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Herzl, Zionism, JNFהרצל, ציונות, קק"ל

1. לוח אמייל – דיוקן תיאודור הרצל – הונגריה

תיאודור  של  דיוקנו  עם  קלות,  קמורה  צורה  בעל  אמייל,  לוח 
הרצל משלב ידיים ומביט לפנים. חתום בפינה הימנית התחתונה: 
31X24 .Made in Hungary ס"מ. ארבעה חורים בארבע הפינות, 
קל  כיפוף  ובשוליים.  בפינות  האמייל  בציפוי  נזקים  לתלייה. 

בפינה השמאלית העליונה. 

פתיחה: $700

1. Enamel Plaque – Portrait of Theodor Herzl – 
Hungary

Enamel plaque, slightly domed, with a portrait of 
Theodor Herzl with crossed hands and looking ahead. 
Marked on the lower right corner: Made in Hungary.
31X24 cm. Pierced for hanging (at four corners). Damages 
to enamel coating at corners and margins. Slight bending 
at upper left corner.

Opening price: $700

2. לוח ברזל – דיוקן תיאודור הרצל – צ'כוסלובקיה

הרצל  תיאודור  של  דיוקנו  תבליט  עם  יצוק,  ברזל  לוח 
 Made in מאחור:  חתום  חתימתו.  וצורת  לשמאל(  )מביט 
32X23 .Czechoslovakia ס"מ. חלודה. וו לתליה בצדו האחורי. 

פתיחה: $500

2. Iron Plaque – Portrait of Theodor Herzl – 
Czechoslovakia

Cast iron plaque, with a relief portrait of Theodor Herzl 
(looking to the left) and the shape of his signature. 
Marked on the reverse: Made in Czechoslovakia. 
32X23 cm. Rust. Hook for hanging on the reverse.

Opening price: $500

12



הרצל, ציונות, קק"ל     |  7

3. הרמן שטרוק – דיוקן תיאודור הרצל – תחריט

הרמן  כסא, תחריט מאת  על  שעון  עומד  הרצל,  תיאודור  דיוקן 
 39X49.5  .26/40 וממוספר  חתום  בלוח;  חתום   .]1915[ שטרוק, 

ס"מ בקירוב. מצב טוב.

פתיחה: $300

3. Hermann Struck – Portrait of Theodor Herzl –
Engraving 

Portrait of Theodor Herzl, standing, leaning on a 
chair, an engraving by Hermann Struck, [1915]. Signed 
in the plate; signed and numbered 26/40. Approx. 
39X49.5 cm. Good condition.

Opening price: $300

4. הרמן שטרוק - דיוקן תיאודור הרצל - ליטוגפיה

דיוקן תיאודור הרצל, ליטוגרפיה מאת הרמן שטרוק. 
 27.5.1903 מתוארכת  הרצל,  של  בחתימתו  בלוח  חתומה 
 11X8 .ומתוארת "הערצל". חתומה בלוח בידי שטרוק ומתוארכת

ס"מ. מודבקת לפספרטו. נייר כהה. מעט כתמים. 

פתיחה: $250

4. Hermann Struck – Portrait of Theodor Herzl –
Lithograph

Portrait of Theodor Herzl, a lithograph by Hermann 
Struck. 
Signed in the plate by Herzl, dated 27.5.1903 and 
titled "Herzl". Signed in the plate by Struck and 
dated. 11X8 cm. Placed in a passepartout. Dark paper. A 
few stains.

Opening price: $250

5. יוסף בודקו - דיוקן תיאודור הרצל

חתומה.  בודקו.  יוסף  מאת  ליטוגרפיה  הרצל,  תיאודור  דיוקן 
27X40 ס"מ. נדפסה על נייר דק. מעט קמטים וכתמים. מודבקת 

לפספרטו בחלקה העליון. 

פתיחה: $300

5. Joseph Budko – Portrait of Theodor Herzl

Portrait of Theodor Herzl, a lithograph by Joseph 
Budko. Signed. 27X40 cm. Printed on thin paper. A few 
creases and stains. Placed in a passepartout (the top part is 
glued to the passepartout).

Opening price: $300

345
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7. Die Welt, Zionist Weekly Newspaper – Theodor 
Herzl – First Four Volumes, 1897-1900

Die Welt [the world], a weekly newspaper founded 
by Theodor Herzl. Volume of first four years issues. 
Vienna 1897-1900. German.

· First year: Issues no. 1-31. June-December 1897. 

· Second year: issues no. 1-52. January-December 1898. 

· Third year: issues no. 1-52. January-December 1899. 

· Fourth year: issues no. 1-52 January-December 1900 
+ special issue from March 1900 - "Agitationsnummer" 
- and an issue of "Die Welt" in Yiddish from January 
1900 (issue no. 1).
The weekly newspaper "Die Welt", founded by 
Theodor Herzl, was published during the years 1897-
1914. At first it was printed in Vienna, and from 1906, 

7. השבועון הציוני Die Welt – תיאודור הרצל – ארבעת 
הכרכים הראשונים, 1897-1900

כרכי  הרצל.  תיאודור  של  מיסודו  שבועון  ]העולם[,   Die Welt
גליונות ארבע השנים הראשונות. וינה, 1897-1900. גרמנית. 

שנה   ·  .1897 יוני-דצמבר   .1-31 מס'  גליונות  ראשונה:  שנה   ·
ינואר-דצמבר 1898. · שנה שלישית:  שניה: גליונות מס' 1-52. 
גליונות מס' 1-52. ינואר-דצמבר 1899. · שנה רביעית: גליונות 
 1900 ממרץ  מיוחד  גליון   +  1900 ינואר-דצמבר   1-52 מס' 
)Agitationsnummer( וגליון "דיא וועלט" ביידיש מינואר 1900 

)גליון מס' 1(.
השבועון "די ולט", מיסודו של תיאודור הרצל, ראה אור בשנים 
בברלין.   1906 משנת  והחל  בוינה,  נדפס  תחילה   .1897-1914
בעולם, ובספרות  היהודים  של  במצבם  בציונות,  עסק  השבועון 
ואמנות יהודית, והפך לבטאונה הרשמי של התנועה הציונית. 4 
כרכים, 31 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. כתמים וקרעים. הקדשה 
באחד הכרכים. גליונות השנה הראשונה כרוכים עם עטיפותיהם 
לאחר  העטיפות  כרוכות  הרביעית  השנה  בכרך  המקוריות. 
הגליונות )בסוף הכרך(. מספר דפים מנותקים. חותמות. פגמים 

בכריכות. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $500

in Berlin. The weekly published articles about Zionism 
the state of Jews worldwide and Jewish literature and 
art, and became the official mouthpiece of the Zionist 
Movement. 4 volumes, approx. 31 cm. Condition varies. 
Stains and tears. Dedication in one of the volumes. Issues 
of first year are bound with original wrappers. In the fourth 
year volume the wrappers are bound after the issues (at the 
end of the volume). Several detached leaves. Ink-stamps. 
Damages to bindings. Ex-library copies.

Opening price: $500

6. מדליה – ייסוד ראשון לציון ותיאודור הרצל

לציון,  ראשון  המושבה  ייסוד  לציון  נטבעה  נחושת,  מדליית 
תרמ"ב ]1882[.

נוף המושבה, תחתיו "ה' תרמ"ב"; מסביב:  בצדה האחד מופיע 
/ קולוניא ראשון  ולירושלם מבשר אתן  "ראשון לציון הנה הנם, 
לציון" )הפסוק מישעיהו מא כז(; בצדה השני דיוקנו של תיאודור 
הרצל מביט שמאלה, עם הכיתוב "למצן ]למען[ ציון לא אחשה, 
Dr. Theodor Herzl". קוטר: 2.6 ס"מ. קולב לתליה. פגם בדיוקן 

הרצל. 

פתיחה: $250

6. Medal – Establishment of Rishon LeZion and 
Theodor Herzl

Copper medal, minted on the occasion of the 
establishment of Rishon LeZion, 1882. 
Obverse: view of the colony, surrounded by the verse 
(Yeshayahu 41, 27) "They are Rishon LeZion [first 
of Zion] and I will bring the herald to Jerusalem / 
Rishon LeZion Colony" (Hebrew). Reverse: portrait of 
Theodor Herzl looking to the left, and the inscription: 
"For the sake of Zion I will not be silent (Hebrew), 
Dr. Theodor Herzl (English)".Diameter: 2.6 cm. Hook for 
hanging. Damage to Herzl's portrait.

Opening price: $250

6

7
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הגבירות"  "ועד  רישום   – גדולה  תעודה   .9
של  הזהב  בספר  באנטוורפן  ציון"  ו"צעירי 

קק"ל – חתימות יונה קרמנצקי – וינה, 1904

מכתב  נצח!  "למזכרת  גדולה,  מודפסת  תעודה 
תעודה מספר הזהב שלקרן קימת לישראל". עיצוב: 
רנצנהופר. דפוס J. Lowy, וינה, ]בין 1901 ל-1904[. 

עברית וגרמנית.
בשושן  פורים  לחגיגת  הגבירות  "ועד  הנרשם:  שם 
פורים, בהשתדלות חברת צעירי ציון באנטווערפען" 
]אנטוורפן, בלגיה[. ההרשמה נעשתה בוינה בחודש 
לאחר  ספורות  שנים   ,)1904 )אפריל  תרס"ד  אייר 
יונה  פעמיים  חתום  התעודה  על  הקק"ל.  הקמת 
תעשיין  ובגרמנית(,  )בעברית  קרמנצקי  )יוהאן( 
ויזם ציוני, יושב הראש הראשון של הקרן  בעל-הון 
הקימת לישראל )בשנים 1902-1907(, הוגה אמצעי 
הכחולה,  )הקופה  הקק"ל  של  הכספים  איסוף 
בינוני.  מצב  ס"מ.   45X60.5 הזהב"(.  ו"ספר  הבולים 
כתמים רבים. נייר כהה. קמטים. קרע של כ-15 ס"מ, 

מתוקן בנייר דבק )ישן(. נתונה במסגרת. 

פתיחה: $400

9. Large Certificate – Inscription of 
"Vaad HaGvirot" and "Tzeirei Zion" in 
Antwerp in the JNF Golden Book – Signatures by 
Jonah Kremenezky – Vinenna, 1904

A large printed certificate, "Eternal Souvenir! 
Certificate letter from JNF Golden Book" (Hebrew). 
Design: Rantzhofer. Vienna: J. Lowy Printing Press, 
[between 1901 and 1904]. Hebrew and German.
Name inscribed: "Vaad HaGvirot LeChagigot 
Purim…" [Antwerp, Belgium]. The inscription was 
added in Vienna in April, 1904, several years after 
the foundation of the JNF. The certificate is signed 
twice (in Hebrew and in German) by Jonah (Johann) 
Kremenezky, industrialist and Zionist activist, first 
chairman of the JNF (1902-1907), initiator of JNF 
fund raising (Blue Box, Stamps, and "Golden Book"). 
45X60.5 cm. Fair condition. Many stains. Dark paper. 
Creases. Tear of approx. 15 cm, pasted with adhesive tape 
(old). Framed. 

Opening price: $400

8. Yehudah Leib Pinsker – "Self-Emancipation" – 
First English Translation – London, 1891

Self-Emancipation! The only Solution of the Jewish 
Question, Translated from the anonymous German 
original by Albert A. L. Finkelstein. London, 1891. 
English.
First translation into English of Yehudah Leib 
Pinsker's book "Auto-Emancipation", first published 
anonymously in Berlin in 1882, and was since printed 
in 90 editions in 22 different languages. 52 pp, 18 cm. 
Overall good condition. Stains. Creases and some tears. 
Original paper-cover, torn and partly missing. 

Opening price: $300

ראשון  תרגום   – "אוטואמנציפציה"   – פינסקר  י"ל   .8
לאנגלית – לונדון, 1891

 Self-Emancipation! The only Solution of the Jewish
 Question, Translated from the anonymous German

original by Albert A. L. Finkelstein. לונדון, 1891. אנגלית.
תרגום אנגלי ראשון לספרו של י"ל פינסקר, "אוטואמנציפציה", 
אשר ראה אור לראשונה בברלין בשנת 1882 בעילום שם, ומאז 
ראה אור בכ-90 מהדורות ב-22 שפות שונות. 52 עמ', 18 ס"מ. 
מצב כללי טוב. כתמים. קמטים וקרעים קלים. עם מעטפת-הנייר 

המקורית, קרועה וחסרה חלקית. 

פתיחה: $300

89
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10. לוח-קיר גדול עם לוח שנה – לשכת קק"ל בחרבין – סין, 1922

"הוצאת  בחרבין.  זלמן עפשטיין  שניאור  בן  הלל  על-ידי  ונערך  עובד  הקיר,  על  לתלייה  גדול  לוח 
הלשכה הגלילית של הקרן הקימת לישראל במזרח הרחוק בחרבין", דפוס ל. מ. אברמוביץ, ]1922[. 

עברית ורוסית )מעט אנגלית(. 
בראש הלוח, בפינות הימנית והשמאלית, דיוקנאות תיאודור הרצל וצבי הרמן שפירא. במרכז עיגול 
ישראל"(  ארץ  אדמת  את  )"לרכוש  הקק"ל"  "תעודת  נכתבה  עליהם  עמודים,  בשני  הנתמך  גדול, 
בעברית וברוסית. בתוך העיגול נדפסו נבואת הנחמה של הנביא ישעיהו "ובנו חרבות עולם שממות 
ראשנים יקוממו וחדשו ערי חרב שממות דור ודור" )ישעיהו סא, ד; בעברית וברוסית(, גלגל המזלות 
ולוח לשנת תרפ"ג )1922-1923(. בין העמודים נכתבו רשימת "המוסדות הנמצאים במעון הלשכה 
רשימת  ומתחת  מוסד,  כל  על  האחראים  שמות  עם   ,"22 ארטיליריסקי  רחוב  בחרבין,  הציונית 
תאריכים בתולדות הציונות, מהקונגרס הציוני הראשון ועד אישור המנדט הבריטי בארץ ישראל 
טוב.  מצב  ס"מ.   54X78 ברוסית.  רובן  מודעות-פרסומת,  נדפסו  מסביב  הלאומים.  חבר  על-ידי 

קמטים וסימני קיפול, עם פגיעות קלות בטקסט. כתמים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

10. Large Broadside with a Calendar – JNF in Harbin – China, 1922

Large broadside for hanging on a wall, edited by Hillel ben Shneur Zalman Epstein 
in Harbin. "Published by the regional bureau of JNF in the Far East in Harbin" 
(Hebrew), L.M. Abramovich Printing Press, [1922]. Hebrew and Russian (some 
English).
Portraits of Theodor Herzl and Zvi Hermann Shapira appear on the upper right 
and left corners. In the center – a large circle, supported by two columns on which 
the "JNF certificate" ("buy land in Eretz Israel") is written in Hebrew and Russian. 
Printed within the circle are the Isaiah prophecy (Isaiah 61:7, in Hebrew and 
Russian), the zodiac and a calendar for 1922-23. Between the columns appears 
a list of "institutes in the Zionist chamber in Harbin, Artilirisky Street 22", with 
names of persons in charge of each institute; below the list appear important 
dates in Zionist history from the first Congress to the British Mandate declaration 
by the League of Nations. Advertisements, mainly in Russian, appear around the 
lists. 54X78 cm. Good condition. Creases and folding marks, with slight damage to text. 
Stains.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000

10



ארץ ישראל, התישבות, מנדט ומחתרות, הקמת המדינה, מדינת ישראל      |  11

11. Collection of Documents – Early Days of the 
Anglo-Palestine Company, "Otzar Hityashvut 
HaYehudim" and "Tikvat Israel" Company

Eleven documents and copies of letters, from the 
early years of the "Jewish Colonial Trust" company, 
Anglo-Palestine Bank and "Tikvat Israel" company. 
Jaffa and London, 1899-1910. German.
Including: · "circular letters" no. 3 and 4 of 
"Jewish Colonial Trust" in London, April-May, 1899. 

· "Declaration" by Zalman David Levontin, with 
corrections by hand – additions to a report presented to 
the Executive Committee of the Zionist Organization 
(A.E.C) in June 1910, regarding the involvement of 
Anglo-Palestine Company in the acquisition of land 
in Eretz Israel. Mentioned, among other things, are 
lands in Fedja, (near Petach Tikva) and land near 
Rishon LeZion. · Copy of a letter to David Wolfson 
in Cologne regarding complaints raised by Ya'akov 
Bernstein-Kogan and Menachem Sheinkin against 
Anglo-Palestine Company. · "Declaration" by Ya'akov 
Bernstein-Kogan, June 1910, regarding his attitude 
toward the conduct of A.P.C. as far as acquisition of 
lands is concerned, and mainly the conduct of Eliyahu 
Sapir (Bernstein-Kogan refers to the claim that Sapir 
buys lands through A.P.C. for his personal needs). · 
Additional documents dealing with land acquisition 
in Eretz Israel, including a memorandum of "Tikvat 
Israel" company. Total of 11 documents (circa. 35 leaves). 
Size and condition vary.

Opening price: $350

התישבות  "אוצר  אפ"ק,  ראשית   – מסמכים  לקט   .11
היהודים" וחברת "תקות ישראל"

11 מסמכים והעתקי-מכתבים, משנותיהן הראשונות של חברת 
"אוצר התישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה וחברת "תקות 

ישראל". יפו ולונדון, 1899-1910. גרמנית.
התישבות  "אוצר  חברת  של  ו-4   3 מספר  "חוזרים"   · ביניהם: 
זלמן  מאת  "הצהרה"   ·  .1899 אפריל-מאי  בלונדון,  היהודים" 
אשר  לדו"ח  תוספות   – בכתב-יד  תיקונים  עם  ליבונטין,  דוד 
ביוני   )A. E. C( הציוניות  ההסתדרות  של  הפועל  לועד  הגיש 
קרקעות  ברכישת  אפ"ק  חברת  של  מעורבותה  בנושא   ,1910
בארץ ישראל. בין היתר מוזכרות קרקעות בפג'ה )Fedja, בסמוך 
העתק-מכתב   · לציון.  לראשון  בסמוך  וקרקע  לפתח-תקוה( 
ברנשטיין- יעקב  שהעלו  תלונות  בעניין  בקלן  וולפסון  דוד  אל 
יעקב  מאת  "הצהרה"   · אפ"ק.  חברת  נגד  שינקין  ומנחם  כהן 
ברנשטיין-כהן, יוני 1910, בנוגע לעמדתו כלפי התנהלות חברת 
אליהו  של  להתנהלותו  בנוגע  ובפרט  אדמות,  ברכישת  אפ"ק 
רוכש  ספיר  כי  לטענה  ברנשטיין-כהן  היתר מתייחס  )בין  ספיר 
קרקעות באמצעות חברת אפ"ק לצרכיו האישיים(. · מסמכים 
נוספים העוסקים ברכישת קרקעות בארץ ישראל, ובהם תזכיר 
של חברת "תקות ישראל". סה"כ 11 מסמכים )כ-35 דפים(. גודל 

ומצב משתנים.

פתיחה: $350

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

Eretz Israel, British Mandate and Underground Movements, 
the State of Israel
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13. כתב-יד שלא נדפס – ספר "ילקוט ציון" בנושא ארץ 
ישראל והשפה העברית – פולין, 1926

א.  נשגבים...  מאמרים  שלשה  בקרבו  יכלכל  ציון,  ילקוט  ספר 
מאת  העברית,  שפה  ג.  בארצנו,  עבודה  ב.  ישראל,  ארץ  ישוב 
דוד... ב"ר אלעזר חיים יאדמאן ]יודמן[. שידלובייץ )שידלאווצי / 

Szydłowiec(, פולין, תרפ"ו ]1926[. 
שידלאווצי הסמוכה  העיר  בנו של רב  יודמאן,  דוד  ידו של  כתב 
החיבור, הכתוב בשפה רבנית, מקדים המחבר:  לראדום. בפתח 
"לפניכם... ילקוט שבו נאספו ונקבצו דברים הבוערים כלהבת אש 
מתנ"ך, ש"ס בבלי ירושלמי... וקצת חידושים שחדשתי וביארתי 
על פי הקדמותיהם והראיתי לכולם כמה גדולה מצוה זו של ישוב 
ארץ ישראל!". עוד מעיד המחבר בעמוד השער כי חיבר ספרים 
בשם "שלל דוד" על תרי"ג מצוות ו"נפש דוד" )אך כפי הנראה גם 
הם לא נדפסו( ובהקדמתו לספר הוא מספר, כי ישב בבית הסוהר 

עשרה שבועות בגלל אהדתו את הציונות.
רבי דוד יודמאן נספה בשואה. החיבור שלפנינו לא נדפס. סד עמ', 

16 ס"מ. מצב טוב. בלאי קל בשוליים. מריחות דיו. 

פתיחה: $300

13. Unpublished Manuscript – "Sefer Yalkut Zion" 
about Eretz Israel and the Hebrew Language, 
Poland, 1926

Sefer Yalkut Zion, composed of three sublime essays… 
(a.) colonization of Eretz Israel, (b.) work in our land, 
(c.) Hebrew language, by David…Elazar Haim Yodman. 
Szydłowiec, Poland, [1926]. Hebrew.
Handwritten manuscript by David Yodman, son of 
rabbi of Szydłowiec, near Radom. The book, written 
in a rabbinic language, opens with an introduction by 
the author: "Presented…a book with matters from the 
Bible, the Talmud, both Babylonian and Jerusalemite…
and some novellae…which prove how important it 
is to settle Eretz Israel!". The author continues and 
claims, on the title page, that he authored books titled 
"Sh'lal David" and "Nefesh David" (it seems that these 
books, too, were never published). In the introduction 
the author claims that he was imprisoned for ten 
weeks for supporting Zionism.
Rabbi David Yodman was murdered in the holocaust. 
This essay has never been published. 64 pp, 16 cm. 
Good condition. Slight wear at margins. Ink smears.

Opening price: $300

12. "Ha-Ore'ach" – Visit of Moses Montefiore in 
Vilnius – Konigsberg, 1846

Ha-Ore’ach / The Traveller, An account of the festival 
days, celebrated by Jews of Wilna about the news of 
the arrival of Sir Moses Montefiore Baronet and ... 
Judith Montefiore; by Isaac Mayer Dick. [Konigsberg], 
1846. Hebrew; with an additional English title page. 
The book describes the visit of Moses Montefiore 
and his wife in Vilnius. The name of the author is 
missing from the Hebrew title page, but appears 
on the English one – Chajim Salomon Eliaschewicz. 
Nonetheless, the book is attributed by some to by 
the Jewish-Lithuanian author and scholar Isaac Mayer 
Dick. Hebrew title page printed in golden ink. 62, [1] 
pp, 14.5 cm. Good condition. Stains and an open tear 
(restored) to first leaf. New binding.

Opening price: $300

 – בוילנה  מונטיפיורי  משה  של  ביקורו   – "האורח"   .12
קניגסברג, 1846

עלינו  עברו  אשר  החמודים  הימים  תולדות  יספר  בו  "האורח, 
ווילנאי ע"א מאז הגיעה לאזנינו הבשורה ממסע... משה  תושבי 
לדרכם  ממנה  צאתם  עד  ווילנא,  לעירנו  ורעיתו...  מונטיפיורי... 

צלחה". ]קניגסברג[, 1846. שער נוסף באנגלית.  
תיאור ביקורם של משה מונטיפיורי ורעייתו בעיר וילנה. בשער 
העברי מצוין כי הספר "חבר על ידי אחד מילידי עירנו", ובשער 
האנגלי מופיע שם המחבר – חיים סלומון ]זלמן[ אליאשביץ. עם 
היהודי-ליטאי  ולמשכיל  לסופר  הספר  את  המייחסים  יש  זאת, 
אייזיק מאיר ִדיק. דף השער נדפס בדיו זהובה. 62, ]1[ עמ', 14.5 
ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרע חסר )משוקם( בדף הראשון. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $300
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15. דו"ח שנתי של "המועדון העברי" בקהיר, 1928

וחשבון  דין  הציונית.  ההסתדרות  ע"י  בקהיר,  העברי  המועדון 
לחדשי שבט-אלול תרפ"ח )פברואר-אוגוסט 1928(. 

שכפול של הדפסה במכונת כתיבה. כולל סקירה כללית, תקנות 
חברי  רשימת  והאזכרות,  הנשפים  ההרצאות,  רשימת  המועדון, 
המועדון, הכנסות והוצאות, רשימת הספרים שנרכשו למועדון, 
ועוד. ]16[ דף, 34.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשוליים התחתונים. 

קרע חסר בדף האחרון. 

פתיחה: $250

15. Annual Report of "HaMo'adon HaIvri" in 
Cairo, 1928

HaMo'adon HaIvri in Cairo, [Jewish club in Cairo] 
the Zionist Organization. Report for the months of 
February-August 1928.
Duplication of typewritten leaves. Includes a general 
survey, regulations of the club, incomes and expenses, 
list of books purchased for the club, and more. [16] 
leaves, 34.5 cm. Good condition. Creases at lower margins. 
Open tear on last leaf.

Opening price: $250

– קהיר,  – ספר כתובות   The Palestine Directory  .14
1920

 The Palestine Directory, Commercial, Industrial,
]מדריך פלשתינה,   Administrative and Private Addresses
ופרטיות[.  אדמיניסטרטיביות  תעשייתיות,  מסחריות,  כתובות 
קהיר,   .The Oriental Advertising Company בידי  נדפס 

1920. שנה ראשונה. אנגלית. 
פרסומת  מודעות  מלווה  ובמצרים;  ישראל  בארץ  כתובות  ספר 
 History of the" רבות. בתחילת הכרך: לוח שנה, מאמר בשם
נוסף.  שימושי  ומידע  מידות,  המרת  על  מידע   ,"Holy Land
IV ,VIII ,5-242. כרך 28 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בגוף הספר, 

קמטים, קרעים בדפים הראשונים. כריכה פגומה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $250

14. The Palestine Directory – Book of Addresses 
– Cairo, 1920

The Palestine Directory, Commercial, Industrial, 
Administrative and Private Addresses. Cairo: printed 
by The Oriental Advertising Company, 1920. First year. 
English.
Book of addresses in Palestine and Egypt: with 
numerous advertisements. At the beginning of the 
volume: calendar, an essay titled "History of the Holy 
Land", measurements conversion information, and 
additional practical information. 5-242, VIII, IV. Volume 
28 cm. Good condition. Slightly stained, creases, tears to 
first leaves. Damaged binding.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $250

15



14  |  ספטמבר 2015  

 – ותרבות שבועיות  בילוי  ותכניות  "לאן הערב"  לוח   .17
תל-אביב, 1935

דפים  להדבקת  מקום  עם  מודפס,  בריסטול  לוח  הערב?".  "לאן 
)ולהחלפתם( עם פרסום אירועי תרבות ובידור. המו"ל: מקסים 
זקשנסקי. תל-אביב, אמצע שנות ה-30 / 5 דפי "תכנית שבועית".
בשולי הלוח פרסומות לבתי-מסחר, מסעדות ובתי-קפה בתל-
"תכנית שבועית" בהם  דפי  ריק, להדבקת  אביב. במרכזו מקום 
שבוע  בכל  המוצגים  והסרטים  התיאטרון  הצגות  פירוט  מופיע 
חמישה  )מצורפים  בתל-אביב  ובתיאטראות  הקולנוע  בבתי 
גם  ערך  זקשנסקי,  המו"ל,   .)1935 משנת  השבוע"  "תכנית  דפי 
"ספר  ישראל,  בארץ  ולאמנים  לאמנות  הראשון  הלקסיקון  את 
האמנות והאמנים בארץ-ישראל" )1946(. לוח 70X50 ס"מ. מצב 
דבק  ושאריות  כהים  כתמים  כתמים.  ומעט  קיפול  סימני  טוב. 
בצדו האחורי. ]5[ דף "תכנית שבועית", 39.5X29 ס"מ בממוצע. 

מצב בינוני-טוב. כתמים וקרעים. 

פתיחה: $500

16. Archive of Avraham Druyan – Kfar Saba – 
Murder of Salia Zohar and Yochanan Stahl, 1931

A comprehensive archive of documents owned by 
Avraham Druyan, one of the founders of Kfar Saba, 
a guard [Shomer], one of the founders of "General 
Association of Jewish Guards in Eretz Israel" in 1937, 
together with Avraham Shapira. As a guard and being 
familiar with all the leaders of the Arab villages he 
helped a lot in settling disputes and solving crimes in 
the area. In 1931 he undertook the investigation of 
the disappearance of Yochanan Stahl and Salia Zohar 
in the dunes between Sheikh Munis and Herzlia, and 
succeeded to locate the murderers and the bodies. 
The archive contains material about the foundation 
of the "General Association of Jewish Guards in 

16. ארכיון השומר אברהם דרויאן – כפר סבא – רצח סליה 
זוהר ויוחנן שטאל, 1931

סבא,  כפר  מראשוני  דרויאן,  אברהם  של  גדול  מסמכים  ארכיון 
נוטר, שומר וממקימי "ארגון שומרים עברים כללי בא"י" בשנת 
הכפרים  לראשי  וכמקורב  כשומר  שפירא.  אברהם  לצד   1937
באזור.  פשעים  ובפענוח  סכסוכים  ביישוב  רבות  סייע  הערביים 
בשנת 1931 נטל על עצמו את חקירת היעלמות הצעירים יוחנן 
שטאל וסיליה זוהר בחולות שבין שייח מוניס והרצליה, והצליח, 

בעזרת קשריו, לאתר את הרוצחים ואת הגופות. 
כללי  "ארגון שומרים עברים  כולל חומר רב על הקמת  הארכיון 
בקשר  ידו  בכתב  רשימות  הכולל  חומר  וכן   ,1937 בשנת  בא"י" 
לחקירת היעלמם של שטאל וזוהר. כמו כן, כולל הארכיון חומר 
הקשור לרצח שלושה יהודים מיגור ע"י ערבים ב-1931; חקירת 
אגודת  ייסוד  רצח;  מעשי  ביניהם  אחרים,  פשע  ומעשי  גנבות 
לפעילותו  הקשורים  מסמכים  ב-1929;  סבא  בכפר  "מכבי" 
כחקלאי ומסמכים אישיים. מצורפים לקט גדול של גזרי עתונים 
העבודה  כיבוש  לסוגיית  הקשורים  ומסמכים  כרוזים  ומספר 
סה"כ  העברית בכפר סבא בשנות השלושים. ראה גם פריט 80. 

מאות רבות של מסמכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000

Eretz Israel” in 1937, and material which includes 
documents in his handwriting, regarding the 
investigation of the disappearance of Stahl and Zohar. 
The archive also includes material related to the 
murder of three Jews from Yagur by Arabs in 1931; 
investigation of thefts and other crimes, among them 
murders; founding “Maccabi” Kfar Saba in 1929; 
documents concerning his activities as a farmer and 
some personal documents. Enclosed is a significant 
collection of newspaper cutting and some broadsides 
and documents connected to the matter of Jewish 
work in Kfar Saba in the 1930s. See also item no 80. 
Total of hundreds of documents. Size and condition vary.

Opening price: $1000
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ארבעה   – פלשתינה  ממשלת  של  הרשמי  העתון   .19
כרכים, 1919-1924 – אנגלית

 Official Gazette of the Government of Palestine / O.E.T.A.
 .(South) – Proclamations, Ordinances and Notices

בעתונים התפרסמו צווים ותקנות, חוקים מוניציפליים, הודעות 
 )trademarks( מסחר  סימני  פלשתינה,  ממשלת  מטעם 

מאושרים, ועוד. 
מיד  נדפסו  ממכונת-כתיבה,  בהכפלה,  הראשונים  הגליונות 
של  כששטחה  ישראל,  ארץ  על  הבריטי  המנדט  החלת  לאחר 
 Occupied Enemy Territory] O.E.T.A. ארץ ישראל עוד נקרא
בועידת סן-רמו  Administration[ עד להסדרת השליטה עליו 

בשנת 1920. ראה גם פריט הבא. 
ארבעה כרכים, יולי 1919 עד דצמבר 1924. כרך ראשון: גליונות 
1-33. כרך שני: גליונות 34-81. כרך שלישי: גליונות 82-105. כרך 

רביעי: גליונות 106-129. 
חותמות של עו"ד רוזה גינצברג )גינוסר(, עורכת הדין הראשונה 
העולמית. ויצ"ו  ונשיאת  ראש  יושבת  ישראל, משפטנית,  בארץ 
כרכים 31-34.5 ס"מ. מצב כללי טוב. קמטים. קרעים בשולי חלק 

מהגליונות. פגמים בכריכות.

פתיחה: $2000

19. Official Gazette of the Government of 
Palestine – Four Volumes, 1919-1924 – English

Official Gazette of the Government of Palestine / O.E.T.A. 
(South) – Proclamations, Ordinances and Notices.
Ordinances and regulations, municipal laws, 
announcement on behalf of the government of 
Palestine, approved trademarks, and more were 
published in the Official Gazette.
The first issues, duplicated from typewritten leaves, were 
printed immediately after the British Mandate came 
into effect, when the territory of Eretz Israel was called 
O.E.T.A. [Occupied Enemy Territory Administration], 
until the San Remo convention in 1920 confirmed the 
British Mandate. See following item.
Four volumes, July 1919 until December 1924. First 
volume: issues 1-33. Second volume: issues 34-81. 
Volume 3: issues 82-105. Fourth volume: issues 106-129. 
Ink stamps of Roza Ginsberg (Ginosar), the first female 
lawyer in Eretz Israel, president of World Wizo.
Volumes: 31-34.5 cm. Overall good condition. Creases. 
Tears at margins of some issues. Damages to bindings.

Opening price: $2000

18. לקט שרטוטים אדריכליים - אֶּפנֶצֶלר

א.  האדריכל  ידי  מעשה  אדריכליים,  ושרטוטים  רישומים   13
]אדם?[ אפנצלר )Appenzeller, יליד 1901?(. ארץ ישראל, 1927 

עד 1942. 
כולל  וברמת-גן.  בתל-אביב  מבנים  של  ורישומים  שרטוטים 
רישום מבנה בעמאן ורישום חזית בית הספר החקלאי )"כדורי"( 
גודל  גן.  ועיצוב  נובמבר 1927(, עיצוב פנים  )ירושלים,  בטולכרם 

ומצב משתנים. מעט כתמים, קמטים וסימני קיפול. 

פתיחה: $300

18. Collection of Architectural Drawings – 
Appenzeller

13 architectural drawings and sketches by Architect 
A. [Adam?] Appenzeller (b. 1901?). Eretz Israel, 1927 
through 1942.
Drawings of buildings in Tel-Aviv and Ramat-Gan. 
Including a drawing of a building in Amman and 
drawing of the façade of the agricultural school 
("Kaduri") in Tul Karem (Jerusalem, November 1927), 
interior design and garden design. Size and condition 
vary. Some stains, creases and folding marks.

Opening price: $300

17. "Lean Haerev" / Weekly Entertainment and 
Culture Programs – Tel-Aviv, 1935

"Lean Haerev?" [Hebrew: Where to this evening?]. 
Printed Bristol broadside, with space for attaching 
leaves (and changing them) with information 
regarding culture and entertainment events. 
Publisher: Maxim Sakashanky. Tel-Aviv, mid 1930s / 5 
"Weekly Program" leaves.
Advertisements for stores, restaurants and coffee 
houses in Tel-Aviv appear at the margins of the 
broadside. In the canter – blank space, for pasting 
the "Weekly program" listing theater plays and films 
in Tel-Aviv every week (enclosed are five "weekly 
program" leaves from 1935). The publisher, Maxim 
Sakashansky, also edited the first lexicon for art and 
artists in Eretz Israel "Sefer HaOmanut veHa-Omanim 
beEretz Israel" (1946). Broadside: 70X50 cm. Good 
condition. Folding marks and some stains. Dark stains and 
glue remnants on reverse. [5] "weekly program" leaves, 
average size: 39.5X29 cm. Fair-good condition. Stains and 
tears.

Opening price: $500
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21. Collection of Brochures and Publications from 
the Mandate Period – Reports of Investigation 
Committees, League of Nations and more

Approx. 120 brochures and publications from the 
British Mandate period, including publications of 
the Mandate Government, publications related to 
investigation committees, publications of the Zionist 
Organization, publication of the League of Nations, 
and more. 1921-1948.
Collection includes: · 11 publications in Hebrew, 
related to investigation committees of the British 
Government and the 1929 riots. · 24 publications in 
English, related to reports of investigation committees. 

· 19 publications issued by the Zionist Organization, 
Keren HaYesod, the Jewish National Council and the 
Jewish Agency, most of the publications in English. 

· 13 reports of the British Mandate to the League 
of Nations concerning the Mandate in Eretz Israel 
and Trans Jordan. · 10 publications of the League of 
Nations containing references to the British Mandate 
in Eretz Israel. · 27 reports of the British Mandate 
Government, mostly in English. · 18 different 
publications, most of them in English, related to 
national, economic, legal and political issues. Size 
and condition vary. Overall good condition. Foxing, tears, 
missing cover, library ink-stamps or other damages.

Opening price: $600

20. Official Gazette of the Government of 
Palestine – Two Volumes, 1921-1924 – Hebrew

HaIton HaRishmi Shel Memshelet Palestina [Hebrew: 
Official Gazette of the Government of Palestine (Eretz 
Israel)], published with government authorization. 
The papers published ordinances and regulations, 
municipal laws, announcements issued by the 
Government of Palestine, approved trademarks, and 
more.

· First volume: issues 41-81 + special issue. Jerusalem. 
April 1, 1921 until December 16, 1922. · Second 
Volume: issues 106-129 + special issue. Jerusalem, 
January 1, 1924 until December 15, 1924. Ink stamps 
of Roza Ginsberg (see previous item). Volumes: 30.5-33 
cm. Overall good condition. Creases to first issue. Damages 
to bindings.

Opening price: $500

21. אוסף חוברות ופרסומים מתקופת המנדט – דו"חות 
ועדות חקירה, חבר הלאומים ועוד

ביניהם  הבריטי,  המנדט  מתקופת  ופרסומים  חוברות  כ-120 
לדו"חות  הקשורים  פרסומים  המנדט,  ממשלת  של  פרסומים 
ועדות חקירה, פרסומים של ההסתדרות הציונית, פרסומים של 

ועד הלאומים, ועוד. 1921-1948. 
לועדות  הקשורים  בעברית,  פרסומים   11  · כולל:  האוסף 
החקירה של ממשלת בריטניה ולפרעות תרפ"ט. · 24 פרסומים 
פרסומים   19  · החקירה.  ועדות  לדו"חות  הקשורים  באנגלית, 
והסוכנות  הלאומי  הועד  היסוד,  קרן  הציונית,  ההסתדרות  של 
היהודית, רובם באנגלית. · 13 דו"חות של ממשלת המנדט לחבר 
הלאומים בדבר המנדט בארץ ישראל ועבר הירדן. · 10 פרסומים 
בארץ  הבריטי  למנדט  התייחסות  המכילים  הלאומים  חבר  של 
ישראל. · 27 דו"חות של ממשלת המנדט, רובם באנגלית. · 18 
לאומיים,  לנושאים  הקשורים  באנגלית,  רובם  שונים,  פרסומים 
כלכליים, תחיקתיים ופוליטיים. גודל ומצב משתנים. רובם במצב 
חותמות  חסרה,  מעטפת  קרעים,  חלודה,  כתמי  בחלקם  טוב. 

ספריה או פגמים נוספים. 

פתיחה: $600

העתון הרשמי של ממשלת פלשתינה – שני כרכים,   .20
1921-1924 – עברית

יוצא לאור ברשות  העתון הרשמי של ממשלת פלשתינה )א"י(, 
הממשלה.

בעתונים התפרסמו צווים ותקנות, חוקים מוניציפליים, הודעות 
 )trademarks( מסחר  סימני  פלשתינה,  ממשלת  מטעם 

מאושרים, ועוד. 
· כרך ראשון: גליונות 41-81 + גליון מיוחד. ירושלים, 1 באפריל 
1921 עד 16 בדצמבר 1922. · כרך שני: גליונות 106-129 + גליון 
מיוחד. ירושלים, 1 בינואר 1924 עד 15 בדצמבר 1924. חותמות 
של עו"ד רוזה גינצברג )ראה פריט קודם(. כרכים 30.5-33 ס"מ. 

מצב כללי טוב. קמטים בגליון הראשון. פגמים בכריכות. 

פתיחה: $500
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23. לקט פריטים – אסיר במחנה המעצר בגילגיל, קניה

בגילגיל,  והלח"י  לגולי האצ"ל  נייר, ממחנה המעצר  פריטי  לקט 
קניה, 1947-1948. 

· דף מודפס במכונת כתיבה: "באנית העבדים לסודן". · פיסת 
ניר עליה מודפס דגל ישראל. · כתב-יד של מחזה סאטירי בשם 
של  תכניה   · עמ'.   12 שחקנים.  שישה  בהשתתפות  "במטבח", 
"ָּבָמֵתנּו – במת גולי ציון", הקבוצה התיאטרלית במחנה העצורים 
לקראת  בסטנסיל  משוכפלת  תכניה  קניה.  בגילגיל,  העבריים 
תכניה   · )עברית(.   1947 דצמבר  "במתנו",  באולם  חנוכה  נשף 
של "במתנו", 3 באפריל 1948, לכבוד פורים )אנגלית(. · 8 דפים 
בכתב יד )או העתק "קופי" של כתב-יד( ובהם תיאור יומני מאת 
אסיר במחנה, המספר על דרכו אל מחנה המעצר בגילגיל. גודל 

ומצב משתנים. מצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $500

23. Collection of Items – Prisoner in Gilgil 
Internment Camp, Kenya

Collection of paper items, from the Etzel and Lehi 
Internment Camp in Gilgil, Kenya, 1947-1948

· Typewritten leaf: "In the slaves' ship to Sudan". 

· Piece of paper with a printed flag of Israel. · 
Manuscript of a satiric play titled "In the Kitchen" 
(Hebrew), for six actors. 12 pp. · Program of 
"Bamatenu – Theatrical Studio of the Jewish 
Detainees in Exile", Special Camp, Gilgil, Kenya. A 
stenciled and duplicated program, for a Hanukkah 
party in "Bamatenu" hall, December 1947 (Hebrew). 

· Program of "Bamatenu", April 3, 1948, for Purim 
(English). · Eight handwritten leaves (or a carbon 
copy of a manuscript) written by a prisoner in the 
camp, describing his way to the Gilgil Internment 
Camp. Size and condition vary. Fair-poor condition.

