלושה נערים / פסטל על נייר / 31X20.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $1500

557. Mane Katz (1894-1962)

Three Boys / Pastel on paper / 31X20.5 cm / Signed

Opening price: $1500

556557
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558. מאנה כץ )1894-1962(

 / ס"מ   34.5X51  / נייר  על  דיו   / קצנלסון  יצחק  המשורר  דיוקן 
חתום / קרעים בשוליים ופגמים קלים

פתיחה: $500

558. Mane Katz (1894-1962)

Portrait of Poet Yitzchak Katzenelson / Ink on paper 
/ 34.5X51 cm / Signed / Tears on margins and minor 
damages

Opening price: $500

559. אברהם גולדברג )1906-1980(

 25X36 – 10 ס"מX14 / 1-8. דמויות / שמונה ציורי דיות על נייר
ס"מ בקירוב / חתומים

9. דמות / הדפס / 11.5X30.5 ס"מ / חתום וממוספר 100/100

פתיחה: $500

559. Avraham Goldberg (1906-1980)

1-8. Figures / eight paintings / India ink on paper / ca. 
14X10 cm – 25X36 cm / Signed
9. Figure / Print / 11.5X30.5 cm / Signed and numbered 
100/100

Opening price: $500

560. וילהלם ווכטל )1875-1942(

דמויות / שלושה רישומי עפרון )שניים על נייר, אחד על קרטון( / 
19X24 ס"מ – 20X30 ס"מ / חתומים 

פתיחה: $250

560. Wilhelm Wachtel (1875-1942)

Figures / Three drawings in pencil (two on paper, one 
on cardboard) / 19X24 cm – 20X30 cm / Signed

Opening price: $250

558559560
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561. וילהלם ווכטל )1875-1942(

לפני הפוגרום / עפרון ועפרונות צבעוניים על נייר / חתום ומתואר )בגרמנית(

פתיחה: $250

561. Wilhelm Wachtel (1875-1942)

Before the Pogrom / Pencil and colored pencils on paper / Signed and titled 
(German)

Opening price: $250

562. צבי הירש שיליס )1909-1987(

בעיירה / פסטל על נייר / 51X35 ס"מ / חתום

פתיחה: $500

562. Zvi Hirsch Szylis (1909-1987)

In Town / Pastel on paper / 51X35 cm / Signed

Opening price: $500

561562
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563. אברהם פלוקסט )1895-1926(

 Die Gesenkten Augen, Sieben Illustrationen zu
י"ל  מאת  לסיפור  איורים  שבעה  מושפלות,  ]עיניים   Perez
 16X12 / / פורטפוליו עם שבעה תחריטים   1923-1924  / פרץ[ 
חתומים   /  )1923( בלוח  ומתוארכים  חתומים   / בקירוב  ס"מ 
ומתוארכים בעפרון )1924( / כתמי חלודה / חסרה הקדמה מאת 

מקס אוסבורן

פתיחה: $300

563. Abraham Palukst (1895-1926)

Die Gesenkten Augen, Sieben Illustrationen zu Perez 
[Lowered eyes, seven illustrations for a story by Y.L. 
Peretz] / 1923-1924 / Portfolio with seven engravings 
/ ca.16X12 cm / Signed and dated in the plate 
(1923) / Signed and dated in pencil (1924) / Foxing / 
Introduction by Max Osborn – missing

Opening price: $300

564. סלבדור דאלי )1904-1989(

 / צבעוני  תחריט   /  1973  / ישראל"  שבטי  "שנים-עשר  מתוך 
III/XXXV 36.5 ס"מ / חתום וממוספרX50

פתיחה: $400

564. Salvador Dali (1904-1989)

From "The Twelve Tribes of Israel" / 1973 / Etching in 
color / 36.5X50 cm / Signed and numbered III/XXXV

Opening price: $400

565. אמנים שונים

אמנים  מאת  ליטוגרפיות,   120 המכיל  פורטפוליו   / השירים  שיר 
ישראל  יגאל תומרקין,  וייל,  וכסלר, שרגא  יעקב  ישראלים ובהם: 
פלדי, דוד גרשטיין, מיכאל ארגוב, ג'ניה ברגר, מיכאל גרובמן, דב 
פייגין, יאיר גרבוז, ורבים אחרים / הוצאת Isart, י25X35 / 1976 ס"מ 

בקירוב / כל אחת מן הליטוגרפיות חתומה, וממוספרת 165/200

פתיחה: $400

565. Various Artists

Song of Songs / Portfolio containing 120 lithographs, 
by Israeli artists, among them: Jacob Wexler, Shraga 
Weil, Yigal Tumarkin, Israel Paldi, David Gerstein, 
Michael Argov, Genia Berger, Michael Grobman, Dov 
Feigin, Yair Garboz, and many others / Isart publishing, 
1976 / ca. 25X35 cm / Each lithograph is signed, and 
numbered 165/200

Opening price: $400

563

564565
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566. "הכתיבה או החיים", חורחה סמפרון – תחריט מאת 
הקדשה   – וממוספר  חתום  עותק   – צ'ילידה  אדוארדו 

לשופט חיים כהן

הכתיבה או החיים, חורחה סמפרון )Jorge Semprún(. הוצאת 
"הראל", יפו ו"בוזה", ברצלונה, תשנ"ז ]1997[. מהדורה עברית.

חורחה  מאת  החיים"  או  "הכתיבה  מתוך  נבחרים  טקסטים 
תחריט  מלווים  בסוק.  עדו  על-ידי  לעברית  תורגמו  סמפרון, 
 Eduardo( צ'ילידה  אדוארדו  מאת  וממוספר,  חתום  מקורי, 
Chillida(. עותק מספר V/XII מתוך מהדורה מצומצמת בת 124 

עותקים. חתום בדף השער בידי סמפרון. 
מצורף פתק עם הקדשה בכתב יד, מאת אהוד ועליזה אולמרט. 
 28X38 לשניים(,  מקופלים  נפרדים  גליונות  )תשעה  עמ'   ]18[
ס"מ + תחריט. נתונים בנרתיק מחופה בד. מצב טוב מאוד. מעט 

כתמים בדף השער. תו-ספר. 

פתיחה: $500

566. "Writing or Life", Jorge Semprún – Engraving 
by Eduardo Chillida – Signed and Numbered 
Copy – Dedication to Judge Haim Cohen

"Writing or Life", Jorge Semprún, "Harel" publishing, 
Jaffa, and "Boza" Barcelona, 1997. Hebrew edition.
Selected passages from "Writing or Life" by Jorge 
Semprún, translated into Hebrew by Ido Basuk. 
Accompanied by an original engraving, signed 
and numbered, by Eduardo Chillida. Copy number 
V/XII from a limited edition of 124 copies. Signed 
on title page by Semprún. Attached is a note with a 
handwritten dedication, from Ehud and Aliza Olmert. 
[18] pp (nine separate sheets, double-folded), 28X38 cm 
+ engraving. Contained in a cloth-covered slipcase. Very 
good condition. Few stains on title page. Ex-Libris label.

Opening price: $500
 

567. אריה מרזר )1905-1966(

1. "פגישת שכנים", מתוך הסדרה "צפת ואנשיה" / תבליט נחושת 
/ 36X24 ס"מ / חתום

מתוך  כנור,  עם  יהודים   - עממי("  )שיר  פידל  מיטן  "אידל   .2
הסדרה "דמויות מתמול" / תבליט כסף / 35X23.5 ס"מ / חתום

חתום   / ס"מ   28X35  / נחושת  תבליט   / כליזמרים  ארבעה   .3
ומתוארך

4. כנר על הגג / תבליט נחושת / 35X30 ס"מ / אינו חתום
בעיירה  חסידית  למשפחה   1905 בשנת  נולד  מרזר  אריה  האמן 
ליד ורשה. למד ב"חדר" ובבית מדרש. בשנת 1927 החל לעסוק 
את  הציג   1928 ובשנת  יהודיים,  מוטיבים  סביב  נחושת  בריקוע 
לפריז,  עבר   1930 בשנת  בורשה.  בתערוכה  לראשונה  עבודותיו 
ובה השתלם באמנות ריקועי הנחושת וגיוון את יצירותיו, שכללו 
גם מוטיבים אוניברסליים. היה חבר ועד אגודת האמנים היהודיים 
בפריז. בשנת 1943 עבר לשווייץ, שם פרסם אלבום של עבודות 
ישראל  לארץ  עלה   1945 בשנת  יהודיים.  מוטיבים  עם  גרפיות 
ומיד עם הגיעו לארץ החל להציג תערוכות של יצירותיו. במהלך 
שהשתקעו  הראשונים  הציירים  לאחד  היה  העצמאות  מלחמת 

ברובע האמנים בצפת, שם חי כל חייו ושם אף נפטר ונקבר. 
מצורפים:

נחושת"  תבליטי  שמונה-עשר  ואנשיה,  "צפת  פורטפוליו,   .1
)קרית האמנים, צפת, תשכ"ה(. 