Opening price: $500

22. Complaint Form – 1929 Riots in Tel-Aviv

Complaint form of the Department of Police and 
Prisons, Palestine; received on September 5, 1929 
during the 1929 riots; reporting a shooting incident 
near Shapira neighborhood (Tel-Aviv-Jaffa).
"On 25.8.29, at three p.m. I heard that there was 
an attack on Shapira neighborhood behind Macabi 
court…when I arrived there I realized that there 
was shooting from the direction of the orchard….
In addition to the shooting there was also stone 
throwing; one stone hit my right leg…". A printed 
form (Hebrew and English), with details filled out 
in pencil (Hebrew). [1] leaf, 34 cm, written on both 
sides. Fair-good condition. Folding marks. Tears, mainly at 
margins and folding mark (some damage to text). Foxing.

Opening price: $250

22. טופס קבלת תלונה – מאורעות תרפ"ט בתל-אביב

בארץ  הבריטי  המנדט  משטרת  של  התלונה"  קבלת  "טופס 
ישראל; נתקבל ב-5 בספטמבר 1929 במהלך מאורעות תרפ"ט; 
ובו מתוארת תקרית ירי בסמוך לשכונת שפירא )תל-אביב-יפו(.
שיש  שמעתי  הצהרים  אחרי  שלש  בשעה   25.8.29 "בתאריך 
המכבי...  מגרש  מאחורי  אשר  שפירא  שכונת  על  התנפלות 
וכשהגעתי לשכונת שפירא ראיתי שבאות יריות מתוך הפרדסים. 
וגם ראיתי קבוצות ערבים וביניהם שוטר בתלבושת שוטר ארץ 
ישראלי... והקבוצות הערביות הנ"ל ירו לעתים תכופות כמו בסדר 
מאורגן ומנוהל ע"י מי שהוא... ובין היריות היו גם השלכת אבנים 
ושאבן אחת מהן פגעה ברגלי הימנית...". טופס מודפס )עברית 
ואנגלית(, עם מילוי פרטים בעפרון. דף 34 ס"מ, כתוב משני צדיו. 
ובקווי  בשוליים  בעיקר  קרעים,  קיפול.  סימני  בינוני-טוב.  מצב 

הקפל )עם כמה פגיעות בטקסט(. כתמי חלודה.

פתיחה: $250
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25. שלוש חוברות "ַלֶּמִרי", 1947

ישראל[,  ]ארץ  עם.  למלחמת  דובר  העברי,  המרי  נאמני  למרי, 
אפריל ויוני 1947. גליונות 1, 2, 3. 

תנועת המרי העברי, ארגון הגג של המחתרות היהודיות בארץ 
ישראל, שתיאם את פעולות ההתנגדות המזוינת לשלטון הבריטי, 
פעל בשנים 1945-1946. הגליונות שלפנינו, שנדפסו שנה לאחר-
מכן, ממשיכים את הקו האידיאולוגי שהנהיגה התנועה וקוראים 
"לעשות יד אחת" בהתנגדות לשלטון הבריטי. 4 עמ' בכל גליון, 25 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. בספריה הלאומית חסר הגליון הראשון. 

פתיחה: $250

25. Three Issues of "Lameri", 1947

Lameri, Ne'emanei Hameri Haivri, dover lemilchemet 
am. [Eretz Israel], April and June 1947. Issues no. 1, 2, 3.
"Tnu'at HaMeri HaIvri" (The Jewish Resistance 
Movement) was an alliance of all Jewish Resistance 
Movements in Eretz Israel, coordinating resistance 
operations against the British; active in the years 
1945-6. These issues, printed one year later, are in line 
with the ideology adopted by the movement calling 
to act "as one" against the British rule. Four pp. in each 
issue, 25 cm. Good condition. Stains. First issue is not in 
the NLI.

Opening price: $250

24. כרוזי תעמולה של האצ"ל בעברית, אנגלית, צרפתית 
וערבית / גליונות "חרות"

· מעל 60 כרוזי תעמולה של האצ"ל, ]שנות ה-40[. 
על  דיווח  שנהרגו;  לוחמים  לזכר  אבל  מודעות  הנושאים:  בין 
ברחוב,  לחלוקה  קטנים,  כרוזים  בריטיים;  מחנות  נגד  פעולות 
מלון  פיצוץ  על  מידע  המנדט,  לחילי  אזהרות  לגיוס;  הקוראים 
ועוד;  שונות(,  )בשפות  הערבים"  לשכנינו  ו"קריאה  דוד  המלך 
כרוז בערבית, כרוזים אחדים באנגלית וצרפתית. חלק מהכרוזים 
מופיעים ביותר מעותק אחד, כרוזים אחדים כפי שיצאו מהדפוס 

)לפני חיתוך(.
מהגליונות  חלק   .1943-1948 "חרות",  הירחון  גליונות   38  ·

מופיעים במספר עותקים.
טוב.  במצב  רובם  משתנים,  ומצב  גודל  פריטים.  כ-100  סה"כ 

חותמות ספריה.

פתיחה: $700

24. Propaganda Broadsides Issued by Etzel in 
Hebrew, English, French and Arabic / "Herut" 
Issues

· More than 60 propaganda broadsides issued by 
Etzel, [1940s].
Among the announcements: obituaries in memory 
of fighters who were killed; report about operations 
against British camps; small broadsides, for 
distribution, calling to enlist; warnings to Mandate 
soldiers, information about the bombing of King 
David Hotel and a "Call to our Arab Neighbors" (in 
different languages), and more; broadside in Arabic, 
several broadsides in English and French. Some of the 
broadsides appear in more than one copy, some are as 
they left the printing press (uncut).

· 38 issues of "Herut" monthly, 1943-1948. Some 
issues appear in several copies. 
Total of approx. 100 items. Size and condition vary, most 
are in good condition. Ex-library copies.

Opening price: $700
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למשתפי-פעולה  בנוגע  הש"י  של  פגישה  פרוטוקול   .27
ערביים, פברואר 1948

במכונת  מודפס  מסמך   ."19.2.48 הערביים  היועצים  "פגישת 
כתיבה.

פרוטוקול פגישה בין בכירי הש"י – שירות הידיעות )מודיעין( של 
ארגון "ההגנה", בנושא גיוס והפעלת משת"פים ערביים. 

בפגישה המתועדת במסמך זה נכחו בכירי הממשל והש"י, ביניהם 
ג.  ב.  ]דנין[,  ד.  ]ג'וש פלמון – פלמן[, עזרא  משה דיין, יהושע פ. 
]בן-גוריון[, ישראל ג. ]גלילי[, יגאל ]ידין?[, טוביה ]ארזי[, עמנואל 
ואחרים, שהשמיעו  ]זייד[,  ]זעיר?[, גיורא  וילנסקי[, אמנון   – ]ילן 
הארץ  ערביי  בקרב  הנעשה  ועל  המדיני  המצב  על  דעותיהם 
שישקלי  אדיב  של  בפיקודו  סוריה  צבא  בקרב  השונות,  בגזרות 
ובקרב ארגונים צבאיים ערביים נוספים. 29 דף )אינו שלם – חסר 
בסופו(, 27.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים, סימני קיפול ומעט כתמים. 

חלקם נדפסו על נייר דק יותר. 

פתיחה: $300

27. Protocol of a "Shay" Meeting concerning 
Arab Collaborators, February 1948

"Meeting of Arab consultants 19.2.48". Typewritten 
document.
Protocol of a meeting between senior persons of 
"Shay" ("Sherut Yediot") – the intelligence arm of the 
Haganah - concerning drafting and activating Arab 
collaborators.
Senior officials and "Shay" members, among them 
Moshe Dayan, Yehoshua P. [Josh Palmon-Pelman], 
Ezra D. [Danin], B.G. [Ben-Gurion], Israel G. [Galili], 
Yigal [Yadin?], Tuvia [Arazi], Emnauel [Yalan-
Vilensky], Amnon [Zair], Giora [Zeid] and others were 
present in the meeting documented. They expressed 
their opinions as to the political situation and the 
state of the Arabs in the various areas, the Syrian 
Army commanded by Adib Shishakli and other Arab 
military organizations. 29 leaves (not complete, lacking 
at the end), 27.5 cm. Good condition. Creases, folding 
marks and some stains. Some leaves printed on thinner 
paper.

Opening price: $300

26. "Alon Zehirut" Issues – Lists of Suspects on 
behalf of "Shay", 1947

Alon Zehirut. [Printed on behalf of "Shay" ("Sherut 
Yediot"), the intelligence arm of the "Haganah"]. 
Issues no. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. January-October 1947.
Printed on the leaves are names and photographs of 
people who have to be arrested, deported, deported 
after investigation or warning, etc.
Adolf Eichmann appears in the last issue, since 
the "Shay" suspected that if Eichmann succeeds in 
escaping from his persecutors he might immigrate 
to Eretz Israel pretending to be Jewish: "due to his 
organizational capacities and rich experience in the 
Jewish Department of the Gestapo, and having the 
knowledge of the Hebrew and Yiddish languages, it 
is possible that he succeeded in infiltrating into the 
country". [7] leaves, 29.5-31 cm. Some leaves in good 
condition, with folding marks only; other leaves in fair 
condition with adhesive tape and dark stains.

Opening price: $500

מטעם  חשודים  רשימות   – זהירות"  "עלון  גליונות   .26
הש"י, 1947

עלון זהירות. ]נדפס מטעם הש"י, שירות הידיעות של ה"הגנה"[. 
דפים מס' 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. ינואר עד אוקטובר 1947. 

יש  אותם  אנשים  של  ותמונותיהם  שמותיהם  נדפסו  בדפים 
לעצור, לגרש, לגרש לאחר חקירה או לאחר הזהרה, וכו'. 

בעלון האחרון מופיע גם אדולף אייכמן, זאת כיוון שהש"י חשש 
שיצליח להימלט מרודפיו ויעלה דוקא לארץ ישראל תוך שהוא 
במחלקה  הרב  ונסיונו  הארגוני  כושרו  "לרגל  ליהודי:  מתחזה 
היהודית בגסטאפו, וידיעת השפות עברית ויידיש, לא מן הנמנע 
דף, 29.5-31 ס"מ. חלקם במצב   ]7[ כי הצליח להסתנן ארצה". 
תיקונים  עם  בינוני,  במצב  חלקם  בלבד;  קיפול  סימני  עם  טוב, 

בנייר-דבק וכתמים כהים. 

פתיחה: $500
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29. לקט כרוזים וכרזות – המנדט הבריטי והקמת המדינה

אחד-עשר כרוזים וכרזות מטעם עירית תל-אביב, ההגנה, האצ"ל 
והלח"י. ארץ ישראל, 1945 עד 1948. 

תנועת  של  כרזה   · ז'בוטינסקי.  של  פטירתו  יום  לכבוד  כרזה   ·
החרות, "שלטון הסֶטן מוסיף להשתולל". · כרזה קטנה מטעם 
איור.  עם  מארצנו",  הסתלק   – ברנאדוט  לסוכן  "עצה   – הלח"י 
ירושלים  לשחרור  הקורא  דוד!",  בירת  "בני  הלח"י,  של  כרוז   ·
הנצורה, אייר תש"ח )לאחר ההכרזה על הקמת המדינה(. · כרוז 
מטעם עיריית תל-אביב, "אל כל תושבי תל-אביב", ובו קריאה 
לתושבי העיר להמנע מהתקהלות ברחובות, נובמבר 1945. · שני 
כרוזים "החומה, עניני בטחון והגנה", וכרוז גדול יותר, עם איורים, 
שנדפס לאחר ההכרזה על הקמת המדינה. · שלושה כרוזים של 

האצ"ל ותנועת החרות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400

28. "Rak Kach" – Etzel Publication, 1948

Rak Kach [Hebrew: only thus], Destruction of "Palestine 
Post". Typewritten and stenciled leaflet. Printed by 
Etzel in "English Exile". England, 1948. English.
Transcripts of radio broadcasts – "Kol Zion 
Halochemet": reaction of Etzel leadership to various 
events, including the attack on the "Palestine Post" 
offices in Jerusalem. 3 leaves, 33 cm. Good condition. 
Folding marks. Foxing, tears at margins.

Opening price: $250 

28. "רק כך" – פרסום של האצ"ל, 1948

עלון   .Destruction of "Palestine Post" Offices כך,  רק 
האצ"ל  בידי  נדפס  בסטנסיל.  ומשוכפל  כתיבה  במכונת  מודפס 

"בגלות בריטניה". אנגליה, 1948. אנגלית. 
תמלילים של שידורים ברדיו "קול ציון הלוחמת": תגובת הנהגת 
האצ"ל לאירועים שונים, ובהם הפיגוע במשרדי "פלסטיין פוסט" 
בירושלים. 3 דף, 33 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמי חלודה, 

קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $250
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30. Collection of Newspapers – November 29, 
1947

Seven issues of daily newspapers printed on Sunday, 
November 30, 1947 – After the UN Resolution on 
November 29.

· Issue of "Davar" newspaper. Headline: "Jewish 
State Established". · Issue of "Haaretz" newspaper. 
Headline: "Decision to establish a Jewish State". 

· Issue of "Haboker" newspaper. Headline: "A 
Jewish State was approved". · Issue of "Mishmar" 
newspaper. Headline: "33 Votes to 13 in favor of the 
Partition Plan". · Issue of "Hamashkif, National Daily 

Paper”. Headline: “Decision in favor of the Partition 
Plan”. · Issue of The Palestine Post newspaper. 
Headline: “Partition Approved by More than 2/3…”. · 
Single leaf of “Haboker” newspaper. Headline: “After 
approval by the world’s nations of Israel’s liberty in its 
land, joy and alertness in the Jewish State”.
Size and condition vary. Overall good condition. Folded.

Opening price: $700

29. Collection of Broadsides and Posters – British 
Mandate and Establishment of the State of Israel

Eleven broadsides and posters, issued by Tel-Aviv 
municipality, Haganah, Etzel and Lehi. Eretz Israel, 
1945 through 1948.

· Poster - Jabotinsky Memorial Day. · Poster of 
Herut Movement, "Sten's regime continues to go 
wild" (Hebrew). · Small poster on behalf of Lehi – 
"Advice to the agent Bernadotte – get out of our 
country" (Hebrew), with illustration. · Broadside 
issued by Lehi, calling to free besieged Jerusalem, 
Iyar, 1948 (after the declaration of the establishment 
of the State of Israel). · Broadside on behalf of Tel-
Aviv municipality calling "all of the citizens of Tel-
Aviv" not to congregate in the streets, November 
1945. · Two "Hachoma…" broadsides and a larger 
broadside, illustrated, printed after the declaration of 
Independence. · Three broadsides of Etzel and Herut 
movement. Size varies. Overall good condition. 

Opening price: $400

30. לקט עתונים – כ"ט בנובמבר

שבעה גליונות עתונים יומיים אשר נדפסו ביום א', 30 בנובמבר 
1947 )י"ז כסלו תש"ח( – לאחר עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר. 

גליון   · היהודים קמה".  "מדינת  כותרתו:  "דבר".  גליון העתון   ·
היהודית".  המדינה  הקמת  על  "הוחלט  כותרתו:  "הארץ".  עתון 
· גליון עתון "הבקר". כותרתו: "אושרה מדינה יהודית". · גליון 
אושרה   13 נגד  קולות   33 של  "ברוב  כותרתו:  "משמר".  עתון 
כותרתו:  לאומי".  יומי  עתון  "המשקיף,  עתון  גליון   · החלוקה". 
 .The Palestine Post הוחלט על חלוקת ארץ-ישראל". · גליון"
כותרתו: "...Partition Approved by More Than 2/3". · דף 
העולם  אומות  הכרת  "אחרי  כותרתו:  "הבקר".  עתון  של  בודד 

בחרות ישראל בארצו, שמחה וכוננות למדינת היהודים". 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. מקופלים. 

פתיחה: $700
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32. Pekudat Yessod HaMedinah – "Secret" 
Document, May 14, 1948

"Pekudat Yessod HaMedinah, no. 1, 1948". Provisional 
Government, Legal Department. "Secret, Seventh 
Proposal", May 14, 1948.
Duplication of a typewritten document. Detailing 
the first orders regarding the government institutes, 
budget and taxes, legislation, courts and provisional 
instructions. With corrections and deletions in pencil. 
[6] leaves, 33 cm. Good condition. Creases at corners and 
at lower margins. Some stains. Some tears at margins.

Opening price: $400 

32. פקודת יסוד המדינה – מסמך "סודי", 14 במאי 1948

"פקודת יסוד המדינה, מס' 1, לשנת 1948". מנהלת העם, מחלקת 
המשפטים. "סודי, הצעה שביעית", 14 במאי 1948. 

שכפול של הדפסה במכונת כתיבה. פירוט הפקודות הראשונות 
בתי  המשפט,  חקיקה,  ומסים,  תקציב  השלטון,  מוסדות  בדבר 
המשפט והוראות מעבר. עם תיקונים ומחיקות בעפרון. ]6[ דף, 
מעט  התחתונים.  ובשוליים  בפינות  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   33

כתמים. קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400

אייר  ד'   – העצמאות  הכרזת  למושב  רשמית  הזמנה   .31
תש"ח

מנהלת העם, הזמנה מודפסת למושב הכרזת העצמאות. ד' אייר 
תש"ח )13.5.1948(. ההזמנה המקורית, שנשלחה לחברי מועצת 

העם, לעתונאים ולמקורבים בלבד. 
"הננו מתכבדים לשלוח לך בזה הזמנה למושב הכרזת העצמאות 
באולם  אחה"צ   4 בשעה  תש"ח...  באייר  ה'  ו',  ביום  שיתקיים 
ואת  ההזמנה  תוכן  את  בסוד  לשמור  מבקשים  אנו  המוזיאון... 
מועד כינוס המועצה...". בתחתית ההזמנה נכתב: "ההזמנה היא 
אישית – תלבשת: בגדי חג כהים". דף 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני 

קיפול וקמטים. פגמים קלים. 

פתיחה: $500

31. Official Invitation to the Declaration of 
Independence Ceremony – 4th of Iyar, 1948

The Provisional Government, printed invitation for the 
Declaration of Independence ceremony. 13.5.1948.
Original invitation sent only to the members of 
the Provisional Government, to journalists and to 
relatives.
"We are honored to send you herewith an invitation 
to the Declaration of Independence session which will 
take place on Friday… 4 pm in the Museum hall…we 
ask you to keep the content of this invitation and the 
date secret…" on the lower part: "personal invitation 
– Dress: dark festive clothes" (Hebrew). Leaf, 21.5 
cm. Good condition. Folding marks and creases. Slight 
damages.

Opening price: $500
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33. Collection of Circular Letters – Provisional 
Government Resolutions, 1948-1949

A collection of duplicated circular letters (typewritten), 
"Resolutions of the Provisional Government Sessions" 
(Hebrew). May 16, 1948 through March 6, 1949.
The collection includes about 90 circular letters, 
some consisting of several pages, detailing decisions 
concerning a wide range of issues related to the 
young State of Israel: election of Dr. Haim Weizmann 
as president of the Provisional State Council (nine to 
two votes), decisions as to a ceasefire, supervision of 
deserted property, unblocking the road to Jerusalem 
and paving of the Burma road, the IDF oath and 
decisions regarding enlistment and release of 
soldiers, the resolution taken during an unscheduled 
meeting as to the ship Altalena ("decided to request 
during negotiations with the UN to unload arms and 
deposit them with the UN until ceasefire ends…"), 
matters concerning Aliya, and more. The collection 
also includes circular letters of unscheduled meetings 
and some other letters: a circular letter regarding the 
demilitarization of Jerusalem (July 1948), emergency 
regulations concerning imprisonment of soldiers and 
repair of war damages to houses, legal explanation of 
income tax law, and more.
The Provisional Government was active from May 
14, 1948 until March 10, 1949, and consisted of 13 
members only. This collection was, most probably, 
compiled by one of its members. 
34 cm. Fair-good condition. Ink-stamps. Tears at margins 
and stains. Folding marks. Significant wear and damages 
to first and last letters.

Opening price: $600

כדי לשימו תחת פיקוח או"מ עד לגמר ההפוגה..."(, שאלות בנוגע 
לעליה, ועוד. כן כולל האוסף חוזרים של ישיבות שלא מן המניין, 
וחוזרים אחרים: חוזר בנוגע לפירוז ירושלים )יולי 1948(, תקנות 
לשעת חירום בנוגע למאסר חיילים ולתיקון נזקי מלחמה בבתים, 

הסבר משפטי לפקודת מס הכנסה, ועוד. 
 10 ליום  ועד   1948 במאי   14 מיום  שכיהנה  הזמנית,  הממשלה 
במרץ 1949, כללה 13 חברים בלבד. החוזרים שלפנינו נאספו, כפי 

הנראה, בידי אחד מחבריה. 
וכתמים.  בשוליים  קרעים  חותמות.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   34

סימני קיפול. בלאי רב ופגמים בחוזרים הראשונים והאחרונים. 

פתיחה: $600

אוסף חוזרים – החלטות ישיבות הממשלה הזמנית,   .33
1948-1949

"החלטות  כתיבה(,  במכונת  )הדפסה  משוכפלים  חוזרים  אוסף 
ישיבה של הממשלה הזמנית". 16 במאי 1948 עד 6 במרץ 1949.

האוסף כולל כ-90 חוזרים, חלקם בני מספר דפים, ובהם פירוט 
במדינת  הקשורים  נושאים  של  רחב  למגוון  בנוגע  ההחלטות 
ישראל הצעירה: בחירת ד"ר חיים ויצמן כנשיא מועצת המדינה 
ההפוגה,  בעניין  החלטות  שניים(,  נגד  קולות  בתשעה  )נבחר 
פיקוח על נכסים נטושים, פתיחת הדרך לירושלים וסלילת כביש 
גיוס  בנושא  והחלטות  לצה"ל  השבועה  נוסח  קביעת  בורמה, 
ושחרור חיילים, החלטות ישיבה "שלא מן המניין" בנושא האנייה 
אלטלנה )"מחליטים לדרוש במו"מ עם או"מ הורדת הנשק ארצה 
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35. "Iton Rishmi" No. 1 / "Yom Hamedina" 
Newspaper / Three Issues of Newspapers 
Announcing the Establishment of the State of 
Israel

1. "Iton Rishmi" no. 1. Tel-Aviv, 14.5.1948.
Includes the text of the "Independence Scroll" and a 
manifest on behalf of the Provisional State Council. 
On top of leaf: "Israel, Provisional Government". 4 pp. 
33 cm. Good condition. Creases.
2. "Yom Hamedina", joint publication of local papers. 
Friday, May 14, 1948. Leaf: 42.5X57.5 cm. Good 
condition. Folded leaf. Stains. Tears at margins.
3. Issue of "Yediot Ahronot", 14.5.1948. Headline: 

"עתון רשמי" מס' 1 / עתון "יום המדינה" / שלשה   .35
גליונות עתונים מקום המדינה

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

ס"מ. מצב טוב. קמטים. 
ה'  שישי,  יום  הארץ.  עתוני  של  עתון משותף  המדינה",  "יום   .2
דף  טוב.  מצב  ס"מ.   42.5X57.5 דף   .1948 במאי   14 אייר תש"ח, 

מקופל. כתמים. קרעים קלים בשוליים. 
אחה"צ  ב-4  כותרתו:   .14.5.1948 אחרונות",  "ידיעות  גליון   .3
תוקם מדינת ישראל". אינו שלם )חסרים העמודים הפנימיים – 

ג'-ו'(. 42.5 ס"מ. סימני קיפול, כתמים וקרעים קלים. 
מדינת  "הוקמה  כותרתו  תש"ח.  אייר  ז'  "המשקיף",  גליון   .4
ישראל". 55 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים בקו 

הקפל הרוחבי. קמטים. 
5. "פני המנדט מהתחלתו ועד סיומו" בהוצאת "ידיעות מעריב", 
קיפול  סימני  ס"מ.   47 עמ',   ]4[  .1948 במאי  ל-15  מצויר  מוסף 

וכתמים. 

פתיחה: $1200

“At 4 p.m. the State of Israel will be Established”. 
Incomplete (missing inner pages, no. 3-6). 42.5 cm. Folding 
marks, stains and slight tears.
4. “Hamashkif” newspaper, Iyar 7, 1948. Headline: 
“State of Israel was Established”. 55 cm. Fair condition. 
Stains. Folding marks. Tears at horizontal folding mark. 
Creases.
5. “Mandate – Beginning to End” published by “Yediot 
Maariv”, illustrated supplement to the newspaper of 
May 15, 1948. [4] pp, 47 cm. Folding marks and stains.

Opening price: $1200

34. "עתון רשמי" מס' 1 – הכרזת המדינה

"עתון רשמי" מס' 1. תל אביב, ה' באייר תש"ח, 14.5.1948.
המדינה  מועצת  מטעם  ומנשר  העצמאות"  "מגילת  נוסח  כולל 
 31.5 4 עמ'.  "ישראל, הממשלה הזמנית".  הזמנית. בראש הדף: 
ס"מ. מצב בינוני-טוב. מעט כתמים, קו קפל רוחבי. קמטים. קרע 

חסר באחת הפינות. רישום מחוק בעפרון. 

פתיחה: $700

34. "Iton Rishmi" No. 1 – Declaration of 
Independence

"Iton Rishmi" No. 1. Tel-Aviv, 14.5.1948.
Includes the "Scroll of Independence" and a manifest 
by the Provisional State Council. On top of the leaf: 
"Israel, Provisional Government". 4 pp, 31.5 cm. Fair-
good condition. Several stains, horizontal folding mark. 
Creases. Open tear at one corner. Deleted inscription in 
pencil.

Opening price: $700
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מלחמת   –  1949  – צבאיים  בטקסים  לנשיאה  סמל   .37
העצמאות

יחידה או מוט-דגל, למשתתפי  סמל נחושת לנשיאה בראש נס 
מלחמת העצמאות. 1949.

במרכז צדו האחד "בעד שרות פעיל במלחמת הקוממיות, תש"ח-
המדינה;  וסמל  זית  עץ  ענף  תאנה,  עלה  חרב,  ועיטורי  תש"ט", 
במרכז צדו השני "כי תאמר בלבבך: רבים הגוים האלה ממני – לא 
תירא מהם" )דברים ז'(, בתוך שני ענפי עץ זית, עם עיטור מגן-
43.5 ס"מ. מצב טוב. קורוזיה. שניים  גובה: 56 ס"מ, רוחב:  דוד. 
מהמוטות המחברים את מרכז הסמל למסגרתו ההיקפית אינם 

במקומם.

פתיחה: $800

36. לוח נחושת - הכרזת העצמאות - ניו-יורק, 1948

לוח לתליה, עם נוסח "מגילת העצמאות". ניו-יורק, 1948.
.Grodel Inc. New York :נחושת; הדפסה. חתימת יצרן

מסגרת  סביבו  העצמאות";  "מגילת  נוסח  מופיע  הלוח  במרכז 
מאוירת, עם עיטורים בדגמים צמחיים, דמות חייל, מראה העיר 
ישראל  דגל  עם  הרצל,  של  דיוקן  הלוח  בראש  ועוד.  תל-אביב, 
ס"מ   26.5X34 אגדה".  זו  אין  תרצו  "אם  והכיתוב  צדיו  משני 
בקירוב. שני נקבים לתליה )עם שרשראות(. מצב טוב. כיפופים 

קלים בחלקו התחתון.

פתיחה: $400

36. Copper Plaque – The Declaration of 
Independence – New-York, 1948

Hanging plaque with the text of the "Scroll of 
Independence". New York, 1948
Copper; print. Maker's mark: Grodel Inc. New York.
The text of the "Scroll of Independence" in the center 
of the plaque; surrounded by an illustrated frame 
with vegetal patters, a figure of a soldier, view of Tel 
Aviv, and more. Herzl's portrait on the upper part 
with Israel's flag on both sides and an inscription: "If 
you will it, it is no dream". Approx. 34X26.5 cm. Pierced 
for hanging (with chains). Good condition. Slight bends to 
lower part.

Opening price: $400 36
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38. "Bamiftza" – Soldiers' Newspaper in a 
Military Hospital – Independence Day, 1949

Bamiftza, bulletin of soldiers in military hospital 
no. 10 [in Haifa], edited by Reuven Siman (Silman). 
Illustration: Hadassa Sachs. Published by the hospital's 
culture department, Iyar, 5, 1949 – Independence Day 
[1949]. Issue no. 2.
Articles, poems, jokes, crossword puzzles and more, 
all about the hospitalized injured soldiers' lives. The 
bulletin opens with a short text for the first Day of 
Independence. 7 leaves, 33 cm. Fair-good condition. 
Stained. New staples. Pinholes and some tears. Folding 
marks.

Opening price: $300

 – כרכים  ב-14  והשניה  הראשונה  הכנסת"  "דברי   .39
עותקים מלשכת יו"ר הכנסת

ירושלים-תל- והשניה.  הראשונה  הכנסות  של  הכנסת",  "דברי 
אביב, 1949-1953.

מדיוני  הרשמיים  הפרוטוקולים  ובהם  כרכים  ארבעה-עשר 
תמיד  נכרכים  הכנסת"  "דברי  כרכי  והשניה.  הראשונה  הכנסות 
בכריכה תכולה עם הדפסה כחולה, בעוד עותק אחד נכרך בכריכה 
יו"ר הכנסת.  שחורה עם הטבעה מוזהבת בשדרה, עבור לשכת 
יו"ר  לשכת  עבור  שנכרך  יחיד,  עותק  הינם  שלפנינו  הכרכים 
הכנסת )מצורף מכתב הסבר ממנהל מחלקת הדפוס והפרסומים 
כתמים.  בחלקם  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   24 כרכים  הכנסת(.  של 

מספר כריכות רופפות. 

פתיחה: $500

יום   – צבאי  בבית-חולים  חיילים  עתון   – "במפצע"   .38
העצמאות, 1949

]בחיפה[,   10 מס.  הצבאי  החולים  בית  חיילי  בטאון  ַּבִמְפָצע, 
הוצאת  זקס.  הדסה  איורים:  )סילמן(.  סימן  ראובן  בעריכת 
מחלקת התרבות בבית החולים, ה' אייר תש"ט – יום העצמאות 

]1949[. גליון ב'.
בבית  הפצועים  מהווי  ועוד,  תשבץ  בדיחות,  שירים,  מאמרים, 
החולים. בפתח הגליון טקסט קצר לכבוד יום העצמאות הראשון 
של המדינה. 7 דף, 33 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים. סיכות 

חדשות. נקבים וקרעים קלים. סימני קיפול. 

פתיחה: $300

37. Copper Plaque for Military Ceremonies – 
1949 – War of Independence

Copper plaque to be carried on a unit-flag or a 
flagpole, for the veterans of the War of Independence. 
1949.
In the center an inscription "For active service in the 
War of Independence, 1948-1949", and decorations 
of a sword, fig leaf, olive tree branch and the emblem 
of the state; on the reverse the inscription "These 
nations are more numerous than I; do not fear them" 
(Hebrew) within two olive tree branches, and a Star 
of David. Height: 56 cm, width: 43.5 cm. Good condition. 
Corrosion. Two of the posts connecting the plaque's center 
to its frame are out of place.

Opening price: $800

37b
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41. "הכל על כפר קאסם" - חוברת חד פעמית המגנה את 
הטבח, 1956

"הכל על כפר קאסם", חוברת חד פעמית שהוצאה, ככל הנראה, 
בדצמבר 1956, כחודשיים אחרי הטבח בכפר קאסם. 

בטבח נורו למוות 43 מתושבי הכפר, לאחר שהפרו עוצר שהוטל 
על הכפר ללא ידיעתם, בעודם עובדים מחוץ לישוב. 

כנסת  וחברי  פרסום,  איסור  עליו  הוטל  הטבח,  היוודע דבר  עם 
ממק"י, תוך שימוש בחסינותם, דיווחו עליו מעל בימת הכנסת. 
מפ"ם הדפיסה את החוברת על חשבונה בדפוס "על המשמר", 
כשאת הנייר תרמו אורי אבנרי ו"העולם הזה". בין המשתתפים 
בחוברת: נתן אלתרמן, דן בן אמוץ, עמוס קינן, אברהם שלונסקי, 

גרשום שוקן ואחרים. 8 עמ', 34.5 ס"מ. בלאי וסימני קיפול. 

פתיחה: $250

הציוני"  הריגול  של  "ההיסטוריה  בנושא  חוברת   .40
במצרים

 L'Histoire de l' Espionnage Sioniste en Egypte
]ההיסטוריה של הריגול הציוני במצרים[. ללא ציון פרטי מדפיס, 

מקום או שנה, ]מצרים, 1955?[. צרפתית. 
במצרים,  הציוני  הריגול  של  ההיסטוריה  את  הסוקרת  חוברת 
חלק  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   14X20 עמ',   63  ,]1[ תצלומים.  עם 

מהגליונות לא נחתכו בדפוס.
אינו בספריה הלאומית. 

פתיחה: $300

40. Booklet – "History of Zionist Espionage" in 
Egypt

L'Histoire de l' Espionnage Sioniste en Egypte [History 
of Zionist espionage in Egypt]. No printer's name, 
location or year, [Egypt, 1955?]. French.
Booklet surveying the history of Zionist espionage in 
Egypt, with photographs. [1], 63 pp. 14X20 cm. Very 
good condition. Several unopened pages.
Not in the NLI.

Opening price: $300

39. "Divrei HaKnesset" – First and Second Knesset 
– 14 Volumes – Copies from the Chamber of the 
Chairman of the Knesset 

"Divrei HaKnesset", of the first and second Knesset. 
Jerusalem-Tel-Aviv, 1949-1953.
Fourteen volumes including official protocols of the 
first and second Knesset sessions. Volumes of "Divrei 
HaKnesset" are always bound in a blue binding with 
blue printing, while one copy is bound in a black 
binding with gold embossing on the spine, for the 
Chairman's Chamber. The volumes presented are 
a single copy, bound for the Chairman's Chamber 
(enclosed is a letter of explanation from the director 
of printing and publications department of the 
Knesset). Volumes, 24 cm. Fair-good condition. Stains to 
some of the volumes. Several loose bindings.

Opening price: $500
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42. Collection of Documents – Movement for 
Greater Israel

Dozens of documents from the early days of activity 
of the "Movement for Greater Israel", after the Six 
Day War, 1967 through 1969 (several documents from 
the period preceding the founding of the movement).
Among the documents: issues 2 and 3 of the biweekly 
"Zot HaAretz"; version of the principles platform 
of the movement (handwritten); list of council 
members; copy of a letter written by several activists 
to the president of the state; printed notice to the 
press; petition against withdrawal from territories; 
first printed protocols of the movement, some with 
the participation of Nathan Alterman; letters from 
movement secretariat, and more. Varied sizes and 
conditions. Dampstaining and stains on some of the 
documents.

Opening price: $300

42. אוסף מסמכים – התנועה למען ארץ ישראל השלמה

עשרות מסמכים מתקופת ראשית פעילותה של "התנועה למען 
עד   1967 הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  השלמה",  ישראל  ארץ 

1969 )מספר מסמכים מהתקופה שקדמה להקמת התנועה(.
נוסח מצע  "זאת הארץ";  דו-שבועון  ו-3 של   2 גליונות  ביניהם: 
עקרונות של התנועה )בכתב יד(; רשימות חברי המועצה; העתק 
מודפסת  הודעה  המדינה;  לנשיא  פעילים  מספר  של  מכתב 
פרוטוקולים  מהשטחים;  נסיגה  נגד  עצומה  טופס  לעיתונות; 
נתן  בהשתתפות  חלקם  התנועה,  של  מודפסים  ראשונים 
אלתרמן; מכתבים ממזכירות התנועה, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

בחלקם פגעי רטיבות וכתמים. 

פתיחה: $300

41. "Everything About Kfar Kassem" – A One-
Time Booklet Condemning the Massacre, 1956

"Hakol al Kfar Kassem" [Everything about Kfar 
Kassem], a one-time booklet published, most 
probably, in December 1956, about two months after 
the massacre in Kfar Kassem.
34 of the villagers were shot to death in this massacre, 
after breaking a curfew imposed on the village 
without their knowledge while they worked outside 
the village.
When news of the incident spread, a gag order 
was issued, and Knesset Members from the Israeli 
Communist Party, taking advantage of their  legal 
immunity, reported it on the Knesset podium. 
Mapam party printed the booklet on its expense in 
“Al Hamishmar” printing press, and the paper was 
donated by Uri Avneri and “HaOlam Hazeh”. Among 
the participants in the booklet: Nathan Alterman, 
Dan Ben Amotz, Amos Keinan, Avraham Shlonsky, 
Gershom Shoken and others. 8 pp, 34.5 cm. Wear and 
folding marks.

Opening price: $250
42
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שיושבים  ולסבתות  לסבאים  להזכיר  צריכים  אנחנו  למדינה, 
למעלה את כל מה שהם שוכחים...". 

גליון ראשון  "העין השלישית", 1972.  3. סטריפ, מגזין בהוצאת 
יצירות  ויחיד של בטאון קבוצת האמנים "העין השלישית"; עם 

מאת אבנר כ"ץ, הנרי שלזניאק, ז'אק קתמור, ואחרים. 
קטלוג   .1968 אגור,  אלכס  מאת  צילומים  השלישית,  עין   .4
תצלומים מאת אלכס אגור, עם טקסט קצר מאת מיכאל אוהד 

)עברית ואנגלית(. 
5. שירה גלויה, 1989. אוגדן עם עשר גלויות מאוירות עם שיריהם 
מאיר  וולך,  יונה  הורביץ,  יאיר  גלבע,  אמיר  אלמוג,  אהרן  של 

ויזלטיר, נתן זך, רוני סומק, עודד פלד, פנחס שדה וצרויה שלו. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

43. "Down with the Occupation" – 67 Prints – 
June 1987 – Numbered and Signed Portfolio

"Down with the Occupation 1967-1987”, portfolio 
with 67 prints. "Artists for Freedom of Speech" 
publishing, June 16, 1987.
Sixty-seven prints, by sixty-seven Israeli and Palestinian 
artists, including: Ruth Schloss, Deganit Berst, Aviahi 
Eyal, Gabi Klezmer, Yigal Tumarkin, Rafi Lavie, Micha 
Ulman, Asad Azi, Suleiman Mansur, Miki Toma, Abed 
Abadi, and many others. Copy no. 2 of 200 copies 
numbered on title page; with signatures of most of 
the artists (on title page). [67] prints, approx. 48.5X69 
cm. Overall good condition. Tears to portfolio.

Opening price: $300

44. לקט קבצים ספרותיים אוונגרדיים – שנות ה-60-80

1. דפיm צהוביm )דפים צהובים(, קובץ ספרותי ואמנותי בעריכת 
שמעון צבר ובהשתתפות מאיר ויזלטיר, עמוס קינן, נתן זך, דליה 
ואחרים.  צבר  שמעון  ליפשיץ,  אורי  תומרקין,  יגאל  רביקוביץ', 

גליון ראשון. 
זאב  יגאל סרנה,  2. געשוש, בעריכת מוטי טלמור ובהשתתפות 
אורנין, יונתן סגל, יהושע אשכנזי, הדס דרור ורבים אחרים. ]גליון 
טלמור,  מוטי  בידי  ונדפסה  נערכה  אשר  מאוירת  חוברת  שני?[. 
בהיותו תלמיד תיכון. "געשוש הוא העתון החינוכי היחידי בארץ. 
טובה  ואזרחות  טובה?  לאזרחות  אותך  מחנך  עתון  עוד  איזה 
במדינה דמוקרטית היא בראש ובראשונה חינוך לחופש הדיבור... 
הדודים הטובים שיושבים בשלטון שוכחים לפעמים שהם עומדים 
נאמנים  אז בתור אזרחים  'דמוקרטית'...  בראש מדינה הנקראת 

43. "די לכיבוש" - 67 הדפסים – יוני 1987 – פורטפוליו 
ממוספר וחתום

די לכיבוש 1967-1987, פורטפוליו ובו שישים ושבעה הדפסים. 
הוצאת "אמנים למען חופש הביטוי", 16 ביוני 1987.

שישים ושבעה הדפסים, מאת שישים ושבעה אמנים ישראלים 
ופלשתינאים, ביניהם: רות שלוס, דגנית ברסט, אבישי אייל, גבי 
קלזמר, יגאל תומרקין, רפי לביא, מיכה אולמן, אסד עזי, סולימן 
מנצור, מיקי תומא, עבד עאבדי, ורבים אחרים. עותק מס' 2 מתוך 
200 עותקים ממוספרים בדף השער; עם חתימותיהם של מרבית 
האמנים )בדף השער(. ]67[ הדפסים, 48.5X69 ס"מ בקירוב. מצב 

כללי טוב. קרעים בתיקייה. 

פתיחה: $300

1960s-1980s Cultureתרבות שנות ה-60-80
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לזיקו  הקדשה   – החיוור"  "הגשש  של  הזהב"  "ספר   .46
גרציאני

)פשנל(.  דשא  אברהם  בעריכת  זהב,  ספר   – החיוור  הגשש 
ירושלים, 1975.

המוסיקלי,  והמעבד  למנצח  בכתב-יד  הקדשה  הראשון  בעמוד 
יצחק )זיקו( גרציאני: "לך זיקו היקר, באהבה רבה והמון תודה, 
וגם לך דורה באהבה ובתודה על שנתת  מהגששים האמיתיים; 
בידי שלישיית  באהבה", חתומה  לכולם  ליהנות מבעלך,  לנו  גם 
הגשש, גברי פולי ושייקה ובידי אברהם דשא פשנל. בגוף הספר 
קריקטורות  צבעוניים(,  )חלקם  תצלומים  איורים,  מערכונים, 
ופקסימיליות. 208 עמ', 28 ס"מ. מצב טוב מאד. פגמים במעטפת 

הספר.

פתיחה: $300

45. אייבי נתן – ארבעה פריטים

השלום'  'קול  של  מכתבים  נייר  על  נתן  מאייבי  חתום  מכתב   ·
למצרים.  נתן  אייבי  לטיסת  שנה   17 לכבוד  למסיבה  הזמנה   –
 "1 שלום  ל"קרן  קודש  שהכנסותיה  פומבית  למכירה  הזמנה   ·
למימון הקמת "בית ספר השלום", בי"ס משותף לילדים יהודים 
וערבים בנצרת, 1967, עם חתימתו של אייבי נתן. · שני עותקי 
מכתב למחנכים, קריאה לתמיכה בהקמת בי"ס משותף לילדים 

יהודים וערבים בנצרת. גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $300

45. Abie Nathan – Four Items

· A signed letter from Abie Nathan on 'Voice of 
Peace' letterhead – invitation to a party celebrating 
17 years to Abie Nathan's flight to Egypt.