כסף  רקועי   15 מתמול,  דמויות  מרזר,  "אריה  פורטפוליו,   .2
ונחושת", מבוא מאת ד. ב. מלכין )קרית האמנים, צפת, 1956(, 

עם חתימת ידו של מרזר.

פתיחה: $2000

566

567a

567b
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567. Arieh Merzer (1905-1966)

1. "Neighbors Gathering" from the series "Safed and 
her People"/ Copper relief / 36X24 cm / Signed
2. "Idl mit fidl (folk song)" – Jews with a violin, from 
the series "A World that Was"/ Silver relief / 35X23.5 
cm / Signed 
3. Four Klezmorim / Copper relief / 28X35 cm / Signed 
and dated
4. Fiddler on the Roof / Copper relief / 35X30 cm / Not 
signed
Artist Arieh Merzer was born in 1905 to a Hassidic 
family in a town not far from Warsaw. Studied in a 
Heder and Beit Midrash. In 1927 started to create 
copper reliefs with Jewish motifs and in 1928 
exhibited his works for the first time in an exhibition 
in Warsaw. In 1930 he moved to Paris where he 
studied and varied his creations which now included 
universal motifs. Merzer was a committee member of 
the Jewish Artists Society in Paris. In 1943 moved to 
Switzerland where he published an album of graphic 
works around Jewish motifs. In 1945 he immigrated 
to Eretz Israel and started right away to exhibit his 
works. During the Independence War he was one of 
the first artists to settle in Safed where he lived for 
the rest of his life.
Enclosed:
1. Portfolio “Safed and her People, eighteen copper 
reliefs”(Artists Colony, Safed,1965).
2. Portfolio, “Arieh Merzer, A World that Was, 15 
hammered Silver and copper works”, introduction by 
D.B. Malkin (Artists Colony, Safed, 1956), hand-signed 
by Merzer.

Opening price: $2000 

568. אילנה גור )נ. 1936(

פושטת יד / 1976 / פסל ברונזה / גובה: 38 ס"מ / חתום וממוספר 
4/9

פתיחה: $550

568. Ilana Gur (b. 1936)

Beggar / 1976 / Bronze sculpture / Height: 38 cm / 
Signed and numbered 4/9

Opening price: $550

569. יעקב לוצ'אנסקי )1876-1978(

נגן גיטרה / פסל ברונזה, על בסיס שיש / גובה: 30 ס"מ / חתום

פתיחה: $800

569. Jacob Loutchansky (1876-1978)

Guitar Player / Bronze sculpture, on marble base / 
Height: 30 cm / Signed

Opening price: $800

568

569
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570. עמוס קינן )1927-2009(

יפו / 2004 / צבע מים על נייר / 73.5X55.5 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $300

570. Amos Keinan (1927-2009)

Jaffa / 2004 / Watercolor on paper / 73.5X55.5 cm / 
Signed and dated

Opening price: $300

571. פנחס ליטבינובסקי )1894-1985(

דמויות / טכניקה מעורבת על נייר / 26X32.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $250

571. Pinchas Litvinovsky (1894-1985)

Figures / Mixed media on paper / 26X32.5 cm / Signed

Opening price: $250

570571
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572. שלמה )נרוני( נרינסקי )1885-1960(

בתים / שמן על בד / 46X56 ס"מ / חתום

פתיחה: $1000

572. Shlomo (Naroni) Narinski (1885-1960)

Houses / Oil on canvas / 46X56 cm / Signed

Opening price: $1000

573. שלמה )נרוני( נרינסקי )1885-1960(

נוף גלילי / גרפיט על נייר / 62X49 ס"מ / חתום

פתיחה: $400

573. Shlomo (Naroni) Narinski (1885-1960)

Galilee Landscape / Graphite on paper / 62X49 cm / 
Signed

Opening price: $400

572573
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574. מנחם שמי )1897-1951(

ארבעה-עשר מתוים לעיצוב תלבושות עבור המחזה "כתר דוד" 
 / נייר  על  ועפרון  גואש   / בקירוב[   1928[  / "הבימה"  בתיאטרון 
מתוארים  אחד  למעט  כולם   / )בפספרטו(  בקירוב  ס"מ   35X48

ברוסית
רישומים צבעוניים נאים )אינם חתומים(, אשר נוצרו בידי מנחם 
עבור שחקני המחזה  עיצוב תלבושות  על  עבודתו  במהלך  שמי 
והמתארים את גיבורי המחזה:  "הבימה",  דוד" בתיאטרון  "כתר 

אמנון,  אבשלום,  אדוניהו,  שלמה,  אחיתופל,  תמר,  המלך,  דוד 
ואחרים.

– טרגדיה בשלוש מערכות, בבימויו  הצגת הבכורה של המחזה 
של אלכסנדר דיקי ובכיכובם של אהרן מסקין, שמעון פינקל, חנה 

רובינא, רפאל קלצ'קין, ואחרים – התקיימה במאי 1929. 
במהלך שנות ה-30 עסק שמי רבות בעיצוב תלבושות ותפאורות 
הם  שלפנינו  והמתווים  ו"האהל",  "הבימה"  לתיאטראות 
מעבודותיו המוקדמות ביותר בתחום זה. בשנת 1928 נסע שמי 
הללו  התלבושות  עיצוב  על  בתחרות  זכה  שם  לפריז,  לראשונה 

ועל עיצוב התפאורה למחזה "כתר דוד"; זכיה זו היוותה אבן דרך 
יצירת  של  שנים  אחריה  והביאה  לתיאטרון,  שמי  של  בעבודתו 

תלבושות ותפאורות לתיאטרון.
לתיעוד  הישראלי  המרכז  מנהלת  מאת  מקוריות  אישור  מצורף 

אמנויות הבמה. 

פתיחה: $5000

574a574b574c574d
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the set for the play “Keter David”; winning the 
competition was a mile-stone in Shemi’s work for 
the theater, and was followed by years of designing 
costumes and stage sets for the theater.
Enclosed is an authenticity certificate from the 
director of the Israeli Center for documentation of 
stage arts.

Opening price: $5000

Amnon, and others. The premiere of the play – 
tragedy in three acts, directed by Alexander Diki, and 
with actors Aharon Meskin, Shimon Finkel, Hanna 
Rovina, Raphael Klachkin, and others – was held in 
May 1929.
During the 1930s Shemi was much involved in 
designing theater costumes for “Habima” and 
“HaOhel” theaters, and the sketches presented here 
are of his earliest works in this area. In 1928 Shemi 
went for the first time to Paris, where he won a prize 
in a competition of costume design for designing 

574. Menachem Shemi (1897-1951)

Fourteen costume design sketches for the play "Keter 
David" in "Habima" theater / [ca.1928] / Gouache and 
pencil on paper / ca. 35X48 cm (passé par-tout) / All 
except for one are titled in Russian
Nice drawings in color (not signed), created by 
Menachem Shemi while he worked as a costume 
designer for the play "Keter David" in "Habima" 
theater, depicting the play's heroes: King David, 
Tamar, Ahitophel, King Salomon, Adonijah, Absalom, 

574e574f574g A photograph from the play / תצלום מההצגה
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575. יגאל תומרקין )נ. 1933(
דמות / ]שנות ה-50[ / פסל ברזל / גובה: 32 ס"מ

מקור: אוסף חיים חפר

פתיחה: $1000

575. Yigal Tumarkin (b.1933)

Figure / [1950s] / Iron sculpture / Height: 32 cm
From the collection of Haim Hefer

Opening price: $1000

576. יגאל תומרקין )נ. 1933(

חמישה הדפסים ורישום.
1-5. חמישה הדפסים; ביניהם שני הדפסי משי איכותיים בשילוב 
עלי זהב / 42X59 ס"מ עד 59X85 ס"מ בקירוב / חתומים / ארבעה 
שניים  חפר;  לחיים  מוקדשים  שניים  ה-60(;  )שנות  מתוארכים 

ממוספרים 69/100
6. ללא כותרת / רישום דיו על נייר / 44X33 ס"מ בקירוב / חתום

מקור: אוסף חיים חפר

פתיחה: $300

576. Yigal Tumarkin (b.1933)

Five prints and a drawing.
1-5. Five prints; two silk prints of good quality with 
gold leaf / ca. 42X59 cm to 59X85 cm / Signed / Four 
dated (1960s); two dedicated to Haim Hefer; two 
numbered 69/100
6. Untitled / Ink drawing on paper / Ca. 44X33 cm / 
Signed
From the collection of Haim Hefer 

Opening price: $300

576b 575576a
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577. אברהם אופק )1935-1990(

שמחה כנענית רגילה / 1983 / גרפיט על נייר / 49.5X72 ס"מ / חתום, מתואר ומתוארך
פועלים,  ספרית  הוצאת  עפרת.  גדעון   ,"1965-1986 עבודות  אופק,  אברהם  "בית,  ספרות: 

]1987[. עמ' 155 )מצולם(. 

פתיחה: $500

577. Avraham Ofek (1935-1990)

Common Canaanite Celebration / 1983 / Graphite on paper / 49.5X72 cm / 
Signed, titled and dated
Literature: "Bayit, Avraham Ofek, Works 1965-1986", Gideon Ofrat. Sifriyat 
HaPoalim publishing [1987]. P. 155 (photo).

Opening price: $500

577

578

579
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578. אברהם אופק )1935-1990(

ללא כותרת / דיו וגואש על נייר / 57X42.5 ס"מ בקירוב / חתום

פתיחה: $400

578. Avraham Ofek (1935-1990)

Untitled / Ink and Gouache on paper / ca.57X42.5 cm 
/ Signed

Opening price: $400

579. אברהם אופק )1935-1990(

דמויות וכלב / פחם וגרפיט על נייר / 48X35 ס"מ / חתום

פתיחה: $300

579. Avraham Ofek (1935-1990)

Figures and a Dog / Charcoal and graphite on paper / 
48X35 cm / Signed

Opening price: $300

580. אברהם אופק )1935-1990(

דמות / גואש על נייר / 35X34.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $300

580. Avraham Ofek (1935-1990)

Figure / Gouache on paper / 35X34.5 cm / Signed

Opening price: $300

581. מרסל ינקו )1895-1984(

ללא כותרת / 1967 / קולאז' / 23X20 ס"מ / חתום ומתוארך
מקור: אוסף חיים חפר

פתיחה: $300

581. Marcel Janco (1895-1984)

Untitled / 1967 / Collage / 23X20 cm / Signed and dated
From the collection of Haim Hefer

Opening price: $300

580581
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582. אסימוני נייר ואסימון פליז מהמושבה זכרון יעקב

שלשתם  על  יעקב.  זכרון  המושבה  נייר,  אסימוני  שלושה   .1-3
מספר  נושאים  ושלושתם   Zicron-Jacob הכיתוב  נדפס 
חותמות:  "]ו[עד  נושאים  שניים  יד(.  )בכתב  וחתימה  סידורי 
בגודל  שניים  )חלקיות(.  יעקב"  זכרון  "מושבה  המושב----", 
)כתמים, קמטים   VG-F מצב  ס"מ.   3X4 בגודל  אחד  ס"מ,   3.2X3

ובלאי(. 
אנשי  לשימוש  מטליק(,  או  )פיאסטר   1 בערך  פליז  אסימון   .4
 Zichron" :המושבה זכרון יעקב. הוטבע בפריז בשנת 1885. פנים

 .Good :וערכו. גב: "זכרון יעקב". קוטר: 25 מ"מ. מצב "Jacob
לנמען  נשלח  אשר  מכתב  אל  צורפו  הנ"ל  האסימונים  ארבעת 
עם  יחד  לפנינו  הנמצא  מהמכתב,   .1924 בפברואר  בירושלים 
האסימונים, עולה מידע מעניין בנוגע למהותם: אסימונים אלה 
נקראו Saghtuts והיו בעלי ערך של 2.5 פארה או 1/16 פיאסטר. 
לדברי הכותב, מקורם במרתפי היין של יקבי זכרון יעקב. בהמשך 
המכתב מספר הכותב על יחסו של ועד המושבה לאסימונים אלה 
 H. G. ולמעמדם החוקי בתור תחליפי-כסף. המכתב נשלח מאת

Lauft )?(, ת.ד. 248 ירושלים, אל מר הימן. 
נוספים(  עותקים  על  לנו  ידוע  )לא  נדירים  הללו  הנייר  אסימוני 
וטיבם ומהותם טרם נחקרו והובהרו די הצורך. המכתב שלפנינו 

הנו אחד ממקורות המידע היחידים אודותם. 

 :information is gathered from the letter (enclosed)פתיחה: $20,000
The tokens were called Saghtuts and had the value 
of 2.5 Para or 1/16 Piaster. The writer claims that their 
origin is in the wine cellars of Zichron Ya’akov. Further 
in the letter, the writer tells about the attitude of the 
Moshava committee to these tokens and their legal 
status as money substitutes. The letter was sent by 
H.G. Lauft (?), P.O.Box 248 Jerusalem, to Mr. Heyman.
The paper tokens are rare (additional copies are 
unknown to us) and their nature has not been 
sufficiently studied. The letter presented here is one 
of the only sources of information regarding these 
tokens.

Opening price: $20,000

582. Paper Tokens and a Brass Token – Zichron 
Ya'akov

1-3. Three paper tokens, Zichron Ya'akov. Printed 
on the three is the inscription: Zicron Jacob, and 
the three bear a serial number and a signature (by 
hand). Two bear ink stamps: "[V]a'ad hamoshav---", 
"moshava zichron ya'akov" (partial). Two: 3.2X3 cm, 
one: 3X4 cm. Condition: VG-F (stains, creases and wear).
4. Brass token in the value of 1 (Piaster or Metlik), for 
use by Zichron Ya'akov inhabitants. Minted in Paris 
in 1885. Obverse: "Zichron Jacob" and denomination. 
Reverse: "יעקב  :Diameter: 25 mm. Condition ."זכרון 
Good.
The four tokens, were attached to a letter sent to an 
addressee in Jerusalem in February 1924. The following

Ephemera, Numismatics and Objectsאפמרה, נומיסמטיקה וחפצים
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583. אוסף חותמות ותויות נייר יהודיות

ישראל,  וארץ  גרמניה  הונגריה,  פולין,  נייר.  ותויות  חותמות   84
של  הראשונה  המחצית  עד  ה-19  המאה  של  השניה  ]המחצית 

המאה ה-20[.
יהודיות, בתי-כנסת, מוסדות  נייר של קהילות  ותויות  חותמות 
העולם  מלחמת  מתקופת  תויות  ביניהן  יהודיים.  וארגונים 
כשרות,  תויות  יהודיים(,  לחיילים  סיוע  ארגוני  )של  הראשונה 
חותמות  או  )להדבקה(  וצבעוניות  מעוצבות  תויות  חלקן  ועוד; 

עם מוטיבים גרפיים יהודיים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

583. Collection of Jewish Ink-Stamps and Paper 
Labels

84 ink-stamps and paper labels. Poland, Hungary, 
Germany and Eretz Israel, [second half of 19th century 
through first half of 20th century].
Ink-stamps and paper labels of Jewish congregations, 
synagogues, Jewish institutes and organizations. 
Including labels from WW I (relief societies for Jewish 
soldiers), Kashrut labels, and more; some are colorful 
designed labels (for pasting) or ink-stamps with 
Jewish graphic motifs. Size and condition varies.