· Invitation to an auction, with proceeds going 
to "Peace Fund 1" for financing the founding of a 
"School for Peace", a joint school for Jewish and Arab 
children in Nazareth, 1967, signed by Abie Nathan. · 
Two copies of a letter to educators, calling for their 
support for the establishment of a school for Jews 
and Arabs in Nazareth. Varying sizes, good condition.

Opening price: $300

44. Collection of Avant-Garde Literary 
Anthologies – 1960s-80s

1. Dapim Tzehubim (Yellow pages), artistic and literary 
anthology edited by Shimon Zabar, with participation 
of Meir Wieseltier, Amos Keinan, Nathan Zach, Dalia 
Ravikovich, Yigal Tumarkin, Uri Lifshitz, Shimon Zabar 
and others. First issue.
2. Ga'ashush, edited by Moti Talmor, with the 
participation of Yigal Sarna, Zeev Ornin, Yonatan 
Segal, Yehoshua Ashkenazi, Hadas Dror and many 
others. [Second issue?]. Illustrated brochure edited 
and printed by Moti Talmor while still being a high 
school student."Ga'ashush is the only educational 
magazine in the country. Which other paper 
educates you towards being a good citizen? And 
good citizenship in a democratic country is first of all 
teaching freedom of speech…".
3. Strip, a magazine published by "HaAyin HaShlishit", 
1972. First and only issue of the bulletin published 
by "HaAyin HaShlishit" artists group; with works 
by Avner Katz, Henri Shlezniak, Jacque Katmor and 
others.
4. Ayin HaShlishit, photographs by Alex Agor, 1968. 
Photographs catalogue by Alex Agor, with a short 
text by Michael Ohad (Hebrew and English).
5. Shira Geluya, 1989. Binder with ten illustrated 
postcards with poems by Aharon Almog, Amir Gilboa, 
Yair Horowitz, Yona Wollach, Meir Wieseltier, Nathan 
Zach, Roni Somek, Oded Peled, Pinchas Sadeh and 
Zeruya Shalev.
Size and condition vary.

Opening price: $300
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48. זמרים ושחקנים ישראליים – גלויות חתומות

10 גלויות עם תצלומי שחור-לבן של זמרים ושחקנים ישראליים, 
]שנות ה-70[.

מוטי  לב,  עדנה  גינת,  רפי  גרנות,  דני  של  תצלומים  עם  גלויות 
יהורם  עמיהוד,  דליה  דור,  דוד  ארצי,  שלמה  פאר,  מני  ברקן, 
גודל ומצב  גאון וצביקה פיק. שבע מהן חתומות בידי האמנים. 
משתנים. חלקן נשלחו בדואר. בחלקן קרעים גסים בצדן האחורי.

פתיחה: $250

48. Israeli Singers and Actors – Signed Postcards

Ten postcards with black and white photographs of 
Israeli singers and actors [1970s]. 
The photographed singers are Danny Granot, Rafi 
Ginat, Edna Lev, Moti Barkan, Meni Peer, Shlomo 
Artzi, David Dor, Dalia Amihud, Yehoram Gaon and 
Zvika Pik. Seven cards are signed by the artists. Size 
and condition vary. Some postcards have been mailed. 
Rough tears to the reverse of some postcards.

Opening price: $250

ופריטים  בכתב-יד  מחברות-שירים   – ירקוני  יפה   .47
נוספים

לקט פריטים מעזבונה של הזמרת יפה ירקוני )1925-2012(, כלת 
פרס ישראל לזמר עברי.

בין הפריטים: · מחברת שירים, בה כתבה ירקוני בכתב ידה את 
השירים ששרה לבדה או עם מקהלת הילדים באלבום "ושמחת 
בחגיך – יפה ירקוני בשירי חגים". · מחברת שירים, "יפה ירקוני 
ירקוני  הדביקה  המחברת  בדפי  בע"פ".  יודעת  שאינני  שירים   –
 · ידה.  בכתב  שהעתיקה  שירים  מספר  לצד  מודפסים,  שירים 
קולית  להקה  עם  ירקוני  יפה  ואד;  אל  באב  תקליטים:  ארבעה 
ילדים  שירי  מרק לברי;  של  בנצוחו  'ירושלים'  ואינסטרומנטלית 
כבקשתך; יפה ירקוני בשירי חגים. · מצורפים: תריסר תצלומים, 

חוברות ועלונים פרסומיים אודות ירקוני. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

47. Yaffa Yarkoni – Handwritten Songs 
Notebooks and Additional Items

Collection of items from the estate of the singer Yaffa 
Yarkoni (1925-2012), winner of the Prize of Israel for 
Hebrew Song.
Among the items: · notebook with songs, where 
Yarkoni wrote by hand the songs which she sang 
alone or with a children's choir in the album "…Yaffa 
Yarkoni Holiday Songs". · Notebook of songs, "Yaffa 
Yarkoni – songs which I do not know by heart". 
Yarkoni pasted to the notebook's leaves printed 
songs, side by side with songs that she copied by 
hand. · Four records: Bab-elwad; Yaffa Yarkoni with a 
vocal and instrumental band "Jerusalem" conducted 
by Marc Lavry; Children's songs "as you wish"; Yaffa 
Yarkoi sings holiday songs. · Enclosed: a dozen 
photographs, booklets and promotional leaflets. Size 
and condition vary.

Opening price: $300

46. The "Golden Book" of "HaGashash HaHiver" 
– Dedication to Ziko Graziani

HaGashash HaHiver – the Golden Book, edited 
by Avraham Deshe (Pashanel). Jerusalem, 1975. 
Dedicated in handwriting on the first page to musical 
adapter and conductor Yitzhak (Ziko) Graziani: “To 
you dear Ziko, with great love and many thanks, from 
the real Gashashim; and to you Dora with love and 
thanks for letting us enjoy your husband, to all of you 
with love” (Hebrew), signed by "HaGashash HaHiver" 
trio, Gavri, Poli and Shayke and by Avraham Deshe 
(Pashanel). The book contains skits, illustrations, 
photos (some in color), caricatures and facsimiles. 208 
pp, 28 cm. Very good condition. Damages to dust jacket.

Opening price: $300
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50. Souvenir-Towels – Basketball Game – Maccabi 
Tel-Aviv vs. CSKA Moscow, 1989

Three cloth towels (100% cotton, made by 
"Winograd") – souvenir from the historic basketball 
game between Maccabi Tel-Aviv and CSKA Moscow, 
held on March 9, 1989.
This historic game was the first played by CSKA 
Moscow in Israel, after many years that Maccabi 
played against the USSR basketball champions in 
Belgium. The game caused great excitement and 
was preceded by a special ceremony. 44X27 cm. Good 
condition.

Opening price: $300

תל-אביב-צ.ס.ק.א.  מכבי  ממשחק  מגבות-מזכרת   .50
מוסקבה, 1989

מזכרת  "וינוגרד"(,  תוצרת  כותנה,   100%( בד  מגבות  שלוש 
וצ.ס.ק.א.  תל-אביב  מכבי  בין  ההיסטורי  הכדורסל  ממשחק 

מוסקבה, שהתקיים ב-9 במרץ 1989. 
משחק היסטורי זה היה משחקה הראשון של צסק"א מוסקבה 
ברית  אלופת  נגד  ת"א  מכבי  שיחקה  בהן  שנים  לאחר  בארץ, 
המועצות בבלגיה. המשחק עורר התרגשות רבה וקדם לו טקס 

חגיגי. 44X27 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

49. כרטיס לגמר גביע אירופה לאלופות בכדורסל, 1977 
– מכבי תל-אביב

כרטיס כניסה לגמר גביע אירופה לאלופות בכדורסל, למשחק בין 
מכבי תל-אביב וקבוצת מובילג'ירג'י ורזה האיטלקית. בלגרד, 7 

באפריל 1977.
יציע B, שורה 17, כסא 8. הכרטיס לא היה בשימוש.

בגביע,  תל-אביב  מכבי  לראשונה  זכתה  זה,  היסטורי  במשחק 
יריבתה. לאחר הנצחון, טבע השחקן טל  לאחר נצחון 77:78 על 
"אנחנו  הישראלי:  בספורט  הקאלט  ממשפטי  אחד  את  ברודי 
במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט, בהכל". 20X8 ס"מ.

פתיחה: $250

49. Ticket for the European Cup Basketball 
Championship Final Game, 1977 – Maccabi Tel 
Aviv

A ticket to the European Cup Basketball Championship 
final game, between Maccabi Tel Aviv and Mobilgirgi 
Varese (Italy). Belgrade, April 7, 1977. Balcony B, row 
17, seat 8. The ticket was not used.
In this historical game, Maccabi Tel Aviv won the cup 
for the first time with a 78:77 victory. After the game, 
Tal Brody coined one of the cult statements in Israeli 
sports: "We are on the map and we're going to stay 
on the map, not just in sports, in everything". 8X20 
cm.

Opening price: $250
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51. אוסף דפים וחוברות לגזירה ולהדבקה – דגמי מטוסים, 
אניות ועוד

מטוסים,  דגמי  להכנת  ולהדבקה,  לגזירה  וחוברות  דפים  אוסף 
אניות, טילים, ועוד. ישראל, שנות ה-60-70. 

האוסף כולל: · ארבעה דפים להכנת מטוס אל-על. · חמישה דפים 
להכנת "טיל החלל". · שישה דפים )זהים( להכנת מטוס קרב. · 
שלוש חוברות "גזור וקפל", להכנת שבעה דגמים של אניות הצי 
ודגמי  הישראלי  חיל האויר  דגמים של מטוסי  הישראלי, שבעה 
חלליות. · תריסר דפים להכנת הצוללת האטומית "נאוטילוס", 
גודל  ועוד.  "טי-34",  הטנק  קרב,  מטוס  אלחוט,  תחנת  מגדלור, 

משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

51. Collection of Sheets and Brochures for 
Cutting and Pasting – Models of Airplanes, Ships 
and More

Collection of leaves and brochures for cutting and 
pasting, for assembling models of airplanes, ships, 
missiles, and more. Israel, 1960s-70s.
The collection includes: · Four sheets for preparing 
an El-Al airplane. · Five sheets for preparing a "Space 
Missile". · Six sheets (identical) for a fighter aircraft. 

· Three brochures, "Gzor VeKapel" [Cut and Fold], 
for preparing seven models of Israeli navy ships, 
seven models of Israeli air force aircrafts and models 
of spaceships. · A dozen of sheets for preparing the 
atomic submarine "Nautilus", a lighthouse, fighter 
aircraft, "T-34" tank, and more. Size varies, overall good 
condition.

Opening price: $300
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53. מפת ירושלים – תחריט – קלן, 1572

 Hierosolyma, Clarissima totius Orientis civitas, Iudaeae
Metropolis, מפת ירושלים. תחריט נחושת מתוך ספרם של גיאורג 
 Civitates Orbis  )Braun & Hogenberg( הוגנברג  ופרנץ  בראון 

Terrarum ]אטלס ערי העולם[. ]קלן, 1572[. טקסט בלטינית.
"ירושלים  שמאל  מצד  זה:  לצד  זה  ירושלים,  של  שרטוטים  שני 
העתיקה", ומצד ימין "ירושלים המודרנית". בתחתית הדף איור 
דמותו של משה במעמד קבלת לוחות הברית, עם אהרן מימינו. 
תחריט 48.5X34 ס"מ, דף 51X38.5 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אנכי. 

קרעים זעירים בשוליים ובקו הקפל. 
לאור 1039. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

53. Map of Jerusalem – Engraving – Cologne, 
1572

Hierosolyma, Clarissima totius Orientis civitas, Iudaeae 
Metropolis, map of Jerusalem. Copper engraving 
from the book by George Braun and Franz Hogenberg 
"Civitates Orbis Terrarum" [Atlas of World's Towns]. 
[Cologne, 1572]. Text in Latin.
Two plans of Jerusalem, side by side: on the left 
"Ancient Jerusalem" and on the right "Modern 
Jerusalem. An illustration of Moses and the Tablets 
of the Law, with Aaron to his right side appears on 
the bottom of the leaf. Engraving: 48.5X34 cm, leaf: 
51X38.5 cm. Good condition. Vertical folding mark. Tiny 
tears at margins and folding mark.
Laor 1039.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

52. "פלשתינה" – ספרו של אדריאן רילאנדי – מפות רבות 
– אוטרכט, 1714 – שני כרכים

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

עברית וערבית. שני כרכים. מהדורה ראשונה.
מחקר מקיף בנושא הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, מלווה חמישה-
עשר לוחות תחריטים )לוחות מקופלים(: שער מאויר, מפות ארץ 
ישראל, פורטרט המחבר, תרשימי-כרונולוגיה, ועוד. ]5[ דף, 511 
עמ' + ]15[ לוחות; ]3[, 516-1068, ]94[ עמ', 20 ס"מ. כריכות עור 
בכרך הראשון. קרעים  מנותקת  כריכה קדמית  נאות.  מקוריות, 

בשתיים מהמפות )המקופלות(. 

פתיחה: $400

52. "Palaestina" – a Book by Hadriani Relandi – 
Numerous Maps – Utrecht, 1714 – Two Volumes

Palaestina ex Monumentis veteribus Illustrata, Tomus 
I-III, Hadriani Relandi. Utrecht, 1714. Latin, with some 
Greek, Hebrew and Arabic. Two Volumes. First edition.
Comprehensive study of the geography of Eretz 
Israel, accompanied by fifteen engraving-plates 
(folded): illustrated title page, maps of Eretz Israel, 
author's portrait, chronological charts, and more. [5] 
leaves, 511 pp + [15] plates; [3], 516-1068, [94] pp, 20 
cm. Original fine leather bindings. Front binding of the first 
volume is detached. Tears to two of the (folded) maps.

Opening price: $400

מסעות בארץ ישראל, מפות, חפצי-מזכרת, צילום, 
גלויות וגרפיקה

Travels to Eretz Israel, Maps, Souvenir Objects, Photography, 
Postcards and Graphics
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54. Map of Eretz Israel – Engraving Colored by Hand – Paris, 1641

Palestinae delineatio ad geographiae canones revocata, map of Eretz Israel 
by Philippe Briet. Copper engraving, colored by hand. Paris: Pierre Mariette 
publishing, [1641].
Map of Eretz Israel, divided according to the living areas of the Twelve 
Tribes. Above it -  three small maps: map of Jerusalem, map of the eastern 
Mediterranean Sea and the Exodus from Egypt. Engraving: 54X39.5 cm, leaf: 
61X45.5 cm. Good condition. Vertical folding mark. Slightly creased and stained.
Laor 130.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

54. מפת ארץ ישראל – תחריט צבוע ביד – פריז, 1641

 Philippe מפת ארץ ישראל, מאת ,Palestinae delineatio ad geographiae canones revocata
Briet. תחריט נחושת, צבוע ביד. הוצאת Pierre Mariette, פריז, ]1641[. 

מפת ארץ ישראל, עם סימון נחלות השבטים. מעליה שלוש מפות קטנות: מפת ירושלים, מפת מזרח 
הים התיכון ומפת יציאת מצרים. תחריט 54X39.5 ס"מ, דף 61X45.5 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אנכי. מעט 

קמטים וכתמים. 
לאור 130.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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ירושלים,   – וילהלם שפירא  מוזס   - מזכרת מהלבנט   .56
המאה ה-19

 M. W. בעריכת  מהלבנט[,  ]מזכרות   Souvenirs de Levant
ירושלים,   .C. F. Spittler-ו שפירא[  וילהלם  ]מוזס   Shapira

]שנות ה-70 של המאה ה-19 בקירוב[. 
וסוחר  אספן  שפירא,  וילהלם  מוזס  תוצרת  לתיירים,  מזכרת 
עתיקות שחי ופעל בירושלים במחצית השניה של המאה ה-19 

והתפרסם כזייפן עתיקות.
קופסית בצורת מדליה, בתוכה חוברת מקופלת כאקורדיון, עם 
עשרים הדפסי ציורים – דמויות מן הלבנט. קוטר הקופסית: 4.5 

ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים )בעיקר בקופסית(. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

56. Souvenir from the Levant – Moses Wilhelm 
Shapira – Jerusalem, 19th Century

Souvenirs de Levant [Souvenirs from the Levant] 
edited by M.W. Shapira [Moses Wilhelm Shapira] and 
C.F. Spittler Jerusalem, [ca. 1870s.].
Souvenir for tourists, made by Moses Wilhelm 
Shapira, collector and antiquities dealer who lived in 
Jerusalem in the second half of the 19th century and 
became famous as a forger of antiquities.
A small box in the shape of a medal, within which a 
booklet is folded as an accordion, with twenty prints 
of illustrations – figures from the Levant. Diameter of 
box: approx. 4.5 cm. Good condition. Slightly damaged 
(mainly box).
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400

55. Map of Eretz Israel – Engraving – Amsterdam, 
1707

Tabula Geographica Terrae Sanctae. Map of Eretz 
Israel. Franciscus Halma publishing, Amsterdam 
[1707].
Large map of Eretz Israel, divided according to the 
living areas of the Twelve Tribes. From the book 
Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae. 
Engraving: 38.5X112 cm, leaf: 44X116 cm. Good 
condition. Folding marks and creases. Tears fastened with 
acid-free adhesive tape. Stains. 
Not listed in Laor.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $450

55. מפת ארץ ישראל – תחריט – אמשטרדם, 1707

ישראל.  ארץ  מפת   .Tabula Geographica Terrae Sanctae
הוצאת Franciscus Halma, אמשטרדם ]1707[. 

השבטים.  נחלות  סימון  עם  ישראל,  ארץ  של  גדולה  מפה 
 Onomasticon urbium et locorum Sacrae הספר  מתוך 
Scripturae. תחריט 112X38.5 ס"מ, דף 116X44 ס"מ. מצב טוב. 
לא  דבק  בנייר  מחוזקים  קלים  קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני 

חומצי. כתמים. 
אינה מופיעה בלאור.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $450
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57. "Shoshanta" in English and French

["Shoshanta". Yoel Moshe Salomon and Michal 
Hacohen Printing Press? 1862?]
Twenty-eight lithographs of different sites in 
Jerusalem on a sheet folded in the shape of a rose 
(Shoshanta = rose). In this "Shoshanta" the titles of 
the sites were printed in English and French and the 
selection was meant for pilgrims (some of the places 
which are holy for Jews only, were removed and 
substituted by other sites).
The "Shoshanta" printed in Yoel Moshe Salomon's 
printing press in 1862 (with titles in Hebrew) was the 
first lithograph printed in Eretz Israel.

Through the great similarity between the Hebrew 
“Shoshanta” and this one, it is possible to assume that 
both were printed concurrently or almost at the same 
time. 23X23 cm (open). Very good condition. 

See: Omanut Ve-Umanut Be’Eretz Israel Ba-Mea Ha-
Tesha Esreh, the Israel Museum, Jerusalem 1979, pp. 
206-207.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

57. "שושנתא" באנגלית ובצרפתית

]"שושנתא". דפוס יואל משה סלומון ומיכל הכהן? תרכ"ב 1862?[.
28 ליטוגרפיות של מקומות שונים בירושלים על גליון שמתקפל 
תיאורי  נדפסו  שלפנינו  ב"שושנתא"  )=שושנתא(.  ורד  לצורת 
באוריינטציה  נעשתה  ובחירתם  ובצרפתית  באנגלית  המקומות 
הוחלפו  בלבד  ליהודים  הקדושים  מהמקומות  )כמה  צליינית 

באתרים אחרים(.
ה"שושנתא" שנדפסה בבית הדפוס של יואל משה סלומון בשנת 
האבן  הדפס  היתה  בעברית(  המקומות  תיאורי  )עם  תרכ"ב 

הראשון שנוצר בארץ. 
ניתן  שלפנינו  לזו  העברית  ה"שושנתא"  בין  הרב  הדמיון  פי  על 
ס"מ   23X23 בסמוך.  או  במקביל  נדפסו  השתיים  כי  לשער 

)פתוחה(. מצב טוב מאד. 
ראה: אמנות ואומנות בארץ-ישראל במאה הי"ט, מוזיאון ישראל, 

ירושלים 1979, עמ' 206-207. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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59. "ספר ירושלם" – טוביה סולומון – ירושלים, 1884 - 
מיניאטורה

הק'  מקומות  ד'  ותכונות  תקופות  קיצור  יכלכל  ירושלם,  ספר 
]דפוס  ירושלים,  סאלאמאן.  בהרי"ם  טוביה  מאת  ירושלם, 

סולומון[, תרמ"ד ]1884[. 
ספר אודות העיר ירושלים, בפורמט קטן במיוחד, "וישאהו 'בן ציון' 
)חלקם במסגרות  ציורי המקומות הקדושים  בחיקו תמיד", עם 
זהובות(. המחבר, טוביה סולומון )1862-1951(, מדפיס, משורר, 
סופר וחוקר, בנו של יואל משה סולומון. ]2[, 54, ]14[ עמ', 8 ס"מ. 
מצב טוב. מעט כתמים, בעיקר בדפים ראשונים ואחרונים. כריכת 

עץ מקורית, רופפת מעט, עם הכיתוב "ירושלם". 
על  רב-ענין  חומר  "מכיל  בהערה  מציינת  )הלוי   456 הלוי  ש' 

ירושלים"(. 

פתיחה: $300

58. Souvenir Album from Jerusalem and Eretz 
Israel Colonies, Late 19th Century

Souvenir von Jerusalem. Jerusalem: A. Zweibner & 
J. Goldberg, [late 19th century, after 1895]. Hebrew, 
Russian, English, German, French.
Album with a folded illustrations-plate, in hard-cover: 
"Jerusalem the Holy City and the holy towns and all 
the holy places and the colonies established by the 
generous Baron von Rothschild and Hovevei Zion" 
(Hebrew). Numerous pictures of Jerusalem, Hebron, 
Jaffa, Bethlehem, Safed and the colonies. Illustrations 
were drawn after photographs attributed to the 
artist Meir Rozin. [14] illustrations-plates printed on 
one folded sheet, in hard-cover, 19 cm. Good condition. 
Slight damages. Tears to folding marks between the plates. 
Damages to binding. Dedication on inner side of back 
cover.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $250

58. אלבום "מזכרת מירושלים" ומושבות ארץ ישראל, סוף 
המאה ה-19

 A. Zweibner & J. הוצאת   .Souvenir von Jerusalem
 .]1895 שנת  אחרי  ה-19,  המאה  ]סוף  ירושלים,   ,Goldberg

עברית, רוסית, אנגלית, גרמנית, צרפתית.
אלבום עם גליון-תמונות מקופל, בכריכה קשה: "ירושלים עה"ק 
והקאלאניות  הקדושים  מקומות  וכל  הקדושות  והעירות  ת"ו 
שיסד השר הבאראון הנדיב עדמונד פאן ראטהשילד נ"י: ומחובבי 
צפת  לחם,  בית  יפו,  חברון,  ירושלים,  של  רבות  תמונות  ציון". 
לאמן  המיוחסים  תצלומים  על-פי  נעשו  הציורים  והמושבות. 
מאיר רוזין. ]14[ לוחות-תמונות מודפסות על גליון אחד מקופל, 
בקוי  קרעים  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   19 קשה.  בכריכה 
הפנימי של  בצדה  בכריכה. הקדשה  פגמים  הלוחות.  בין  הקפל 

הכריכה האחורית. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $250
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60. "Al Shoshanim" / "Pirchei Eretz HaKedosha" 
– Two Albums with Pressed Flowers – Jerusalem, 
Late 19th Century

1. Al Shoshanim, Miyerushalayim Lebaneha, Shirei 
Yedidut (on Roses, from Jerusalem to its sons, songs 
of friendship). Z. [Ze'ev] Yavetz, Jerusalem, [1890s].
Small album with heavy cardboard leaves. Printed 
texts (mainly from Psalms and Prophets but also 
songs by Rabbi Yehuda Halevi) appear on one side 
of the leaves. Pressed flowers, are artistically pasted 
on the reverse, (accompanied by titles in Hebrew 
and German). An additional title page in German 
followed by a short poem by Heinrich Heine. [14] 
leaves, 15.5X10.5 cm. Good-fair condition. Tears to cover. 
Stains. Filing holes. Worming on one leaf.

2. Pirchei Eretz HaKedosha [Flowers from the Holy 
Land], natural flowers from the holiest sites in the 
land of our fathers. Accompanied by history of the 
sites…composed by Avraham Moshe Lunz. [A.M. Lunz 
printing press], Jerusalem [ca. 1896].
Album with pressed flowers, featuring texts in 
Hebrew and German about the sites where the 
flowers were gathered. Bound in a nice olive wood 
binding inscribed “Yerushalem (Hebrew) Jerusalem”, 
surrounded by a frame inlaid with pieces of wood in 
different colors. [14] leaves, album: 16X10 cm. Good 
condition. Stains. Damages to binding.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400

59. "Sefer Yerushalem" – Tuvia Solomon – 
Jerusalem, 1884 – Miniature

"Sefer Yerushalem… concise history of Jerusalem…", 
by Tuvia Solomon. Jerusalem, [Solomon printing 
press], 1884. Hebrew.
A book about Jerusalem in a particularly small format 
with drawings of the holy places (some in golden 
frames). The author, Tuvia Solomon (1862-1951), 
printer, poet, author and scholar, son of Yoel Moshe 
Solomon. [2], 54, [14] pp, 8 cm. Good condition. Some 
stains, mainly to first and last leaves. Original wood binding, 
somewhat loose, inscribed "Yerushalem" (Hebrew).
S. Halevi 456 (Halevi notes "contains very interesting 
material about Jerusalem").

Opening price: $300

60. "על שושנים" / "פרחי ארץ הקדושה" – שני אלבומי 
פרחים מיובשים – ירושלים, סוף המאה ה-19

יעבץ,  ]זאב[  ז.  ידידות.  שירי  לבניה,  מירושלם  שושנים,  על   .1
ירושלים, ]שנות ה-90 של המאה ה-19[.

נדפסו  הדפים  של  אחד  מצד  עבים.  קרטון  דפי  עם  קטן  אלבום 
גם  אך  ומהנביאים,  מתהלים  )בעיקר  המקורות  מן  טקסטים 
מיובשים,  פרחים  הודבקו  השני  ובצדם  הלוי(  יהודה  משירי רבי 
בהדבקה אמנותית )מלווים הסבר בעברית ובגרמנית(. שער נוסף 
 15.5X10.5 ,בגרמנית ואחריו שיר קצר של היינריך היינה. ]14[ דף
ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בעטיפה. כתמים. נקבי תיוק. נקבי 

עש באחד הדפים.
מהמקומות  מאוספים  טבעיים  פרחים  הקדושה,  ארץ  פרחי   .2
ומצב  קורות  תכונת,  בלוית  אבותינו.  בארץ  קדושים  היותר 
]אברהם משה  חובר מאת הראמ"ל  המקומות עפ"י החקירות... 

לונץ[. ]דפוס א. מ. לונץ[, ירושלים ]1896 בקירוב[. 
בעברית  הסברים  בליווי  מיובשים,  פרחים  מודבקים  בו  אלבום 
בכריכת  כרוך  הפרחים.  נאספו  בהן  הערים  אודות  ובגרמנית 
סביבו מסגרת   ,"Jerusalem "ירושלם  הכיתוב  עם  נאה  זית  עץ 
משובצת פיסות עץ בצבעים שונים. ]14[ דף, אלבום 16X10 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400
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62. קופסות עץ עם מזכרות מפלשתינה – תבלינים, מים 
מהירדן, אדמה ועוד

הכיתוב  מופיע  המכסה  על  איכותית,  זית  עץ  קופסת   .1
"Jerusalem". בפנים הקופסה מסודרות 21 קופסות קטנות עם 
דוגמיות תבלינים, זרעים וצמחים מארץ הקודש ולצדן מסודרות 
מצורפים  כן  בארץ.  הגדלים  מהעצים  מלבניות,  פיסות-עץ   8
 The" פיסת צמר ארצישראלית ועט עשוי קנה. מצורפת חוברת
אמריקן   ,Fr. Vester & Co. בהוצאת   "Plants of the Bible

קולוני, ירושלים. קופסה 16X22 ס"מ. מצב טוב. 
מפלשתינה  "לזכרון   –  Souvenir of Palestine עץ,  קופסת   .2
מים  ובו  בחברון  שנעשה  זכוכית  בקבוק  הקופסה  בפנים  א"י". 
)מרבית המים התאדו(, שקיק עשוי "משי דמשק"  מנהר הירדן 
ובו אדמה מהר המוריה, חרס מימי הרומאים שנמצא בחפירות 
מצורף  מקופל.  נייר  בתוך  זעירות  קונכיות  ומספר  באשקלון 
מיהודה.  פרחי-בר  הודבקו  אליו  תלת-לשוני,  מודפס,  קונטרס 

קופסה 12.5X7.5 ס"מ. מצב טוב. שבר קל.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $350

61. "Flowers from the Holy Land" Album – 
Avraham Moshe Lunz – Olive Wood Binding

Pirchei Eretz HaKedosha [Flowers from the Holy Land], 
“natural flowers gathered in the holiest places in the 
Holy Land. Accompanied by a brief description of the 
most important places…”. Composed by Avraham 
Moshe Lunz. [A.M. Lunz printing press], Jerusalem 
[ca. 1896].
Album with pressed flowers, accompanied by 
descriptions in Hebrew and English about the towns 
where the flowers were gathered. Bound in a fine 

61. אלבום "פרחי ארץ הקדושה" – אברהם משה לונץ – 
כריכת עץ זית

פרחי ארץ הקדושה, פרחים טבעיים מאוספים מהמקומות היותר 
קדושים בארץ הקדש. בלוית תכונת, קורות ומצב המקומות עפ"י 
החקירות... חובר מאת הרא"מ ]אברהם משה[ לונץ. ]דפוס א. מ. 

לונץ[, ירושלים ]1896 בקירוב[. 
בעברית  הסברים  בליווי  מיובשים,  פרחים  מודבקים  בו  אלבום 
ובאנגלית אודות הערים בהן נאספו הפרחים. כרוך בכריכת עץ 
"ירושלם".  והכיתוב  המערבי  הכותל  צורת  תבליט  עם  נאה  זית 
שונים.  בצבעים  עץ  פיסות  משובצת  מסגרת  התבליט  סביב 
אלבום 16.5X10 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. הקדשה 

בעט מול דף השער העברי )מתוארכת: 1905(. 

פתיחה: $250

olive-wood binding with a relief in the shape of 
the Western Wall and the inscription “Yerushalem”. 
A frame inlaid with pieces of wood in different 
colors surrounds the relief. Album 16.5X10 cm. Good 
condition. Slight stains and damages. Dedication in pen 
facing the Hebrew title page (dated: 1905).

Opening price: $250
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63. Pencil Case Made of Olive Wood

Olive wood box - pencil case. Eretz Israel, [late 19th or 
early 20th century].
Engraved on the cover are illustrations of the Western 
Wall and the Temple Mount (Dome of the Rock); 
between them a flower. Surrounded by a frame inlaid 
with miniature pieces of wood in different colors; 
above the frame - printed inscription: "Jerusalem".
The inner space of the box for storing writing supplies 
– inkwell, pen etc., is divided into cells of different 
sizes, with wood partitions; some removable parts. 
Locking mechanism (key is missing). Height: 6 cm, 
width: 27 cm, length: 10 cm. Good condition. Damages to 
wood and to interior of case.

Opening price: $700

64. מכתבה שולחנית עשויה עץ זית – ארץ ישראל, סוף 
המאה ה-19

מכתבה שולחנית נאה, עשויה עץ זית, עם עיטורים מגולפים של 
אתרים בארץ ישראל. ]ארץ ישראל, סוף המאה ה-19[.

עץ זית, עיטורים מגולפים, שיבוץ עץ. הדפסה.
גוף המכתבה מורכב משני חלקים: תיבת כתיבה וקלמר.

קולמוס  דיו,  מיכל   - הכתיבה  צרכי  לאחסון  נועד  אשר  הקלמר 
על  חסר(.  )המפתח  נעילה  מנגנון  וכולל  לתאים,  מחולק  וכו', 
המכפלה  מערת  ותיאור  צמחים  עיטורי  גולפו  הקלמר  מכסה 
)מלווה כותרת מודפסת בעברית(. סביב העיטורים מסגרת אשר 

נוצרה במלאכת שיבוץ פיסות עץ זעירות בצבעים שונים.
לתיבת הכתיבה מכסה משופע אשר נפתח באמצעות שני צירים 
מתרומם,  הכתיבה  משטח  של  הפנימי  חלקו  כתיבה.  למשטח 
חלל  של  האחורית  בדופן  לניירת.  אחסון  חלל  מתגלה  ותחתיו 
האחסון ישנה לוחית עץ הניתנת לשליפה, מאחוריה חבויות שתי 

מגירות קטנות, נשלפות אף הן.
מלכי  קבר  מגולפים:  עיטורים  הכתיבה,  תיבת  מכסה  במרכז 
עץ  פיסות  משובצת  מסגרת  העיטורים  סביב  ופרחים.  דוד  בית 
המכסה,  בראש  מגן-דוד.  צורות  יוצרות  חלקן  שונים;  בצבעים 

 ."Jerusalem"-מודפסות הכותרות "ירושלם" ו
עיטורי  עם  הן,  גם  מגולפות  ומשמאל(  )מימין  המכתבה  דפנות 
 – ומשמאל  המערבי  הכותל   – מימין  קדושים.  ואתרים  צמחים 
מקום המקדש )כיפת הסלע(. גובה: 12 ס"מ בקירוב, רוחב: 34.5 

ס"מ, אורך: 28 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $1000

63. קלמר עשוי עץ זית

או  ה-19  המאה  ]סוף  ישראל,  ארץ  קלמר.   – זית  עץ  קופסת 
ראשית המאה ה-20[.

ומקום  המערבי  הכותל  של  מגולפים  עיטורים  המכסה  על 
עשויה  מסגרת  מסביב  פרח.  ביניהם  הסלע(;  )כיפת  המקדש 
מלאכת שיבוץ פיסות עץ זעירות בצבעים שונים; מעליה מודפס 

."Jerusalem" הכיתוב
דיו,  מיכל   - הכתיבה  צרכי  לאחסון  נועד  אשר  הפנימי,  החלל 
קולמוס וכו', מחולק לתאים בגדלים שונים, המופרדים במחיצות 
עץ; עם כמה אביזרים נשלפים. כולל מנגנון נעילה )המפתח חסר(. 
גובה: 6 ס"מ, רוחב: 27 ס"מ, אורך: 10 ס"מ. מצב טוב. פגמים בעץ 

ובפנים הקלמר. 

פתיחה: $700

62. Wooden Boxes with Souvenirs from Palestine 
– Spices, Jordan River Water, Soil, and more

1. Olive wood box, printed on the lid: “Jerusalem”. 
Inside the box are 21 small boxes with samples of 
herbs, seeds and plants from the Holy Land; next to 
these are 8 rectangular pieces of wood, from trees 
growing in the country. Also enclosed are a piece of 
wool and a reed pen, as well as a booklet "The Plants 
of the Bible" published by Fr. Vester & Co., American 
Colony, Jerusalem. Box: 16X22 cm. Good condition.
2. Wooden box, Souvenir of Palestine. Within the box 
is a glass bottle created in Hebron with water from 
the Jordan River (most of the water evaporated), a 
sachet made of "Damascus Silk" with soil from Mount 
Moriah, a piece of clay from the Roman period found 
in excavations in Ashkelon and several tiny shells 
in a folded piece of paper. Enclosed is a printed tri-
lingual booklet with pressed flowers from Judea. Box: 
12.5X7.5 cm. Good condition. Small break.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $350
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65. קופסת עץ זית לאתרוג – המקומות הקדושים

קופסה לאתרוג. ארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19[.
עץ זית; דיו. 

המקומות  צורות  גולפו  הקופסה  גוף  על  סגלגלה.  קופסה 
הקדושים: הכותל המערבי )בחזית(, קבר רחל, מערת המכפלה, 
פיסות  שובצו  הקופסה  עובי  על  המקדש.  ומקום  ציון"  "עיר 
נכתב  על המכסה  הנ"ל.  ונכתבו שמות המקומות  צבעוניות  עץ 
 7 גובה:  ימים".  שבעת  הראשון...  ביום  לכם  "ולקחתם  הפסוק 
ס"מ, רוחב: 15.5 ס"מ, אורך: 10 ס"מ. מצב בינוני-טוב. ללא בטנת 

בד. פגמים קלים. 

פתיחה: $350

65. Olive Wood Ethrog Container – Holy Places

Ethrog Container. Eretz Israel, [late 19th century].
Olive wood; ink.
Oval container, with carved decorations - images of 
the Holy Places: Western Wall (in front), Rachel's Tomb, 
Cave of Patriarchs, "Ir Zion" and the Temple Mount. 
On the panels of the box – inlaid colorful pieces of 
wood and the names of the above mentioned sites. 
On the lid appears the verse "…you shall take…seven 
days" (Hebrew). Height: 7 cm, width: 15.5 cm, length: 10 
cm. Fair-good condition. No cloth lining. Slight damages.

Opening price: $350

The inner part of the writing surface rises and reveals 
a storage compartment for paper. Behind a movable 
wooden plaque, in the back panel of the paper storage 
compartment, are two small movable drawers.
In the center of the writing box's cover appear carved 
ornamentations: Tombs of the Davidic Kings and 
flowers. The frame around the ornamentations is 
made of inlaid pieces of wood in different colors, some 
in the shape of a Star of David. Inscribed on upper 
part of cover are the titles "ירושלם" and "Jerusalem".
Side panels (on right and left) are also carved, with 
vegetal ornamentations and Holy Sites. On the right 
– the Western Wall and on the left – Temple Mount 
(Dome of the Rock). Height: approx. 12 cm, width: 34.5 
cm, length: 28 cm. Good condition. Slight damages.

Opening price: $1000

64. Writing Box Made of Olive Wood – Eretz 
Israel, Late 19th Century

Fine writing box, made of olive wood, with carved 
ornamentations of sites in Eretz Israel. [Eretz Israel, 
late 19th century]. 
Olive wood, carved ornamentation, inlaid wood. 
Printing.
The body of the box consists of two parts: a writing 
box and a pencil case.
The pencil case for storing writing supplies – inkwell, 
pen etc., is divided into compartments and includes a 
locking mechanism (key is missing). Vegetal patterns 
and the Cave of Patriarchs are carved on the cover of 
the pencil case (with title printed in Hebrew). A frame 
surrounds the ornamentation created from inlaid 
colorful miniature pieces of wood.
The writing box has an inclining cover, which opens 
with two hinges and can be used as a writing surface. 
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67. Jewelry Box Made of Olive Wood – Shaped 
as the Dome of the Rock

Elegant jewelry box. Eretz Israel, [late 19th century].
Olive wood; printing; bone; cloth lining.
Octagonal wooden box with a double lid: lower lid, 
octagonal (hinged; hinge is missing) and upper lid 
shaped as a dome (removable). Delicate lines are 
engraved on the dome, topped with a decoration 
made of bone. The inscription "Jerusalem" is printed 
on the octagonal lid. Body of the box is carved with 
fine details depicting the arches decorating the 
outside of the structure and its openings. Height: 16.5 
cm, width and length: 15.5X15.5 cm. Fair-good condition. 
Handwritten signature within the dome: Jerusalem. Hinge 
is missing. Cracks to dome repaired with glue (inside). 
Slight damages to wood.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500 67. קופסת תכשיטים עשויה עץ זית – בצורת כיפת הסלע

קופסה מפוארת לתכשיטים. ארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19[. 
עץ זית; הדפסה; עצם; בטנת בד. 

קופסת עץ מתומנת עם מכסה כפול: מכסה תחתון מתומן )נפתח 
)נשלף(.  כיפה  בצורת  עליון  ומכסה  חסר(  הציר  ציר;  באמצעות 
על  עצם.  עשוי  עיטור  ובראשּה  עדינים  קוים  נחרטו  הכיפה  על 
המכסה המתומן נדפס הכיתוב "Jerusalem". גוף הקופסה גולף 
חלקו  את  המעטרות  הקשתות  את  המתארים  עדינים  בפרטים 
ואורך:  רוחב  ס"מ,   16.5 גובה:  ואת פתחיו.  החיצוני של המבנה 
15.5X15.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. חתימה בכתב יד בפנים הכיפה: 
)בחלקה  בדבק  ותיקון  בכיפה  סדקים  חסר.  הציר   .Jerusalem

הפנימי(. פגמים קלים בעץ.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

66. קופסת עץ זית מאוירת לאתרוג – ארץ ישראל

קופסה לאתרוג. ארץ ישראל, ]ראשית המאה ה-20[. 
עץ זית, בטנת בד, דיו וצבע.

קופסת עץ מתומנת. על המכסה צוירה דמות אוריינטלית עטופה 
נכתב הפסוק  המינים. מסביב  בידיה את ארבעת  אוחזת  טלית, 
גובה: 8.5  "ולקחתם לכם פרי עץ הדר... שבעת ימים" )מקוצר(. 
ס"מ, רוחב: 17.5 ס"מ, אורך: 12 ס"מ. מצב טוב. בורג חסר בציר 

הפנימי. ללא מפתח. פגמים קלים בבטנת הבד.

פתיחה: $300

66. Decorated Olive Wood Ethrog Container – 
Eretz Israel

Ethrog Container. Eretz Israel [early 20th century].
Olive wood, cloth lining, ink and paint.
Octagonal wooden container. An Oriental figure, 
wrapped in a prayer shawl, holding the Four Species 
is depicted on the lid. A verse is inscribed around the 
image: "thou shall take a citrus fruit…seven days 
(shortened). Height: 8.5 cm, width: 17.5 cm, length: 12 
cm. Good condition. Missing screw to inner hinge. No key. 
Slight damages to cloth lining.

Opening price: $300
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69. Spice Container and Tobacco Box Made of 
Olive Wood

Two items made of olive wood. Eretz Israel, [late 19th 

century].
1. Spice container. Massive body, barrel-like, with 
carved images of the Western Wall and "Ir Zion". 
Screw-on lid, hollow, with ornamentations of 
piercings and circles. Height: 12 cm, max. diameter: 7 
cm. Fair-good condition. Several cracks and breaks. Loose 
screwing. 
2. Rectangular tobacco box, hinged lid. On the lid– a 
carved image of the Western Wall. Printed inscription: 
"Western Wall" (Hebrew), "Souvenier de Jerusalem". 
8X4.5 cm. Good condition.