Opening price: $300

584. שלושה פריטי "אפמרה" – כרטיסים וקבלות

מטעם  מצות[,  חלוקת  Mazzoth-Bezugskarte .1 ]כרטיס 
מילוי  )עם  מודפס  כרטיס   .1918 וינה,  בוינה.  היהודית  הקהילה 

פרטים בכתב-יד(, לקבלת שלושה ק"ג מצות.
הדדית  לעזרה  רוסיה  יהודי  "הסתדרות  מטעם  חבר,  כרטיס   .2
אהרונוביץ'  לדוד  ניתן   .1923 )איסטנבול(,  קושטא  בקושטא". 
פרדקין. כרטיס מודפס ברוסית. פרטי בעל הכרטיס נוספו בכתב-
הארגון  וחותמות  הארגון  ומזכיר  ראש  יושב  חתימות  עם  יד. 

)רוסית ועברית(.
3. קבלה. ]אירופה[, שנות ה-30 של המאה ה-19. נדפסה על נייר 

תכלכל )עם תוספות בכתב-יד(. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

584. Three Ephemera Items – Tickets and Receipts

1. Mazzoth-Bezugskarte [Matzzot Distribution Card], 
on behalf of the Vienna Jewish Community. Vienna, 
1918. Printed card (with details filled out by hand), 
for three kilograms of Mattzoth.
2. Member card, on behalf of the "Union of Russian 
Jews for Mutual Aid in Kushta". Kushta (Istanbul), 
1923. Granted to David Aharonovich Fredkin. A card 
printed in Russian. Details of card holder added by 
hand. Signed by the chairman and secretary of 
the organization and including ink stamps of the 
organization (Russian and Hebrew).
3. Receipt. [Europe], 1830s. Printed on blueish paper 
(with additions by hand).
Sizes and conditions vary.

Opening price: $350

584

583a

583b
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586. Collection of Public Transportation Tickets – 
Cardboard Tokens – Magen David Adom

Sixty-five cardboard tokens worth 5 Pruta each, 
"Good for a ride" with the companies "Dan" and 
"Eshed". Tel-Aviv and Haifa, [1950s].
During the years 1953-1955 there was a serious 
shortage of metal coins of less than 10 Pruta; the coins 
of 1 and 5 Pruta, minted in 1949, slowly disappeared 
and were not sufficient for the needs of the growing 
population. The transportation companies, which 
needed "small change" for purchase of tickets, issued 
tokens during the 1950s. Tickets which were not used 
as tokens were donated to "Magen David Adom". 
4X3 cm. Condition varies. Wear.
See: Stahl, Zvi: The History of Public Transportation 
in Palestine,  Reflected on Fare Tickets (1995), pp. 
127-128.

Opening price: $250

דוד  מגן   - - אסימוני-קרטון  כרטיסי-נסיעה  אוסף   .586
אדום

בשירותי  לנסיעה"  "טוב  פרוטה,   5 בערך  קרטון  אסימוני   65
חברות "דן" ו"א.ש.ד". תל-אביב וחיפה, ]שנות ה-50[. 

מתכת  במטבעות  חמור  מחסור  בארץ  נוצר   1953-1955 בשנים 
שערכם פחות מערך 10 פרוטות; המטבעות הקטנים של 1 ושל 
הספיקו  שלא  או  ונעלמו  אזלו   1949 בשנת  שנטבעו  פרוטה   5
שהזדקקו  התחבורה,  חברות  וגדלה.  ההולכת  האוכלוסיה  עבור 
במיוחד ל"כסף קטן" כמתן עודף בשעת כרטיסי הנסיעה, הנפיקו 
שימשו  שלא  כרטיסים  ה-50.  שנות  במהלך  אלה  אסימונים 
כאסימונים, תמורתם נתרמה לטובת "מגן דוד אדום". 4X3 ס"מ. 

מצב משתנה. בלאי.
בארץ-ישראל  הציבורית  התחבורה  תולדות  צבי:  שטאל,  ראה: 

בראי כרטיסי נסיעה )1995(, עמ' 127-128. 

פתיחה: $250

585. לקט תוי-ספר

65 תוי-ספר. ארץ ישראל ואירופה, המאה ה-20.
ברבים מהתוים שלפנינו מופיעים מוטיבים יהודיים, או שבעליהם 
במספר  מופיעים  חלקם  משתנים.  ומצב  גודל  יהודי.  ממוצא 

עותקים. 

פתיחה: $250

585. Collection of Ex–Libris 

65 ex-libris (bookplates). Eretz Israel and Europe, 20th 

century.
Jewish motifs appear in many of the bookplates, and 
others apparently belonged to Jews. Size and condition 
varies. Some appear in several copies.

Opening price: $250

585

586a586b
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588. Turkish Banknote – 5 Livres, 1918

Banknote in the value of 5 Livres, Ottoman Empire 
(Turkey). 1918 (AH1334). 
PMG VF 25 Net.

Opening price: $250

588. שטר טורקי - 5 ליברה, 1918

שטר בערך 5 ליברה )Livres(, האימפריה העות'מנית )טורקיה(. 
 .)AH1334( 1918

 .PMG VF 25 Net מדורג

פתיחה: $250

587. אוסף כרטיסי נסיעה

21 כרטיסים וכרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית בארץ ישראל, 
]שנות ה-40-50 בקירוב[.

ביניהם, כרטיסים וכרטיסיות של קואופרטיב שרות מכוניות בת-
גלים-חיפה, שרות מכוניות הר הכרמל ואחוזה, שרות עמק הירדן, 

אחוד-רגב, המקשר, שחר, המעביר, ועוד. גודל ומצב משתנים.  

פתיחה: $250

587. Collection of Public Transportation Tickets

21 tickets for public transportation in Eretz Israel, 
[ca.1940s-50s].
Including, tickets of cooperative "Sherut mechoniyot 
Bat-Galim-Haifa", "Sherut mechoniyot Har HaCarmel 
veAhuza", "Sherut Emek HaYarden", "Ichud-Regev", 
"HaMekasher", "Shachar", "HaMa'avir", and more. 
Size and condition varies.

Opening price: $250

587

588
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589. חמשה פונטים פלשתינאיים – המנדט הבריטי בארץ 
ישראל, 1927

שטר בערך חמשה פונטים פלשתינאיים מתקופת המנדט הבריטי 
בארץ ישראל, 1927. 

נדיר. כעשרה עותקים בלבד ידועים בעולם.
ללא  קמטים.  מעט  חיים.  בצבעים  יפה,  שטר  ס"מ.   19.1X10.2
 Pick 8a; Dabbah, p.( טיפול  סימני  וללא  חורים  ללא  קרעים, 

 .)137
 .VF-XF סולידי עד  VF + מצב

פתיחה: $40,000

589. Five Palestine Pounds – British Mandate in 
Eretz Israel, 1927

Banknote in the value of Five Palestine Pounds from 
the British Mandate period in Eretz Israel, 1927
Rare. Only about ten copies are known worldwide.
19.1X10.2 cm. A nice banknote, in lively colors. Minor 
creases. No tears, no pinholes, no signs of treatment (Pick 
8a; Dabbah, p. 137).
Solid VF + to VF-XF.

Opening price: $40,000
589
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591. שטר 500 מיל, 1939

בארץ  הבריטי  המנדט  מתקופת  מיל,  מאות  חמש  בערך  שטר 
ישראל, 20 באפריל 1939. 

מדורג PCGS VG 10 )משומש(.

פתיחה: $350

591. 500 Mils Banknote, 1939

Five Hundred Mils banknote, from the British Mandate 
in Eretz Israel, April 20,1939.
PCGS VG 10 (used).

Opening price: $350

590. Five Palestine Pounds Banknote, 1939

Banknote in the value of five Palestine pounds, 
from the British Mandate period in Eretz Israel, April 
20,1939.
PMG VF 25 Net.

Opening price: $1200

590. שטר חמישה פונטים פלשתינאיים, 1939

המנדט  מתקופת  פלשתינאיים,  פונטים  חמישה  בערך  שטר 
הבריטי בארץ ישראל, 20 באפריל 1939. 

.PMG VF 25 Net :מדורג

פתיחה: $1200

590

591
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592. חוברת "דוגמאות" - שטרות בנק אנגלו-פלשתינה, 1948

"דוגמאות של שטרי-הבנק", מחלקת ההוצאה של בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ, 1948. 
חוברת רשמית אשר הוענקה לנכבדי מדינת ישראל, מטעם בנק אנגלו-פלשתינה.

על דפיה מודבקים שטרות "דוגמה" )Specimen( בערכים 500 מיל, לירה אחת, 5 לירות, 10 לירות 
ו-50 לירות. נקבי ביטול בכל השטרות. חוברת 19X30.5 ס"מ, עם פגמים קלים. השטרות במצב טוב. 

נדיר. ידועים עותקים ספורים בלבד. 

פתיחה: $7500

592. "Specimen" Booklet – Banknotes of Anglo-Palestine Bank, 1948

"Specimen of bank's banknotes", Anglo-Palestine Bank Ltd., 1948. 
Official booklet presented to State of Israel dignitaries on behalf of Anglo-Palestine 
Bank. On its pages appear "Specimen" banknotes in the value of 500 Mils, One 
Lira, 5 Lirot, 10 Lirot and 50 Lirot. Perforated holes on all of the banknotes. Booklet: 
19X30.5 cm, minor damages. Banknotes in good condition.
Rare. Several copies only are known.

Opening price: $7500

592a

592b
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593. Bank Leumi – Complete Series of Specimen Banknotes, 1952

Bank Leumi, complete series of Specimen banknotes, 1952.
Five banknotes: 500 Prutah, One Lira, 5 Lirot, 10 Lirot and 50 Lirot. Perforated holes 
on all of the banknotes. All numbered 000000. 
Condition: XF-XF+. One or two folds to each banknote. Some dirt to 500 Pruta banknote.
Rare.

Opening price: $2500

593. בנק לאומי - סדרה מלאה של שטרות "דוגמה", 1952

 .1952 ,)Specimen( "בנק לאומי, סדרה מלאה של שטרות "דוגמה
חמישה שטרות: 500 פרוטה, לירה אחת, 5 לירות, 10 לירות ו-50 לירות. נקבי ביטול בכל השטרות. 

כולם עם המספר 000000. 
מצב: +XF-XF. עם קיפול אחד או שניים בכל אחד מן השטרות. מעט לכלוך בשטר ה-500 פרוטה.

נדיר. 

פתיחה: $2500

593
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595. בנק ישראל - סדרה מלאה של שטרות "דוגמה", 1958

 .1958 ,)Specimen( "בנק ישראל, סדרה מלאה של שטרות "דוגמה
חמישה שטרות: חצי לירה, לירה אחת, 5 לירות, 10 לירות ו-50 לירות.

מצב משתנה. שטרות החצי לירה והלירה במצב כמעט חדש )+AU(; שטר ה-5 לירות במצב חדש; 
.)VF( עם נקבי ביטול; שטר ה-50 לירות במצב בינוני ,)UNC( שטר ה-10 לירות במצב חדש

פתיחה: $1600

595. Bank of Israel – Complete Series of Specimen Banknotes, 1958

Bank of Israel, complete series of Specimen banknotes, 1958.
Five banknotes: Half a Lira, One Lira, 5 Lirot, 10 Lirot and 50 Lirot.
Condition varies. Banknotes of half a Lira and One Lira in almost new condition (AU+); 5 
Lirot banknote in new condition; 10 Lirot banknote in new condition (UNC), with perforated 
holes; 50 Lirot banknote in fair condition (VF).

Opening price: $1600

594. בנק ישראל - סדרה מלאה של שטרות "דוגמה", 1955

 .1955 ,)Specimen( "בנק ישראל, סדרה מלאה של שטרות "דוגמה
חמישה שטרות: 500 פרוטה, לירה אחת, 5 לירות, 10 לירות ו-50 לירות. כולם ממוספרים 97, מאותו 

סט. 
 .UNC :מצב

פתיחה: $1600

594. Bank of Israel – Complete Series of Specimen Banknotes, 1955

Bank of Israel, complete series of Specimen banknotes, 1955.
Five banknotes: 500 Pruta, one Lira, 5 Lirot, 10 Lirot and 50 Lirot. All are numbered 
97, from the same set. 
Condition: UNC.

Opening price: $1600

594595
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597. שתי מדליות זהב - עשור לבנק ישראל / מדלית רוטשילד

1. מדליית זהב, הונפקה לרגל עשר שנים לבנק ישראל תשט"ו-תשכ"ה 1954-1964. פנים: סמל המדינה, חמישים 
לירות ישראליות וציון השנה "תשכ"ה 1964". גב: צמד קרני שפע, והכיתוב "עשר שנים לבנק ישראל". קוטר: 27 

מ"מ. משקל: 13.34 גרם.
2. מדליית זהב, מדלית זיכרון ממלכתית, תשכ"ו, לכבוד משפחת רוטשילד. פנים: שני מדליונים, דיוקניהם של הברון 
ג'יימס, הכיתוב "אדמונד דה רוטשילד אבי הישוב ובנו ג'יימס בונה משכן הכנסת", עם תרגום  רוטשילד ושל בנו 
באנגלית. גב: שלוש קבוצות של דמויות המסמלות את המפעלים העיקריים של משפחת רוטשילד בארץ ומעליהן 

– משכן הכנסת. חתימת האמן פ. וינצ'ה בעברית ואנגלית. קוטר: 35 מ"מ. משקל: 30 גרם.

פתיחה: $1100

597. Two Gold Medals – Tenth Anniversary of the Bank of Israel / Rothschild Medal

1. Gold medal, minted to commemorate the tenth anniversary of the Bank of Israel 1954-1964.
Obverse: State emblem, Fifty Israeli Lirot and the year: "1964".
Reverse: two cornucopias, inscribed "Ten Years to the Bank of Israel". Diameter: 27 mm, weight: 
13.34 grams.
2. Gold medal, state commemorative medal, 1965, in honor of the Rothschild family.
Obverse: two medallions, portraits of Baron Rothschild and his son James, inscribed "Edmund 
de Rothschild father of the Yishuv and his son James who gave the Knesset its home" with 
translation into English.
Reverse: three groups of figures symbolizing the main enterprises of the Rothschild family in 
Israel and above them – the Knesset. Signed by the artist P. Vincze in Hebrew and in English. 
Diameter: 35 mm. Weight: 30 grams.

Opening price: $1100

596. שטר 50 לירות, 1968

שטר "דוגמה" )Specimen( בערך 50 לירות ישראליות, 1968, "ויצמן". 
. AU "Net" .מצב כמעט חדש, עם חירורי ביטול וחתימה

פתיחה: $800

596. 50 Lirot Banknote, 1968

Israel "Specimen" banknote in the value of 50 Israeli Lirot, 1968, 
"Weizmann".
Almost new, with perforated holes and signature. AU "Net".

Opening price: $800

596

597
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599. Two Gold Medals – Jerusalem, 1966–1968

1. State gold medal, numbered, Jerusalem, 1966. 
Minted in honor of the city of Jerusalem, prior to the 
Six Day War.
Obverse: inscription "Mountains round about 
Jerusalem" in Hebrew and English.
Reverse: "Bar Kochba Coin of Jerusalem, 133 CE." 
In Hebrew and English. Diameter: 35 mm. Weight: 29 
grams.
2. Gold medal, Jerusalem coin, minted on the 20th 

Independence Day, 1968.
Obverse: 100 Israeli Lirot, 1968. Reverse: panorama 
of reunified Jerusalem and state emblem. Inscription: 
"20th year of the State of Israel". Diameter: 33 mm. 
Weight: 25 grams.

Opening price: $1300

599. שתי מדליות זהב – ירושלים, 1966-1968

1. מדליית זהב ממלכתית ממוספרת, ירושלים תשכ"ו. הונפקה 
לכבוד העיר ירושלים, לפני מלחמת ששת הימים. פנים: הכתובת 
בר- "מטבע  גב:  ובאנגלית.  בעברית  לה"  סביב  הרים  "ירושלים 
מ"מ.   35 קוטר:  ובאנגלית.  בעברית  תתצ"ג"  ג'  ירושלם.  כוכבא 

משקל: 29 גרם.
העצמאות  יום  לרגל  הונפקה  ירושלים,  מטבע  זהב,  מדליית   .2
ישראליות, תשכ"ח  לירות   100 פנים:   .1968 כ' למדינה, תשכ"ח 
כיתוב  המדינה,  וסמל  ירושלים השלמה,  של  פנורמה  גב:   .1968

"שנת כ' למדינת ישראל. קוטר: 33 מ"מ. משקל: 25 גרם.