Opening price: $400

68. Goblet and Spice Container Made of Olive 
Wood

Two objects made of olive wood. Eretz Israel, [late 
19th century].
1. Spice container. Round and hollow body on which 
the inscription "Besamim… Jerusalem" (Hebrew and 
English) is printed. Screw-on bell shaped lid. Pinholes 
decorated with ornamental circles. Height: 15 cm, max. 
diameter: 6.5 cm. Good condition. Slight damages and 
breaks.
2. Goblet. Image of the Dome of the Rock is carved in 
front with a printed inscription: "Mekom Hamikdash" 
(Temple Mount). Additional inscription: "Jerusalem 
(Hebrew and English). Height: 13 cm, diameter of rim: 
7.5 cm. Cracks at base.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $250

69. הדס לבשמים וקופסת טבק עשויים עץ זית

שני חפצים עשויים עץ זית. ארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19[. 
צורות  גולפו  עליו  חבית,  דמוי  מאסיבי  גוף  לבשמים.  הדס   .1
עם  חלול,  בהברגה,  נפתח  מכסה  ציון".  ו"עיר  המערבי  הכותל 
עיטורי חרירים ועיגולים. גובה: 12 ס"מ, קוטר מירבי: 7 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. מספר סדקים ושברים. הברגה רופפת.
המכסה  על  ציר.  באמצעות  נפתחת  לטבק,  מלבנית  קופסה   .2
מערבי",  "כותל  מודפס:  כיתוב  המערבי.  הכותל  צורת  גולפה 

"8X4.5 ."Souvenier de Jerusalem ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

68. גביע והדס לבשמים עשויים עץ זית

שני חפצים עשויים עץ זית. ארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19[. 
1. הדס לבשמים, ניצב על רגל. גוף עגול וחלול, עליו נדפס הכיתוב 
"כלי על בשמים, ירושלם Jerusalem". מכסה דמוי פעמון, נפתח 
בלבד.  לקישוט  נועדו  בעיגולים  המעוטרים  החרירים  בהברגה. 
גובה: 15 ס"מ, קוטר מירבי: 6.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים ושברים 

קלים. 
כיתוב  כיפת הסלע, עם  צורת  גולפה  בחזיתו  רגל.  בעל  גביע   .2
 ."Jerusalem "ירושלם  נוסף:  כיתוב  המקדש".  "מקום  מודפס 

גובה: 13 ס"מ, קוטר השפה: 7.5 ס"מ. סדקים בתחתית.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $250
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מכשיר   / סטריאוסקופיים  תצלומים  אוסף   .71
Keystone View Company – סטריאוסקופ

 Keystone View בהוצאת  סטריאוסקופיים  תצלומים  מאה   .1
.]1906[ .Company

התצלומים מציגים נופים, אתרים ודמויות בארץ ישראל ובסוריה. 
)אנגלית(.  המצולמים  האתרים  בנושא  הסברים  האחורי  בצדם 
נתונים בקופסה מקורית נאה, דמוית שני כרכי ספרים )פגומה(. 

Keystone School Stereoscope .2, מכשיר סטריאוסקופ עשוי 
עץ ואלומיניום, תוצרת Keystone View Company, ארה"ב. 

פתיחה: $400

71. Collection of Stereoscopic Photographs / 
Stereoscope – Keystone View Company

1. One hundred Stereoscopic photographs by 
Keystone View Company [1906]. 
The photographs feature views, sites and figures in 
Eretz Israel and in Syria. Titles on the reverse describe 
the sites photographed (English). Contained in 
the original box, shaped as two volumes of books 
(damaged).
2. Keystone School Stereoscope; Wood and aluminum 
stereoscope, manufactured by Keystone View 
Company, USA.

Opening price: $400

70. Spectacles Case, Box and Purse Made of Olive 
Wood

Three objects made of olive wood. Eretz Israel, [late 
19th century].
1. Elegant spectacles case. The inscription "Mount 
of Olives" (Hebrew) appears on the outer side. With 
ornamentation in the shape of spectacles, composed 
of inlaid pieces of wood. The inside of the case 
features a metal frame and is covered with delicate 
cloth in the shade of olive-green. 15.5X4.5 cm. Good 
condition.
2. Coin purse. The inscription "Jerusalem" (English 
and Hebrew) and "Zion" (Hebrew) appears on the 
outside, as well as a carved image of the Dome of the 
Rock. The inside is covered with blue cloth. 5X7.5 cm. 
Good condition.
3. Small round box with a moveable cover. On the 
cover – inscription: "Jerusalem". Diameter: 7 cm. 
Cracks.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $250

70. נרתיק למשקפיים, קופסה וארנק עשויים עץ זית

שלושה חפצים עשויים עץ זית. ארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19[. 
"הר  נכתב  החיצוני  חלקו  על  למשקפיים.  אלגנטי  נרתיק   .1
הזיתים", עם עיטור בצורת משקפיים, שנעשה באמצעות שיבוץ 
עדין  בד  ומחופה  מתכת  מסגרת  עם  הפנימי  חלקו  עץ.  פיסות 

בצבע ירוק זית. 15.5X4.5 ס"מ. מצב טוב. 
"ירושלם  הכיתוב  נדפס  החיצוני  חלקו  על  למטבעות.  ארנק   .2
הפנימי  חלקו  הסלע.  כיפת  צורת  וגולפה  ו"ציון"   "Jerusalem

מחופה בד כחול. 5X7.5 ס"מ. מצב טוב. 
3. קופסית עץ עגולה עם מכסה נשלף. על המכסה נדפס הכיתוב 

"Jerusalem". קוטר: 7 ס"מ. סדקים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $250

70

71



46  |  ספטמבר 2015  

73. Collection of Stereoscopic Photographs / 
Book / Stereoscope

1. One hundred stereoscopic photographs, portraying 
figures and sites in Eretz Israel and the vicinity. 
Published by Underwood & Underwood [early 20th 

century]. Original box, book-like (slight damages).
2. Traveling in the Holy Land through the Stereoscope, 
published by Underwood & Underwood, New York-
London. English. Captions as to the photographed 
sites. Five folded maps in the end of book including a 
map of Eretz Israel, Jerusalem and the Galilee.
3. Wood and aluminum stereoscope, with engraved 
ornamentations. Manufactured by Underwood & 
Underwood, New-York.

Opening price: $400

מכשיר   / ספר   / סטריאוסקופיים  תצלומים  אוסף   .73
סטריאוסקופ

ואתרים  דמויות  המציגים  סטריאוסקופיים,  תצלומים  מאה   .1
 Underwood & חברת  הוצאת  ובסביבותיה.  ישראל  בארץ 
Underwood. ]ראשית המאה ה-20[. נתונים בקופסה מקורית, 

דמוית שני כרכי ספרים )פגמים קלים(.
 Traveling in the Holy Land through the Stereoscope .2
 Underwood מסע בארץ הקודש דרך הסטריאוסקופ[. הוצאת[
מאה  על  הסברים  אנגלית.  ניו-יורק–לונדון.   ,& Underwood
האתרים המצולמים. בסופו חמש מפות מקופלות, בהן מפת ארץ 

ישראל ומפות של ירושלים והגליל.
עיטורים  עם  ואלומיניום,  עץ  עשוי  סטריאוסקופ  מכשיר   .3

חרוטים. תוצרת Underwood & Underwood, ניו-יורק.

פתיחה: $400

72. אוסף תצלומים סטריאוסקופיים של ירושלים / חוברת 
/ מכשיר סטריאוסקופ 

אתרים  המציגים  סטריאוסקופיים  תצלומים  ושבעה  עשרים   .1
 .Underwood & Underwood חברת  הוצאת  בירושלים; 
ספר  דמוית  מקורית  בקופסה  נתונים  ה-20[.  המאה  ]ראשית 

)מעט בלויה(. 
דרך  ]ירושלים   Jerusalem through the Stereoscope  .2
 .1906 ,Underwood & Underwood הסטריאוסקופ[. הוצאת 
אנגלית. חוברת הסברים אודות האתרים המצולמים. מלווה מפה 
)מקופלת( של ירושלים. כתם גדול על הכריכה ובדפים הראשונים. 
עיטורים  עם  ואלומיניום,  עץ  עשוי  סטריאוסקופ  מכשיר   .3

חרוטים. תוצרת Underwood & Underwood, ניו-יורק.

פתיחה: $400

72. Collection of Stereoscopic Photographs of 
Jerusalem / Booklet / Stereoscope 

1. Twenty seven stereoscopic photographs depicting 
sites in Jerusalem; published by Underwood & 
Underwood [early 20th century]. In the original book-
like box (slightly worn).
2. Jerusalem through the Stereoscope. Published by 
Underwood & Underwood, 1906. English. Booklet 
including captions as to the photographed sites. With 
a map (folded) of Jerusalem. Large stain on the cover 
and first pages.
3. Wood and aluminum stereoscope, with engraved 
ornamentations. Manufactured by Underwood & 
Underwood, New-York.

Opening price: $400
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74. Photo-Album – Journey in Eretz Israel, 
Lebanon and Switzerland, Late 19th Century

Album with approx. 185 photographs (mounted on 
cardboard pages), taken during a private journey 
in the north of Eretz Israel, Lebanon, Syria and 
Switzerland, [late 19th century, ca.1875-1885]. 
The album contains about 45 photographs of Eretz 
Israel portraying, among others, Tiberias (the town 
and its surroundings), Kineret, Bedouines near the 
Hula, Druze in Upper Galilee, Jordan River (next to 
Dan), the village of Jauni (later: Rosh Pina), Bnot 
Ya'akov Bridge, view from a tent erected by the 
travelers near the Banias and inhabitants living in 
the area, the Jordan River sources (Banias), Mount 
Hermon, Majdal Shams, and the travelers tent camp 
(some of the photographs are panoramic). Further 
in the album appear approx. 54 photographs from 
Syria and Lebanon (Damascus, Beirut, and other 
locations) and ca. 80 photographs from a Ski-
vacation in Davos. Several additional photographs 
are enclosed at the end of the album, including two 
panoramic photographs which were most probably 
taken in the North of Eretz Israel. Size varies, average 
size: 9X12 cm, to 9X30 cm (panoramas). Album: 27.5X38 
cm. Photographs in good condition. Several photographs 
detached. Album in fair-good condition: lacking spine, 
some cardboard pages are detached.

Opening price: $500 

)בבניאס(, החרמון, מג'דל שמס, ומחנה האוהלים של המטיילים 
כ-54  מופיעים  האלבום  בהמשך  פנורמיים(.  )חלק מהתצלומים 
נוספים(  ומקומות  בירות,  )דמשק,  ומלבנון  מסוריה  תצלומים 
וכ-80 תצלומים מחופשת-סקי בשוויץ )Davos(. בסוף האלבום 
שכפי  פנורמות,  שתי  ביניהם  תצלומים,  מספר  עוד  מצורפים 
 9X12 משתנה,  גודל  ישראל.  ארץ  בצפון  הן  אף  צולמו  הנראה 
ס"מ.   27.5X38 אלבום  )פנורמות(.  ס"מ   9X30 עד  בממוצע,  ס"מ 
התצלומים במצב טוב. מספר תצלומים מנותקים. האלבום במצב 

בינוני-טוב: שדרה חסרה, חלק מלוחות הקרטון מנותקים. 

פתיחה: $500

אלבום תצלומים – טיול בארץ ישראל, לבנון ושוויץ,   .74
סוף המאה ה-19

אלבום ובו כ-185 תצלומים )מודבקים על לוחות קרטון(, שצולמו 
ובשוויץ,  סוריה  בלבנון,  ישראל,  ארץ  בצפון  פרטי  טיול  במהלך 

]סוף המאה ה-19, 1875-1885 בקירוב[. 
בין  נראים,  בהם  ישראל,  מארץ  תצלומים  כ-45  כולל  האלבום 
בדואים  הכנרת,  ובסביבתה(,  העיר  )בתוככי  טבריה  היתר, 
ג'עוני  הכפר  דן(,  )ליד  הירדן  העליון,  בגליל  דרוזים  החולה,  ליד 
)לימים: ראש פינה(, גשר בנות יעקב, נוף הנשקף מהאוהל שנטו 
המטיילים ליד הבניאס ותושבים הגרים בבניאס, מקורות הירדן 
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76. לקט תצלומים מארץ ישראל – סוף המאה ה-19

לקט תצלומים מארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19[.
ונופים בארץ: כיפת  עשרים ושמונה תצלומים המציגים אתרים 
הסלע, ההוספיס האוסטרי בירושלים, קבר רחל, קבר אבשלום, 
בית לחם, חברון, ועוד. התצלומים מודבקים על דפי קרטון; רובם 
ממוספרים ומתוארים בצדו האחורי של דף הקרטון )בצרפתית(. 
בצדה  כרוכים(.  )אינם  עור  שדרת  עם  עץ-זית  בכריכת  נתונים 
 – השני  ובצדה   "Jerusalem" הכיתוב  הכריכה  של  האחד 
מודבקים  בקירוב,  ס"מ   11X7.5 תצלומים:   ."Meiner Mutter"
כתמים.  מעט  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   16X12  – קרטון  דפי  על 

כריכה 17X12 ס"מ. מנותקת ופגומה. 

פתיחה: $250

76. Collection of Photographs from Eretz Israel – 
Late 19th Century

Collection of photographs of Eretz Israel [late 19th 

century].
Twenty eight photographs portraying sites and views: 
Dome of the Rock, Austrian Hospice in Jerusalem, 
Rachel's Tomb, Absalom's Tomb, Bethlehem, Hebron 
and more. Photos are mounted on cardboard leaves; 
most photographs are numbered and titled on the 
reverse of the cardboard leaves (French). Contained 
in an olive-wood binding with leather spine (not 
bound). On one side of the binding appears the 
inscription "Jerusalem" and on the reverse – "Meiner 
Mutter". Photographs: approx. 11X7.5 cm, mounted on 
cardboard leaves – approx. 16X12 cm. Good condition. 
Some stains. Binding 17X12 cm. Detached and damaged.

Opening price: $250

75. Photo-Album – Journey in Palestine, ca. 1890

Photo-album - journey in Palestine: Egypt, Eretz Israel, 
Lebanon and Syria, [ca. 1890]. 
The album contains approx. 180 photographs, 
approx. 30 of them taken in Eretz Israel, depicting the 
settlement of Kaneh, the Dome of the Rock and the 
Temple Mount, "Eshel Avraham" (Hebron), next to 
Rachel's Tomb, Jordan River, Ramla, and other sites 
(most photographs are titled in pencil on album's 
leaves). Other photographs depict the travel by sea, 
Ismailia, Cairo, the Pyramids and the Sphinx, Baalbek, 
Damascus, and more. Photographs: 8.5X8.5 cm, overall 
good condition. Minor tears to some photographs. Album: 
26.5X25.5 cm with heavy cardboard leaves, fair condition. 
Leaves are not bound, some photographs detached. Tears 
and breaks at leaves' margins.

Opening price: $400

75. אלבום תצלומים מטיול בפלשתינה, 1890 בקירוב

ישראל, לבנון  אלבום תצלומים מטיול בפלשתינה: מצרים, ארץ 
וסוריה, ]1890 בקירוב[. 

בארץ  צולמו  תצלומים  כ-30  מהם  תצלומים,  כ-180  באלבום 
"אשל  הבית,  והר  הסלע  כפת  קנה,  הישוב  את  ומציגים  ישראל 
אברהם" )חברון(, סמוך לקבר רחל, נהר הירדן, רמלה, ומקומות 
האלבום(.  בדפי  בעפרון  מתוארים  התצלומים  )מרבים  נוספים 
איסמעיליה,  באניה,  ההפלגה  את  מציגים  האחרים  התצלומים 
תצלומים  קהיר, הפירדמידות והספינקס, בעלבק, דמשק, ועוד. 
אלבום  קלים.  קרעים  בחלקם  טוב.  כללי  מצב  ס"מ,   8.5X8.5
אינם  בינוני. הדפים  עבים, מצב  דפי קרטון  עם  ס"מ   26.5X25.5
בשולי  ושברים  קרעים  מנותקים.  מהתצלומים  חלק  כרוכים, 

הדפים. 

פתיחה: $400
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78. Collection of Early Photographs by Eretz-
Israeli Photographers

1. Photograph of a couple by photographer J. 
Halpern, Jaffa.
2. Photographs of a groom and bride, by photographer 
Moshe Rothstein, [Haifa?].
3-4. Two photographs of couples, by photographer 
Joseph Rosio, Zichron Ya'akov. Rosio was one of the 
first Jewish photographers active in Eretz Israel (See: 
"Photographers of Palestine", Guy Raz, p. 257).
5. Studio photographs by M. Savvidès & Fréres, 
Jerusalem. In his book "Photographers of Palestine" 
Guy Raz notes that only a few studio photographs by 
Savvidès are known (ibid. p. 27). 
6-7. Two (identical) photographs by photographer 
Zadok Basan, portraying a person standing near a 

78. לקט תצלומים מוקדמים של צלמים ארצישראליים 

1. תצלום של זוג, מאת הצלם J. Halpern ]הלפרן[, יפו.
2. תצלום של חתן וכלה, מאת הצלם אברהם משה ראטהשטיין 

)רוטשטיין – Rothstein(, ]חיפה?[. 
 Joseph( רוסיו  יוסף  הצלם  מאת  זוגיים,  תצלומים  שני   .3-4
היהודיים  הצלמים  מראשוני  היה  רוסיו  יעקב.  זכרון   ,)Rosio

שפעלו בארץ )ראה: "צלמי הארץ", גיא רז, עמ' 257(.
 M. Savvidès( 5. תצלום סטודיו מאת הצלם מיליטאד סאווידס
Fréres &(, ירושלים. בספרו "צלמי הארץ" מציין גיא רז כי ידועים 

צילומי סטודיו בודדים של סאווידס )שם, עמ' 27(. 
)זהים( מאת הצלם צדוק בסן. מציגים אדם  6-7. שני תצלומים 

ליד מצבת קבר בבית-עלמין )תרע"ו 1916 בקירוב(. 
8. תצלום קבוצתי, מאת הצלם צבי פייגין, חיפה. 

9. תצלום סטודיו של אשה, מאת הצלם דאוד סבונג'י, יפו. 
במצב  חלקם  קרטון.  על  מודבקים  כולם  משתנים.  ומצב  גודל 

בינוני-גרוע. 

פתיחה: $250

gravestone in a cemetery (ca. 1916).
8. Group photograph, by photographer Zvi Feigin, 
Haifa.
9. Studio photograph of a woman, by photographer 
Daoud Sabungi, Jaffa.
Varied sizes and conditions. All mounted on cardboard. 
Some in fair-poor condition.

Opening price: $250

"אליאדה"  חברת   –  1902 ישראל,  מארץ  תצלומים   .77
לייצוא יינות

 Überreicht von der Societe d'Exportation de Vins
 10 "אליאדה"[.  יינות  ייצוא  מחברת  שי  ]גרמנית:   Eliadah

בספטמבר 1902. 
 – ישראל  מארץ  תצלומים  עשרה  ובה  קטנה  קרטון  תיקיית 
רחובות,  יעקב,  זכרון  המושבות  בירושלים,  העתיקה  העיר 
כשי מטעם חברת  ניתנה  ועוד.  ראש-פנה,  גדרה,  יסוד המעלה, 
"אליאדה" )Eliadah(, אשר פעלה בפריז והמבורג, ועסקה בייצוא 
יינות תוצרת ארץ ישראל. · מצורפת גלוית פרסום של החברה. 
10 תצלומים, 15X10 ס"מ בקירוב. מודבקים על דפי קרטון עבים: 
16.5X10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. קילופים בפינות 

לוחות הקרטון. קרעים בתיקייה. 

פתיחה: $800

77. Photographs from Eretz Israel, 1902 – 
"Eliadah" Wine Export Company

Überreicht von der Societe d'Exportation de Vins 
Eliadah [German: present from "Eliadah" wine export 
company]. September 10, 1902.
A small cardboard folder with ten photographs 
from Eretz Israel – the Old City of Jerusalem, Zichron 
Ya'akov, Rehovot, Yesod HaMa'ala, Gedera, Rosh-
Pina, and more. Present by "Eliadah" company which 
exported wine from Eretz Israel to Paris and Hamburg. 

· Enclosed is a promotional postcard of the company.
10 photos, approx. 15X10 cm. Mounted on heavy 
cardboard leaves: 16.5X10.5 cm. Good condition. Stains. 
Slight damages. Flaking at corners of cardboard plates. 
Tears to folder.

Opening price: $800
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80. ארכיון תצלומים - ראשית כפר סבא

ארכיון הכולל כ-350 תצלומים מראשיתה של כפר סבא, שנות 
ה-20 עד שנות ה-50. 

תצלומים של המושבה על שכונותיה ומבני הציבור שלה, מקימיה 
וראשיה, ארגון השומרים, בתי האריזה, בתי הספר, המאבק על 
הנם הדפסת מאוחרות  ועוד. חלק מהתצלומים  עברית,  עבודה 
יותר )שנות החמישים?( שנעשו על ידי הצלם המקורי – ד. קפלן, 
הצלם של כפר סבא )חלקם מודבקים על קרטון(; תצלומים רבים 
של הצלם נ. בן נעם מפתח תקוה. סה"כ כ-350 צילומים, ובנוסף, 
רובם  משתנים.  ומצב  גודל  רבים.  מאוחרים  תצלומים  העתקי 

במצב טוב מאד.

פתיחה: $700

79. Palestine in Photographs – Leo Kahn 

Palästina im bild [Palestine in Photographs]. 
Photography: Leo Kahn. Published by the Judische 
Zeitung newspaper (Kahn's employer), Vienna, [1912].
167 plates with professional photographs taken by 
Kahn during his mission to Eretz Israel in 1912, on 
behalf of the newspaper and in cooperation with the 
JNF. 
Originally the series was printed and arranged in three 
folders ("From Jaffa to Jerusalem", "From Jerusalem 
to Haifa", "The Galilee") and included 180 plates. 
Presented are plates from the three folders, including 
the original covers of folders 2 and 3. Some of the 
plates appear in two copies. Photographs: 8.5X11 cm, 
printed on 20X16 cm plates. Folds to some plates. Only 
the front and back cardboard plates are left of the original 
folders.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

79. פלשתינה בתמונות – ליאו קאהן 

קאהן.  ליאו  צילום:  בתמונות[.  ]פלשתינה   Palästina im Bild
הוצאת העתון Judische Zeitung )בו עבד קאהן(, וינה, ]1912[.

קאהן  שצלם  תצלומים  של  איכותיות  הדפסות  עם  לוחות   167
בשנת  קק"ל  ובשיתוף  העתון  מטעם  ישראל  בארץ  בשליחותו 

.1912
)"מיפו  תיקיות  בשלוש  מסודרת  במקור  נדפסה  הסדרה 
לוחות.   180 וכללה  "הגליל"(  לחיפה",  "מירושלים  לירושלים", 
המקוריות  הכריכות  כולל  התיקיות,  משלושת  לוחות  לפנינו 
תצלומים  מופיעים פעמיים.  ו-3. חלק מהלוחות   2 של תיקיות 
במספר  קפלים  ס"מ.   20X16 לוחות  על  מודפסים  ס"מ,   8.5X11
הקרטון  לוחות  רק  נשארו  המקוריות  מהתיקיות  לוחות. 

הקדמיים והאחוריים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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81. Photo-Album – Maritime Group for Youth in 
Eretz Israel

Album with approx. 135 photographs of a maritime 
group for youth in Eretz Israel, [ca.1930].
Presented in the album are photographs of groups 
of young boys and girls touring the country, in 
various sites, as well as in organized activities of some 
maritime organization – wearing white uniform and 
flying a flag with an anchor and a life belt, inscribed 
"Tel Aviv". Photographs: 8X5.5 – 6.5X10.5 cm. Album: 
18X25 cm. Good condition.

Opening price: $300

81. אלבום תצלומים – קבוצת ימאות לנוער בארץ ישראל

בארץ  לנוער  ימאות  קבוצת  של  תצלומים  כ-135  ובו  אלבום 
ישראל, ]שנות ה-30 בקירוב[. 

בטיולים  ונערים  נערות  קבוצת  של  תצלומים  נראים  באלבום 
בארץ, באתרים שונים, וכן בפעילות מאורגנת של מסגרת ימית 
כלשהי – לבושים מדים לבנים ומניפים דגל עם סמל עוגן וגלגל-
 6.5X10.5 8 ס"מ עדX5.5 הצלה עם הכיתוב "תל אביב". תצלומים

ס"מ. אלבום 18X25 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

80. Collection of Photographs – Early Days of 
Kfar Saba

A collection of approx. 350 photographs from the 
early days of Kfar Saba, 1920s-50s. 
Photographs of the colony and its neighborhoods, 
public buildings, founders and leaders, Irgun 
HaShomrim, packing houses, schools, struggle for 
Jewish work, and more. Some of the photographs are 
later prints (1950s?) by the original photographer – 
D. Kaplan, Kfar Saba's photographer (some mounted 
on cardboard leaves); numerous photographs by the 
photographer N. Ben Noam from Petach Tikva. Lot of 
approx. 350 photographs, and numerous later copies of 
photographs. Size and condition vary. Most photographs 
in very good condition.

Opening price: $700
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82. Photo-Album – British Soldier in Eretz Israel, 
1936 – Arab Revolt

Photo-album - a British soldier who served in Eretz 
Israel. [ca. 1936].
Approximately 260 black and white photos, arranged 
in an album. Many of the photos were taken when 
the great Arab revolt broke out in 1936. Among the 
photos: British and Arab fighters (photo of Fawzi al-
Qawuqji, riding a horse; photo of General John Dill, 
commander of a British division sent to Eretz Israel to 
subdue the Arab revolt; and more); photos from battle 
fields; photos of the military cemetery in Jerusalem; 
photo of Haj (muhamed) Amin el-Huseini, Mufti of 
Jerusalem; photos of the cities of Jerusalem, Jaffa, 
Haifa and Jericho; and more. Printed notes with titles 
(English) were mounted on the album's leaves as well 
as general photos of sites and views in Eretz Israel and 
Jordan. Album: 30X21.5 cm. Most photos: approx. 9X6 
cm. Overall good condition. Damage to album's binding.

Opening price: $400

83. אלבום תצלומים של חייל בריטי בארץ ישראל

]שנות  ישראל,  בארץ  ששירת  בריטי  חייל  של  תצלומים  אלבום 
ה-40[. 

אתרים  מגוון  המציגים  שחור-לבן  תצלומי  כ-140  באלבום 
ונופים בארץ ישראל, בערים חיפה, עכו ובערים נוספות, צילומי 
ערבים,  של  תצלומים  הבריטי,  הצבא  של  שונים  במחנות  הווי 
תצלומים  האלבום.  בדפי  מתוארים  התצלומים  מרבית  ועוד. 
טוב. מספר תצלומים  19.5X28.5 ס"מ. מצב  6X8.5 ס"מ, אלבום 

מנותקים. בלאי ופגמים קלים בכריכת האלבום. 

פתיחה: $300

82. אלבום תצלומים – חייל בריטי בארץ ישראל, 1936 – 
המרד הערבי הגדול

 1936[ ישראל.  בארץ  ששירת  בריטי  חייל  של  תצלומים  אלבום 
בקירוב[. 

כ-260 תצלומי שחור-לבן, מסודרים באלבום. רבים מן התצלומים 
ביניהם:   .1936 הגדול בשנת  לפרוץ המרד הערבי  צולמו בסמוך 
תצלומים של לוחמים בריטים ולוחמים ערבים )תצלום של מפקד 
ְקִג'י, רוכב על סוס; תצלום הגנרל ג'ון דיל,  הצבא הערבי פאוזי ָקאַוּ
ראש דיוויזיה בריטית אשר נשלחה לארץ ישראל על מנת לדכא 
תצלומים  הקרבות;  מזירות  תצלומים  ועוד(;  הערבי;  המרד  את 
מבית הקברות הצבאי הבריטי בירושלים; תצלום חאג' )מוחמד( 
הערים  מן  תצלומים  ירושלים;  של  המופתי  אל-חוסייני,  אמין 
ועוד. בדפי האלבום שולבו פתקים  ויריחו;  יפו, חיפה,  ירושלים, 
תצלומים  בו  מופיעים  וכן  )אנגלית(  הסברים  עם  מודפסים 
ס"מ.   30X21.5 אלבום  ובירדן.  בארץ  ונופים  אתרים  של  כלליים, 
טוב.  כללי  מצב  בקירוב.  ס"מ   9X6 בגודל  התצלומים  מרבית 

פגמים בכריכת האלבום. 

פתיחה: $400
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84. Photo-Album – Soldier in the British Army – 
World War II

Album containing approx. 180 photographs of a 
soldier from Eretz Israel, who enlisted to the British 
Army during World War II. Eretz Israel, Egypt and 
Libya, 1942-1949.
Most photographs were taken in Egypt and Libya 
during the years 1942-1946 and they portray soldiers 
in uniform, arms, archaeological sites, and more. 
In the beginning of the album and at its end are 
photographs from Eretz Israel from the years 1942 
and 1947-1949, among them photographs of the 
"State Day 1948" and the first Independence Day. 
Most photographs are titled on the album's leaves. 
Photographs: 6.5X5.5 cm – 6X8.5 cm. Album: 18X25.5 
cm. Good condition. Several detached photographs.

Opening price: $250

מלחמת   – הבריטי  בצבא  חייל  של  תצלומים  אלבום   .84
העולם השניה

שהתגייס  ישראל,  מארץ  חייל  של  תצלומים  כ-180  ובו  אלבום 
לצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השניה. ארץ ישראל, מצרים 

ולוב, 1942-1949. 
מרבית התצלומים צולמו במצרים ובלוב בשנים 1942-1946 והן 
מציגות חיילים במדים, כלי-מלחמה, אתרים ארכיאולוגיים, ועוד. 
בראשית האלבום ובסופו תצלומים מארץ ישראל מהשנים 1942 
ו-1947-1949, ביניהם גם תצלומים מ"יום המדינה תש"ח" ומיום 
העצמאות הראשון. מרבית התצלומים מתוארים בדפי האלבום. 
ס"מ.   18X25.5 אלבום:  ס"מ.   6X8.5 עד  ס"מ   6.5X5.5 תצלומים: 

מצב טוב. מספר תצלומים מנותקים. 

פתיחה: $250

83. Photo-Album Belonging to a British Soldier 
in Eretz Israel

Photo-album of a British soldier who served in Eretz 
Israel, [1940s].
Approx. 140 black and white photographs portraying 
a variety of sites and views in Eretz Israel, the towns 
of Haifa, Acre and other towns, photographs of life 
in various British Army camps, photographs of Arabs, 
and more. Most of the photographs are titled on the 
album's leaves. Photographs: 6X8.5 cm, album: 19.5X28.5 
cm. Good condition. Several detached photographs. Wear 
and slight damages to album's binding.

Opening price: $300
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86. אלבום תצלומים – מ"ג אסירי "ההגנה" – משה דיין

ההגנה",  אסירי  "מ"ג  מאת  כמזכרת  שניתן  תצלומים  אלבום 
]אמצע שנות ה-40 בקירוב[.

 43 של  קריקטורות  של  תצלומים  רובם  תצלומים,   73 באלבום 
חברי "ההגנה" ולצדם תצלומים קבוצתיים של החברים, שצולמו, 
לכליאת  ששימש  לעכו,  הסמוך  "מזרעה"  המעצר  במחנה 
בכתב-יד.  תיאורים  מלווים  המנדט.  בתקופת  מנהליים  עצירים 
במספר  עתונות.  קטעי  של  צילומים  כמה  בדפיו  משולבים  כן 
תצלומים מופיע גם משה דיין, אשר היה אחד האסירים בקבוצה.
פרשת "מ"ג אסירי ההגנה" זיעזעה את הישוב בסוף שנת 1939. 
ארבעים ושלושה חברי "ההגנה" נעצרו בעת שהשתתפו בקורס 
למפקדי מחלקות ולאחר היתקלות עם חיל הספר העבר-ירדני. 
ב-17  דבר  של  בסופו  שוחררו  מאסר,  לשנות  שנדונו  המ"ג, 
אלבום  ס"מ.   5X8 לתצלומים:  ממוצע  גודל   .1941 בפברואר 
21.5X30 ס"מ. מצב טוב. כתמים בהתחלה ובסוף. דף-מגן קרוע. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300

85. Photo-Album – "The Matson Photo Service" – 
King David Hotel Bombing

Album in a wooden binding, with approx. 130 
photographs from all over Eretz Israel. Most 
photographs are ink stamped on the reverse: "The 
Matson Photo Service", Jerusalem, [1940s].
Four of the photographs portray the "King David" 
Hotel after the bombardment by Etzel in July 1946.
Photos: 6.5X9 cm to 17X11.5 cm. Album: 25X36.5 cm, 
decorated by hand. Good condition.

Opening price: $300

 – מטסון"  של  הצילום  "שירות   – תצלומים  אלבום   .85
פיצוץ מלון המלך דוד

ישראל.  ארץ  מרחבי  תצלומים   130 כ-  עם  עץ,  בכריכת  אלבום 
מרבית התצלומים חתומים מאחור בחותמת "שירות הצילום של 
מטסון" )The Matson Photo Service(, ירושלים, ]שנות ה-40[. 
פיצוצו  לאחר  דוד"  "המלך  מלון  נראה  מהתצלומים  בארבעה 
בידי האצ"ל ביולי 1946. תצלומים 6.5X9 ס"מ עד 17X11.5 ס"מ. 

אלבום 25X36.5 ס"מ, מעוטר ביד. מצב טוב. 

פתיחה: $300
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ומשק,  שדה  עבודות  ובגליל,  בנגב  שונים  ובאתרים  בקיבוצים 
המקום,  שם  ציון  עם  כותרות  מלווים  האלבום  דפי  כל  ועוד. 
מהמקומות  תצלומים  מופיעים  היתר,  בין  תיארוך.  גם  ולעתים 
הבאים: בית שאן, עין חרוד, תל יוסף, בית השיטה, בית הכנסת 
יפתח, מנרה, משגב,  יושע, מלכיה, צלחיה,  נבי  העתיק בברעם, 
נאות  בלום,  כפר  סאלד,  כפר  הגושרים,  ברוך,  מעין  גלעדי,  כפר 
מרדכי, דרדרה, אילת השחר, ראש פינה, מחניים, חולתה, גנוסר, 
בסה,  חניתה,  תבור,  הר  אור,  נוה  גשר,  גבת,  חוקוק,  כנרת, 
מעלה  מכתש,  מצדה,  צאלים,  גדי,  עין  הזיו,  גשר  הנקרה,  ראש 
עקרבים, חצרים, מכתש רמון, אפולוניה, תל-אביב, חיפה, ועוד. 
של  "טיול  יותר:  מפורטות  בכותרות  גם  מתוארים  דפים  מספר 
'התנועה הכללית של הנוער הלומד החלוצי' בהר הנגב ובאילת" 
"נופש  אופניים",  על  לסביבה  "מנהריה  תש"ז",  "אביב   ,)1950(
כנען(,  'מודיעין' בצפת )משטרת  "חודש  נהריה, תש"י",  על חוף 
תשרי תשי"א", "חודש מסע צילום בשליחות 'הקיבוץ המאוחד' 
מזרחי,  יזרעאל  עמק  מזרחי,  גליל  החולה,  אגן  הירדן,  עמק   –
למעוז,  ו"עשור  תש"ז"  קיץ  לחפצי-בה,  היובל  "מחצית  ועוד", 
קיץ תש"ז". באלבום משולבים גם כמה גזירי-נייר וחוברות בהן 
אל  שנשלחו  מכתבים  שני  מצורפים  כהן;  של  תצלומים  הופיעו 
כהן. גודל התצלומים משתנה, 4X5.5 ס"מ עד 11.5X8.5 ס"מ. ]53[ 
אינו  ס"מ.   35X50 הדפים(,  צדי  בשני  מודבקים  )התצלומים  דף 

כרוך. מצב טוב. 
למידע נוסף אודות כהן, ראה: 

 Und sie haben Deutschland verlassen... müssen,  .1
 Fotografen und ihre Bilder, 1928-1997, [Projektleitung]:
 Rheinisches )הוצאת   Klaus Honeff, Frank Weyers 
 Landesmuseum Bonn, Landschaftsverband Rheinland,

1997(, עמ' 108-109.
רז  גיא  מאת  היום,  ועד  הצילום  ימי  מראשית  הארץ,  צלמי   .2

)הוצאת "מפה", תל-אביב, 2003( עמ' 102.

פתיחה: $1200

87. אוסף תצלומים ענק – הצלם אליהו כהן 

ארץ  כהן.  אליהו  הצלם  מאת  תצלומים  כ-860  הכולל  אלבום 
ישראל, 1947-1950. 

חבר  היה  גרמניה,  דיסלדורף,  יליד   ,)1910-1993( כהן  אליהו 
בילדותו בתנועות הנוער "מכבי" ו"בלאו וייס". עם עליית הנאצים 
חקלאית  הכשרה  ועבר  המשפטים  לימודי  את  הפסיק  לשלטון, 
ישראל,  לארץ  היגר   1934 בשנת  "החלוץ".  במסגרת  בלטביה 
החשמל  במפעל  ועבד  הירדן  שבעמק  גשר  בקיבוץ  התיישב 
אשדות  לקיבוץ  עבר  מה  זמן  לאחר  השדה;  ובענפי  בנהריים 
לתל-אביב  לנסוע  ונהג  עצמו  בכוחות  צילום  למד  כהן  יעקב. 
בצלמנייתו.  ויסנשטין  רודי  עם  ולהפגש  צילום  חוברות  לרכוש 
בצילומיו תיעד בעיקר עבודה חקלאית, מבנים במשק ופעילויות 
שונות בחיי הקיבוץ, טיולי חברים ומסעות של יחידת הסיור של 

הפלמ"ח בנגב. 
האלבום שלפנינו כולל תצלומים המתעדים טיולים בארץ, סיורים 

86. Photo-Album – "Mem-Gimmel (43) Prisoners 
of Haganah" – Moshe Dayan

Photo-album given as a souvenir by "Mem-Gimmel 
(43) Prisoners of Haganah", [ca. mid 1940s].
73 photographs in the album, mostly photographs 
of caricatures of the 43 Haganah members, as well 
as group-photos, taken in "Mazra'a" detention camp 
near Acre, where administrative detainees were 
imprisoned during the British Mandate. Captions 
in handwriting. Several photocopies of newspaper 
cuttings are also integrated on the album leaves. 
Moshe Dayan, one of the prisoners, appears in 
several of the photographs. 
The "Mem-Gimmel Prisoners of Haganah" affair 
shocked the Yishuv late in 1939. Forty three Haganah 
members were arrested while training as unit 
commanders, following a clash with Trans-Jordan 
Border Forces. Most of the members recieved long 
prison terms, but were released on February 17, 1941. 
Average size of photos: 5X8 cm. Album: 21.5X30 cm. 
Good condition. Stains in the beginning and at the end of 
the album. Torn tissue-guard.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $300

86

87a



56  |  ספטמבר 2015  

of a photography tour on 'HaKibutz HaMe'uchad' 
mission – Jordan valley, Hula, Eastern Galilee, Eastern 
Emek Yizrael, and more", "Half-Jubilee of Heftziba, 
summer 1947", "Tenth anniversary of Maoz, summer 
1947". Several newspaper cuttings and booklets 
where Cohen's photographs appeared are integrated 
into the album; enclosed are two letters sent to 
Cohen. Size of photographs varies, 4X5.5 cm to 11.5X8.5 
cm. [53] leaves (photographs mounted on both sides of the 
leaves), 35X50 cm. Not bound. Good condition.
For further information about Cohen, see:
1. Und sie haben Deutschland verlassen... 
müssen,  Fotografen und ihre Bilder, 1928-1997, 
[Projektleitung]: Klaus Honeff, Frank Weyers, 
(published by Rheinisches Landesmuseum Bonn, 
Landschaftsverband Rheinland), 1997, pp 108-109.
2. Guy Raz: Photographers of Palestine Eretz Israel / 
Israel (1855-2000). Tel-Aviv: "Mappa", 2003. P.102.

Opening price: $1200

portraying trips in the country, tours in Kibbutzim 
and in various sites in the Negev and the Galilee, 
agricultural work in fields and farms, and more. All 
of the album's leaves bear titles marking the location, 
some with the date. The album contains photographs 
of the following locations: Beit Shean, Ein Harod, 
Tel Yosef, Beit Hashita, ancient synagogue in Baram, 
Nebi Yosha, Malkiya, Tzlachya, Yiftach, Manara, 
Misgav, Kfar Gilady, Ma'ayan Baruch, Hagoshrim, Kfar 
Szold, Kfar Blum, Neot Mordechai, Dardara, Ayelet 
Hashachar, Rosh Pina, Machanayim, Hulata, Genosar, 
Kineret, Hukuk, Gvat, Gesher, Neve Or, Mount Tabor, 
Hanita, Bassa, Rosh Hanikra, Gesher Haziv, Ein 
Gedi, Ze'elim, Massada, Machtesh, Ma'ale Akrabim, 
Hatzerim, Ramon Crater, Apolonia, Tel-Aviv, Haifa 
and more. Several leaves are titled in more detail: 
"journey of 'HaTenua HaKelalit shel HaNo'ar HaLomed 
HaChalutzi, in Har HaNegev and Eilat" (1950), "Spring 
1947"."From Nahariya to the vicinity on bicycles", 
"holiday on the beach in Nahariya, 1950", "Month 
of 'Modiin' in Safed (Kena'an Police), 1951", "month 

87. Huge Collection of Photographs by 
Photographer Eliyahu Cohen

Album containing about 860 photographs, by 
photographer Eliyahu Cohen. Eretz Israel, 1947-1950.
Eliyahu Cohen (1910-1993), born in Dusseldorf, 
Germany, was a member of the youth movements 
"Maccabi" and "Blau Weiss". With the rise of the Nazi 
Party into power, he left his law studies and joined 
an agricultural training group in Latvia organized 
by "HeChalutz". Immigrated to Eretz Israel in 1934, 
settled in kibbutz Gesher in the Jordan Valley and 
worked in the Naharayim Power Plant as well as in 
agriculture; later moved to Kibbutz Ashdot Ya'akov. 
Cohen taught himself photography and used to travel 
to Tel-Aviv to buy photography brochures and meet 
with Rudi Wiesenstein in his studio. In his photographs 
he documented mainly agricultural work, structures 
in the Kibbutz and various Kibbutz activities, trips 
of Kibbutz members and treks of the Palmach Patrol 
Unit in the Negev.
The album presented contains photographs 
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88. Photo-Albums and Documents – Mordechai 
Maklef, Third IDF Chief of Staff

1. Photo-album portraying Mordechai Maklef, IDF 
Chief of Staff, with Prime Minister David Ben-Gurion, 
during various events: summer maneuvers of IDF in 
1953, and more. 26 photographs, average size: 11X17 
cm. Album: 19X27.5 cm.
2. Souvenir album for IDF Chief of Staff, Maklef, 
from "Intelligence 9 and press liaison office". 25 
photographs: 12.5X18 cm, album: 21.5X32.5 cm.
3. Souvenir album for IDF Chief of Staff, Maklef, from 
Combat Engineering Forces, souvenir from breaking 
through the road between Ma'ale HaAtzma'ut to 
Ramon Crater, on the inner road to Eilat, 1953. Approx. 
35 photographs. 8X12.5 cm – 11.5X29.5 cm. Some in 
color. With Illustrations, descriptions and newspaper 
cuttings. Album: 40X29.5 cm.
4. Volume of "Reshumot" of the State of Israel 
containing letters of credence concerning the 
agreement between Egypt and Israel as to a general 
ceasefire, 1949. Enclosed are photographs of Maklef 

 .1956 סיני(,  )מלחמת  "קדש"  ממבצע  כניעה"  "תעודות  כרך   .5
של  צילומים  ובהם  פקסימיליה  דפי   11 בסליל(  )כרוך  בכרך 
מסמכי-כניעה שונים: כניעת המושל האדמיניסטרטיבי לרצועת 
עזה, כניעת מפקד הדיביזיה השמינית של הצבא המצרי, מנשר 
מאת רחבעם זאבי אל היושבים במנזר סנטה קתרינה, ועוד. 41 

ס"מ, מצב בינוני. 

פתיחה: $500 

with the Syrian Ceasefire Commission. 63 pp, elaborate 
volume, 32 cm.
5. “Surrender Certificates” volume from “Kadesh” 
operation (Sinai War), 1956. In the volume (spiral 
binding) 11 facsimile leaves with copies of various 
surrender letters: surrender of the administrative 
governor of Gaza Strip, surrender of the Eighth 
Division of the Egyptian Army, manifest issued by 
Rehavam Ze’evi to St. Catherine Monestry, and more. 
41 cm, fair condition.

Opening price: $500

צה"ל  רמטכ"ל  של  ומסמכים  תצלומים  אלבומי   .88
השלישי מרדכי מקלף

מקלף,  מרדכי  צה"ל,  רמטכ"ל  נראים  בו  תצלומים  אלבום   .1
היתר,  בין  שונים;  באירועים  בן-גוריון,  דוד  הממשלה  ראש  עם 
בתמרוני הקיץ של צה"ל בשנת 1953. 26 תצלומים, גודל ממוצע 

11X17 ס"מ. אלבום 19X27.5 ס"מ. 
ויחידת   9 "מודיעין  מאת  מקלף,  צה"ל,  לרמטכ"ל  שי  אלבום   .2
 21.5X32.5 12.5 ס"מ, אלבוםX18 הקשר לעתונות". 25 תצלומים

ס"מ. 
3. אלבום שי לרמטכ"ל צה"ל, מקלף, מאת חיל ההנדסה, מזכרת 
מפריצת מעלה העצמאות למכתש רמון בדרך הפנימית לאילת, 
ס"מ, חלקם   11.5X29.5 עד  8X12.5 ס"מ  כ-35 תצלומים,   .1953
צבעוניים; בתוספת איורים, תיאורים וגזירי-עתונים ותצלומים. 

אלבום 40X29.5 ס"מ. 
בנושא  כתבי-אמנה  ובו  ישראל  ממשלת  של  רשומות  כרך   .4
1949. מצורפים  כללית,  נשק  הסכם מצרים-ישראל על שביתת 
תצלומים של מקלף עם ועדת שביתת הנשק הסורית. 63 עמ', 

כרך מפואר 32 ס"מ. 
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89. Collection of Photographs – Chief of Staff 
Mordechai (Motta) Gur

Around 230 photographs belonging to Chief of Staff 
Mordechai (Motta) Gur (1930-1995).
The collection includes family photographs, childhood 
and youth photographs, photographs of squad 
commanders course in 1948, of operations in Qalqilya, 
Khan Yunes, El Arish, photographs with Yitzchak 
Rabin, Moshe Dayan and Shimon Peres, photographs 
of the Mitla, large photographs from Egypt, with 
head of Egyptian Intelligence during negotiations 
with Egypt and photographs after the occupation of 
the Old City in 1967, with Rabbi Shlomo Goren, in a 
formation held after the occupation, and more.
Among his roles, Gur, born in Jerusalem, served as 
the Tenth Chief of Staff of IDF, as Health Minister and 
Deputy Defense Minister. Gur also served as Company 

commander of the “Negev” Division during the 1948 
war, a paratroopers company commander (led the 
company in most of the retaliation operations; was 
injured in Han Yunes and was awarded a “Medal 
of Courage”); was the commander of the Mitla Pass 
battle in the Sinai War; commander of the division 
which occupied the Old City of Jerusalem in the Six 
Day War; commander of the operation to release the 
Entebbe hostages, the “Litani” operation, and more. 
Size and condition vary. 
Enclosed are dozens of family photographs.

Opening price: $400

89. אוסף תצלומים של הרמטכ"ל מרדכי )מוטה( גור

כ-230 תצלומים של הרמטכ"ל מרדכי )מוטה( גור )1930-1995(.
ילדות  תצלומי  משפחתיים,  תצלומים  כולל  התצלומים  אוסף 
ונעורים, תצלומים מקורס מפקדי כיתות בשנת תש"ח, תצלומים 
יצחק  עם  תצלומים  עריש,  אל  יונס,  חאן  בקלקיליה,  מפעילות 
תצלומים  מהמיתלה,  תצלומים  פרס,  ושמעון  דיין  משה  רבין, 
על  במו"מ  המצרי  הצבאי  המודיעין  ראש  עם  ממצרים,  גדולים 
שלום עם מצרים ותצלומים מלאחר כיבוש העיר העתיקה בשנת 

1967, עם הרב שלמה גורן, במסדר שנערך לאחר הכיבוש, ועוד. 
צה"ל  כרמטכ"ל  ירושלים,  יליד  גור,  שימש  הרבים,  תפקידיו  בין 
כמפקד  שימש  עוד  הבטחון.  שר  וכסגן  הבריאות  כשר  העשירי, 
פלוגה  מפקד  העצמאות,  במלחמת  "הנגב"  בחטיבת  פלוגה 
בצנחנים )לחם בראשה בחלק ניכר מפעולות התגמול; בפעולת 
גדוד  ב"עיטור העוז"(; פיקד על  וזכה  נפצע  יונס  התגמול בחאן 
הנח"ל המוצנח בקרב המיתלה במלחמת סיני; פיקד על חטיבת 
הצנחנים שכבשה את העיר העתיקה בירושלים במלחמת ששת 
הימים; פיקד על מבצע שחרור בני הערובה באנטבה ועל מבצע 

"ליטני", ועוד. גודל ומצב משתנים. 
מצורפים עוד עשרות תצלומים משפחתיים.

פתיחה: $400
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90. Unique Photo-Album – "Conquest of the 
Desert" Exhibition, 1953

Photo-album compiled by one of the organizers of 
the "Israeli Pavilion" in the international exhibition 
and fair "Conquest of the Desert", 1953.
Twenty-eight large photographs (20.5X25.5 cm) 
portray the various halls in the "Israeli Pavilion" and 
a dozen more photographs, medium and small size 
(12X6 to 20X17 cm) depict the visit of David Ben-
Gurion and other senior officials at the exhibition. 
Cuttings from the exhibition catalogue are mounted 
on the album's first leaves as well as a document from 
a press meeting with the executive committee of the 
Israeli pavilion; on the title page of the catalogue 
appear autographs of some 20 exhibition organizers, 
among them Foreign Minister Moshe Sharett, Director 
of the European Office Edwin Samuel, and others.
"Conquest of the Desert" exhibition was held in 
Binyanei Ha'uma in Jerusalem on September 22 
through October 14, 1953, and commemorated five 
years of the establishment of the State of Israel. This 
was a monumental project and was considered the 
first international fair ever held in Israel. For further 
information see "Conquest of the Desert" exhibition 
by Gideon Ofrat (in: The First Decade: Hegemony and 
Plurality, by Galia Bar Or and Gideon Ofrat, Ein Harod, 
2008, pp.225-234), as well as in 'Conquest of the 
Desert' Exhibition, the First International Exhibition 
in Jerusalem, 1953" by Ophira Grawis Kowalsky and 
Yossie Katz (in: "Israel" 20, 2012, pp. 153-180). Album: 
34.5X37.5 cm. Fair-good condition. Dampstaining. Large 
photographs in very good condition.

Opening price: $400

האומה"  ב"בנייני  שהתקיימה  השממה"  "כיבוש  תערוכת 
בירושלים ב-22 בספטמבר עד 14 באוקטובר 1953 ושציינה גם 5 
שנים להקמת מדינת ישראל, היתה פרויקט מונומנטלי מבחינת 
שהוצגה  הראשונה  הבינלאומית  לתערוכה  ונחשבה  תכנונית 
בארץ. למידע נוסף אודותיה ראה "תערוכת כבוש השממה" מאת 
גדעון עפרת )בתוך: "העשור הראשון, הגמוניה וריבוי, מאת גליה 
בר אור וגדעון עפרת, עין חרוד 2008, עמ' 225-234( וכן "תערוכת 
בירושלים,  הראשונה,  הבינלאומית  התערוכה  השממה,  כבוש 
1953" מאת אופירה גראוויס קובלסקי ויוסי כץ )בתוך: "ישראל" 
בינוני- מצב  ס"מ.   34.5X37.5 אלבום   .)153-180 עמ'   ,2012  ,20

טוב. פגעי רטיבות. התצלומים הגדולים במצב טוב מאד.            

פתיחה: $400

90. אלבום תצלומים ייחודי – תערוכת "כיבוש השממה", 
1953

ישראל"  "ביתן  ממארגני  אחד  בידי  שנערך  תצלומים  אלבום 
בתערוכה הבינלאומית ויריד-עמים "כבוש השממה", 1953. 

האולמות  את  המציגים  ס"מ(   20.5X25.5( גדולים  תצלומים   28
תצלומים  תריסר  ועוד  שבתערוכה  ישראל"  ב"ביתן  השונים 
את  המציגים  ס"מ(   20X17 עד  ס"מ   12X6( וקטנים  בינוניים 
בפתח  בתערוכה.  אחרים  ובכירים  בן-גוריון  דוד  של  ביקורם 
ומסמך  התערוכה  קטלוג  מתוך  נייר  גזירי  הודבקו  האלבום 
הישראלי;  הביתן  של  הביצוע  ועדת  עם  עתונאים  מפגישת 
ממקימי  כ-20  של  חתימותיהם  מופיעות  הקטלוג  שער  על 
ביניהן חתימותיהם של שר החוץ משה שרת, מנהל  התערוכה, 

המשרד האירופי אדווין סמואל, ואחרים. 

90
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93. אוסף גלויות – צילומי שלמה נרינסקי

 .The Holy Land 1910-1921, Photogravures by S. Narinsky
]הוצאת האחים ג'מאל )Jamal Bros(, ירושלים, 1921[.

)צולמו  ישראל  מארץ  תצלומים  עם   )118 )מתוך  גלויות   114
האחים  בידי  "פוטו-גרבור"  בשיטת  נדפסו   .)1921-1910 בשנים 
ג'מאל בשנת 1921. הגלויות סודרו מחדש בשנת 1990 וכותרות 
מקופל  בריסטול  בתוך  מודבקת  גלויה  כל  גלויה.  לכל  צורפו 
שלמה  הצלם  אודות  הקדמה  מצורפת  פרגמנט.  בנייר  ומוגנת 
בקופסה  נתונות  הגלויות  גידל.  נחום  טים  הצלם  מאת  נרינסקי 

נאה. קופסה 30.5 ס"מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

93. Collection of Postcards – Photographs by 
Shlomo Narinsky

The Holy Land 1910-1921, Photogravures by S. Narinsky. 
[Produced by Jamal Brothers, Jerusalem, [1921]. 
A hundred and fourteen postcards (out of 118) 
with photos of Eretz Israel (photographed during 
1910-1921). Photogravure printing was done 
by Jamal Brothers in 1921. The postcards were 
rearranged in 1990 when captions were added to 
each card. Each postcard is placed within a folded 
Bristol and protected with tissue guards. Enclosed 
is an introduction about the photographer Shlomo 
Narinsky composed by the photographer Tim Nahum 
Gidal. The postcards are placed in a fine case. 
Case: 30.5 cm. overall good condition.

Opening price: $300

92. תשע גלויות – העיר תל-אביב - הוצאת בית-מסחר 
ה' קרוגליאקוב

תשע גלויות הוצאת בימ"ס ה. ]הלל והניה[ קרוגליאקוב, יפו, ]בין 
1910 ל-1915 בקירוב[.

תל-אביב: · רחוב לילנבלום א'. · דיליז'נס. · רחוב ר' יהודה הלוי 
)שתי גלויות. אחת בגון ספיה ואחת שחור-לבן( · רחוב השחר. · 
רחוב אחד העם. · מבט כללי על תל-אביב. · רחוב שדרות בנימין 

רוטשילד. · נחלת בנימין.
מצב משתנה. 

פתיחה: $300

92. Nine Postcards – City of Tel-Aviv – Published 
by H. Krugliakov 

Nine postcards manufactured by H. [Hillel and Henia] 
Krugliakov. Jaffa, [between 1910 to 1915].
Tel-Aviv: · Lilienblum Street A. · Stage Coach. · 
Yehudah Halevi Street (two postcards. One Sepia and 
one Black and White). · HaShachar Street. · Ahad 
HaAm Street. · General view of Tel-Aviv. · Binyamin 
Rotschild Boulevard. · Nachlat Binyamin.
Condition varies.

Opening price: $300

91. אוגדן גלויות – הוצאת יצחק חגיז, ירושלים

 Edition Jsac Chagise ליטוגרפי.  בדפוס  גלויות   9 ובו  אוגדן 
]הוצאת יצחק חאגיז[, ירושלים, ]1910 בקירוב[. 

מחוברות זו לזו )למעט אחת( ונתונות בעטיפת קרטון עם פרסום 
 Next to the town at Jaffa"( מודפס לחנותו של יצחק חאגיז
gate"(. מציגות מראות מחברון, ירושלים ויפו. עטיפה 14 ס"מ. 
קלים.  נזקים  הגלויות.  אחת  על  כהים  כתמים  בינוני-טוב.  מצב 

עטיפת קרטון בלויה, עם פגעי עש. 

פתיחה: $400

91. Postcard Binder – Published by Jsac Chagise, 
Jerusalem

Binder with 9 postcards in lithographic printing. 
Edition Jsac Chagise, Jerusalem, [ca. 1910].
Attached to one another (except for one) and 
contained in a cardboard cover with a printed 
advertisement promoting the Jsac Chagise shop 
("Next to the town at Jaffa gate"). Portraying views 
from Hebron, Jerusalem and Jaffa. Cover: 14 cm. Fair-
good condition. Dark stains to one of the postcards. Some 
damages. Cardboard cover worn, worming damages.

Opening price: $400
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95. אוסף גלויות יהודיות

כ-88 גלויות בנושאים יהודיים. אירופה ומקומות נוספים, המאה 
ה-20. 

אוסף מגוון, הכולל גלויות שנדפסו בידי מו"לים שונים, בזמנים 
 18 ביניהן:  יהודיים.  בנושאים  וכולן  שונות,  ובארצות  שונים 
גלויות עם איורים של אלפונס לוי, גלויות עם איורים של הרמן 
יונקר, גלויות בהוצאת "וויליאמסבורג" ו"יהודיה", גלוית מזכרת 
מהקונגרס הציוני ה-12, גלויות עם איורים של א"מ ליליאן, זאב 
רבן, ועוד. גודל ומצב משתנים. מספר גלויות במצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $500

95. Collection of Jewish Postcards

Some 88 postcards depicting Jewish topics. Europe 
and other locations, 20th century.
A varied collection, including postcards printed by 
different publishers, in different times and different 
countries, all concerning Jewish subjects. Among 
them: 18 postcards with illustrations by Alphons 
Levy, postcards with illustrations by Herman Yunker, 
postcards printed by "Williamsburg" and "Yehudiya", 
souvenir postcard from the 12th Zionist congress, 
postcards with illustrations by E.M. Lilien, Ze'ev 
Raban, and more. Size and condition vary. Some of the 
postcards in fair-poor condition.

Opening price: $500

תוי- עם  וכרטיסים  גלויות  אוסף   .94
נגינה לשירים עבריים

92 גלויות עם שירים ותוי-נגינה. 
"משירי  מסדרת  גלויות   76  · כולל:  האוסף 
רבינוביץ".  מנשה  בידי  לקוטים  המולדת, 
בגלויות  לישראל.  הקימת  הקרן  הוצאת 
עממיים",  ו"פזמונים  ילדים  שירי  נדפסו 
מופיעות  גלויות  מספר  הנגינה.  תוי  עם 
ותוי-נגינה.  שירים  עם  גלויות   5  · פעמיים. 
הוצאת האחים אליהו, תל-אביב, 1930. · 4 
גלויות עם שירים ותוי נגינה, הוצאת "המעון 
לגננות  בית-המדרש  ע"י  לילדים  הדוגמאי 
מיסודו של יחיאל היילפרין" / "בית-המדרש 
 7  · היילפרין".  יחיאל  של  מיסודו  לגננות 
גלויות וכרטיסים מודפסים, עם שירים ותוי-
גודל  נגינה בעברית וביידיש. מו"לים שונים. 

ומצב משתנים. מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $400

94. Collection of Postcards and Cards with Sheet 
Music for Hebrew Songs

Ninety-two postcards with songs and sheet music.
Collection includes: · 76 postcards from the series 
"MeShirey HaMoledet", gathered by Menashe 
Rabinovitch. Published by JNF. Children's songs and 
"Folk Songs", with sheet music / several postcards 
appear in two copies. · 5 postcards with songs and 
sheet music. Eliyahu Brothers publishing, Tel-Aviv, 
1930. · 4 postcards with songs and sheet music, 
issued by "Exemplary Day Care by the Yehiel Helpern 
Kindergarten Teachers Seminary" / "Kindergarten 
Teachers Seminary founded by Yehiel Helpern". · 7 
postcards and printed cards, with songs and sheet 
music, in Hebrew and Yiddish. Various publishers. Size 
and condition vary. Fair - good condition. 

Opening price: $400
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II - "98. אוסף ברכות ואגרות "שנה טובה

אוסף ברכות ואגרות "שנה טובה" המונה כ-2400 פריטים. 
לצד כרטיסים ואגרות "שנה טובה" שנדפסו לתפוצה רחבה, כולל 
האוסף גם אגרות רבות משנות ה-40 וה-50, גלוית "שנה טובה" 
חיילים  בידי  שנשלחו  אגרות  מספר  תרפ"ט,  משנת  מצולמת 

בבריגדה היהודית, ועוד. 

פתיחה: $1000

98. Collection of "Shana Tovah" Cards and 
Greeting Cards – II

Collection of "Shana Tovah" cards and greeting cards 
consisting of approx. 2400 items.
Alongside cards and greeting cards for the New Year 
printed for mass distribution, the collection includes 
numerous cards from the 1940s-50s, a Real-Photo 
"Shana Tovah" postcard from 1929, several cards sent 
by Jewish Brigade soldiers, and more.

Opening price: $1000

I - "97. אוסף ברכות ואגרות "שנה טובה

אוסף ברכות ואגרות "שנה טובה" המונה כ-1300 פריטים. 
לצד כרטיסים ואגרות "שנה טובה" שנדפסו לתפוצה רחבה, כולל 
האוסף גם מאות כרטיסים שנדפסו באופן פרטי, בידי מוסדות או 

משפחות, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

97. Collection "Shana Tovah" Cards and Greeting 
Cards – I

Collection of "Shana Tovah" cards and greeting cards 
consisting of approx. 1300 items.
Alongside cards and greeting cards for the New Year 
printed for mass distribution, the collection includes 
hundreds of privately printed cards, printed by 
families or institutes, and more. Size and condition vary.

Opening price: $250

96. אוסף גדול של "פרסים" צבעוניים

ראשית   / ה-19  המאה  סוף  וארה"ב,  ]גרמניה  "פרסים".  כ-270 
המאה ה-20[. 

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

גודל משתנה, מצב כללי טוב מאד. 

פתיחה: $300

96. Extensive Collection of Colorful "Scraps"

Approximately 270 "scraps". [Germany and the USA, 
late 19th / early 20th century].
Colorful "scraps" depicting biblical and Jewish scenes: 
father standing by his son laying Tefilin, Tashlich, 
Hakafot with Lulav; Shimshon, Moses in the basket, 
"The wolf will live with the lamb", and more. Several 
"scraps" depict Zionist topics. Numerous copies of 
each of the "scraps". Size varies. Very good condition.

Opening price: $300
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100. Collection of Paper Items – "Maccabi" and 
"Maccabia"

Tens of paper items related to the sports organizations 
"Maccabi", "Maccabi Hatza'ir", the "Maccabia" 
and other sports organizations. Eretz Israel, Europe 
(Mainly Poland and Czekoslovakia), 1920s through 
1940s (several items from the second half of 20th 

century).
Varied collection which includes receipts, member 
cards, philatelic items (envelopes, stamps, and postal 
stamps), booklets, invitations to events, cloth tag, 
paper labels, and more. Total of approx. 140 items. 
Varied sizes and conditions.

Opening price: $800

100. אוסף פריטי נייר – "מכבי" ו"מכביה" 

נייר הקשורים בארגוני הספורט "מכבי", "המכבי  עשרות פריטי 
הצעיר", ה"מכביה" וארגוני ספורט אחרים. ארץ ישראל, אירופה 
)בעיקר פולין וצ'כוסלובקיה(, שנות ה-20 עד שנות ה-40 )כולל 

מספר פריטים מהמחצית השניה של המאה ה-20(. 
אוסף עשיר ומגוון הכולל קבלות, כרטיסי חבר, פריטים פילטליים 
)מעטפות, בולים, חותמות-דואר(, חוברות, הזמנות לאירועים, תג 
בד, תויות נייר, ועוד. סה"כ כ-140 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

99. שבעה פריטי נייר – יין ויקבי "כרמל"

ויקבי  יין  בנושא  ופנקס,  כרטיסים  גלויות,   – נייר  פריטי  שבעה 
"כרמל".

מר  )!( מאת  מודפסת  ברכה  עם  מיפו",  "מזכרת  גלוית  ביניהם: 
בטיול  הנמצא  "כרמל",  חברת  מנהל  לוין-אפשטיין,  זאב  אליהו 
בפלשתינה ומוסר כתיבה וחתימה טובה, ]1900 בקירוב[; פנקס 
מודפס של חברת Palwin, עם רשימת מחירים )אנגליה, 1939( 

וגלויה של החברה, ופריטים נוספים. גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $250

99. Seven Paper Items – "Carmel" Wine and 
Wineries

Seven paper items – postcards, tickets and a notebook, 
regarding "Carmel" wine and wineries.
Among the items: "Souvenir from Jaffa" postcard, 
with a printed greeting (!) from Mr. Eliyahu Ze'ev 
Lewine-Epstein, director of "Carmel" company, who 
toured Palestine and sent greetings for the new year 
[ca.1900]; printed notebook of Palwin company, 
with a price list (England, 1939), a Palwin company 
postcard, and other items. Size and condition vary.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $250
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102. עשר תעודות-מניה – ארץ ישראל, שנות ה-20-40

עשר תעודות-מניה. ארץ ישראל, ]שנות ה-20 עד שנות ה-40[. 
 The Scandinavian ,תעודות של החברות הבאות: יכין, פרחיה
Near East Shipping Agency (Palestine) Ltd., חברת מושב 
בע"מ, קרן הקבוץ המאוחד בע"מ, מדות, קופת מלוה חקלאית, 
נתניה, קופת מלוה וחסכון "גאולה", חברת "דביר" בע"מ )דוגמא-

Specimen(. גודל משתנה. מצב בינוני. 

פתיחה: $300

102. Ten Share Certificates – Eretz Israel, 
1920s-1940s

Ten share certificates. Eretz Israel, [1920s – 1940s].
Certificates of the following companies: Yachin, 
Perachya, The Scandinavian Near East Shipping 
Agency (Palestine) Ltd, Moshav Ltd, Keren HaKibbutz 
HaMeuchad Ltd., Midot, Kupat Milveh Hakla'it, 
Netanya, Kupat Milveh veHisachon "Geula", "Dvir" 
company Ltd. (specimen). Size varies. Fair condition.

Opening price: $300

101. Collection of Share Certificates, Promissory 
Notes and Checks – Eretz Israel

1-2. Two promissory notes of "Anglo-Palestine 
Society", issued for a JNF loan to Anglo-Palestine 
Company, that granted, using this money, loans to 
"Ahuzat Bayit" settlers, [ca. 1908-1909]. Designed by 
"Bezalel" artist Jacob Starck. 300 copies were printed. 
Consecutive numbers.
3-4. Two checks, "Anglo-Palestine Company", in 
English, 1901-1902.
5. Check of "Anglo-Palestine Company", in the name 
of Yehoshua Mano'ach, in the name of Degania 
(Aleph), on the amount of 4400 Mil.
6. Letter from Anglo Palestine Society Bank, to 
"Neta'im" Society, signed by Zalman David Levontin.
7-8. Two share certificates of The Anglo Palestine 
Company, 1909. Consecutive numbers, with stubs.
9. Share Certificate of Jewish Colonial Trust, 1900. 
With stubs.
10-11. Two Share Certificates of "B.A.P. Company 
for Investments Ltd", 1945. Consecutive numbers. 
Signatures are chopped.
Size and condition vary.

Opening price: $450

ארץ   – והמחאות  חוב  שטרי  תעודות-מניה,  לקט   .101
ישראל

שהונפקו  אנגלא-פלשתינה",  "חברת  של  חוב  שטרי  שני   .1-2
אלה  בכספים  שהעניק  אפ"ק,  לטובת  קק"ל  הלוואת  בעקבות 
בקירוב[.   1908-1909[ בית",  "אחוזת  למתיישבי  הלוואות 
מעוצבות בידי אמן "בצלאל" יעקב שטרק. נדפסו 300 עותקים. 

מספרים עוקבים. 
)אפ"ק(  אנגליא-פלשתינה"  "חברת  של  המחאות  שתי   .3-4

באנגלית, 1901-1902.
לפקודת  )אפ"ק(,  אנגליא-פלשתינא"  "חברת  של  המחאה   .5

יהושע מנוח בשם קבוצת דגניה )א'(, על-סך 4400 מיל. 
דוד  זלמן  בידי  חתום  "נטעים",  לאגודת  אפ"ק,  מבנק  מכתב   .6

ליבונטין. 
 The Anglo Palestine Company, 7-8. שתי תעודות מניה של

1909. מספרים עוקבים, עם שוברים. 
 Jewish Colonial - 9. תעודת מניה של אוצר התישבות היהודים

Trust, 1900. עם שוברים. 
10-11. שתי תעודות מניה של "חברת ב. א. פ. להשקעות בערבון 

מוגבל", 1945. מספרים עוקבים. החתימות גזורות. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450
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ארתור  גור-אריה,  מאיר  זאב רבן,   – תוי-ספר  לקט   .104
שיק

אחד  בלוח.  חתומים  רבן.  זאב  בעיצוב  תוי-ספר  ארבעה   .1-4
חתום בעט בידי רבן. 

5. הדפס של תו-ספר בעיצוב ארתור שיק, חתום בידי שיק. 
6. תו-ספר בעיצוב מאיר גור-אריה. 

7. תו-ספר בעיצוב הרמן שטרוק.
8-9. שני תוי ספר בעיצוב אריך )ערי( גלס.

10-15. שישה תוי-ספר. אמן לא ידוע. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

104. Collection of Ex-Libris – Ze'ev Raban, Meir 
Gur-Aryeh, Arthur Szyk

1-4. Four Ex-Libris designed by Ze'ev Raban. Signed in 
the plate. One signed in pen by Raban.
5. Print of an Ex-Libris designed by Arthur Szyk, signed 
by Szyk.
6. Ex-Libris designed by Meir Gur-Aryeh.
7. Ex-Libris designed by Hermann Struck. 
8-9. Two Ex-Libris designed by Erich Glas. Signed in 
pencil.
10-15. Six Ex-Libris. Unknown artist.
Size and condition vary.

Opening price: $300

103. Collection of Jewish Telegrams

22 Jewish telegrams. Eretz Israel, Europe and England, 
[ca.1920s through 1940s].
Including: telegram for Tachkemoni School in Tel-
Aviv and an earlier telegram of Tachkemoni in Jaffa, 
with illustration by Hermann Struck; telegrams of the 
following organizations: "Ruth" Women's Society 
in Leipzig; "hilf far yidishe milchama-korbanot", 
Antwerp, 1948; "Bikur Holim" hospital in Antwerp, 
1940; Rabbinical Seminary in Bratislava (Pressburg); 
Agudat Israel in Bratislava; JNF "Greetings Telegram", 
Poland, [ca.1927]; JNF "Letter", Eretz Israel, [ca.1942]; 
JNF Telegram designed by Ranzenhofer; two JNF 
Telegrams designed by Joseph Budko, [1930s], and 
more. Enclosed is a prospectus: "Here we sell JNF 
greeting cards (telegrams) ". Varied sizes and conditions.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $350

103. אוסף טלגרמות יהודיות

22 טלגרמות יהודיות. ארץ ישראל, אירופה ואנגליה, ]שנות ה-20 
עד שנות ה-40 בקירוב[.

בתל-אביב  תחכמוני  הספר  בית  לטובת  טלגרמה  ביניהן: 
וטלגרמה מוקדמת יותר של "תחכמוני" ביפו, עם איור של הרמן 
"רות"  הנשים  אגודת  הבאים:  הארגונים  של  טלגרמות  שטרוק; 
אנטוורפן,  מלחמה-קרבנות",  יידישע  פאר  "הילף  בלייפציג; 
1948; בית החולים "ביקור חולים" באנטוורפן, 1940; בית הספר 
בברטיסלבה;  ישראל  אגודת  )פרשבורג(;  בברטיסלבה  לרבנים 
של  "אגרת"  בקירוב[;   1927[ פולין,  קק"ל,  של  ברכה"  "מברק 
בעיצוב  טלגרמה של קק"ל  בקירוב[;   1942[ ישראל,  ארץ  קק"ל, 
רנצנהופר; שתי טלגרמות של קק"ל מעוצבות בידי יוסף בודקו, 
]שנות ה-30[, ועוד. מצורף דף פרסום "כאן מוכרים אגרות ברכה 

)טלגרמות( של הקרן הקימת לישראל". גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $350
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105. Impressive Collection of Ex-Libris 

Collection of approx. 230 Jewish Ex-Libris (bookplates).
Among them: Ex-Libris designed by Henrik Barlevi, 
E.M. Lilien, Jacob Pins (woodcuts, signed), Ilya Shor 
and other artists. Many of the Ex-Libris are original 
prints (engravings or woodcuts); about 20 are large, 
mounted on separate plates. Few appear in two 
copies. Varied sizes and conditions.

Opening price: $1000

105. אוסף מרשים של תוי-ספר

אוסף הכולל כ-230 תוי-ספר יהודיים. 
ביניהם: תוי ספר בעיצוב הנריק ברלוי, א"מ ליליאן, יעקב פינס 
מתוי  רבים  אחרים.  ואמנים  שור  איליה  חתומים(,  עץ,  )חיתוכי 
הספר שלפנינו הינם הדפסים מקוריים )תחריטים או חיתוכי עץ(; 
כ-20 תוי-ספר גדולי ממדים, מודבקים על לוחות נפרדים. תוי-

ספר בודדים מופיעים פעמיים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000
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106. Four Books about Ex-Libris

Four books about Ex-Libris. English, German and 
Russian, 1904-1956.

· Das Exlibris In Der Schweiz und in Deutschland 
[Ex-Libris in Switzerland and Germany], by Emanuel 
Stickelberger. Basel, 1904. German. With illustrations 
and engraving-plates.

· Soncino-Blätter – Beiträge zur kunde des Jüdischen 
buches. Issue from July 1929, which includes an article 
about Jewish Ex-Libris. German.

· Портретно-иконографические книжные знаки 
Г.И. Гидони, a book dedicated to Ex-Libris created by 
the Russian artist Gregori Gidoni. Leningrad, 1934. 
Russian. 21 plates with Ex-Libris created by Gidoni, 
(detached from plates).

· Publication of the American Jewish Historical 
Society. Volume XLV, Number 3. Bulletin of the Jewish 
Historic Society in the USA, March 1956. English. 
Includes an essay about Jewish Ex-Libris in America 
(illustration plates).
Four books. Size and condition vary.

Opening price: $500

106. ארבעה ספרים בנושא תוי-ספר

ורוסית,  גרמנית  אנגלית,  תוי-ספר.  בנושא  ספרים  ארבעה 
 .1904-1956

Das Exlibris In Der Schweiz und in Deutschland ]תוי   ·
בזל,   .Emanuel Stickelberger מאת  ובגרמניה[,  בשוויץ  ספר 

1904. גרמנית. מלווה איורים ולוחות-תחריטים. 
 Soncino-Blätter – Beiträge zur kunde des Jüdischen  ·
buches. גליון מיולי 1929, כולל מאמר בנושא תוי-ספר יהודיים. 

גרמנית.
 Портретно-иконографические книжные знаки  ·
Г.И. Гидони, ספר המוקדש לתוי ספר מעשה ידי האמן הרוסי 

גריגורי גידוני. לנינגרד, 1934. רוסית. 
21 לוחות, עם תוי-ספר מעשה ידיו )מנותקים מן הלוחות(. 

 Publication of the American Jewish Historical Society. ·
Volume XLV, Number 3. בטאון החברה ההיסטורית היהודית 
תוי-ספר  בנושא  מאמר  כולל  אנגלית.   .1956 מרץ  בארה"ב, 

יהודיים באמריקה )מלווה לוחות איורים(. 
ארבעה ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500
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107. מאמר על משיח השקר יעקב פרנק – בכתב ידו של 
המשכיל שלמה רובין

של  ידו  בכתב  מאמר  פראנק.  יעקב  הנפלא  המתעתע  תולדות 
ד"ר שלמה רובין. חתום בסוף: "ש. ראבין", אוסטרהא, ח"י כסלו 

תרכ"ו ]1865[.
תרכ"ו  שבט-אדר  שישית,  )שנה  ב"המליץ"  התפרסם  המאמר 
)ראבין,  רובין  שלמה  ד"ר  בהמשכים.   ,)7  ,5  ,4 גליונות   ,1866
1823-1910(, מראשי תנועת ההשכלה בגליציה, סופר עברי פורה 

ומתרגמם של ספרים קלאסיים רבים לעברית.
תרביץ,  בתוך:  הנפלא,  המתעתע  תולדות  יונתן:  מאיר,  ראה: 
כרך פ', חוברת ג' )2012( עמ' 463-474. ]16[ עמ', 22 ס"מ. מצב 
בינוני-טוב. כתמים רבים. סימני קיפול. קמטים בפינות, קרעים 

קלים בשוליים. חותמת, כתם דיו ורישום "סּודר". 

פתיחה: $500

107. Essay about the Messiah Claimant Jacob 
Frank – Handwritten by Shlomo Rubin, Member 
of the Haskalah Movement

Toldot HaMeta'atea HaNifla Ya'akov Frank [The history 
of the wondrous deceiver Jacob Frank (Hebrew)]. An 
essay handwritten by Dr. Shlomo Rubin. Signed at the 
end: "S. Rubin". Ostroh, 1865.
The essay was published in "HaMelitz" (sixth year, 
Shevat-Adar, 1866, issues 4, 5, 7), as a series. Dr. 
Shlomo Rubin (1823-1910), one of the leaders of 
the Haskalah (enlightenment) Movement in Galicia, 
prolific Hebrew author and translator of many classic 
books into Hebrew.
See: Meir, Yonatan: Toldot HaMeta'atea HaNifla, in: 
Tarbitz, vol. 80, issue 3 (212), pp. 463-474. [16] pp, 22 
cm. Fair-good condition. Stained. Folding marks. Creases 
at corners, some tears at margins. Ink- stamp, ink stain and 
inscription "Sudar" (Hebrew). 

Opening price: $500 

108. יוסף טרומפלדור – מכתב בכתב-יד – לונדון, 1917

מכתב בכתב ידו וחתימתו של יוסף טרומפלדור. לונדון, 1 במאי, 
1917. רוסית עם מעט אנגלית.

המכתב נכתב במהלך שהותו של טרומפלדור בלונדון, לשם הגיע 
יהודי  גדוד  להקמת  ז'בוטינסקי במאמצים  לזאב  לסייע  במטרה 

לוחם. ממוען אל הגברת גברונסקה. 
מכתב בנושא קביעת פגישה עם הגברת גברונסקה ועם בעלה, 
את  שהחמיץ  על  טרומפלדור  מתנצל  תחילה  גברונסקי.  יעקב 
לא  כפי הנראה  "לא שכחתי, אך  פגישתו הקודמת עם השניים: 
הבנתי נכון. חשבתי שעליי להגיע כשיעקב אוסיפוביץ' יודיע לי 
על... חדשות בנוגע לנתינים הרוסים העומדים לקראת גיוס, או 
זה...". בהמשך מציין כי  יהיו חדשות כלשהן בנושא  כשלי עצמי 
בבקשה  ]גברונסקי[,  אוסיפוביץ'  ליעקב  גם  דומה  מכתב  כתב 

לקבוע מועד חדש לפגישה. 
יעקב אוסיפוביץ' גברונסקי )1878-1948, נכדו של קלונימוס זאב 
ויסוצקי(, רופא במקצועו, היה מעורב בחיים הפוליטיים ברוסיה. 
בפרייבורג  סוציאל-רבולוציונית  קבוצה  ניהל  סטודנט  בעודו 
)גרמניה(, יחד עם אשתו הראשונה. בין היתר, שימש כנציב של 

ממשלת המעבר הרוסית בלונדון. 
יוסף טרומפלדור )1880-1920( – ממייסדי הגדוד העברי, ממייסדי 
טרומפלדור,  ב-1920.  תל-חי  חצר  על  ההגנה  ומפקד  "החלוץ" 
ושירת  רוסיה  בצבא  הראשון  היהודי  הקצין  היה  רוסיה,  יליד 
נקטעה  השמאלית  ידו  בקרב,  נפצע  שם  רוסיה-יפן,  במלחמת 
ועבד  ב-1912  ישראל  לארץ  עלה  היפני.  בשבי  נפל  מכן  ולאחר 
בין מייסדי  כפועל חקלאי. בזמן מלחמת העולם הראשונה היה 
הגדוד העברי )יחד עם זאב ז'בוטינסקי( והשתתף במערכה בחצי 
"גדוד נהגי הפרדות". לאחר המלחמה  האי גליפולי כסגן מפקד 
חזר טרומפלדור לרוסיה והיה בין מייסדי "החלוץ". ב-1919 שב 
נהרג  הגליל".  "אצבע  יישובי  בהגנת  לסייע  ונקרא  לארץ  ועלה 
בקרב על תל-חי בי"א אדר תר"ף; אופיו וגבורתו הפכוהו לדמות 

מופת בקורות הציונות.
]1[ דף, 22 ס"מ בקירוב. מוצמד לפספרטו. מצב טוב. סימני קיפול 

וכתמי חלודה. 

פתיחה: $2000

107



חתימות וכתבי יד, ארכיונים, ספרות עברית ועתונות, ספרות יידיש     |  69

108. Joseph Trumpeldor – Handwritten Letter – London, 
1917

A letter handwritten and signed by Joseph Trumpeldor, 
London, May 1, 1917. Russian and some English.
The letter was written during Trumpeldor's stay in London, 
where he came to assist Ze'ev Jabotinsky in his efforts to 
establish a Jewish fighting legion. Addressed to Mrs. Gavronska.
The letter concerns setting a meeting with Mrs. Gavronska 
and her husband, Ya'akov Gavronski. Trumpeldor opens with 
apologizing for missing his former meeting with the couple: 
"I did not forget, but it seems that I misunderstood. I believed 
that I have to arrive when Ya'akov Yosifovitch will inform me 
of…news regarding Russian citizens about to be drafted, or 
when I have news about the subject…". He further mentions 
that he wrote a similar letter to Ya'akov Yosifovitch [Gavronski] 
asking to re-schedule the meeting.
Ya'akov Yosifovitch Gavronsky (1878-1948, grandson of 
Kalonimus Ze'ev Wissotzky), physician by profession, was 
involved in the political life in Russia. While still a student he 
managed a social-revolutionary group in Freiburg (Germany), 
with his first wife. Among other things he served as Russian 
Provisional Government high commissioner in London.
Joseph Trumpeldor (1880-1920) – one of the founders of 
the Jewish Legion, "HaChalutz", and the commander of the 
defense of Tel-Hai court in 1920. Trumpeldor was born in 
Russia, was the first Jewish officer to serve in the Russian army, 
serving also in the Russo-Japanese war, where he was hurt 
in battle – his left arm amputated, and he was captured by 
the Japanese. He came to Eretz Israel in 1912. During WWI he 
founded together with Ze'ev Jabotinsky the Jewish Legion and 
fought at the Gallipoli Campaign as deputy commander of the 
"Zion Mule Corps". After the war Trumpeldor headed back to 
Russia, where he was among the founders of "HaChalutz". In 
1919 he came again to Eretz Israel and was called to assist with 
the protection of the settlements in the area of the Galilee 
Panhandle. He was killed in the battle of Tel- Hai, on the 11th 

of Adar, 1920; his character and bravery led to his being a 
national hero in the history of Zionism. 
[1] leaf, ca. 22 cm. Attached to passé par-tout. Good condition. 
Folding marks and foxing.