פתיחה: $1300 598. שתי מדליות זהב - חיים ויצמן

שתי מדליות זהב, לזכרו של חיים וייצמן, במלאת עשור לפטירתו. 
"תשי"ג-תשכ"ג,  והשנים  המטבע,  ערך  המדינה,  סמל  פנים: 
1952-1962". גב: דיוקן חיים ויצמן, סמל המדינה, וכיתוב "חיים 

וייצמן". 
1 - קוטר: 33 מ"מ, משקל: 26.6 גרם. 2 – 27 מ"מ, משקל: 13.3 

גרם. מארז מקורי.

פתיחה: $1200

598. Two Gold Medals – Chaim Weizmann

Two gold medals, commemorating the tenth 
anniversary of the death of Chaim Weizmann .
Obverse: state emblem, value and "1952-1962".
Reverse: portrait of Chaim Weizmann, state emblem 
and inscription "Chaim Weizmann". 
1- diameter: 33 mm, weight: 26.6 grams. 2- 27 mm, 
weight: 13.3 grams. Original case.

Opening price: $1200

598

599
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601. Two Gold Medals – Victory Coin / Peace Coin

1. Gold medal, Victory coin, 1967. Issued to mark the 
victory in the Six Day War.
Obverse: Emblem of IDF, 100 Israeli Lirot, and "Israel".
Reverse: The Western Wall and date of its restoration 
to Jewish worship "28th day of Iyar, 1967". Diameter: 
33 mm, weight: 26.68 grams. Original case.
2. Gold medal, Peace coin, Israel's 21st Anniversary 
of Independence, 1969. Memorial coin dedicated to 
Jewish soldiers whose burial place remains unknown.
Obverse: Hebrew letters "Shalom", and the value 100 
Israeli Lirot, 1969. Reverse: Inscription "And no-one 
knew his burial place". Diameter: 33 mm, weight: 24.9 
grams. Original case.

Opening price: $1300

601. שתי מדליות זהב - מטבע הנצחון / מטבע שלום

לרגל  הונפקה   .1967 תשכ"ז  הניצחון,  מטבע  זהב,  מדליית   .1
לירות   100 צה"ל,  סמל  פנים:  הימים.  ששת  במלחמת  הנצחון 
"יום  ותאריך שחרורו  הכותל המערבי  גב:  ו"ישראל"  ישראליות, 
קוטר: 33 מ"מ, משקל: 26.68 גרם.  כ"ח באייר התשכ"ז, 1967". 

מארז מקורי.
2. מדליית זהב, מטבע שלום, לרגל חגיגות יום העצמאות ה-כ"א 
ללוחמים  מוקדשת  המדליה   .1969 תשכ"ט  ישראל,  למדינת 
שנפלו ומקום קבורתם לא נודעו. פנים: אותיות "שלום", מסביב 
100 לירות ישראליות, תשכ"ט 1969. גב: הכיתוב "ולא ידע איש 

את קבורתו". קוטר: 33 מ"מ. משקל: 24.9 גרם. מארז מקורי.

פתיחה: $1300

600. שלוש מדליות זהב - 25 שנים למדינה

סט שלוש מדליות זהב, שהונפקו לרגל חגיגות 25 שנים למדינת 
וחמש. העשרים  שנת  חגיגות  של  הרשמי  הסמל  פנים:  ישראל. 
גב: שנים עשר המזלות, מתוך הפסיפס שנתגלה ברצפת בית-

הכנסת מהמאה השישית בחפירות בית-אלפא. 
1 - קוטר: 33 מ"מ, משקל: 26.9 גרם.  2 – 27 מ"מ, משקל: 13.5 
גרם. 3 - 22 מ"מ, משקל: 7 גרם. נתונות בקופסת עץ מקורית, 

עם סמל מדינת ישראל.

פתיחה: $1200

600. Three Gold Medals – State of Israel's 25th 

Anniversary

Set of three gold medals, minted in honor of the 25th 

anniversary of the State of Israel.
Obverse: official emblem of the 25th anniversary. 
Reverse: 12 signs of the Zodiac from the mosaic floor 
of the 6th century synagogue in Beth Alpha.
1- diameter: 33 mm, weight: 26.9 grams. 2- 27 mm, 
weight: 13.5 grams. 3- 22 mm, weight: 7 grams. Placed in 
original wooden box with state emblem.

Opening price: $1200

600

601
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603. שתי מדליות יום העצמאות ה-25 - זהב ופלטינה, 
1973

1. מדליה ממלכתית ממוספרת, מפלטינה טהורה, לרגל חגיגות 
25 שנים למדינת ישראל. פנים: הסמל הרשמי של חגיגות שנת 
העשרים וחמש . גב: שנים עשר המזלות, מתוך הפסיפס שנתגלה 
בית-אלפא.  בחפירות  השישית  מהמאה  בית-הכנסת  ברצפת 
עם  מקורית,  בקופסה  נתונה  גרם.   31 משקל:  מ"מ,   35 קוטר: 

תעודה ממוספרת מהחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות.
2. מדליית זהב, לרגל חגיגות 25 שנים למדינת ישראל. פנים: סמל 
המדינה והכיתוב "תשל"ג 1973 כ"ה שנים למדינת ישראל". גב: 
חלק ממגילת העצמאות. קוטר: 27 מ"מ, משקל: 13.5 גרם. מארז 

מקורי.

פתיחה: $1200

602. ארבע מדליות זהב - עשור לחרות / י"ג שנה למדינת 
ישראל

1. מדליית זהב, עשור לחרות ישראל, תשי"ח 1958. פנים: "עשור 
לחרות ישראל תשי"ח". גב: תעתיק מטבע רומי, בלטינית "יהודה 
קוטר: 27 מ"מ,  השבויה" וכיתוב בעברית "גלתה יהודה תל"א". 

משקל: 14.9 גרם.
2-4. שלוש מדליות זהב, בגדלים שונים, שהונפקו לרגל חגיגות 13 
שנים למדינת ישראל. פנים: נער מניח תפילין והכיתוב "בן שלש 
גב: סמל המדינה, מסביבו  בעברית, ובאנגלית.  למצוות"  עשרה 
ישראל"  למדינת  שנה  "י"ג  ומסביב  השבטים,  סמלי  עשר  שנים 
 27 קוטר:   -  1 באנגלית.  ישראל"  למדינת  ו"בר מצווה  בעברית, 
מ"מ, משקל: 15 גרם. 2 - 22 מ"מ, משקל: 8 גרם. 3 - 19 מ"מ, 

משקל: 5.1 גרם.

פתיחה: $1200

602. Four Gold Medals – “Israel’s Liberation” / 13 
Years of the State of Israel

1. Gold medal, decade of Israel's liberation, 1958.
Obverse: "Decade of Israel's Liberation 1958". Reverse: 
replica of a Roman coin, in Latin "Judea Capta" and 
in Hebrew: "Judea in Exile, 70 CE". Diameter: 27 mm, 
weight: 14.9 grams.
2-4. Three gold medals, in different sizes, minted on 
the occasion of 13 years of the State of Israel.
Obverse: A boy putting on Tefillin and inscription "At 
thirteen for the fulfillment of the Mitzvot" in Hebrew 
and English. Reverse: State emblem and the emblems 
of the Twelve Tribes. Around the rim "Thirteen years 
of the State of Israel" in Hebrew, and "Bar Mitzvah 
of the State of Israel" in English. 1- diameter: 27 mm, 
weight: 15 grams. 2- 22 mm, weight: 8 grams. 3 - 19 mm, 
weight: 5.1 grams. 

Opening price: $1200

602

603
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605. שתי מדליות זהב – בן גוריון / מצדה, 1965-1974

1. מדליית זהב, מטבע זכרון "דוד בן גוריון", תשל"ה 1974. פנים: 
דיוקן  גב:   .1974 ישראליות, תשל"ה  לירות  סמל המדינה, חמש 
של בן-גוריון. קוטר: 35 מ"מ, משקל: 28 גרם. נתונה במארז דמוי 

עור, עם סמל המדינה במרכזה.
 .1965 תשכ"ה  "מצדה",  ממוספרת,  ממלכתית,  זהב  מדליית   .2
פנים: "שנית מצדה לא תפול". גב: תבליט מצדה. קוטר: 27 מ"מ, 

משקל: 14.9 גרם. 