Opening price: $2000
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109. הלל צייטלין – מכתב בכתב-יד בנושא תרגום ספר 
הזוהר – ורשה, 1922

הלל צייטלין, מכתב בכתב-יד. ורשה, אדר תרפ"ב ]1922[. 
המכתב עוסק בעבודתו של צייטלין על תרגום ספר הזוהר. ממוען 
 ,)1889-1957( פרידמן  אריה  דוד  הנראה,  כפי   - פרידמן  ד"ר  אל 
הוצאת  ממייסדי  וספרות;  אמנות  ומבקר  עורך  סופר,  רופא, 

הספרים "עינות" בברלין.
"ידידי ד"ר פרידמן... בקרוב אגש אל עריכת ה'זוהר'. נוטה אנכי 
לדעה, שצריך לתת גם את המקור וגם את התרגום, בכדי שיהיה 
הפרדס...  לפנים  זה  ידי  על  להכנס  היכולת  להוגה  או  לתלמיד 
ואשר לתנאים עוד אתישב בדבר: אם לקבל פרוצנטים או שכר 

קבוע...".
הלל צייטלין )1871-1942(, הוגה דעות, סופר ופובליציסט יהודי, 
יליד קורמה שבבלארוס. צייטלין התחנך על ברכיה של חסידות 
וצייטלין  נער,  בהיותו  נפטר  אביו  בצעירותו.  כעילוי  ונודע  חב"ד 
עזב את עיירת הולדתו והחל לשמש בתור מורה לעברית. באותה 
תקופה עבר משבר רוחני והתרחק מן הדת. לאחר שכתב בעבור 
כמה עתונים וכתבי-עת עבריים מצא עבודת קבע בעתון "הזמן" 
בוילנה. במקביל לקח חלק בפעילויות התנועה הציונית. בשנת 
1919 עבר לורשה, החל לכתוב בעתוני היידיש הגדולים שבעיר, 
והפך לדמות בולטת בקהילה היהודית בעיר. במקביל החל לחזור 
ייחודית אשר ביקשה  לחיי אמונה, ופיתח השקפת עולם דתית 

להביא לתחייתו הרוחנית של העם היהודי. 
קבלה,  בנושאי  רבים  מאמרים  צייטלין  חיבר  תקופה  באותה 
היהודי  העם  של  חזרתו  כי  אמונה  מתוך  ומשיחיות,  חסידות 
הרוחנית  להצלתו  היא המפתח  והמיסטיים  למקורות הקבליים 

של העם היהודי. 
)דוד  הגרמנית  "עינות"  הוצאת  עורכי  פנו  בקירוב   1922 בשנת 
לתרגם  בהצעה  צייטלין  אל  ראבידוביץ(  ושמעון  פרידמן  אריה 
ליקוטים  לערוך  ממנו  ביקשו  תחילה  לעברית.  הזוהר  ספר  את 
מן הזוהר, אך צייטלין ביקש להדפיס את הזוהר בשלמותו, מקור 
להתפרסם  אמור  היה  צייטלין  מאת  הזוהר  תרגום  תרגום.  לצד 
לפועל  יצאה  לא  התוכנית  אולם   ,1923 משנת  החל  בחלקים, 

והופסקה עוד בשלביה הראשונים ]ראה חומר מצורף[. 
באותו  כי  מסופר   .1942 בספטמבר  הנאצים  בידי  נרצח  צייטלין 
 ]1[ הזוהר.  בספר  בידיו  ואחז  ותפילין  בטלית  עטור  היה  הרגע 
דף, 16 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, קו קפל אופקי, קמטים 

ופגמים קלים. 

פתיחה: $300

Rawidowicz) turned to Zeitlin with a proposal to 
translate Sefer Hazohar to Hebrew. At first he was 
asked to edit compilations from the Zohar but Zeitlin 
asked to print the complete book, original text and 
translated text. The translation was supposed to be 
published in parts, starting in 1923, but the plan did 
not materialize and was abandoned during its first 
stages [see enclosed material]. Zeitlin was murdered 
by the Nazis in September 1942. It is told that when 
murdered he was wrapped in a prayer shawl and 
Tefillin holding Sefer Hazohar in his hands. [1] leaf, 
approx. 16 cm. Good condition. Stains, horizontal folding 
mark, creases and minor damages.

Opening price: $300

109. Hillel Zeitlin – Handwritten Letter 
concerning the Translation of "Sefer Hazohar" – 
Warsaw, 1922

Hillel Zeitlin, handwritten letter. Warsaw, Adar, 1922. 
Hebrew.
The letter deals with Zeitlin's work on the translation 
of Sefer Hazohar. Addressed to Dr. Friedman – 
most probably, David Aryeh Friedman (1889-1957), 
physician, author, editor and literary and art critic; 
among the founders of "Ayanot" publishing house in 
Berlin.
"My friend Dr. Friedman…I shall soon approach the 
editing of 'Hazohar'. I tend to believe that both the 
original and the translation have to be presented so 
as to enable the student or the scholar to enter the 
'Pardess'…as for the conditions, I still have to consider 
whether to receive a percentage or a fixed wage…".
Hillel Zeitlin (1871-1942), Jewish philosopher, author 
and publicist, born in Korma, Belarus. Zeitlin was 
educated in the light of the Chassidic Chabad discipline 
and was recognized as a prodigy from childhood. 
His father died while he was still young and Zeitlin 
left his hometown and started to work as a Hebrew 
teacher. At the time he went through a spiritual crisis 
and drifted away from religion. After writing for 
several Hebrew newspapers and periodicals he found 
a permanent post in "Hazman" newspaper in Vilnius. 
At the same time he participated in the Zionist 
movement functions. Moved to Warsaw in 1919 
and began writing for leading Yiddish newspapers. 
He soon became a prominent figure in the Jewish 
congregation of the city. At the same time he drifted 
back towards faith and developed a unique religious 
philosophy aiming at the spiritual revival of the 
Jewish people.
During this period Zeitlin composed numerous essays 
about Kabbalah, Chassidut and the Messiah believing 
that the return of the Jewish people to Kabbalistic 
and mystic origins is the key to the spiritual salvation 
of the Jewish people.
In 1922 the publishers of the German publishing 
house "Ayanot" (David Aryeh Friedman and Shimon 
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110. הנרייטה סאלד – מכתב בכתב-יד, ניו-יורק, 1913 / 
ברכת "שנה טובה" עם הקדשה חתומה בכתב-ידה

מר  אל  ממוען  וחתימתה.  בכתב-ידה  מכתב  סֹאְלד,  הנִרֶייטה   ·
סקי, מראשי התנועה  ליפסקי ]ככל הנראה, לואי )אריה ליב( ליְפּ

הציונית בארה"ב[. ניו-יורק, 20 באוגוסט 1913. אנגלית. 
העומדים  ארה"ב  לציוני  איחוליה  את  סאלד  מוסרת  במכתב 
להשתתף בקונגרס הציוני ה-11. "אני מבקשת למסור לך, למר 
כצמן ]בוריס כצמן?[, למר סגל, ולכל צירי הקונגרס... את איחולי 
הכנים למסע שמח... ולהגשמת שליחותכם העיקרית... תקוותנו 
טמונה בציון גדולה, חופשיה ואצילית. הלוואי ותקדמו, יחד עם 
בצדו  כתוב  לשניים(,  )מקופל  דף   ]1[ הקונגרס, את הקמתה...". 
האחד, 15.5 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי, מעט כתמים. בול עם 

מגן-דוד והמילה "ציון". חותמת בעלים. 
· כרטיס מודפס - ברכת "שנה טובה". עם הקדשה קצרה בכתב 
יד, חתומה בידי הנרייטה סאלד )אנגלית(. 7.5X5 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים קלים. בול עם מגן-דוד והמילה "ציון". חותמת בעלים. 

פתיחה: $250

110. Henrietta Szold – Handwritten Letter, New-
York, 1913 / "Shana Tovah" Greeting with a 
Hand-Signed Dedication by Szold

· Henrietta Szold, a handwritten and signed letter. 
Addressed to Mr. Lipsky [most probably, Louis 
(Aryeh Leib) Lipsky, one of the leaders of the Zionist 
movement in the USA]. New-York, August 20, 1913. 
English.
Szold extends in the letter her wishes to American 
Zionists about to participate in the 11th Zionist 
Congress. "I wish to extend to you, Mr. Katzman, 
Mr. Segal, and all delegated to the congress who 
are sailing with you my sincerest wishes for a happy 
journey…and for the prospering of your main 
errand…our hope lies in a large, free and noble 
Zion. May you and this congress be instrumental in 
establishing it…" [1] leaf, (folded into two), written on 
one side, 15.5 cm. Good condition. Horizontal folding line, 
slightly stained. Postal stamp with a Star of David and the 
word "Zion". Ownership ink-stamp.

· Printed card – "Shana Tovah" greeting. A short, 
handwritten dedication, signed by Henrietta Szold 
(English). 7.5X5 cm. Good condition. Some stains. 
Postal stamp with a Star of David and the word "Zion". 
Ownership ink-stamp.

Opening price: $250 

111. מכתב אל הרב אריה לוין, "אבי האסירים" – אישור 
תפלה בבית הסוהר בתשעה באב – ירושלים, 1947 – עם 

הערה בכתב-ידו של הרב אריה לוין

מכתב רשמי מטעם מטה המשטרה בירושלים אל הרב אריה לוין, 
בתי  נציב  בידי  חתום  הסוהר.  בבית  באב  תשעה  תפלת  בנושא 

הסוהר הבריטי. 17 ביולי 1945. אנגלית. 
מכתב רשמי, אשר נכתב בתשובה לפנייתו של הרב אריה לוין אל 
בבית  היהודים  האסירים  כי  הנציב  בו מאשר  הסוהר,  בתי  נציב 
הסוהר שבירושלים יורשו להתכנס לתפלות ביום ט' באב. בצדו 
האחורי של המכתב כיתוב בכתב-ידו של הרב אריה לוין: "רשיון 

להגיד קינות בצבור ולהתפלל בת"ב ]תשעה באב[".
אורלא  יליד  ישראלי,  ומשגיח  רב   ,)1885-1969( לוין  אריה  הרב 
שם  על  האסירים"  "רב  או  האסירים"  "אבי  כונה  פולין(;  )כיום 
מנהגו בתקופת המנדט הבריטי לצעוד רגלית בכל שבת ולבקר 
את האסירים בבתי הכלא הבריטיים, על מנת לעודד את רוחם. 
ועולי  המחתרות  אסירי  אצל  המנחמים  בביקוריו  במיוחד  נודע 
הגרדום. דף 20 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול וקמטים. 

קרעים בשוליים. 

פתיחה: $1200

110

111a



72  |  ספטמבר 2015  

111. Letter to Rabbi Aryeh Levin, "Father of 
Prisoners" – Permission to Pray in Prison on Tisha 
B'av – Jerusalem, 1947 – Comment Handwritten 
by Rabbi Aryeh Levin

Official letter from Police Headquarters in Jerusalem 
to Rabbi Aryeh Levin, concerning prayer in prison 
on Tisha B'av. Signed by the British Commissioner of 
Prisons. July 17, 1945. English.
Official letter written in reply to Aryeh Levin's request 
addressed to the Commissioner of Prisons, in which 
the commissioner states that "Arrangements will 
be made in Jerusalem Prison whereby the Jewish 
prisoners will be allowed to pray in community on 
Tisha B'ab"
A comment handwritten by Rabbi Aryeh Levin 
appears on the reverse of the letter: "Permission to 
say lamentations in public and pray on Tisha B'av" 
(Hebrew).
Rabbi Aryeh Levin (1885-1969), Israeli Rabbi and 
Mashgiach, born in Orla (present day Poland); named 
"Father of the Prisoners" for his habit during the 
British Mandate to walk every Saturday and visit 
prisoners in British prisons in order to encourage 
them. Mainly known for his comforting attitude 
to underground prisoners and to those who were 
sentenced to death. [1] leaf, 20 cm. Good condition. 
Filing holes. Folding marks and creases. Tears at margins.

Opening price: $1200

112. אוסף מכתבי סופרים מארכיון ירמיהו צבי גורדון

ראשי  מגיה  גורדון,  צבי  ירמיהו  מארכיון  סופרים,  מכתבי  אוסף 
ונקדן בהוצאת "עם עובד", שנות ה-30 עד שנות ה-70. 

כ-340 מסמכים ומכתבים, ביניהם מכתבים מאת דב סדן, גרשם 
שלום, חיים הזז, זלמן שניאור, שלמה צמח, אמציה פורת, משה 
רגלסון,  בורלא, אברהם  יהודה  שז"ר,  זלמן  בן-צבי,  יצחק  שרת, 
שמשון  כהן,  אברהם  כהן,  יעקב  סמילנסקי,  משה  פיכמן,  יעקב 

מלצר, ואחרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1000

112. Collection of Authors' Letters from the 
Archive of Yirmiyahu Zvi Gordon

Collection of authors' letters from the archive of Zvi 
Gordon, chief proofreader and vowelizer for "Am 
Oved" publishing house, 1930s through 1970s.
Some 340 documents and letters, among them letters 
from Dov Sadan, Gershom Scholem, Haim Hazaz, 
Zalman Shneur, Shlomo Zemach, Amazia Porat, 
Moshe Sharett, Yitzchak Ben-Zvi, Zalman Shazar, 
Yehuda Burla, Avraham Regelsohn, Ya'akov Fichman, 
Moshe Smilansky, Ya'akov Cohen, Avraham Cohen, 
Shimshon Melzer, and others. Size and condition vary. 
Overall good condition.

Opening price: $1000
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113. אוסף מכתבים והקדשות – סופרים ומשוררים

כ-60 אוטוגרפים, מכתבים והקדשות, בכתב-יד. רובם ממוענים 
לגבריאל טלפיר ולעמיקם גורביץ.

יעקב  שלונסקי,  אברהם  ברש,  אשר  מאצ"ג,  מכתבים  ביניהם 
משה  קרני,  יהודה  עמיר-פינקרפלד,  אנדה  גורי,  חיים  פיכמן, 
ילין- נתן  קובנר,  אבא  בורלא,  יהודה  אפלפלד,  אהרן  שמיר, 
נתן רוטנשטרייך, ש. שלום, אברהם ברוידס, אפרים קישון  מור, 

ואחרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

113. Collection of Letters and Dedications – 
Authors and Poets

Some 60 autographs, letters and dedications, 
handwritten. Most of the items are for Gabriel Talphir 
and Amikam Gurevich.
Including letters from Uri Zvi Greenberg, Asher 
Barash, Avraham Shlonsky, Ya'akov Fichman, Haim 
Guri, Anda Amir-Pinkerfeld, Yehudah Karni, Moshe 
Shamir, Aharon Apelfeld, Yehudah Burla, Abba 
Kovner, Nathan Yelin-Mor, Nathan Rotenshtreich, 
S. Shalom, Avraham Broides, Ephraim Kishon and 
others. Size and condition vary.

Opening price: $400

עגנון  ש"י  מאת  בכתב-יד  הקדשות  עם  ספרים   .114
וגרשום שלום

הקדשות  עם  שלום,  וגרשום  עגנון  ש"י  מאת  ספרים  ארבעה 
בכתב-ידם ליהודה אבן שמואל )קופמן( ולבנו.

 ,Judischer Verlag 1. והיה העקוב למישור, ש"י עגנון. הוצאת 
ברלין 1919. עם איורים מאת יוסף בודקו. הקדשה בכתב-ידו של 

ש"י עגנון ליהודה קופמן )ירושלים, תרפ"ז(. 
2. ימים נוראים, הסדיר שמואל יוסף עגנון. הוצאת שוקן, תחר"ץ 
אבן  ל"שמואל  עגנון  ש"י  של  ידו  בכתב  הקדשה  עם   .]1938[

שמואל שיבדל בתורה ובמצוה...". 
3. אתם ראיתם, ספר ראשון, פרשת מתן תורה, פשטים ודרשים, 
תל-אביב- שוקן,  הוצאת  עגנון.  יוסף  שמואל  ידי  על  מסודרים 
ירושלים, 1962 )דפוס צילום מוקטן(. עם הקדשה בכתב-ידו של 

ש"י עגנון.
פנקס  דבר  על  אשכנזי,  מרדכי  ר'  השבתאי  של  חלומותיו   .4
רוויגו,  אברהם  ר'  של  תלמידו  אשכנזי,  מרדכי  ר'  של  החלומות 
ירושלים,   / שוקן  )ספרית  שוקן  הוצאת  שלום.  גרשם  מאת 
עם   .]1938[ תחר"ץ  לייפציג,  ראשון(,  ספר  ומקורות,  מחקרים 
הקדשה בכתב-ידו של גרשום שלום "לידידי שמואל קויפמן ליום 

הבר-מצוה שלו מאחד הסניגורים במשפט השבתאות". 
גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $600

4. Chalomotav shel HaShabtai Mordechai Ashkenazi…
by Gershom Scholem. Leipzig: Schoken, 1938. 
Dedication handwritten by Gershom Scholem “for 
my friend Shmuel Kaufman on the day of his Bar 
Mitzva..”.
Size and condition vary. Ex-library copies.

Opening price: $600

114. Books with Dedications Handwritten by 
Shmuel Yosef Agnon and Gershom Scholem

Four books by Shmuel Yosef Agnon and Gershom 
Scholem, with handwritten dedications by the authors 
to Yehudah Even Shmuel (Kaufman), and his son.
1. Vehaya Heakov Lemishor, Shmuel Yosef Agnon. 
Berlin: Jüdischer Verlag, 1919. Illustrations by Joseph 
Budko. Handwritten dedication by Agnon to Yehudah 
Kaufman (Jerusalem, 1927).
2. Yamim Noraim, edited by Shmuel Yosef Agnon. 
Schocken publishing, 1938. With a dedication 
handwritten by Agnon "to Shmuel Even Shmuel…".
3. Atem Ra'item, first book, edited by Shmuel 
Yosef Agnon. Tel-Aviv-Jerusalem: Schocken, 1962. 
Handwritten dedication by Shmuel Yosef Agnon.
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115. "ִמֶּנֶגד" – רחל – עם הקדשה בכתב יד

מנגד, רחל. הוצאת "דבר", תל-אביב, תר"ץ ]1930[. 
הקדשה  הספר  בפתח  )בלובשטיין(.  רחל  של  השני  שיריה  ספר 
בכתב ידה של רחל: "לבילה, המקיימת את הפסוק: 'ָראֹה ִמֶּנֶגד'... 
רחל". ]41[ עמ', 17 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים רבים. קמטים 

ופגמים קלים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $400

115. "MiNeged" – Rachel – Handwritten 
Dedication

MiNeged, Rachel. Tel-Aviv: "Davar", 1930.
Second poetry book by Rachel (Blubstein). At the 
opening of the book – dedication handwritten by 
Rachel: "to Beyle,…Rachel". [41] pp, 17 cm. Fair-good 
condition. Stained. Some creases and damages at margins 
of cover.

Opening price: $400

116. שלושה מכתבים מהמשוררת זלדה

]שניאורסון- זלדה  המשוררת  של  ידה  בכתב  מכתבים  שלשה 
מישקובסקי[, ממוענים אל קרוב משפחה )כפי הנראה, בן-דוד או 

אחיין(. ]ירושלים, שנות ה-40 בקירוב[. 
"אהוב  ואהבה:  חיזוק  וברכות  איחולים  רוויי  אישיים,  מכתבים 
אני  הנצח,  ואת כשרונתיך שהם טיפה ממקור  את האלהי שבך 
"אני  זלדה";  ממעמקים,  שלך  ובעתידך,  בכוחותיך  מאמינה 
טהור  לב  אלהים  לך  יתן  עצמי,  על  כמו  עכשו  עליך  מתפללת 
יקרים  להיות  וצריכים  להיות  יכולים  החיים  ברוכים.  יצירה  וחיי 
ומפוארים". ]5[ דף כתובים, 18.5 ס"מ, 25.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי-

תיוק. סימני קיפול. מעט כתמים. 

פתיחה: $300

116. Three Letters by the Poet Zelda

Three handwritten letters by the poet Zelda 
[Schneersohn-Mishkovky], addressed to a relative 
(most probably a cousin or a nephew). [Jerusalem, ca. 
1940s]. Hebrew.
Personal letters, full of congratulations, encouragement 
and love: "love the godly within you and your gifts…I 
believe in your powers and your future, yours from 
depths, Zelda"; "I pray for you now as I pray for 
myself…life can be and should be dear and glorious". 
[5] written leaves, 18.5 cm, 25.5 cm. Good condition. 
Filing holes. Folding marks. Some stains.

Opening price: $300

117. שלושה שירים של זלדה מודפסים במכונת כתיבה

כתיבה,  במכונת  מודפסים  זלדה,  המשוררת  של  שירים  שלושה 
עם תיקונים. ]שנות ה-60[. 

ביד,  מנוקדים  כתיבה,  במכונת  מודפסים  השירים  שלושת 
ומופיעים בהם תיקונים בכתב-יד. שלושתם התפרסמו בספרּה 
של זלדה, "פנאי" )1967(, בגרסאות שונות מאלה שלפנינו )"שבת 
של סבי" הופיע בשם "קידוש", "אלה ואלה" בשם "האיש שלבו 
זלדה",  ב"שירי   50  ,35  ,24 עמ'  בשמו;  היו"  ו"לו  מתוק"  פרח 
בהתאמה(. ]3[ דף 28 ס"מ. מעט קמטים. סימני קיפול. כתמים. 

פתיחה: $300

117. Three Poems by Zelda – Typewritten

Three poems by the poet Zelda, typewritten, with 
corrections. [1960s]. 
The three poems are typewritten, vowelized by hand, 
with handwritten corrections. The three poems were 
published in Zelda's book "P'nai" (1967), in versions 
which differ from the ones presented ("Shabat shel 
savi" appeared under the title "Kidush", "Ele ve-ele" 
under the title "HaIsh Shelibo Perach Matok" and "Lu 
hayu" appeared under the same title; pp. 24, 35, 50 in 
"Zelda's Poems" respectively). [3] leaves, 28 cm. Some 
creases. Folding marks. Stains.

Opening price: $300
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118. כתב-יד של לאה גולדברג – מאמר על ש"י עגנון

מאמר על יצירתו של ש"י עגנון, בכתב-ידה של המשוררת לאה 
גולדברג, ]שנות ה-50 בקירוב[. 

היתר,  בין  "מולד".  העת  בכתב  לפרסום  שנשלח  ארוך,  מאמר 
אמונים",  "שבועת  כלה",  "הכנסת  ביצירות  גולדברג  עוסקת 
"תמול שלשום", "בלבב ימים", "בדמי ימיה", ועוד. בפתח המאמר 
החדשה  בספרותנו  הסופרים  הם  מעטים  "אך  כותבת:  היא 
נרגיש  'נוגעים בדבר',  ורגשות של  אשר ללא היסוס, סאנטימנט 
ועם.  עם  כל  של  בספרותו  יכירם  הכבוד,  מקום  בהם שמקומם, 
כזאת.  ללא ספק תופעה אשר  היא  עגנון  ש"י  התופעה ששמה 
מורשת עולם מיוחד במינו שנמצא לו קצב מקורי, והומור אמתי 
קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   20 דף,   ]28[ לו...".  בן-לויה  הוא 

וקמטים. נקבים )מההכנה לדפוס(. 

פתיחה: $500

118. Handwritten Essay by Leah Goldberg – 
about S.Y. Agnon

Essay about the work of S.Y. Agnon, handwritten by 
the poet Leah Goldberg, [ca.1950s].
A long essay sent for publication in the periodical 
"Molad". Among other topics, Goldberg writes about 
the works "Hachnasat Kalah", "Shevu'at Emunim", 
"Tmol Shilshom", "Belevav Yamim, "Bidmi Yameha", 
and more. Goldberg opens the essay by saying: "there 
are only a few authors of our new literature who… 
can be appreciated by each and every nation.". [28] 
leaves, 20 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Pinholes (from the printing process).

Opening price: $500
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119. שיר ומכתב בכתב ידו של יונתן רטוש

שיר ומכתב בכתב ידו של המשורר והמתרגם יונתן רטוש, 1964. 
שיר ארוך, בן ארבעה חלקים, בעל גוון "כנעני". במכתב, הממוען 
הנחיות  רטוש  מוסר  ברוידא,  אפרים  "מולד",  העת  כתב  לעורך 
לעימוד השיר. עוד הוא מעיר: "אני תקוה כי לא תפקד עלי עוון 
הבעלים והאשרות; טובים וכשרים ממני חטאו בכך ובדברך אלי 
ודאי לא נעלם ממך אל מי אתה מדבר". השיר: ]2[ עמ' 32 ס"מ. 
סימני קיפול. כתמים ונקבים )מההכנה לדפוס(. המכתב: ]1[ עמ' 

22.5 ס"מ. סימני קיפול, נקבי-תיוק וכתמים בשוליים. 

פתיחה: $250

119. Poem and a Handwritten Letter by Yonatan 
Ratosh

Handwritten letter and a poem by the poet and 
translator Yonatan Ratosh, 1964.
A long poem, of a "Canaanite" nature, consisting 
of four parts. In the letter, addressed to Ephraim 
Broide, editor of "Molad" periodical, Ratosh delivers 
instructions for layout of the poem. The poem: [2] 
pp, 32 cm. Folding marks. Stains and pinholes (from the 
printing process). Letter: [1] pp, 22.5 cm. Folding marks, 
filing holes and stains at margins.

Opening price: $250

120. סיפור בכתב ידו של ס. יזהר – פרק מתוך "ימי צקלג"

"בשלולית צל חמה", סיפור בכתב ידו של הסופר ס. יזהר ]יזהר 
סמילנסקי[, ]שנות ה-50[. 

מתוך  פרק  "זהו  יזהר  ס.  כתב  האחרון  הדף  של  האחורי  בצדו 
ספר" ומחק את המשפט בקו. 

הינו  העצמאות,  מלחמת  רקע  על  המתרחש  שלפנינו,  הסיפור 
העוסק  צקלג",  "ימי  יזהר,  של  המונומנטלי  הרומן  מתוך  פרק 
את  לכבוש  היוצאת  המ"כ,  גידי  של  בפיקודו  חיילים  בכיתת 
הספר,  החיילים.  בפי  "צקלג"  המכונה   ,244 ]נ.ג.[  נקודת-גובה 
שראה אור בשנת 1958 )ומחזיק שני כרכים וכ-1,100 עמודים(, 
זיכה את כותבו בפרס ישראל ונחשב לאחת מיצירות המופת של 
הספרות הישראלית. 29 דף, 32 ס"מ. מצב טוב. נייר יבש, קרעים 
בשני  קלים  רטיבות  פגעי  קיפול.  סימני  מהדפים.  חלק  בשולי 

הדפים האחרונים. 

פתיחה: $400

120. Handwritten Story by S. Yizhar – Chapter 
from "Yemei Ziklag"

"Beshlulit Tzel Hama", story by the author S. Yizhar 
[Yizhar Smilansky], [1950s].
On the reverse of the last leaf, S. Yizhar wrote "this 
is a chapter of a book" and crossed off the sentence 
with a line. 
The story, which takes place during the Independence 
War, is a chapter from the monumental novel by 
Yizhar "Yemei Ziklag" [Days of Ziklag] which tells 
the story of a squad of IDF soldiers commanded by 
Gidi, trying to conquer elevation point 244, named 
"Ziklag" by the soldiers. For this book, which was 
published in 1958 (two volumes, circa 1100 pp), Yizhar 
won the Israel Prize and it is still considered one of  
the masterpieces of Israeli literature. 29 leaves, 32 cm. 
Good condition. Dry paper, tears at margins of some of 
the leaves. Folding marks. Some dampstaining on the last 
two leaves.

Opening price: $400
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121. סיפור בכתב ידו של יהושע בר-יוסף

סיפור בכתב ידו של הסופר, המחזאי והעתונאי יהושע בר-יוסף, 
]שנות ה-50 בקירוב[. 

חיילים  פלוגת  העצמאות:  מלחמת  רקע  על  מתרחש  הסיפור 
ועוברת  פרעושים  מכת  נתקפת  בו,  ושוהה  ערבי  כפר  כובשת 
מעלים  החיילים  הסיפור,  בסוף  תודעתיות-מצפוניות.  תמורות 
באש את בתי הכפר. ]20[ דף )חסרים: דף ראשון ודף מס' 16(, 
18 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי וקמטים, כתמים. קרעים בשוליים 

העליונים )מההכנה לדפוס(. 

פתיחה: $250

121. Handwritten Story by Yehoshua Bar-Yosef

Handwritten story by the author, playwright and 
journalist Yehoshua Bar Yosef, [ca. 1950s].
The story takes place during the Independence War: 
a company of soldiers occupies an Arab village; while 
staying there, they are attacked by flees and undergo 
changes of morals and consciousness. The story ends 
with the soldiers setting the houses of the village on 
fire. [20] leaves (lacking: first page and page no. 16), 18 
cm. Fair-good condition. Wear and creases, stains. Tears at 
upper margins (from the printing process).

Opening price: $250

122. חוזה בין חבצלת חבשוש ופנחס שדה למו"ל – הספר 
"התמסרות"

בצלאל  לבין  שדה  פנחס  ומר  חבשוש  חבצלת  גב'  בין  חוזה 
צ'ריקובר, בדבר הוצאה לאור של הספר "התמסרות, 21 מכתבים 
לפנחס שדה". נובמבר 1972. חתום בידי חבשוש, שדה וצ'ריקובר 

)שלוש פעמים(.
חוזה המסדיר את התנאים להוצאת הספר, שראה אור בהוצאת 
חבצלת  הספר(.  של  עותק  )מצורף   1973 בשנת  צ'ריקובר 
שדה  פנחס  עם  מערכת-יחסים  ניהלה   )1950-1984( חבשוש 
בספר  כמשל".  "החיים  מספרו  שהושפעה  לאחר   )1929-1994(
התפרסמו 21 ממכתביה האישיים והאינטימיים לשדה )בעידודו( 
אחת-עשרה  לדעת  עצמה  איבדה  חבשוש  מכר.  לרב  היה  והוא 

שנים לאחר מכן. ]2[ דף 32.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נקבי תיוק. 

פתיחה: $500

122. Contract Between Havatzelet Habshush, 
Pinchas Sadeh and the Publisher of the Book 
"Hitmasrut"

Contract between Ms. Havatzelet Habshush, Mr. 
Pinchas Sadeh and Bezalel Tcherikover, concerning 
the publication of the book "Hitmasrut, 21 Michtavim 
LePinchas Sadeh” [Devotion, 21 letters to Pinchas 
Sadeh (Hebrew)]. November 1972. Signed by 
Habshush, Sadeh and Tcerikover (three times).
A contract arranging the conditions for publishing 
the book which was published by Tcherikover in 
1973 (enclosed is a copy of the book). Havatzelet 
Habshush (1950-1984) had a relationship with Pinchas 
Sadeh (1929-1994) after being influenced by his book 
"HaChayim KeMashal" (Life as a fable, Hebrew). 21 
of her personal and intimate letters to Sadeh were 
published in the book (encouraged by him) and the 
book became a best-seller. Habshush committed 
suicide eleven years later. [2] leaves 32.5 cm. Fair-good 
condition. Filing holes.

Opening price: $500
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הקדשות  עם  ספרים  ארבעה   – בת-מרים  יוכבד   .123
לרננה לשם בן-גוריון ולבנּה, אורי

בת-מרים  יוכבד  של  בכתב-ידה  הקדשות  עם  ספרים  ארבעה 
לרננה לשם בן-גוריון ולבנה, אורי )בתו ונכדו של דוד בן-גוריון(. 

1. דמויות מאפק, יוכבד בת-מרים. הוצאת "מחברות לספרות", 
תל-אביב תש"ב. הקדשה "לרננה ולדוליק באהבה".

המאוחד",  "הקיבוץ  הוצאת  אלתרמן.  נתן  החידות,  ספר   .2
תשל"א. הקדשה "לאורי באהבה ממש". 

 .1972 פועלים",  "ספרית  הוצאת  בת-מרים.  יוכבד  שירים,   .3
הקדשה "לרננה ודוליק באהבה". 

יוכבד בת-מרים. הוצאת "הקיבוץ המאוחד",  בין חול ושמש,   .4
באהבה המבטיחה  יותר,  יבין  כשיגדל  "לאורי,  תשל"ה. הקדשה 

להתחזק". 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

123. Yocheved Bat-Miriam – Four Books with 
Dedications to Renana Leshem-Ben-Gurion and 
her Son Uri

Four books with dedications (Hebrew) handwritten 
by Yocheved Bat-Miriam to Renana Leshem Ben-
Gurion and her son Uri (Daughter and grandson of 
David Ben-Gurion).
1. Dmuyot MeOfek. Yocheved Ban-Miriam. Tel-Aviv: 
"Machbarot LeSafrut", 1952. Dedication "for Renana 
and Dolik with love".
2. Sefer HaChidot, Nathan Alterman. "Hakibutz 
HaMe'uchad", 1971. Dedication "for Uri with real 
love".
3. Poems, Yocheved Bat-Miriam. "Sifriyat Po'alim", 
1972. Dedication "for Renana and Dolik with love".
4. Bein Chol VeShemesh, Yocheved Bat-Miriam. 
"Hakibutz HaMe'uchad", 1975. Dedication "for Uri, 
when he grows up he will understand more, with love 
which promises to strengthen".
Size and condition vary.

Opening price: $300

124. שמעון פרס – הקדשה על ספרו למשה דיין, 1979

הוצאת  פרס.  שמעון  מאת  דיוקנאות,  שבעה  האנשים,  עם  לך 
עידנים, מהדורת ידיעות אחרונות, ירושלים 1979. 

בדף הפורזץ הקדשה קצרה מאת שמעון פרס לרחל ומשה דיין: 
"בידידות רבה ובזכרונות טובים" )מרץ 1979(. 170 עמ', 21 ס"מ. 

מצב טוב מאד. 

פתיחה: $300

124. Shimon Peres – Dedication on his Book to 
Moshe Dayan, 1979

Lech im Ha-anashim [Hebrew: Go With the People, 
Seven Portraits], by Shimon Peres. Jerusalem: Idanim, 
Yediot Achronot edition, 1979.
A short dedication (Hebrew) by Shimon Peres to 
Rachel and Moshe Dayan: "With friendship and good 
memories" (March 1979). 170 pp, 21 cm. Very good 
condition.

Opening price: $300
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125. נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר – הקדשה על ספר, למשה 
דיין

 A New Spirit, a New Commitment, a New America,
 the Inauguration of President Jimmy Carter and Vice
President Walter F. Mondale. הוצאת Duo Books, ארה"ב, 

1977. אנגלית. 
ספר העוסק במינוים של ג'ימי קרטר ו-וולטר מונדייל לתפקידי 
בדף  רבים.  תצלומים  מלווה  הברית;  ארצות  נשיא  וסגן  נשיא 
הפורזץ הקדשה קצרה בכתב-ידו של ג'ימי קרטר: "לידידי משה 
)בעיקר  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 עמ',   128 )אנגלית(.  דיין" 
בדפים הראשונים והאחרונים(. פגמים קלים במעטפת הנייר של 

הספר. 

פתיחה: $400

125. US President Jimmy Carter – Dedication on a 
Book, to Moshe Dayan

A New Spirit, a New Commitment, a New America, 
the Inauguration of President Jimmy Carter and Vice 
President Walter F. Mondale. USA: Duo Books, 1977. 
English.
A book documenting the appointments of Jimmy 
Carter and Walter Mondale as President and 
Vice President of the United States; numerous 
photographs. On the endpaper appears a short 
dedication handwritten by Jimmy Carter: "To my 
friend Moshe Dayan (English). 128 pp, 27.5 cm. Good 
condition. Stains (mainly to first and last pages). Some 
damages to dust jacket.

Opening price: $400

 – "נימיץ"  האמריקאית  המטוסים  נושאת  מפקד   .126
הקדשה למשה דיין, 1978

United States ship Nimitz CVN-68, ספר המוקדש לנושאת 
מלווה  ארה"ב;  צי  של   )Nimitz CVN-68( "נימיץ"  המטוסים 
תצלומים רבים. ללא ציון מקום דפוס או שנה. ]1977?[ . אנגלית.

המטוסים,  נושאת  מפקד  של  בכתב-ידו  הקדשה  הראשון  בדף 
הספינה  של  ביקורה  "לרגל  דיין,  למשה   ,Richard T. Gaskill
בחיפה, באפריל 1978" )אנגלית(. 344 עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

126. Commander of USS "Nimitz" – Dedication to 
Moshe Dayan, 1978

United States Ship Nimitz CVN-68, a book dedicated 
to the aircraft carrier "Nimitz" CVN-68, USA Navy; 
with numerous photographs. No printing location. 
No Date. [1977?]. English.
On the first page appears a dedication handwritten 
by the commander of "Nimitz" Richard T. Gaskill, to 
Moshe Dayan. "On the occasion of the visit of USS 
Nimitz (CVN-68) to Haifa, April 1978". (English). 344 
pp, 30.5 cm. Good condition. 

Opening price: $300
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127. חמישה ספרים עם הקדשות למשה דיין

חמישה ספרים עם הקדשות בכתב-יד למשה דיין: 
 .Assignment in Israel, edited by Bernard Mandelbaum .1

ניו-יורק, 1960. הקדשה למשה דיין מאת המחבר )אנגלית(.
הוצאת  טל.  אליעזר  הקוממיות,  במלחמת  חיל-הים  מבצעי   .2
"מערכות", צבא הגנה לישראל, 1964. הקדשה למשה דיין מאת 

יוחאי בן-נון. 
 The Autobiography of Nahum Goldmann, Sixty  .3
 .Holt, Reinhart and Winston הוצאת .Years of Jewish Life
דיין  גולדמן "למשה  נחום  ארה"ב, 1969. אנגלית. הקדשה מאת 

בהערצה ובידידות". 
חטיבת  של  והנעדרים  החללים  לזכר  ירושלים,  לוחמיך  בניך   .4
הוועד  ביוזמת  לאור  "יצא  הכפורים.  יום  במלחמת  ירושלים 

מר  של  ובתרומתו  חטיבת-ירושלים  חללי  של  זכרם  להנצחת 
רפאל אהרוני, איש חטיבת ירושלים". ירושלים, תשל"ה. 

הקדשה חתומה מאת רפאל אהרוני: "למר משה דיין, עוד ישמעו 
שלום בהרי יהודה ובחוצות ירושלים". 

5. כלים מתקופת המשנה והתלמוד, ממצאים ארכיאולוגיים לאור 
מוזיאון  תל-אביב;  הארץ,  מוזיאון  תערוכה.  קטלוג  המקורות, 
ויעל  זבולון  עוזה  מאת  דיין  למשה  הקדשה   .1979 הקרמיקה, 

אולניק. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

127. Five Books with Dedications to Moshe 
Dayan

Five books with handwritten dedications to Moshe 
Dayan:
1. Assignment in Israel, edited by Bernard 
Mandelbaum. New-York, 1960. Dedication by the 
author to Moshe Dayan (English).
2. Naval Operations in the Israel War of Independence, 
Eliezer Tal. "Ma'arachot" Publishing, IDF, 1964. 
Dedication to Moshe Dayan by Yochai Ben-Nun.
3. The Autobiography of Nahum Goldmann, Sixty 
Years of Jewish Life. USA: Holt, Reinhart and Winston, 
1969. English. Dedication by Nahum Goldmann "to 
Moshe Dayan with admiration and friendship".
4. Banaich Lochamei Yerushalayim, [in memory of the 
Dead and Missing Soldiers of the Jerusalem Division 
in the Yom Kipur War]. "Published by the committee 
commemorating the soldiers of the Jerusalem 
Division who were killed in the line of duty and with 
the donation of Mr. Raphael Aharoni, a Jerusalem 
Division fighter". Jerusalem, 1975.
A signed dedication by Raphael Aharoni "To Mr. 
Moshe Dayan, Peace will be heard in the Judean 
Mountains…"(Hebrew).
5. Function and Design in the Talmudic Period, 
exhibition catalogue. Eretz Israel Museum, Tel-Aviv; 
Ceramics Museum, 1979. Dedication for Moshe Dayan 
by Uza Zevulun and Yael Olenik. 
Size and condition vary.

Opening price: $300 

128. אסי דיין - "אוטוביוגרפיה זמנית", 1973 – הקדשה 
לאביו, משה דיין

אוטוביוגרפיה זמנית, מאת אסף ]אסי[ דיין. הוצאת "עקד", תל-
אביב, 1973. 

ספר שיריו הראשון של אסי דיין. בעמוד הראשון הקדשה בכתב-
תבין,  לא  הפעם  שגם  בהנחה  "לאבא,  דיין:  משה  לאביו,  ידו, 
בידיעה שגם הפעם זה לא משנה, באהבה, אסי" )מאי 1973(. ]14[ 

דף, 24 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $500

128. Assi Dayan – "Temporary Autobiography", 
1973 – Dedication to his Father, Moshe Dayan

Otobiographia Zmanit [Temporary Autobiography], 
by Assaf [Assi] Dayan. Tel-Aviv: "Eked", 1973.
Assi Dayan's first poetry book. On the first page 
appears a handwritten dedication to his father, 
Moshe Dayan: "For my father, I believe that this time 
you will also not understand, knowing that this time 
too it does not matter, with love, Assi". (May 1973). 
[14] leaves, 24 cm. Good condition. Slight damages to 
binding.

Opening price: $500 
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שרת,  בן-צבי,  חתימות   – קונסול  מינוי  תעודות   .129
המלכה אליזבט ואנתוני אידן

 Charles( שתי תעודות רשמיות, למינוי מר שרלס אלכסנדר גולט
ספטמבר  בחיפה,  בריטניה  של  לקונסול   )Alexander Gault

 .1953
תעודה אחת חתומה בידי נשיא המדינה יצחק בן-צבי ובידי שר 
החוץ משה שרת; התעודה השניה חתומה בידי המלכה אליזבט 
)אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת( ובידי ראש ממשלת 
בריטניה, אנתוני אידן. מודפסות על נייר עבה ואיכותי. האחת – 

44.5 ס"מ, השניה – 41.5 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול. 

פתיחה: $800

129. Consul Ordination Certificates – Autographs 
by Ben-Zvi, Sharett, Queen Elizabeth and 
Anthony Eden

Two official certificates, appointing Mr. Charles 
Alexander Gault to be Britain's Consul-General in 
Haifa, September 1953.
One certificate is signed by the President of Israel, 
Yitzchak Ben-Zvi and the Foreign Minister, Moshe 
Sharett; the second certificate is signed by Queen 
Elizabeth II and by Britain's Prime Minister, Anthony 
Eden. Printed on thick paper of good quality. One 
certificate – 44.5 cm, the second – 41.5 cm. Very good 
condition. Folding marks.

Opening price: $800 

השחר",  עלות  "עד  ספרו  על  הקדשה   – גורי  חיים   .130
לדוד בן-גוריון / פתק בכתב-ידו של בן-גוריון

עד עלות השחר, מאת חיים גורי. הוצאת "הקיבוץ המאוחד", תל-
אביב, 1950. 

האישיים  רשמיו  את  בתוכו  המכנס  גורי,  חיים  של  השני  ספרו 
מתקופת מלחמת העצמאות. 

בעמוד הראשון הקדשה בכתב-ידו של חיים גורי לדוד בן-גוריון: 
תש"י  קיץ  )ירושלים,  אותנו"  שלחכה  הגדולה  מהאש  "ניצוצות 

 .)]1950[
לאחד מדפי הספר מוצמד פתק בכתב-ידו של דוד בן-גוריון ובו 
ארבע הערות העוסקות בספרו של גורי: "מסע אל הר האלוהים 
והזהירו  הלכו  שיופיע,  מספר  קטע  צנזורה,  בלי  ב'ארץ'  היה 
המכתב  לצנזורה.  לבוא  הדפוס  בעל  על  החובה  כי  אם  הדפוס, 

אושר... והספר בכל זאת הופיע...". 
עם הופעת הספר "עד עלות השחר" מאת חיים גורי, בשנת 1950, 
בטענה  הוחרמו  ועותקיו  המשטרה  בפקודת  הפצתו  נאסרה 
שהספר לא הוגש מראש לאישורה של הצנזורה הצבאית, כנדרש. 
הופיע הספר שנית תוך השמטת קטעים  כחודשיים לאחר מכן 
ושמות. 167 עמ', 18 ס"מ. הפתק בכתב-ידו של בן-גוריון: 12.5 

ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. קרעים במעטפת הנייר של הספר.

פתיחה: $500
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130. Haim Guri – Dedication on his Book "Ad 
Alot Hashachar", to David Ben-Gurion / Note in 
Ben-Gurion's Handwriting

Ad Alot Hashachar, by Haim Guri. Published by 
"Hakibutz Hameuchad", Tel-Aviv, 1950.
Haim Guri's second book, depicting his personal 
impressions of the War of Independence. On the first 
page appears a dedication handwritten by Haim Guri 
to David Ben-Gurion: "sparks from the big fire that 
devoured us" (Jerusalem, summer, 1950).
A note handwritten by David Ben-Gurion is attached to 
one of the book's leaves with four comments regarding 
Guri's book, including a comment about censorship.
When the book "Ad Alot Hashachar" by Haim Guri 
was published, in 1950, the distribution of the book 
was forbidden by a police order and the copies of 
the books were confiscated due to the book not 
being presented in advance to the Military Censor, as 
requested. About two months later the book appeared 
again with some sections and names omitted. 167 pp, 
18 cm. Note in Ben-Gurion's handwriting: 12.5 cm. Good 
condition. Foxing. Tears to dust jacket.

Opening price: $500

131. הקדשות מדוד בן-גוריון לבתו ולנכדו

1. פגישות עם מנהיגים ערביים, דוד בן-גוריון. הוצאת "עם עובד", 
לנכדו:  בן-גוריון  של  בכתב-ידו  הקדשה  עם   .1967 תל-אביב 

"לאורי, דבר, קרא, למד – סבא" )אפריל 1967(.
2. מחניים, על מנהיגים ומנהיגות בישראל, מוקדש לדוד בן גוריון 
במלאת לו פ"ה שנים. תמוז תשל"ב )1972(. בדף השער הקדשה 

קצרה בכתב-ידו של בן-גוריון לבתו: "לרננה באהבה, אבא". 
גודל ומצב משתנים. דפים ראשונים מנותקים בגליון "מחניים".

פתיחה: $300

131. Dedications by David Ben-Gurion to his 
Daughter and Grandson

1. Pgishot Im Manhigim Arviim [Meetings with Arab 
Leaders], David Ben-Gurion. Tel-Aviv: "Am Oved", 
1967. With a dedication handwritten (in Hebrew) by 
David Ben-Gurion, to his grandson: "to Uri, talk, read, 
study – grandfather" (April 1967).
2. Machanayim, [about Leaders and Leadership in 
Israel, dedicated to David Ben-Gurion on his 75th 

birthday]. 1972. On the title page, a short dedication 
handwritten by Ben-Gurion to his daughter: "to 
Renana with love, Father" (Hebrew).
Size and condition vary. First leaves of "Machanayim" – 
detached.

Opening price: $300

132. מכתבים מדוד בן-גוריון אל מרדכי מקלף / מכתבים 
ותצלומים של מרדכי מקלף

 ,)1920-1978( מקלף  מרדכי  של  ותצלומים  מכתבים  אוסף 
הרמטכ"ל השלישי של צה"ל. ביניהם מכתבים מאת דוד בן-גוריון 
מן  ולפרישתו  הרמטכ"ל  לתפקיד  מקלף  של  לכניסתו  הנוגעים 

התפקיד. 1946-1953 בקירוב. 
מאורעות  במהלך  לירושלים(.  )סמוך  במוצא  נולד  מרדכי מקלף 
תרפ"ט, בהיותו בן 9, נרצחו מרבית בני משפחתו. בשנים שלאחר 
בגיל  ובחיפה.  בירושלים  משפחה  קרובי  אצל  והתחנך  גדל  מכן 
16 הצטרף לגדודי הנוער של "ההגנה" ובגיל 19 זנח את לימודיו 
ַלגֹות הלילה המיוחדות", יחידה צבאית  בטכניון לטובת גיוס ל"ְפּ

בריטית אשר הוקמה בידי אורד צ'ארלס וינגייט. 
פרנסה.  לשם  בחקלאות  עסק  הלילה"  "פלוגות  פירוק  לאחר 
לצבא  "ההגנה"  על-ידי  נשלח  פרוץ מלחמת העולם השניה  עם 
אפריקה  בצפון  לחם  קורסים,  של  בשורה  השתתף  הבריטי, 
תקופה  במשך  מייג'ור.  בדרגת   1946 בשנת  ושוחרר  ובאיטליה, 
לארץ  שב  מכן  לאחר  ב'.  עלייה  בענייני  ועסק  באירופה  שהה 

והשתלב שוב במנגנון "ההגנה" כמפקד גדוד חי"ש בחיפה. 
בפרוץ מלחמת העצמאות נלחם מקלף במסגרת חטיבת כרמלי, 
והשתתף  תכנן  והגליל,  עכו  חיפה,  באזור  בקרבות  השתתף 
המלחמה  בתום  כולו.  הגליל  שוחרר  במסגרתו  "חירם",  במבצע 
עמד בראש משלחת ישראל לשיחות עם לבנון ועם סוריה. בסוף 

1949 מונה לסגן הרמטכ"ל וראש אג"ם.
לפרישה  כהכנה  בבריטניה  מנהל  ללימודי  נסע   1952 בינואר 
לאחר התפטרותו  אותה שנה.  באוגוסט של  לארץ  ושב  מצה"ל, 
של יגאל ידין מתפקיד הרמטכ"ל, פנה שר הביטחון דאז, דוד בן-
גוריון, אל מקלף, ובקשו לקבל עליו את תפקיד הרמטכ"ל. מקלף 
לשנה  תהיה  שכהונתו  בתנאי  בן-גוריון,  של  הצעתו  את  קיבל 

אחת בלבד.
צה"ל,  של  השלישי  לרמטכ"ל  מקלף  היה   1952 בדצמבר  ב-7 
תכנית  את  השלים  כהונתו,  תקופת  במהלך  בלבד.   32 בן  והוא 
ומתפקידים  ממשימות  הצבא  את  שחרר  צה"ל,  של  הקיצוצים 
אזרחיים למחצה, ויזם את הקמתה של יחידה 101 בפיקודו של 

אריאל שרון. בדצמבר 1953 פרש מתפקידו. 
האוסף כולל: 

מקלף.  מרדכי  אל  בן-גוריון  דוד  מאת  מכתבים  שלושה   .1-3
מכתבים רשמיים, הכתובים בחלקם בנימה אישית, והמעידים על 

החיבה וההערכה הרבות, שרכש בן-גוריון למקלף. 
הממשלה,  ראש  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  מודפס  מכתב   ·
לקראת  נכתב   .1952 בינואר   1 בן-גוריון.  של  בכתב-ידו  וחתום 

נסיעתו של מקלף לבריטניה. 
"אלופי היקר – בצאתך ללימודיך אני רואה חובה חברית לעצמי 

130b

131



חתימות וכתבי יד, ארכיונים, ספרות עברית ועתונות, ספרות יידיש     |  83

ושובך   – מיד  ולהוסיף   - 'צאתך לשלום',  לך מעומק לבי  להגיד 
לצה"ל... אני רואה בצאתך ללמודים רק הפסקה זמנית )והפסקה 
שיש אתה ברכה( בשרותך המבורך בצבא-הגנה לישראל. ידעתי 
)במקצת לפחות( קשייך... ולא אתה האיש להרתע מפני קשיים 
כמה  שהבעת  רצונך  אמנם  הערכתי  חייו.  ויעוד  חובתו  במילוי 
פעמים לעסוק בחקלאות, אבל נועדת להיות חייל – ואיני מניח 
אף לרגע שתברח מגורל-חייך...". 2 דף, 26 ס"מ. מוצמדים בדבק 

ובסיכות מהדק לנייר בריסטול. 
הוספות  מספר  עם  רשמי,  מכתבים  נייר  על  מודפס  מכתב   ·
בכתב-ידו של בן-גוריון וחתימת-ידו. 8 בדצמבר 1952. במכתב, 
בן- מפרט  לרמטכ"ל,  מינויו  שלאחר  ביום  למקלף  נשלח  אשר 
גוריון את המשימות העומדות בפניו בתפקיד זה. 2 דף, 28 ס"מ. 
תיקונים  מספר  עם  רשמי,  מכתבים  נייר  על  מודפס  מכתב   ·
מכתב   .1953 בדצמבר   6 וחתימת-ידו.  בן-גוריון  של  בכתב-ידו 
ארוך בו מביע בן-גוריון את צערו על פרישתו של מקלף מתפקיד 

הרמטכ"ל: "מרדכי יקר – בצער רב אני נפרד ממך היום, עוד לפני 
היפרדי מצבא-הגנה-לישראל. אני חייב לך תודה אישית עמוקה, 
ונטיתך, וקיבלת עליך לשרת  על אשר נשמעת לי למרות רצונך 
לפחות שנה אחת כראש-המטה-הכללי. אולם תודתי זו היא רק 
חלק מצער מהחוב שהעם כולו חייב לך על שירותיך המבורכים 
שש-עשרה...  בן  נער  היותך  מאז   – שנה  שבע-עשרה  במשך 
אחוות הנשק קשרה אותנו בידידות נאמנה ועמוקה... תצליח בכל 

מעשיך להבא – כאשר הצלחת עד היום". 4 דף, 28 ס"מ.
קיפול,  סימני  המכתבים.  בשלושת  תיוק  חורי  משתנה.  מצב 

קמטים, כתמים קלים וקרעים קלים בחלק מן הדפים. 
)מסומן  בן-גוריון  דוד  אל  מקלף  מרדכי  מאת  מודפס  מכתב   .4
"אישי בהחלט"( בו מבקש מקלף להשתחרר מתפקיד הרמטכ"ל. 

אוקטובר, 1953. ]1[ דף, 21 ס"מ. סימני קיפול וקרעים. 
 ,I. H. Gash מאת  בכתב-יד,  חתום  )העתק(,  מודפס  מכתב   .5
לוטננט קולונל בצבא הבריטי, מפקדו של מקלף. אוקטובר, 1946. 

אנגלית. 
 ]1[ מכתב המלצה לקראת שחרורו של מקלף מהצבא הבריטי. 
מודבק  בשוליים.  וקרעים  קיפול  סימני  כתמים,  ס"מ.   29.5 דף, 
הבריסטול  דף  של  השני  )לצדו  בריסטול  לדף  העליון  בחלקו 

מודבק אחד ממכתביו של בן-גוריון(. 
חמישה   · מקלף:  מרדכי  של  שחור-לבן  תצלומי  שבעה   .6-12
 ,)1952-1953( כרמטכ"ל  כהונתו  מתקופת  דיוקן  תצלומי 
חתומים מאחור בחותמת הצלם זולטן קלוגר. · תצלום המתעד 
 Frederick Augustus הצבא האמריקאי  איש  עם  פגישתו  את 
Irving, מפקח האקדמיה הצבאית של ארה"ב. יולי, 1952. מתואר 
 24X19.5  .1953 מיולי  מקלף  של  דיוקן  תצלום   · האחורי.  בצדו 
ס"מ בממוצע. מצב כללי טוב. מעט פגמים בחלק מן התצלומים. 

פתיחה: $1800
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marks and tears at margins. Upper part of letter pasted 
to a Bristol sheet (one of Ben-Gurion’s letters is pasted to 
reverse of the Bristol sheet).
6-12.  Seven black and white photographs of Mordechai 
Maklef: · five portraits from the period of Maklef’s 
service as Chief of Staff (1952-1953), stamped on the 
reverse with the ink stamp of the photographer Zoltan 
Kluger. · Photograph documenting Maklef’s meeting 
with Frederick Augustus Irving, superintendent of 
the United States Military Academy. July, 1952. Titled 
on the reverse. · Portrait photograph of Maklef, July 
1953. Average size 24X19.5 cm. Overall good condition. 
Some damages to some photographs. 

Opening price: $1800

friendship…may you succeed in all of your future 
deeds – just as you were successful so far” (Hebrew). 
4 leaves, 28 cm.
Condition varies. Filing holes to the three letters. Folding 
marks, creases, some stains and some tears to some of the 
leaves.
4. Typewritten letter from Mordechai Maklef to David 
Ben-Gurion (Marked “Strictly Personal”) in which 
Maklef asks to release him from the role of Chief of 
Staff. October, 1953. [1] leaf, 21 cm. Folding marks and 
tears.
5. Typewritten letter (copy), hand signed, from 
I.H. Gash, lieutenant in the British Army, Maklef’s 
commander. October 1946. English.
Letter of recommendation towards Maklef’s release 
from the British Army. [1] leaf, 29.5 cm. Stains, folding 

On December 7, 1952 Maklef became the third IDF 
Chief of Staff at the age of 32. During his service he 
completed a plan of budget cuts, freed the army from 
half-civilian missions, and initiated the establishment 
of Unit 101 commanded by Ariel Sharon. Maklef 
retired in December 1953.
The collection includes:
1-3. Three letters from David Ben-Gurion to 
Mordechai Maklef. Official letters, partly written in a 
personal tone and indicate that Ben-Gurion greatly 
appreciated and liked Maklef.

· Typewritten letter on the Prime Minister's official 
stationery, hand signed by David Ben-Gurion. January 
1, 1952. Sent towards Maklef's trip to Britain.
"My dear Major General – upon leaving for studies I 
have a friendly obligation to wish you farewell – and 
add immediately – and welcome back to the IDF… 
I see in your studies a temporary break (a fruitful 
one) from your blessed service in IDF. I knew (at least 
partly) of your difficulties… but you are not a man 
discouraged by difficulties while fulfilling his duty. I 
appreciated your wish to be engaged in agriculture 
but you are destined to be a soldier – and I do not 
assume for one minute that you will escape from 
your destiny…" (Hebrew). 2 leaves, 26 cm. Attached 
with glue and with staples to a Bristol sheet.

· Letter typewritten on official stationery, with 
some additions handwritten by Ben-Gurion and his 
signature. December 8, 1952. In the letter, sent to 
Maklef on the day following his appointment as Chief 
of Staff, Ben-Gurion lists his future missions. 2 leaves, 
28 cm.

· Letter typewritten on official stationery, with 
some corrections in Ben-Gurion's handwriting and 
his signature. December 6, 1953. A long letter in 
which Ben-Gurion expresses his regrets that Maklef is 
retiring: "Dear Mordechai – with great sorrow I part 
from you today, before I part from IDF. I owe you a 
deep personal thank you, for listening to me in spite 
of your wish and tendency... My gratitude, however, 
is only part of what the people of Israel owe you for 
seventeen years of service…since you were a boy of 
sixteen…the bond of arms tied us in loyal and deep 
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132. Letters from David Ben-Gurion to Mordechai 
Maklef / Letters and Photographs of Morechai 
Maklef

Collection of letters and photographs - Mordechai 
Maklef (1920-1978), third IDF Chief of Staff. Including 
letters from David Ben-Gurion regarding Maklef 
assuming the role of Chief of Staff and his retirement. 
Ca. 1946-1953.
Mordechai Maklef was born in Motza (near Jerusalem). 
During the 1929 riots, when he was 9 years old, most 
of his family members were murdered. In the years 
that followed he was raised by relatives in Jerusalem 
and in Haifa. At the age of 16 he joined the youth 
battalions of the Haganah and when he turned 19 he 
quit his studies in the Technion and enlisted in the 
"Special Night Squads ", a British unit established by 
Orde Charles Wingate. 
When the "Night Squads" were dismantled he was 
involved in agricultural work for a living. When 
World War II broke out he was sent by the Haganah 
to the British Army, participated in several training 
courses, fought in North Africa and in Italy and was 
released in 1946 as Major. Maklef stayed in Europe 
for a while and was engaged in illegal immigration to 
Israel. When Maklef returned to Israel he rejoined the 
Haganah as commander of Haganah forces in Haifa.
When the War of Independence broke out Maklef 
fought with the Carmeli Brigade, took part in battles 
in Haifa, Acre and the Galilee, planned and took part 
in Operation Hiram to capture the Galilee. When the 
war ended Maklef headed the Israeli delegation to 
talks with Lebanon and Syria. Maklef was appointed 
in 1949 as deputy Chief of Staff and senior operations 
officer. 
In January 1952 Maklef went to study in Britain 
as preparation for his retirement from IDF, and 
returned to Israel in August of the same year. After 
Yigael Yadin's resignation, the Minister of Defense 
at the time, David Ben-Gurion. turned to Maklef and 
asked him to accept the role of Chief of Staff. Maklef 
accepted Ben-Gurion's offer on condition that it will 
be for one year only. 

ברלין,  – אל הרב מאיר  – מכתב חתום  ויצמן  חיים   .133
1946

ויצמן  חיים  של  חתימתו  עם  כתיבה,  במכונת  מודפס  מכתב 
וברכה בכתב יד )"בכבוד ובידידות"(. ממוען אל הרב מאיר ברלין. 

]רחובות[, 14 ביוני 1946.
במכתב מתנצל ויצמן על שלא התפנה לפגוש את הרב בשבועות 
עומדים  שאנו  החדש  המכון  "בענייני  עסוק  היה  כי  הקודמים, 
נייר  ידו.  חתימת  בסופו  אחרים.  ובעניינים  ברחובות"  להקים 
ס"מ.   20.5 דף   ]1[ זיו".  דניאל  ע"ש  למחקר  "מכון  של  מכתבים 

מצב טוב. נקבי-תיוק. סימני קיפול. רישום קטן בעפרון.

פתיחה: $300

133. Haim Weizmann – Signed Letter – to Rabbi 
Meir Berlin, 1946

Typewritten letter, signed by Chaim Weizmann with a 
handwritten greeting ("with respect and friendship“). 
Addressed to Rabbi Meir Berlin. [Rehovot], June 14 
1946.
Weizmann apologizes for not having met the rabbi 
and explains that he was busy with "the new institute 
that we are about to establish in Rehovot" and with 
other matters. The letter ends with his signature. 
Letterhead of "Daniel Sieff Research Institute". [1] 
leaf 20.5 cm. Good condition. Filing holes. Folding marks. 
Small inscription in pencil.

Opening price: $300
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134. מכתב בכתב ידו של יעקב ישראל דה האן

מכתבים  נייר  על  האן,  דה  ישראל  יעקב  של  ידו  בכתב  מכתב 
רשמי )Dr. Jacob Israel De Haan, Avocat(. ירושלים, 1919. 

צרפתית.
נכתב בשנה בה הגיע דה האן לארץ ישראל. "נמסר לי שהמועצה 
זו  הציונית קיבלו הודעה בה נאמר שאני כאן כנציג חברה... אך 

אי-הבנה, ואני מצטער שלא שוחחנו בעניין זה...". 
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. ]1[ עמ' + שתי שורות בעמוד הבא, 21 ס"מ. מצב 

טוב. נקבי תיוק משוקמים, עם פגיעות קלות בטקסט. 

פתיחה: $250

134. Autograph Letter by Jacob Israel De Haan

Autograph letter by Jacob Israel De Haan, on official 
letterhead (Dr. Jacob Israel De Haan, Avocat). 
Jerusalem, 1919. French.
Written in the year when De Haan arrived in Eretz 
Israel. "I was informed that the Zionist Council got 
a message that I am here as a representative of a 
company…this is a misunderstanding, and I am sorry 
that we did not talk about it…"
De Haan (1881-1924), jurist, journalist and poet, born 
in Holland. Zionist activist, Baal Teshuva, immigrated 
to Eretz Israel and joined the Haredi congregation 
in Jerusalem. He arranged, among other things, a 
Haredi expedition to Emir Abdullah, king of Jordan, 
as part of his endeavors to hinder the Zionist plan. 
Was murdered, and his assassination is considered to 
be the first political assassination in Eretz Israel. [1] pp 
+ two lines on the next page, 21 cm. Restored filing holes, 
some damage to text.

Opening price: $250

135. מכתב בכתב ידו של ארתור שניצלר

מכתב קצר בכתב ידו של ארתור שניצלר, על כרטיס מודפס עם 
שמו וכתובתו. וינה, 1905 בקירוב.

שמו של הנמען אינו ברור ]שניאור?[. תוכן המכתב עוסק בתיאום 
פגישה בין השניים. 

 ,)1862-1931( שניצלר  ארתור  היהודי-אוסטרי  והסופר  המחזאי 
הוגו  עם  יחד  נחשב  בהכשרתו,  אף-אוזן-גרון  רופא  שהיה 
"המודרנה  של  הבולטים  מהנציגים  לאחד  הופמנסתאל  פון 
הספרותית של וינה". כרטיס 9X13 ס"מ. מצב טוב מאד. חותמת 

בצדו האחורי. 

פתיחה: $300

135. Letter Handwritten by Arthur Schnitzler

A short letter handwritten by Arthur Schnitzler on a 
printed card bearing his name and address. Vienna, 
ca.1905.
Name of addressee in not clear [Shneur?]. The letter 
concerns setting a date for a meeting between the two. 
The Jewish-Austrian playwright and author Arthur 
Schnitzler (1862-1931), who was an otolaryngologist 
by training, was considered, together with Hugo von 
Hoffmanstal, one of the outstanding representatives 
of modern literature in Vienna. Card, 9X13 cm. Very 
good condition. Ink-stamp on the reverse.

Opening price: $300

134

135



חתימות וכתבי יד, ארכיונים, ספרות עברית ועתונות, ספרות יידיש     |  87

136. דיוקן תומאס מאן – ליטוגרפיה מאת יוג'ין ספירו – 
חתומה בידי תומאס מאן

 .)1874-1972( יוג'ין ספירו  ליטוגרפיה מאת  דיוקן תומאס מאן, 
חתומה בידי האמן ובידי תומאס מאן. דף 24.5X33.5 ס"מ. מצב 

טוב. מעט כתמים וקמטים. שתי פיסות נייר דבק בצדו האחורי. 

פתיחה: $250

136. Portrait of Thomas Mann – Lithograph by 
Eugen Spiro – Signed by Thomas Mann

Portrait of Thomas Mann, a lithograph by Eugen 
Spiro (1874-1972). Signed by the artist and by Thomas 
Mann. Leaf: 24.5X33.5 cm. Good condition. A few stains 
and creases. Two pieces of adhesive tape on the reverse. 

Opening price: $250

137. ז'ורז' פיקאר – מכתב בכתב-יד – פריז, 1900

ז'ורז' פיקאר, מכתב בכתב-יד. פריז, אוקטובר 1900. צרפתית.
 L'Écho הצרפתי  העתון  נזכרים  בו  משפטיים,  בנושאים  מכתב 
 Edmond העתונאי  הנראה  ]כפי   Lepelletier והשם   de Paris

.]Lepelletier
בעיקר  נודע  צרפתי;  צבא  איש   ,)1854-1914( פיקאר  ז'ורז' 
בזכות מאבקו להוכחת חפותו של אלפרד דרייפוס בזמן "פרשת 
דרייפוס". ]1[ דף מקופל לשניים )3 עמ' כתובים(. מצב טוב. סימני 

קיפול וכתמים. 

פתיחה: $300

137. Georges Picquart – Handwritten Letter – 
Paris, 1900

Georges Picquart, handwritten letter. Paris, October 
1900. French.
A letter concerning legal matters, mentioning the 
French newspaper L'Écho de Paris and the name 
Lepelletier [apparently the journalist Edmond 
Lepelletier].
Georges Picquart (1854-1914), French army officer; 
known mainly for his struggle to prove Alfred 
Dreyfus's innocence during the Dreyfus Affair. [1] leaf 
folded into two (3 written pages). Good condition. Folding 
marks and stains.

Opening price: $300
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דוד  צוויג,  שטפן  ליליאן,  א"מ  חתימות  עם  גלויה   .138
טריטש ואחרים

הוצאת  בסטודיו.  מצייר  ליליאן  א"מ  של  תצלום  עליה  גלויה 
בברלין,  לנמענת  בדואר,  )נשלחה  בקירוב   1900 ברלין,   ,Phönix

דצמבר 1902(. 
בשולי הגלויה נכתבה ברכה קצרה )בעפרון, בכתב ידו של ליליאן( 
שטפן  ידידיו  ושל  ליליאן  א"מ  של  חתימותיהם  לצדה  ונוספו 
 )Trietsch( טריטש )(, דוד )דייוויסStöber( צוויג, פריץ שטאובר

וחתימה נוספת )לא מזוהה(. 9X14 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

138. Postcard with Signatures – E.M. Lilien, 
Stefan Zweig, Davis Trietsch and others

A postcard with a photograph of E.M. Lilien painting 
in the studio. Printed by Phönix, Berlin, ca.1900 (sent 
by mail to an addressee in Berlin, December 1902).
On the margins of the postcard appears a short 
greeting (in pencil, in Lilien's handwriting). Next to 
it appear signatures by E.M. Lilien and his friends 
Stefan Zweig, Fritz Stöber, David (Davis) Trietsch and 
an additional signature (unidentified). 9X14 cm. Good 
condition.

Opening price: $300

של  ידו  בכתב  אגרת   – לחתונה  אגרות-ברכה  כרך   .139
אלברט אינשטין )?( – נירנברג, 1905

מוריס  לזוג  שנשלחו  אגרות-ברכה  כ-180  מאוגדות  בו  כרך 
 Zara( גרינבאום  וזארה   )Morris Goldstein( גולדשטין 
גרמנית   .1905 בינואר   23 ביום  נישואיהם  לרגל   )Grünbaum

ומעט עברית.
של  יעודיים   Brief-Telegram טפסי  על  רובן,  נכתבו,  הברכות 
מכרים  מאת  ונשלחו  מלונדון,  גרינבאום-גולדשטין  משפחת 

וידידים בגרמניה. 
ממשפחות  רבות  וברכות  בעברית  ברכות  מספר  הברכות,  בין 
 "Familie A. Einstein" יהודיות מנירנברג. אחת הברכות חתומה
אלברט  הפיזיקאי  של  חתימתו  היא  כי  ואפשר  תמונה(,  )ראה 
אינשטין. 16X26.5 ס"מ. מצב בינוני. ללא כריכה. נקבי עש, בעיקר 

בדפים הראשונים והאחרונים. נייר יבש ושביר. קרעים. 

פתיחה: $400 

139. Volume of Wedding Greetings – Greeting 
Card Handwritten by Albert Einstein (?) – 
Nuremberg, 1905

Volume compiling approx. 180 greeting cards sent to 
the couple Morris Goldstein and Zara Grünbaum for 
their wedding day on January 23, 1905. German and 
some Hebrew.
Most of the greetings were written on designated 
Brief-Telegram forms of the Grünbaum-Goldstein 
family, and were sent by acquaintances and friends 
in Germany.
Among the greetings, several are in Hebrew and 
numerous greetings were sent by Jewish families of 
Nuremberg. One of the greetings is signed "Familie 
A. Einstein" (see photo), and it is possible that this 
is the autograph of the physicist Albert Einstein. 
16X26.5 cm. Fair condition. No binding. Worming, mainly 
to first and last leaves. Dry and fragile paper. Tears.

Opening price: $400
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בנושא  140. אוסף פריטים מעזבונו של אליהו ברלין – מכתב מאת מנחם שינקין, מכתבים 
מפעלים בארץ ישראל, ועוד

מרבית  בקירוב[.   1917 עד  ה-20  המאה  ]ראשית  ברלין.  אליהו  של  מעזבונו  ומכתבים  מסמכים  אוסף 
המסמכים ברוסית.

בין  והיה  הזמנית  מועצת המדינה  כחבר  כיהן  ציוני,  ופעיל  )1886-1959(, תעשיין  ברלין  ]איליה[  אליהו 
חותמי מגילת העצמאות.

עבור  בנין  בקבלנות  ועסק  )וולגוגרד(  צאריצין  בעיר  לעצים  חרושת  בית  הקים  מוהילב,  יליד  ברלין, 
ציון"  "חובבי  בארגון  חבר  היה  הרוסי(.  )הפרלמנט  בדומה  חבר  היה  יותר  מאוחר  הרוסית.  הממשלה 
והשתתף בקונגרסים הציוניים הראשונים. בשנת 1905 ביקר בארץ ישראל, ועם שובו לרוסיה הקים את 
והתיישב  לארץ  עלה   1907 בשנת  ישראל.  בארץ  התעשייה  לפיתוח  חברת-השקעות   – "עתיד"  חברת 
ביפו. בארץ הקים מפעלים לייצור שמן זית וסבון, 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.
האוסף כולל: 

מכתבים בכתב-יד אל אליהו ברלין. ביניהם: 
כיוס,  מהאי  נשלח  אביב.  תל  העיר  ממייסדי  ציוני,  מנהיג   ,)1871-1924( שינקין  מנחם  מאת  מכתב   ·
ספר  בית  להקים  שינקין  של  "הרצליה" ובתכניתו  בגימנסיה  ברובו  עוסק  המכתב   .1911 בנובמבר  יוון, 

לחקלאות: 
כל מה שאנחנו בעצמנו לא עשינו בעניין הזה.  וחושב על  "אני מתכוון לדבר עם אחרים על הגימנסיה 
כתבתי למועצה הפדגוגית ולמועצה המשקיפה; לא יודע איזה רושם זה יעשה. על כל פנים אגיד לך, חברי 
בידינו... הופקדו  אשר  הגימנסיה  נכסי  ולשימור  הנכסים  לריבוי  מאד  הרבה  לעשות  יכול  היקר, שאתה 
מעסיקה אותי המחשבה על בית-ספר לחקלאות. אולי היה בו צורך עוד לפני הקמת הגימנסיה...". לסיום, 

מפציר בברלין להשתתף באופן פעיל בישיבות "ועד העיר". 
הדואר" של  "לשכת  וראש  הגדול  הועד הפועל  )1859-1929(, חבר  ברנשטיין-כהן  יעקב  מכתב מאת   ·
התנועה הציונית. חרקוב, 1917. במכתב מפרט ברנשטיין-כהן את מצבו הכלכלי ומבקש לערוך מגבית 
כספים בקרב חבריו הציונים, על מנת שיוכל לעלות, יחד עם משפחתו, לארץ ישראל. ברנשטיין-כהן מציין 
כי כספו אזל בשנתיים אשר בהן ניהל את "לשכת הדואר", וטוען כי בעלייתו לארץ ישראל תהיה תועלת 

למפעל הציוני. 
ברלין  אליהו  אל  נשלח  אשר  ארוך  מכתב  ישראל:  בארץ  חרושת  ובתי  במפעלים  העוסקים  מכתבים   ·
בצאריצין בנושא "בית חרשת שמן וסבון 'חדיד'" ביפו )נכתב על נייר מכתבים רשמי של המפעל(; הצעת 

מועמדות לעבודה במפעל בבעלות ברלין בארץ ישראל; ועוד. 
מכתבים ומסמכים בכתב-ידו של ברלין: · פנקס קופה בכתב-יד, מנובמבר 1908. 

· כ-55 גלויות אשר שלח ברלין לבתו, נינה. · ועוד. · מצורף פספורט אנגלי של נינה ברלין.
סה"כ כ-75 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500
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140. Collection of Items from the Estate of 
Eliyahu Berligne – Letter from Menachem 
Sheinkin, Letters concerning Industry in Eretz 
Israel, and more

Collection of documents and letters from the estate 
of Eliyahu Berligne. [early 20th century through ca. 
1917]. Most documents are in Russian.
Eliyahu (Ilya) Berligne (1886-1959), industrialist and 
Zionist activist, served as member in the Provisional 
State Council, and is one of the signatories of the 
Independence Scroll.
Born in Mogilev, Berligne established a wood factory 
in Tsaritsyn (Volgograd) and worked as a construction 
contractor for the Russian government. Later on, was 
a member of the Duma (Russian Parliament). Was a 
member of "Hovevei Zion" and participated in the 
first Zionist Congresses. Visited Eretz Israel in 1905, 
and upon returning to Russia established "Atid" 
company – an investment company for development 
of industry in Eretz Israel. Immigrated to Eretz Israel 
in 1907 and settled in Jaffa. Established factories 
for production of olive oil and soap, was involved 
in developing agriculture and took an active part in 
the organization of Yishuv institutes. Was a member 
of Va'ad HaKehilah in Tel-Aviv, chairman of the 
executive committee of "Herzliya" Gymnasium and 
the first director of Bank Hapoalim.
The collection includes:
Handwritten letters to Eliyahu Berligne. Among the 
letters:

· Letter from Menachem Sheinkin (1871-1924), Zionist 
leader, one of the founders of Tel-Aviv. Sent from the 

island of Chios, Greece, in November 1911. The letter 
concerns mainly "Herzlia" Gymnasium and Sheinkin's 
plan to establish an agricultural school:
"I intend to talk to others about the Gymnasium 
and think about all that we have not done about 
this matter…..I am concerned about an agricultural 
school…" Finally, he urges Berligne to participate in 
"Va'ad HaIr" meetings.

· Letter from Jacob Bernstein-Kogan (1859-1929), 
member of the Zionist Actions Committee and head 
of the information center of the Zionist movement 
called the “post pffice” (“lishkat hadoar”). Kharkov, 
1917. Bernstein-Kogan reports his economic situation 
and asks to raise money among his Zionist friends to 
enable him to immigrate, with his family, to Eretz 
Israel. Bernstein-Kogan mentions that he lost much 
of his money while managing the "post office", and 
claims that the Zionist movement will benefit from his 
immigration to Eretz Israel.

· Letters concerning plants and factories in Eretz 
Israel: a long letter sent to Eliyahu Berligne in 
Tsaritsyn about "'Hadid' oil and soap factory in Jaffa" 
(written on official letterhead of the factory); a letter 
from a candidate asking to work in a factory owned 
by Berligne in Eretz Israel; and more.
Letters and documents handwritten by Berligne: · 
accounting notebook, handwritten, November 1908. 

· Some 55 postcards sent by Berligne to his daughter 
Nina. · and more. · Enclosed is Nina Berligne's British 
Passport.
Total of about 75 items. Size and condition vary.

Opening price: $500

דוד  פרופ'  הפילוסוף  מארכיון  מסמכים  אוסף   .141
באומגרט

באומגרט  דוד  פרופ'  הפילוסוף  מארכיון  מסמכים  אוסף 
.)Baumgardt(

במכונת-כתיבה,  ומודפסים  יד  בכתב  דפים  מאות  כולל  האוסף 
העתקי  כתיבה,  במכונת  מודפסות  נאומים  טיוטות  ביניהם 
מכתבים לקולגות פילוסופים ומספר מכתבים בכתב יד, טיוטות 
חיבורים וחיבורים מודפסים במכונת כתיבה, עם תיקונים והגהות 

בכתב-יד.
יליד  גרמני-יהודי,  פילוסוף   ,)1890-1963( באומגרט  פרופ' 
שימש  ובאתיקה.  עתיקה  בפילוסופיה  עסק   .)Erfurt( ארפורט 
כפרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת ברלין; היגר לארה"ב ונפטר 

שם. חלקים מארכיונו שמורים במכון ליאו בק בניו-יורק. 
סה"כ מאות דפים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350
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141. Collection of Documents from the Archive 
of Philosopher David Baumgardt

Collection of documents from the archive of the 
philosopher Prof. David Baumgardt.
The collection includes hundreds of handwritten 
and typewritten leaves, among them: typewritten 
drafts of speeches, copies of letters to colleagues, 
several handwritten letters, drafts of compositions 
and typewritten compositions with handwritten 
corrections and proof-reading notes.
Prof. Baumgardt (1890-1963), was a Jewish-
German philosopher, born in Erfurt. Scholar of 
ancient philosophy and ethics. Served as professor 
of philosophy in the University of Berlin before 
immigrating to the USA where he died. Parts of his 
archive are preserved at the Leo Beck Institute in 
New-York. 
Total of hundreds of leaves, Size and condition vary.

Opening price: $350

142. כתב-יד בפרסית-יהודית, 1929

פלכנאז, סיפור אהבה בתבנית שירית. כתב-יד בפרסית-יהודית. 
תרפ"ט )1929(. 

בקולופון: "... כאני בן הבא אליהו חאגי חיים דר רוז מש"ק ז' אום 
חודש שבט שנת ה' אל' תרפ"ט".

טוב.  מצב  ס"מ.   21 הראשונים.  הדפים  שני  חסרים  דף.  ]רי"ז[ 
כתמים. קרעים )בעיקר בדפים הראשונים. כריכת עור נאה, בלויה. 

פתיחה: $250

142. Jewish-Persian Manuscript, 1929

Falaknaz, a love story in rhyme, manuscript in Jewish-
Persian. 1929.
On the colophon: "...Eliyahu Hagi Haim Dar Roz…
month of Shevat 1929".
[217] leaves. Lacking first two leaves. 21 cm. Good 
condition. Stains. Tears (mainly to first leaves). Fine leather 
binding, worn.

Opening price: $250

143. שמונה מספרי הוצאת "תרשיש" – הקדשות

שמונה ספרים שראו אור בהוצאת "תרשיש", בבעלותו של ד"ר 
משה שפיצר:

· אדון פונטילא ומאטי משרתו, ברטלוד ברכט. עם הקדשה בכתב 
ידו של ד"ר משה שפיצר. · האוניקורן מסתכל במראה, ט. כרמי. 
רוקח. עם הקדשה  דוד  · מועדי ערגה,  עם הקדשה מהמשורר. 
וכל  ירושלים  הרי   · רוקח.  דוד  שחם,  עלי  ערער   · מהמשורר. 
ממוספרים.  עותקים  ב-200  נדפס  בית-אריה.  מלאכי  היסורים, 
· פרחי אש, חיים גורי. · כלב חוצות, ש"י עגנון. עם איורים של 
אביגדור אריכא. · מחכים לגודו, סמואל בקט. גודל משתנה. מצב 

כללי טוב. 

פתיחה: $250

143. Eight Book Published by "Tarshish" – 
Dedications

Eight Hebrew books published by "Tarshish", Dr. 
Moshe Spitzer's publishing house:

· Mr. Puntila and his Man Matti, Bertolt Brecht. 
Dedication handwritten by Dr. Moshe Spitzer. · The 
Unicorn Looks in the Mirror, T. Carmi. Dedication by 
the poet. · Mo'adei Erga, david Rokach. Dedication 
by the poet. · Arar Alei Shacham, David Rokach. · 
Harei Yerushalayim veKol Hayisurim. Mal'achi Beit-
Aryeh. Printed in 200 numbered copies. · Pirchei Esh, 
Haim Guri. · Kelev Hutzot, S.Y. Agnon. Illustrations by 
Avigdor Arikha. · Waiting for Godot, Samuel Becket. 
Size varies. Overall good condition.

Opening price: $250
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ברנר   – ספרותיים  קבצים   – ו"שלכת"  "רביבים"   .144
ושופמן

1-3. רביבים, קובץ ספרותי, בעריכת יוסף חיים ברנר. לבוב-יפו, 
ג-ד(. קבצים  ב,  )א,  חוברות א-ד   .]1908-1913[ תרס"ח-תרע"ג 
שהפסיק  לאחר  ברנר,  ובהוצאת  בעריכת  חשובים,  ספרותיים 

להוציא לאור את "המעורר". 96; 83; 167, ]11[ עמ'.
4. שלכת, מאסף ספרותי. ערוך על ידי ג. שופמן. הוצאת "רביבים", 
לבוב, תרע"א ]1911[. מאסף ספרותי בעריכתו של גרשון שופמן. 
יעקב פיכמן, אשר ברש,  י. ח. ברנר,  יצירות מאת ביאליק,  כולל 
זלמן שניאור, דבורה בארון ואחרים. 160 עמ'.כרוכים יחד, כרך 22 

ס"מ. מצב טוב. ללא מעטפות הנייר. 

פתיחה: $250

144. "Revivim" and "Shalechet" – Literary 
Anthologies – Brenner and Shofman

1-3. Revivim, literary anthology, edited by Joseph 
Haim Brenner. Lvov-Jaffa, 1908-1913. Booklets nos. 
1-4 (1, 2, 3-4). Important literary anthologies, edited 
and published by Brenner, after he ceased publishing 
"Ha-Meorer". 96; 83; 167, [11] pp.
4. Shalechet, literary anthology. Edited by G. Shofman. 
"Revivim" publishing, Lvov, 1911. Literary anthology 
edited by Gershon Shofman. Includes works by 
Haim Nahman Bialik, Joseph Haim Brenner, Ya'akov 
Fichman, Asher Barash, Zalman Shneur, Dvora Baron 
and others. 160 pp. Bound together, 22 cm. volume. 
Good condition. No wrappers.

Opening price: $250

145. גליונות כתבי העת "אוגדן" ו"יֹוָכִני" 

 .1957 ירושלים,  חפץ.  ברוך  בעריכת  ספרותי,  קובץ  אוגדן,   .1-2
ברוך  מצורף מכתב מהעורך,  החוברת השניה  אל  ו-2.   1 גליונות 
חפץ. לאחר שתי חוברות אלה, שינה כתב העת את שמו ל"עכשיו", 
מכתבי העת הספרותיים המרכזיים בשנות ה-60 וה-70, הרואה 

אור עד ימינו. 
3-7. יוכני, עתון לספרות, בעריכת אורי ברנשטיין ונתן זך. תל-

אביב, 1961-1967. גליונות 1-5. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

145. Issues of Periodicals – "Ogdan" and 
"Yochani"

1-2. Ogdan, literary anthology, edited by Baruch 
Hefetz. Jerusalem, 1957. Issues no. 1 and 2. A letter 
from the editor Baruch Hefetz is enclosed to the 
second issue. After these two issues, the periodical 
changed its title to "Achshav", one of the central 
literary periodicals of the 1960s-70s which is still 
published.
3-7. Yochani, literary magazine, edited by Ori 
Bernstein and Nathan Zach. Tel-Aviv, 1961-1967. 
Issues no. 1-5.
Size varies. Overall good condition.