פתיחה: $1100

605. Two Gold Medals – Ben-Gurion / Masada, 
1965-1974

1. Gold medal, "David Ben-Gurion" commemorative 
medal, 1974. Obverse: Israeli State emblem, Five 
Israeli Lirot, 1974. Reverse: Portrait of Ben-Gurion.
Diameter: 35 mm, weight: 28 grams. Contained in a 
leather-like case, with state emblem in its center.
2. State gold medal, numbered, "Masada", 1965. 
Obverse "Masada shall not Fall Again". Reverse: 
Relief – Masada. Diameter: 27 mm, weight: 14.9 grams.

Opening price: $1100

604. Three Gold Medals – Pilgrims / El-Al / Herzl, 
1960-1977

1. Day of Independence gold medal, 1960. Twelve 
years of the State of Israel.
Obverse: State emblem, surrounded by "Twenty Israeli 
Lirot", on the bottom 1860-1960. Reverse: Herzl's 
portrait, state emblem. Diameter: 22 mm, weight: 7.9 
grams.
2. Numbered gold medal, commemorating twenty 
years of El-Al Airlines, 1977.
Obverse: a dove. Reverse: Twenty two letters of the 
Aleph-Beth freely designed. Diameter: 35 mm, weight: 
30 grams.
3. Numbered gold medal, in honor of pilgrims, 1964.
Obverse: relief of Eretz Israel inspired by ancient 
maps, inscribed “Terra Sancta”.
Reverse: “Love thy neighbor as thyself” in Hebrew, 
French and English. Diameter: 35 mm, weight: 29 grams.

Opening price: $1800

603. Two Medals – 25th Independence Day – Gold 
and Platinum, 1973

1. Numbered state medal, platinum, commemorating 
25 years of the State of Israel.
Obverse: official emblem of the 25th anniversary 
observance. Reverse: Twelve signs of the Zodiac out of 
the 6th century mosaic floor discovered in Beit Alpha. 
Diameter: 35 mm, weight: 31 grams.
2. Gold medal, commemorating 25 years of the State 
of Israel.
Obverse: State emblem and inscription "1973 Israel's 
25th Anniversary". Reverse: part of Israel's Declaration 
of Independence Scroll. Diameter: 27 cm, weight: 13.5 
grams. Original case.

Opening price: $1200

הרצל,   / על  אל   / צליינים   – זהב  מדליות  שלוש   .604
1960-1977

1. מדליית זהב לרגל יום העצמאות, תש"ך 1960. י"ב שנה למדינת 
ישראליות,  לירות  עשרים  מסביב  המדינה.  סמל  פנים:  ישראל. 
ולמטה השנים "תר"ך-תש"ך, 1860-1960. גב: דיוקנו של הרצל, 

סמל המדינה. קוטר: 22 מ"מ, משקל: 7.9 גרם.
לרגל עשרים שנה לחברת התעופה  זהב ממוספרת,  2. מדליית 
אל על, תשל"ח 1977. פנים: יונה עם כנפיים פרושות. גב: עשרים 
ושתים אותיות האלף-בית מסוגננות בצורה חופשית. קוטר: 35 

מ"מ, משקל: 30 גרם.
הצליינים,  של  לכבודם  ממוספרת,  ממלכתית  זהב  מדליית   .3
תשכ"ד 1964. פנים: תבליט ארץ ישראל בסגנון המפות העתיקות, 
עם המילים "terra sancta". גב: "ואהבת לרעך כמוך" בעברית, 

צרפתית ואנגלית. קוטר: 35 מ"מ, משקל: 29 גרם.

פתיחה: $1800
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607. כד - קרמיקה ארמנית 

כד עם עיטורים צמחיים, ]תוצרת דוד אוהנסיאן?[.
חמר צבוע ומזוגג. חתום: "13" )?(. 

מעוטר בכחול, אדום, טורקיז וירוק. 
בצבע ובזיגוג בתחתית  קילופים  ס"מ. שיקום בשפה.   22 גובה: 

ובחלקו הפנימי. 

פתיחה: $550

607. Vase – Armenian Ceramics

Vase with vegetal decorations, [made by David 
Ohannessian?].
Painted and glazed clay. Marked: "13" (?).
Decorated in blue, red, turquoise and green.
Height: 22 cm. Restored rim. Flaking of paint and glaze at 
base and inner part.

Opening price: $550

606. ארבעה כלים – קרמיקה ארמנית

ארבעה כלי קרמיקה ארמנית, תוצרת דוד אוהניסיאן. 
1. כד. חתום: "o" ואות ארמנית. גובה: 14 ס"מ.
2. כד. חתום: "f" ואות ארמנית. גובה: 11 ס"מ.

3. כד. חתום: "o" וחתימה נוספת. גובה: 10 ס"מ.
4. קערית. חתום: "Palestine" וחתימות נוספות. קוטר: 14 ס"מ. 

שבורה ומודבקת.

פתיחה: $850

606. Four Vessels – Armenian Ceramics

Four Armenian ceramic vessels, made by David 
Ohannessian.
1. Vase. Marked: "0" and an Armenian character. 
Height: 14 cm.
2. Vase. Marked: "f" and an Armenian character. 
Height: 11 cm.
3. Vase. Marked: "O" and an additional mark. Height: 
10 cm.
4. Small bowl. Marked: "Palestine" and additional 
marks. Diameter: 14 cm. Broken and glued. 

Opening price: $850

606
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609. שתי כיפות רקומות – דרום הר חברון

שתי כיפות רקומות. ]דרום הר חברון, המחצית הראשונה של שנות ה-20[. 
כיפות מחודדות, רקומות בחוטים צבעוניים, בדגמים גיאומטריים. בשולי הכיפות תפורות רצועות בד 

לליפוף, רקומות אף הן. בשולי הרצועות שרוכים עם פונפונים. 
אורך  מצורפים: כיפה וסרט בד רחב, רקומים בשוליים בלבד, אשר נלבשו תחת הכיפות הרקומות. 
הכיפות: כ-15 ס"מ. אורך הרצועות: 60 ס"מ, 100 ס"מ בקירוב )ללא השרוכים(. מצב כללי טוב. פגמים 

ברקמה. קרעים באחת הכיפות.

פתיחה: $250

609. Two Embroidered Caps – Southern Mount Hebron

Two embroidered caps. [Southern Mount Hebron, first half of 20th century].
Pointed caps, embroidered with colorful threads, in geometric patterns. Embroidered 
cloth straps, for wrapping, are attached to the borders. Laces with pompons are 
attached to the edges of the straps.
Enclosed: a cap and a wide cloth ribbon, with embroidered margins, which were 
worn under the embroidered caps. Length of caps: about 15 cm. Length of straps: ca.60 
cm, 100 cm. (without the laces). Overall good condition. Damages to embroidery, Tears to 
one cap.

Opening price: $250

608. שמלה פלשתינאית רקומה – שנות ה-30

שמלה פלשתינאית. ארץ ישראל, ]שנות ה-30[. 
שמלה ארוכה ואיכותית, עם שרוולים מתרחבים בצורת משולש. בד שחור, בשילוב פיסות בד בצבעים 
כתום, אדום וירוק; רקום בחוטים צבעוניים בדוגמאות גיאומטריות ופרחוניות. לצדי מפתח החזה, שני 
שרוכים, מקושטים בשורות חרוזים ופונפונים. אורך: 140 ס"מ. רוחב מירבי: 76 ס"מ. מצב כללי טוב. 

 Threads of Identity, Preserving Palestinian Costume and Heritage, Widad Kamel :ראה
Kawar. עמ' 230-231. 

פתיחה: $1000

608. Embroidered Palestinian Dress – 1930s

Palestinian dress. Eretz Israel, [1930s].
A long dress of good quality, with widening, triangular sleeves. Black fabric 
combined with pieces of orange, red and green fabrics; embroidered with colorful 
threads in geometric and floral patterns. Near the neckline are two laces decorated 
with beads and pompons. Length: 140 cm. Max. width: 76 cm. Overall good condition.
See: Threads of Identity, Preserving Palestinian Costume and Heritage, Widad Kamel 
Kawar. p. 230-231.

Opening price: $1000
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611. משה מונטיפיורי – צלחת זכוכית והדפס

]יובל   The Centenary of Sir Moses Montefiore 1884  .1
 J. דפוס ,V.C. Krauss המאה של סיר משה מונטיפיורי[. הוצאת

Haupt, וינה, 1884. 
ענפים  זר  במרכז  ממוקם  מונטיפיורי  של  דיוקנו  צבעוני.  הדפס 
 Think and" הכיתוב  מופיע  הסרט  על  בסרט;  קשור  ופרחים 
Thank" וכן "ירושלם / דמשק ת"ר / רוסיה תר"ו / רומי תרי"ח 
לטובת  מונטיפיורי  של  פעולות-סיוע  המציין  תרכ"ז",  מורוקו   /
ס"מ   24X33 ה-19.  המאה  במהלך  העולם  ברחבי  היהודי  העם 
בקירוב. נתון בפספרטו ובמסגרת נאה. מעט כתמים וקמטים. לא 

נבדק מחוץ למסגרת. 
Sir Moses Montefiore .2 – צלחת זכוכית עם דיוקנו של משה 
 26.5 קוטר:  מ"ט.  האותיות  מופיעות  דמותו  תחת  מונטיפיורי. 

ס"מ. מצב טוב. מעט שריטות.

פתיחה: $250

610. Charity Box – "Sha'are Zedek" Hospital, 
Jerusalem

Charity (Zedaka) box for collecting donations for 
"Sha'are Zedek" Hospital. Jerusalem, [1920s-30s].
Tin; printing in red and white. Manufacturer: Alfred 
Salzmann.
Front: the inscription "Shaare Zedek Hospital 
Jerusalem" in Hebrew and English and an illustration 
of a nurse and a patient.
Back: Name of manufacturer and "Made in Palestine" 
(Hebrew and English). Hook for hanging. Chains in 
slot for inserting coins. Height: 12 cm, width: 10 cm, 
depth: 4.5 cm. Damaged and bent.

Opening price: $350

610. קופת צדקה - בית חולים "שערי צדק" ירושלים

קופת צדקה לאיסוף תרומות לטובת בית החולים "שערי צדק". 
ירושלים, ]שנות ה-20/30[.

פח; הדפסה בצבעים אדום ולבן. יצרן: אלפרד זלצמן.
חזית: כיתוב "בית החולים הכללי לבני ישראל שערי צדק בעי"הק 
ירושלים תובב"א / Shaare Zedek Hospital Jerusalem" ואיור 
 / ישראל  ארץ  ו"תוצרת  היצרן  שם  גב:  בחולה.  מטפלת  אחות 
)Made in Palestine )Erez Israel". וו לתליה. שרשראות בחריץ 
להכנסת המטבעות. גובה: 12 ס"מ, רוחב: 10 ס"מ, עובי: 4.5 ס"מ. 

פגמים וכיפופים.

פתיחה: $350
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612. Upright Branched Menorah – "Eich Naflu 
Giborim" – Commemorating Jewish Rebels in the 
Hungarian 1848 Revolution

Upright seven branched Menorah. Hungary, [1940?].
Cast bronze.
Decorated with olive branches between the Menorah 
arms. At the center is a memory plaque inscribed: 
Elhullottak Hát a hősök… 1848/49" and inscription in 
Hebrew: "Eich naflu giborim" (How did the mighty 
fall). Above the inscription is an illustration of a 
lion (symbol of might). The reverse side of the plate 
features and embossed decoration of Tablets of the 
Law and a Star of David. At the Menorah's base 
appears the inscription: "Hm. Tábori Rabbinátus" 
[Ministry of Defence, Military Rabbinate]
During the "Spring of Nations" in 1848, the 
"Hungarian Revolt" erupted in Hungary against the 
Austrian Imperial House that ruled Hungary. During 
the revolution, the revolutionists attempted to 
establish a self-governing state but after a number 
of battles with the Austrian army, assisted also by 
the Russian Tsar's army, the revolution was quashed. 
Many Jews who supported the revolutionists were 
killed in these battles. This menorah was made in 
their memory. Height: 24.5 cm.

Opening price: $500

612. מנורת קנים זקופה – "איך נפלו גיבורים" - הנצחה 
למורדים היהודיים במהפכת 1848 בהונגריה

מנורת שבעה קנים זקופה. הונגריה, ]שנות ה-40?[.
ברונזה יצוקה.

עיטור ענפי עץ-זית בין הקנים. במרכז המנורה לוח זכרון ועליו 
וכיתוב   "Elhullottak Hát a hősök… 1848/49…" הכיתוב: 
בעברית: "איך נפלו גבורים", מעל הכיתובים איור אריה )כסמל 
לגבורה(. בצדו השני של הלוח עיטור מובלט של לוחות הברית 
 "Hm. Tábori Rabbinátus" :ומגן-דוד. בבסיס המנורה כתובת
]משרד הבטחון, רבנות צבאית[. במסגרת "אביב העמים" בשנת 
המלוכה  בית  נגד  ההונגרי"  "המרד  בהונגריה  גם  פרץ   1848
המהפכנים  ניסו  המרד  במהלך  בהונגריה.  ששלט  האוסטרי 
להקים מדינה בעלת שלטון עצמי, אולם לאחר שורה של קרבות 
עם הצבא האוסטרי, שהסתייע גם בצבאו של הצאר הרוסי, דוכא 
המרד. בקרבות אלו נהרגו יהודים רבים שתמכו במורדים. מנורה 

זו נעשתה לזכרם. גובה: 24.5 ס"מ.

פתיחה: $500

611. Moses Montefiore – Glass Plate and a Print

1. The Centenary of Sir Moses Montefiore 1884, 
Vienna: V.C. Krauss, J. Haupt printing press, 1884.
Print in color. Montefiore's portrait surrounded by a 
wreath of branches and flowers, bound with a ribbon; 
on the ribbon appears the inscription "Think and 
Thank", and "Jerusalem / Damascus 1840 / Russia 1846 
/ Rome 1858 / Morocco 1867", marking aid-operations 
by Montefiore for the Jewish people throughout the 
world during the 19th century. Ca.24X33 cm. Passé par- 
tout and fine frame. Minor stains and creases. Unexamined 
out of frame.
2. Sir Moses Montefiore – glass plate with a portrait of 
Moses Montefiore. The letters M. T. (Hebrew) appear 
below the portrait. Diameter 26.5 cm. Good condition. 
Minor scratches.

Opening price: $250
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but cannot attend it in person and wish to place an absentee bid or 
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lot/s on behalf of the bidder for the lowest price possible and never for 
more than the maximum amount indicated in the form.
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at the opening price in the event that no other bids on the lot/s were 
placed by other potential buyers. Kedem will do its best to place the bids 
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Bids are in accordance and subject to the conditions of purchase, as 
detailed at “terms of sale” section. 
Bids should be placed according to the following increments.
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 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to 
 cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser with any 
 expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage,sue 
 for compensation, delay the release of the item and add all expenses to the 
 sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ 
 nature, originality and condition. However all information given by “Kedem”, 
 in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated 
 information and the experience of its experts. It is entirely the responsibility 
 of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine 
 condition, quality, authenticity, size, authorship during the allocated 
 time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any 
 doubts regarding the authenticity and condition of the item within 
 30 days of the sale. If it is proven to “Kedem” that there has clearly been 
 an error in the information which was given relating to any item, “Kedem” 
 shall refund any sums paid by the purchaser and the item shall be returned 
 to the possession of “Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser 
 shall have no claims and\or further demands with respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations 
 to pay for the item no later than seven days from the date of the sale of the item. 
 For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once 
 the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these 
 conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not 
 wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers 
 are requested to complete the Rights to Bid form in the catalogue or 
 website, no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be 
 liable, under no circumstances, for any error, emissions in connection therewith. 
 Absentee bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via 
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 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. Kedem reserves all rights to the pictures that appear in the 
 catalog.
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 
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 by the Purchaser of all payment obligations to “Kedem” as set out 
 hereunder.
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 (‘the Hammer Price’) shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, together 
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 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, 
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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.
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 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 

הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   - "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. הזכויות על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  

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
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