Opening price: $250 144145
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146. צלצלי-שמע – קובץ ספרותי – חרקוב, 1923 – עם 
העטיפה המקורית

צלצלי-שמע, קבץ ספרותי. חרקוב, 1923.
אחד מארבעת הקבצים הספרותיים שיצאו לאור בברית המועצות 
בקובץ  העברית.  השפה  על  ה"איסור"  לאחר  קשיים רבים,  תוך 
צעירים,  עבריים  ומשוררים  סופרים  של  יצירותיהם  פורסמו 
אשר שאפו לבטא את המציאות החדשה בשפה העתיקה. אחת 
הדוגמאות הנדירות של היצירה העברית בברית המועצות. נדפס 
במאה עותקים בלבד. עטיפה מאוירת )האיור חתום: י. א(, נדירה. 
חיתוך  רבים.  חלודה  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5X12.5 עמ',   32
מקצועי  שיקום  משוקמים  וקרעים  נזקים  אחיד.  אינו  הדפים 

בעטיפה. נתון בקופסת קרטון נאה.

פתיחה: $1000

Soviet Union. Printed in 100 copies only. Illustrated 
cover (illustration signed .י. א), Rare. 32 pp, 12.5X17.5 
cm. Good condition. Significant foxing. Uneven edges. 
Professionally restored damages and tears to cover. In a 
nice cardboard case.

Opening price: $1000

146. "Tziltzelei Shema" – Literary Anthology – 
Kharkov, 1923 – Original Cover

Tziltzelei Shema, literary anthology. Kharkov, 1923.
One of the four literary anthologies published under 
difficult conditions in the Soviet Union, after the use 
of Hebrew was prohibited. The anthology includes 
works by young Hebrew poets and prose authors, 
who wished to express the new reality in the ancient 
language. A rare example of Hebrew creation in the 
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147. "קריג אויף דער ערד" – אורי צבי גרינברג – ורשה, 
1923

גרינבערג.  קריג אויף דער ערד ]מלחמה עלי אדמות[, אורי צבי 
הוצאת א. גיטלין, ורשה, 1923. יידיש. 

העולם  מלחמת  מתקופת  לחוויותיו  ביטוי  אצ"ג  נתן  זה  בספר 
הראשונה ושירותו כחייל, ומשולבים בו, לצד השירים, גם קטעים 
יומניים. 98 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. ללא עטיפה. כתמים 

רבים. רישום בעלות וחותמות. כריכת קרטון. 

פתיחה: $400

147. "Krig Oyf der Erd" – Uri Zvi Greenberg – 
Warsaw, 1923

Krig Oyf der Erd [war on earth], Uri Zvi Greenberg. 
Warsaw: A. Gitlin, 1923. Yiddish.
In this book U.Z. Greenberg expressed his impressions 
from World War I and his service as a soldier and 
integrated, side by side with poems, some diary 
passages. 98 pp, 21 cm. Fair-good condition. No cover. 
Numerous stains. Ownership inscription and ink-stamps. 
Carboard binding.

Opening price: $400

148. שירים מאת רחל ליפשטיין – חיתוכי לינולאום מאת 
דינה מטוס – לודז', 1921

Zwischen den Abend und Morgenrot ]בין הערב והשחר[, 
לודז'   ,Achrid הוצאת   .)Rahel Lipstein( ליפשטיין  רחל  מאת 

1921. גרמנית. עיצוב: דינה מטוס. 
העטיפה,   - כולה  החוברת  ליפשטיין.  רחל  מאת  שירה  חוברת 
האיורים, והטקסט – חיתוכי לינולאום צבעוניים מעשה ידי דינה 

מטוס. 
תפאורות,  ומעצבת  ציירת  בקירוב(,   1895-1940( מטוס  דינה 
ילידת לודז'; מחברי קבוצת "יונג-יידיש". תאריך ונסיבות מותה 
]15[ דף, 26 ס"מ.  אינם ידועים. כפי הנראה, נפטרה בגטו לודז'. 
מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בשולי העטיפה ובשדרה. 

נייר דבק בחלקה התחתון של השדרה.

פתיחה: $300

148. Poems by Rahel Lipstein – Linocuts by Dina 
Matus – Lodz, 1921

Zwischen den Abend und Morgenrot [Between 
Evening and Dawn], by Rahel Lipstein. Lodz: Achrid, 
1921. German. Design: Dina Matus.
Poetry booklet by Rahel Lipstein. The booklet – cover, 
illustrations, and text – colorful linocuts, created by 
Dina Matus.
Dina Matus (ca. 1895-1940), painter and set designer, 
born in Lodz; a member of "Yung-Yiddish" group. The 
circumstances and date of her death are unknown. 
Apparently, she died in the Lodz Ghetto. [15] pp, 26 cm. 
Good condition. Some stains. Slight tears at margins of cover 
and spine. Adhesive tape pasted to lower part of spine.

Opening price: $300
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149. שישה ספרים מאת מלך ראוויטש - הקדשות

תרע"ז  )ברנו(,  ברין   ,)Hickel( היקל  מ.  הוצאת  רואינענגרָאז.   .1
]1917[. ספר שיריו השני של ראוויטש. האיורים והעטיפה מאת 

אוריאל בירנבאום. 
2. שפינאזא, פאעטישער פריוו אין פיר ציקלען. הוצאת מ. היקל, 

וינה, 1919. ספרו השלישי של ראוויטש. 
עיצוב   .1921 וינה,  קוואל",  "דער  הוצאת  לידער.  נאקעטע   .3

העטיפה נעשה בידי ראוויטש.
4. פרעהיסטארישע לאנדשאפטן. הוצאת "קולטור-ליגע", ורשה, 

 .1924
בילדער.  עלף  אין  דראמע  סָאציאלע  פָאן,  דער  אויף  בלוט   .5
הוצאת ב. קלעצקין, וילנה, 1929. הקדשה בכתב ידו של המחבר, 

לשחקן הרץ גרוסברד.
6. ווייב און מאן, דריי פאמיליען-דראמעס. הוצאת ב. קלעצקין, 
הרץ  לשחקן  המחבר,  של  ידו  בכתב  הקדשה   .1931 ורשה, 

גרוסברד. 
גודל ומצב משתנים. חלקם במצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $300

149. Six Books by Melech Ravitch – Dedications

1. Roinengroz. Brno: M. Hickel, 1917. Second poetry 
book by Ravitch. Illustrations and cover by Uriel 
Birnbaum.
2. Spinoza, poeṭisher pruṿ in fir tsiḳlen. Vienna, 1919. 
Third book by Ravitch.
3. Nakete lider. Vienna: Der Kval, 1921. Cover design 
by Ravitch.
4. Prehistorishe landshaftn. Warsaw: "Kultur Lige", 
1924.
5. Blut oyf der pan, sotsyale drame in elf bilder. 
Vilnius: B. Klatzkin, 1929. Dedication handwritten by 
the author to actor Hertz Grossbard.
6. Vayb un man, draye familien-drames. Warsaw: B. 
Klatzkin, 1931. Dedication handwritten by the author 
to actor Hertz Grosbard.
Size and condition vary. Some books in fair-poor condition.

Opening price: $300

150. שמונה ספרים מאת פרץ מארקיש

 .1919 יקטרינוסלב,  "וויסנשאפט",  הוצאת  פאס.  און  פוסט   .1
איורים: ד. סָאקָאלָאווסקי. ספר שיריו השלישי של מארקיש. 

שיריו  ספר   .1919 קייב,  פארלאג,  פאלקס  אידישער  שוועלן.   .2
הרביעי של מארקיש. עטיפה, שער ואיורים מאת יוסף צ'ייקוב. 

3. פארבייגייענדיק )עסייען(. הוצאת "צענטראלער יידישער שול-
ארגאניזאציע אין ווילנע", וילנה, 1921. רשימות בקורת.

4. די קופע ]הֲעֵרָמה[. הוצאת קולטור-ליגע, ורשה, 1921. מהדורה 
ראשונה. הקומפוזיציה בעמוד השער נעשתה בידי הנריק ברלוי. 

עותק ללא עטיפה. 
5-6. נאכט-רויב, פערעץ מארקיש. הוצאת "קליינע ביבליאטעק 
ליגע'". שני  'קולטור  דורך  "צוגעגרייט   .1922 'ליריק'", מוסקבה, 

עותקים, אחד ללא מעטפת.
ליגע",  "קולטור  הוצאת  שרייבער",  "יידישע  סדרת  ברידער.   .7

קייב, 1929.
"ליטערארישע  הוצאת  פאעמע.  זאליאזניק,  דער  אנשל   .8

בלעטער", ורשה, 1935.
גודל ומצב משתנים. חלקם במצב בינוני. 

פתיחה: $300

150. Eight Books by Peretz Markish

1. Post un pas. Yekaterinoslav: "Wiesenschaft", 1919. 
Illustrations: D. Sokolowsky. Third poetry book by 
Markish.
2. Shveln. Yidisher folks farlag, Kiev, 1919. Fourth 
poetry book by Markish. Cover, title page and 
illustrations by Joseph Tchaikov.
3. Farbaygeyendik (eseyen). Vilnius: "Tsentraler 
Yidisher shul-organizatsye in Vilne", 1921. Criticism 
essays.
4. Di Kupe [the pile]. Warsaw: Kultur-Lige, 1921. First 
edition. Composition on title page by Henrik Barlevi. 
Copy missing cover.
5-6. Nakht royb, Peretz Markish. Moscow: "Kleyne 
bibliotek 'lirik'", 1922. "tsugegerayt durkh 'kultur 
lige'". Two copies, one missing cover.
7. Brider. "Yidish shrayber" series, Kiev: "Kultur Lige", 
1929.
8. Anshl der zalyoznik, poeme. Warsaw: "literarishe 
bleter", 1935. 
Sizes and conditions vary. Some in fair condition.

Opening price: $300
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טשרנוביץ,   – ביידיש  ספרותיים  מאספים  שלושה   .151
זגלמביה, קייב

1. קולטור, א זשורנאל פאר ליטעראטור, קונסט און פעדאגאגיק. 
לרומניה  היהודית  התרבותית  הפדרציה  )של  "קולטור"  הוצאת 
 .1921 טרשנוביץ,  וטרנסילבניה(.  בסרביה  בוקובינה,  הגדולה, 

יידיש. 
אליהו  שטיינברג,  אליעזר  שטרנברג,  יעקב  המשתתפים:  בין 
איציק  של  הראשונים  שיריו  גם  התפרסמו  זה  בקובץ  מייטוס. 
מאנגר. לוחות עם איורים, חתומים: לערנער. אינו מופיע בספריה 
]2[ עמ', 23 ס"מ.   ,98 ,]2[  .Worldcat-הלאומית ואינו מופיע ב

גוף הספר במצב טוב. העטיפה במצב בינוני-גרוע. 
"יונג-פען",  הוצאת  לידער-זאמלבוך.  יונג-זאגלעמביע,   .2

סוסנוביץ, 1936. 
בוים,  טוביה  בהשתתפות  שירים  אסופת  הצעירה",  "זגלמביה 
אברהם בלאט, העשל דנציגר, דוד זיטמן, משה מונשיין, אפריים 
קליימן ולייזר שיקמן. האיור שעל העטיפה מאת ז. ש. בוים. אינו 
מופיע בספריה הלאומית ואינו מופיע ב-Worldcat. 48 עמ', 22 
ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה קדמית מנותקת, קרועה בשוליים 

ובלויה. קרעים בשולי הדפים הראשונים. כתמים. 
3. טעאטר-בוך, זאמלונג, צום פופציקיָאריקן יוביליי פונם אידישן 

טעַאטר )1876-1926(. הוצאת קולטור-ליגע, קייב, 1927. 
עיצוב העטיפה: מארק אפשטיין. 182, ]1[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב 

בינוני-גרוע. עטיפה קרועה ומנותקת. קונטרסים מנותקים. 

פתיחה: $350

“Young Zaglembie”, anthology of poems by Tuvia 
Boym, Avraham Blat, Heschl Danziger, David Zitman, 
Moshe Mohnshein, Ephraim Kleiman and Laser 
Shickman. Illustration on cover by Z.S. Boym. Not in 
the NLI. Not listed in OCLC. 48 pp, 22 cm. Fair-good 
condition. Front cover – detached, torn at margins and 
worn. Tears at margins of first leaves. Stains.
3. Teater-Bukj, zamlung, zum fuftsikyarn yubilay 
funm yidishn teater (1876-1926). Kiev: Kultur-Lige, 
1927. Cover design: Mark Epstein. 182, [1] pp, 23.5 cm. 
Fair-poor condition. Torn and detached cover. Detached 
signatures.

Opening price: $350

151. Three Literary Anthologies in Yiddish – 
Tchernovitz, Zaglembie, Kiev

1. Kultur, a zhurnal far literature, kunst un pedagogik. 
Published by "Kultur" (of the cultural Jewish 
Federation for Greater Romania, Bukovina, Bessarabia 
and Transylvania). Tchernovitz, 1921. Yiddish.
Among the participants: Ya'akov Sternberg, Eliezer 
Steinberg, Eliyahu Meitus. The first poems by Itzik 
Manger were also published in this anthology. Plates 
with illustrations, signed: Lerner. Not in the NLI. Not 
listed in OCLC. [2], 98, [2] pp, 23 cm. Body of book in 
good condition. Cover in fair-poor condition.
2. Yung Zaglembier, lider-samlbukh. Published by 
"Young-pen", Sosnowiec, 1936. 

152. אחד-עשר ספרי שירה ודרמה ביידיש

1. שאטנס אויפן שניי, אהרן צייטלין. ורשה, 1923. אינו בספריה 
הלאומית. 

2. אסתר'קע, שמואל יעקב אימבר. למברג, 1911. הקדשה בכתב 
יד המחבר. 

3. מיינע ליעדער, דוד אינהורן. וילנה, 1912. על הכריכה איור מאת 
אבל פן. 

4. ווען דער פריהלינג קומט, דוד אינהורן. ורשה, 1917. 
5. וויאלעט, דוד אינהורן. פריז, ]1930[. נדפס במהדורה מצומצמת. 

6. געזאמלטע לידער, דוד אינהורן. ברלין, ]1924?[. 
7. א בער-טאנצט, משה ליפשיץ. ריגה, 1922. 

8. ערד-וויי, ישראל יהושע זינגר. קולטור-ליגע, ורשה, 1922.
9. צאפלמענטשעלעך, משה ברודרזון. וילנה, 1928. 

יד  בכתב  קצרה  הקדשה   .1939 לודז',  ברודרזון.  משה  י',   .10
המחבר. 

11. איכ גלייב, דוד הופשטיין. מוסקבה, 1944. 
גודל ומצב משתנים. חלקם במצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $350

152. Eleven Poetry and Drama Books in Yiddish

1. Shotns oyfn shney, Aharon Zeitlin. Warsaw, 1923. 
Not in the NLI.
2. Esterke, Shmuel Ya'akov Imber. Lemberg, 1911. 
Dedication handwritten by the author.
3. Mayne Lider, David Einhorn. Vilnius, 1912. 
Illustration by Abel Pann on the cover.
4. Ven der frihling kumt, David Einhorn. Warsaw, 1917.
5. Violet, David Einhorn, Paris,[1930]. Printed in a 
limited edition.
6. Gezamelte lider, David Einhorn, Berlin, [1924?].
7. A ber tanzt, Moshe Lifshitz. Riga, 1922.
8. Erd-vay, Israel Joshua Singer. Warsaw: Kultur Lige, 
1922.
9. Tsaplmentszelekh, Moshe Broderson. Vilnius, 1928.
10. Yud, Moshe Broderson. Lodz, 1939. Short 
dedication handwritten by the author.
11. Ikh Glayb, David Hofstein. Moscow, 1944.
Varied sized and conditions. Some in fair-poor condition.

Opening price: $350
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153. תשעה ספרי שירה ופרוזה ביידיש

1. עפיס... ליטערארישע נסיונות, אלעזר ברנשטיין. זלוצ'וב, 1919. 
2. אין שאטן, בן-א. סָאכאטשעווסקי )יחיאל מאיר סוחצ'בסקי(. 

ורשה, 1923. עטיפה ואיורים: משה אפלבוים. 
3. גאנג, נח יצחק גוטליב. קובנה, 1929. 

4. קולות פון דער ווייט, יעקב גוטליב. קובנה, 1933. עטיפה: מ. 
גינצבורג.

 .1935 וילנה,  יונג-וילנע,  ווגלר.  אלחנן  ווינט,  אין  בלעטל  א   .5
עטיפה: רוזה סוצקבר. דיוקן המחבר: בן-ציון מיכטום. הקדשה 

בכתב-יד המחבר.
הקדשה   .1935 בוקרשט,  אלטמן.  משה  קארעטע,  ווינער  די   .6
בכתב-יד המחבר. עותק מס' 22 מתוך מהדורה של 100 עותקים 

ממוספרים. 
7. בָארוועסע טריט, נחום בומזה. ורשה, 1936. הקדשה בכתב-יד 

המחבר. עטיפה ואיורים: מ. רייף. 
וינה, 1936. הקדשה בכתב-יד  8. דער קארליק, מלך חמלניצקי. 

המחבר. נדפס במאתיים עותקים. 
 10 מס'  עותק  גלאטשטיין.  יעקב  כעלעם,  פון  לאקש  יאסל   .9

מתוך מהדורה של 100 עותקים ממוספרים. 
גודל ומצב משתנים. חלקם במצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $300

from an edition of 100 numbered copies.
7. Der borveste trit, Nahum Bomsa. Warsaw, 1936. 
Dedication handwritten by the author. Cover and 
illustrations: M. Reif.
8. Der karlik, Melekh Chamelnitzky. Vienna, 1936. 
Dedication handwritten by the author. Printed in 200 
copies.
9. Yosl loksh fun Khelem, Ya’akov Glatstein. Copy no. 
10 from an edition of 100 numbered copies.
Varied sizes and conditions. Some books in fair-poor 
condition.

Opening price: $300

153. Nine Poetry and Prose Books in Yiddish

1. Epis – literarishe nisyoynes, Elazar Bernstein. 
Zolochiv, 1919.
2. In shotn, Ben-A Sokhatshevski (Yehiel Meir 
Sokhatshevski). Warsaw, 1923. Cover and illustrations: 
Moshe Apelboym.
3. Gang, Noah Yitzchak Gottlieb. Kovno, 1929.
4. Kolot fun der vayt, Ya'akov Gottlieb. Kovno, 1933. 
Cover: M. Ginsburg.
5. A bletl in vint. Elhanan Vogler. Vilnius: yung-Vilna, 
1935. Cover: Rosa Sutzkever. Author's portrait: Ben-
Zion Mikhtom. Handwritten dedication by the author.
6. Di viner karete, Moshe Altman. Bucarest, 1935. 
Dedication handwritten by the author. Copy no. 22 
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Research and Bibliographyספרי מחקר וביבליוגרפיה

של  נירנברג  כרוניקת  מתוך  דפים   – המקדש  בית   .154
הרטמן ֶׁשֶדל

 Weltchronik ֶׁשֶדל,  הרטמן  של  ספרו  מתוך  דפים  שלושה 
עם  צבועים.  אינם  לטינית.   .]1493 ]נירנברג,  נירנברג(.  )כרוניקת 

חיתוכי עץ המתארים את בית המקדש. 
· דף בודד )פוליו מס' LXV(. צד א': איורי שושלת מלכי דוד ומלכי 
בקירוב(.  ס"מ   17X10 עץ:  )חיתוך  בבל  חורבן  של  ואיור  רומא, 
הימנית  בפינה  נוספים.  ואיורים  הכהנים,  שושלת  איורי  ב':  צד 

העליונה – איור מקדש שלמה )בית המקדש השני(.
LXVII-LXVI( עם חיתוכי עץ המתארים את  )פוליו  · שני דפים 
בית המקדש השלישי )שניים על-פני עמוד שלם( – תכניות פנים 

בית המקדש ואיור המבנה. 
]3[ דף, 43.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. 

פתיחה: $300

154. The Temple – Leaves from Nuremberg 
Chronicle by Hartmann Schedel

Three leaves from Hartmann Schedel’s book 
Weltchronik (Nuremberg Chronicle). [Nuremberg, 
1493]. Latin. Uncolored. With woodcuts depicting the 
Temple.

· Single leaf (Folio no. LXV). Recto: illustration of 
Davidic Kings and Roman Kings dynasties, and an 
illustration of the destruction of Babylon (woodcut: 
ca. 17X10 cm). Verso: illustration of the priests’ 
dynasty and other illustrations. On upper right corner 
– illustration of Solomon’s Temple (Second Temple).

· Two leaves (Folio LXVI – LXVII) with woodcuts 
depicting the Third Temple (two on a full page) – 
plans of the Temple interior and illustration of the 
building.
[3] leaves, 43.5 cm. Good condition. Stains and slight 
damages. 

Opening price: $300

155. שני ספרים - תבנית בית המקדש השלישי, המאה 
ה-18

שני ספרים המתארים את תבנית בית המקדש השלישי, על פי 
פרשנות הנבואה שבספר יחזקאל.

1. "צורת בית המקדש" לרבי ליפמן בעל תוספות יום טוב. דפוס 
יהאן קעלנר. פרנקפורט דמיין, ]1714[.

מדות  הספר:  בסוף  הבית.  צורת  תרשימי   – איורים  שני  מלווה 
20 ס"מ. מצב  דף.  כ   ,]2[ הירש.  צבי  בן רבי  לרבי אליהו  המזבח 
בשוליים.  וקרעים  קמטים  מעט  ובלאי,  כתמים  טוב-בינוני. 

הדבקות נייר בשולי הדפים הראשונים. 
אלטשולר.  דוד  ב"ר  הילל  יחיאל  לרבי  הבית",  בנין  "ספר   .2

]זולקווא, תקל"ה 1775[.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  יב  הבית.  צורת  תרשים  מלווה 
כתמים ובלאי. בדף השער חותמת "הק' חיים ]?[ בהרב מו' פרץ 
ווארשא  מכולל  מאן  פריד  "יצחק  וחתימת  מווילנא"  זצ"ל  כ"ץ 

ממעזריטש". כריכה ודפי בטנה חדשים.
עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $350

by a drawing of the Temple structure. 12 leaves. 19.5 
cm. Good-fair condition. Stains and wear. On the title 
page appears an ink stamp “…Haim[?]…of Vilnius” and 
signature of “Yitzchak Fried Mann of Kolel Warsaw and 
Mezhirichi”. New binding and endpapers.
Ex-library copies.

Opening price: $350
154
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155. Two Books – Structure of the Third Temple, 
18th Century

Two books depicting the structure of the Third 
Temple, according to commentary on the prophecy in 
the Book of Ezekiel.
1. “Tzurat Beit HaMikdash” by Rabbi Lipman Baal 
Tosafot Yom Tov. Frankfurt am Main: Jahn Kellner 
printing press, [1714].
Accompanied by two illustrations of the Temple. At 
the end of the book: measurements of the altar by 
Rabbi Eliyahu ben rabbi Zvi Hirsch. [2], 20 leaves. 20 
cm. Good-fair condition. Stains and wear, creases and tears 
at margins. Pasted paper strips on margins of first leaves.
2. “Sefer Binyan HaBayit”, by Rabbi Yehiel Hilel ben 
rabbi David Altschuler. [Zhovkva, 1775]. Accompanied 

 – צבעוניים  תחריטים   – מצרים  מכות  עשר   .156
אאוגסבורג, המאה ה-18

עשרה תחריטים צבועים ביד המתארים את עשרת מכות מצרים. 
אאוגסבורג, ]המאה ה-18[. 

בצרפתית  תיאור  תחריט,  כל  בתחתית  נאים.  צבעוניים  איורים 
מוצמד  )נייר  בקירוב  ס"מ   42X31.5 לוחות,   ]10[ ובגרמנית. 
נתונים  בשוליים.  קרעים  וקמטים,  כתמים  טוב.  מצב  לקרטון(. 

בקופסת נאה )עור וקרטון(. 

פתיחה: $400

156. Ten Plagues of Egypt – Colorful Engravings 
– Augsburg, 18th Century

Ten colorful engravings, colored by hand, depicting 
the Ten Plagues of Egypt. Augsburg [18th century].
Fine colorful illustrations. On the bottom of each 
engraving – descriptions in French and German.
[10] Plates, approx. 42X31.5 cm (paper mounted on 
cardboard). Good condition. Stains and creases, tears at 
margins. In a fine case (leather and cardboard).

Opening price: $400

155156
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158. תהלים בתרגום לערבית ולקופטית – איטליה, המאה 
ה-18

 Pi jōm ǹte pi Psaltērion ǹte Dauid / Kitāb Zubūr Dāwūd
]ספר תהלים[, נערך בידי Raphael Tuki. ]רומא, 1744[. ערבית 

וקופטית.
התרגום נדפס בערבית ובקופטית, עמודה מול עמודה. הכותרות 
נדפסו בצבע אדום. מעבר לעמוד השער חיתוך-עץ של דוד מנגן 
לא  כריכה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   25.5 עמ',   502  ,]2[ בנבל. 

מקורית, עם שדרה ופינות עור. קרעים בשולי מספר דפים. 

פתיחה: $500

157. Bible with Latin Translation – Vienna, 
1743-1747 – Engravings

Bible, with translation to Latin. Vienna: Joannis 
Ignatii Heyinger & Typographi Univesitatis, 1743-
1747. Hebrew and Latin. Incomplete copy (without 
“Early Prophets”).
Three volumes. Each volume opens with an engraved 
plate. Each book opens with a small engraving. Two 
translations into Latin: a literal translation printed 
above each Hebrew word, and a Vulgate translation 
printed following each chapter. · First part: Torah. 
1743. [2], 830 pp. · Third part: Nevi’m Aharonim 
(Latter Prophets). 1745. [2], 916 pp (lacking at the end). 

· Fourth part: Ketuvim (Writings). 1747. [2], 926 pp.
The second part is not in the NLI. Volumes, 21 cm. Third 
part with no binding. Fair condition. Wear and creases at 
margins, damaged bindings. Stains. Ex-library copies.

Opening price: $400

 –  1743-1747 וינה,   – ללטינית  תרגום  עם  תנ"ך   .157
תחריטים

 Joannis Ignatii Heyinger דפוס  ללטינית.  תרגום  עם  תנ"ך, 
Typographi Univesitatis &, וינה, ]תק"ג-תק"ז[ 1743-1747. 

עברית ולטינית. עותק חסר )ללא נביאים ראשונים(.
שלושה כרכים. בפתח כל כרך תחריט על עמוד שלם. בפתח כל 
מילולי,  תרגום  ללטינית:  תרגומים  שני  עם  קטן.  תחריט  ספר 
שנדפס מעל לכל מלה עברית, ותרגום הוולגאטה, שנדפס אחרי 
כל פרק. · חלק ראשון: תורה. 1743. ]2[, 830 עמ'. · חלק שלישי: 
נביאים אחרונים. 1745. ]2[, 916 עמ' )חסר בסופו(. · חלק רביעי: 

כתובים. 1747. ]2[, 926 עמ'. 
גם בספריה הלאומית מציינים כי לא ראו את החלק השני. כרכים 
21 ס"מ. החלק השלישי ללא כריכה. מצב בינוני. בלאי וקמטים 

בשולי הדפים, כריכות פגומות. כתמים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

157
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159. Rashi Commentaries Translated into Latin – 
Germany, 1713-1714 – Three Volumes

R. Salomonis Jarchi, Rashi dicti, Commentarius 
Hebraicus. Latin translation of Rashi commentaries on 
the Bible. Gotha, Germany, 1713-1714. Three volumes.
1. Libros Mosis, nempe in Genesin, Exodum, Leviticum, 
Numeros, Deuteronomium [Books of Moses: Genesis, 
Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy]. 1713. [10], 
[1] engraving plate (portrait of translator), [12], 1533, [33] 
pp.
2. Prophetas Maiores et Minores ut et in Hiobum Et 
Psalmos [the early and latter Prophets, Book of Job 
and Psalms]. 1713. [10], 299, 166, [21], 1027, [10] pp. 
(Engraving plate is missing).

159. פירושי רש"י בתרגום לטיני – גרמניה, 1713-1714 
– שלושה כרכים

 R. Salomonis Jarchi, Rashi dicti, Commentarius
 ,Gotha( פירושי רש"י לתנ"ך בתרגום לטיני. גותה .Hebraicus

גרמניה(, 1713-1714. שלושה כרכים.
 Libros Mosis, nempe in Genesin, Exodum, Leviticum, .1
שמות,  בראשית,  משה:  ]ספרי   Numeros, Deuteronomium
)דיוקן  תחריט  לוח   ]1[  ,]10[  .1713 דברים[.  במדבר,  ויקרא, 

המתרגם(, ]12[, 1533, ]33[ עמ'. 
 Prophetas Maiores et Minores ut et in Hiobum Et  .2
Psalmos ]נביאים ראשונים ונביאים אחרונים, עם איוב ותהלים[. 

1713. ]10[, 299, 166, ]21[, 1027, ]10[ עמ'. )חסר לוח תחריט(.
 Josuae, Judicum, Ruth, Samuelis, Regnum,]  .3
]יהושע,   ]Chronicorum, Esrae, Nehemiae et Estherae
כ-20  חסרים  עמ'.   ]24[  ,984  .]1714[ שמואל...[.  רות,  שופטים, 

עמ' בתחילת הספר )לפני ההקדמה( ותחריט. 
קלים  קרעים  כתמים,  משתנה.  מצב  ס"מ.   21 כרכים,  שלושה 
חדשים  בטנה  ודפי  כריכות  הראשון(.  בכרך  ומשוקם  קרוע  )דף 
)כריכות עם שדרה ופינות קלף ונייר שיש, עם הטבעות מוזהבות 

בשדרה(. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $400

3. [Josuae, Judicum, Ruth, Samuelis, Regnum, 
Chronicorum, Esrae, Nehemiae et Estherae] 
[Joshua,Judges, Ruth, Samuel…]. [1714]. 984, [24] pp. 
Missing are about 20 pages at the beginning of the book 
(preceding the introduction) and an engraving.
Three volumes, 21 cm. Condition varies. Stains, slight tears 
(torn and restored leaf in first volume). New bindings and 
endpapers (bindings with spine and vellum corners and 
marbled paper, with gold embossing on the spine). Ex-
library copies.

Opening price: $400

158. Psalms Translated to Arabic and Coptic – 
Italy, 18th Century

Pi jōm ǹte pi Psaltērion ǹte Dauid / Kitāb Zubūr Dāwūd 
[Psalms], edited by Raphael Tuki. [Rome, 1744]. Arabic 
and Coptic.
Translation printed in Arabic and Coptic in parallel 
columns. Titles printed in red. A woodcut of David 
playing the harp. [2], 502 pp, 25.5 cm. Good condition. 
Stains. Non-original binding, with leather spine and leather 
corners. Tears at margins of several leaves.

Opening price: $500

158b
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מילון   -  Dictionarium Hebraicum Novum  .162
עברי-לטיני – בזל, 1557 – כריכת קלף נאה

 Dictionarium Hebraicum Novum, Non Ex Rabinorum
 Ioannis מאת   ,Commentis, Nec Nostrativm Doctorum

Forsteri (Johann Forster). בזל, 1557. לטינית ומעט עברית. 
התיאולוג  מאת  שבתנ"ך,  השורשים  לפי  עברי-לטיני,  מילון 
והבלשן Johann Forster. בצדו השני של דף השער מופיע דיוקן 

המחבר )חיתוך עץ(. 
איורים  מעטרים  צדיה  שני  את  מהודרת;  קלף  בכריכת  כרוך 
צמחיים  מדגמים  המורכבות  נאות  מסגרות   - מוטבעים 
וגיאומטריים ודיוקנאות מיניאטוריים. עם שני אבזמי מתכת. ]9[ 
דף, 912 עמ', ]4[ דף. חסר בתחילתו ובסופו )הקדמה ומפתחות(. 
צ"ל: ]12[ דף, 912 עמ', ]12[ דף. 34 ס"מ. מצב כללי טוב. פגמים 
קלים. כתמים. נקבי עש זעירים. מספר רישומים עתיקים. פגמים 

בכריכה. 

פתיחה: $300

160. Bibliotheca Hebraea – Study of Hebrew 
Literature – Germany, 1715-1733

Bibliotheca Hebraea, Johann Christoph Wolf. 
Christian Liebezeit printing press (volume no. 1), 
Theodor Christoph Felginer printing press (volumes 
2-4). Hamburg and Leipzig, 1715-1733. Four volumes. 
Latin and some Hebrew.
A comprehensive study concerning Hebrew literature. 
First and third volumes are dedicated to Jewish authors 
and rabbis, and contain lists of names (Hebrew and 
Latin). The second and fourth volumes are about the 
Bible, Talmud and Kabbalah.
Johann Christoph Wolf (1683-1739), German Hebraist 
and collector. Wolf was appointed in 1712 as professor 
of oriental literature and languages in the University 
of Hamburg. Wolf dedicated his time to the study of 
Hebrew literature, in particular to the study of the 
collection of David ben Avraham Oppenheim. The 
Bibliotheca Hebraea is based on this study.
4 volumes, 21.5 cm. The three engravings which appear 
in volumes 1, 2 and 4 are missing (it is possible that some 
additional leaves are missing). Condition varies. Slightly 
stained. Dark leaves in part of the volumes. Several leaves 
with restored tears. Signatures and ink stamps. Damages 
to bindings. Ex-library copies.

Opening price: $250

161. “Zichron Divrei Romi” – Stuttgart, 1724 – 
Latin

Zichron Divrei Romi / seu Commemoratio 
Rerum Romanarum Ab U. C. Usque Ad Tempora 
Muchammedis, by Abrahami ben Dior. Stuttgart, 
1724. Latin and Hebrew.
The book “Zichron Divrei Romi”, by Rabbi Avraham 
ibn Daud [first ‘Rabad’]; historian, astronomer and 
philosopher, one of the Spanish sages of the 12th 

century. With translation and comments in Latin. [8] 
leaves, 167, [1] pp, [4] leaves. 16 cm. Good condition. 
Stains. Ancient signature on title page. Ink-stamp. New 
binding and endpapers.

Opening price: $300

הספרות  בנושא  מחקר   -  Bibliotheca Hebraea  .160
העברית – גרמניה, 1715-1733

דפוס   .Bibliotheca Hebraea, Johann Christoph Wolf
 Theodor Christoph כרך מס' 1(, דפוס( Christian Liebezeit
ארבעה   .1715-1733 ולייפציג,  המבורג   .)2-4 )כרכים   Felginer

כרכים. לטינית ומעט עברית.
הראשון  הכרכים  העברית.  הספרות  בנושא  מקיף  מחקר 
רשימת  ומכילים  יהודים,  ובסופרים  ברבנים  עוסקים  והשלישי 
שמות )עברית ולטינית(. הכרכים השני והרביעי עוסקים בתנ"ך, 

בתלמוד ובקבלה.
יוהן כריסטוף וולף )1683-1739(, הבראיסט ואספן ממוצא גרמני. 
אוריינטליות  ושפות  לספרות  לפרופסור  התמנה   1712 בשנת 
הספרות  לחקר  זמנו  את  הקדיש  וולף  בהמבורג.  באוניברסיטה 
העברית, ובפרט לחקר אוסף דוד בן אברהם אופנהיים. על מחקר 

זה מתבססים ארבעת כרכי Bibliotheca Hebraea שלפנינו. 
4 כרכים, 21.5 ס"מ. ללא שלושת התחריטים המופיעים במקור 
בכרכים מס' 1, 2 ו-4 )ייתכן וחסרים מספר דפים נוספים(. מצב 
מספר  הכרכים.  מן  בחלק  כהים  דפים  כתמים.  מעט  משתנה. 
דפים עם קרעים משוקמים. חתימות וחותמות. פגמים בכריכות. 

עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

161. "זכרון דברי רומי" – שטוטגרט, 1724 - לטינית

 seu Commemoratio Rerum Romanarum / זכרון דברי רומי
 R. מאת   ,Ab U. C. Usque Ad Tempora Muchammedis

Abrahami ben Dior. שטוטגרט, 1724. לטינית ועברית. 
מלכות  תחלת  עד  הבנותה  מיום  רומי  דברי  "זכרון  החיבור 
הראשון'[;  ]'הראב"ד  דאוד  אבן  אברהם  רבי  מאת  ישמעאל", 
ה-12.  במאה  ספרד  מחכמי  ופילוסוף,  אסטרונום  היסטוריון, 
]8[ דף, 167, ]1[ עמ', ]4[ דף,  מלווה בתרגום והערות בלטינית. 
16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חתימה עתיקה בדף השער. חותמת. 

כריכה ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $300

162a
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163. לקסיקון שורשי השפה העברית – לייפציג, 1712

 Lexicon Hebraicum in compendium redactum in quo
 .omnes radices Hebraicae, Christian Gottlieb Meinig
דפוס Gleditsch & Weidmann, לייפציג, 1712. לטינית ועברית.
מאת  הקדמות  העברית.  השפה  שורשי  בנושא  דקדוקי  חיבור 
ס"מ.   20.5 עמ',   48  ,]7[ טבלאות.  עם  לוחות  ואחר-כך  המחבר 

מצב טוב. כתמים. שוליים קצוצים. כריכת קרטון חדשה. 

פתיחה: $300

163. Lexicon of the Roots of Hebrew Words – 
Leipzig, 1712

Lexicon Hebraicum in compendium redactum in quo 
omnes radices Hebraicae, Christian Gottlieb Meinig. 
Leipzig: Gleditsch & Weidmann, 1712. Latin and 
Hebrew.
A linguistic composition dealing with the roots of 
Hebrew words. Foreword by the author followed by 
plates with tables. [7], 48 pp, 20.5 cm. Good condition. 
Stains. Chopped margins. New cardboard binding.

Opening price: $300

162. Dictionarium Hebraicum Novum – Hebrew-
Latin Dictionary – Basel, 1557 – Fine Vellum 
Binding

Dictionarium Hebraicum Novum, Non Ex Rabinorum 
Commentis, Nec Nostrativm Doctorum, by Ioannis 
Forsteri (Johann Forster). Basel, 1557. Latin and some 
Hebrew.
Hebrew-Latin dictionary, according to roots in the 
Bible, by the theologian and linguist Johann Forster. 
Author’s portrait appears on reverse of title page 
(woodcut).

Bound in an elaborate vellum binding; embossed 
ornamentations adorn both sides of the binding – nice 
frames consisting of vegetal and geometric patterns 
and miniature portraits. Two metal clasps. [9] leaves, 
912 pp, [4] leaves. Incomplete (missing leaves at beginning 
and end - introduction and index). Should be: [12] leaves, 
912 pp, [12] leaves 34 cm. Overall good condition. Slight 
damages. Stains. Worming. Several ancient inscriptions. 
Damages to binding.

Opening price: $300
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165. “Moreh Nevuchim” with Commentary – 
Corrections by Yehudah Even-Shmuel

1. Sefer Moreh HaMoreh, commentary for “Moreh 
Nevuchim” (The Guide for the Perplexed) by Rabbi 
Shem Tov Falaquera. Pressburg. 1837. [2], 179 pp, 19.5 
cm. Fair-good condition. Detached binding and last leaf.
2. Sefer Moreh Nevuchim by Rabbi Moshe Ben 
Maimon, with commentary by Moshe Narbonne and 
commentary by Givat HaMoreh. Berlin, 1791. [11], 108 
pp, 20 cm. Fair-good condition.
On both volumes appear corrections and markings 
handwritten by Yehudah Even-Shmuel who also 
notes at the beginning of each of the volumes “the 
corrections and notes in this copy are mine”.
Yehudah Even-Shmuel (Kaufman, 1886-1976), winner 
of the Israel Prize for Jewish Studies for the year 
1973 and winner of the Rabbi Kook Prize for Biblical 
Studies, 1959; translated into Hebrew the “Kuzari” 
and composed a comprehensive commentary on The 
Guide for the Perplexed, up to the first part of Part 
Three.

Opening price: $300  

164. A Study Concerning Crimes Committed by 
Jews in Central Europe – Germany, 1758

Entdeckter Jüdischer Baldober, oder Sachsen-
Coburgische acta criminalia wider eine Jüdische Diebs 
und Rauber, by Paul Nicolaus Einert. Coburg (Bavaria, 
Germany), 1758. Second edition.
Study concerning Jewish crime in central Europe 
during the 18th century. Includes claims against gangs 
of criminals and Jewish thieves and the rules that apply 
to them in the principality of Saxe-Coburg. The book 
served prosecutors and private people interested in 
law. With 3 engraving-plates, two portraying Jewish 
criminals, hand-cuffed: Hoyum Moyses and Emanuel 
Heinermann. [14], 600 pp + [3] engraved-plates, 21 cm. 
Good-fair condition. Many stains ans several tears. Tears 
fastened with adhesive tape on engraved plates. New 
binding and endpapers.

Opening price: $800 

של  תיקונים  עם  על הספר,  נבוכים" וביאור  "מורה   .165
יהודה אבן-שמואל 

1. ספר מורה המורה, ביאורים ל"מורה נבוכים" מאת רבי שם טוב 
פלקיירא. פרשבורג, 1837. ]2[, 179 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני-

טוב. כריכה ודף אחרון מנותקים. 
משה  פירוש  עם  מימון,  בן  משה  להרב  נבוכים  מורה  ספר   .2
נורבוני ופירוש גבעת המורה. ברלין, תקנ"א 1791. ]11[, קח דף, 

20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
ידו  בכתב  וסימונים  תיקונים  מופיעים  הנ"ל  הכרכים  בשני 
מהכרכים  אחד  כל  בפתח  מציין  שאף  אבן-שמואל,  יהודה  של 

"התיקונים והציונים בטופס זה הם משלי". 
יהודה אבן שמואל )קופמן, 1886-1976(, חתן פרס ישראל לשנת 
תשל"ג בתחום מדעי היהדות וזוכה פרס הרב קוק למחקר תורני 
לשנת תשי"ט, תרגם לעברית את ספר הכוזרי וחיבר פירוש נרחב 

לספר "מורה נבוכים", עד חלקו הראשון של חלק ג'.

פתיחה: $300

 – אירופה  במרכז  היהודית  הפשיעה  בנושא  מחקר   .164
גרמניה, 1758

Entdeckter Jüdischer Baldober, oder Sachsen-
 .Paul Nicolaus Einert מאת ,Coburgische acta criminalia

קובורג )Coburg, בוואריה, גרמניה(, 1758. מהדורה שניה. 
ה-18.  במאה  אירופה  במרכז  היהודית  הפשיעה  בנושא  מחקר 
כולל פירוט של תביעות נגד חברי-כנופיות וגנבים יהודיים ואת 
סאקס-קובורג.  נסיכּות  בשטח  עליהם  החלים  החוקים  נוסח 
באכיפת  המתעניינים  פרטיים  ואנשים  תובעים  שימש  הספר 
פושעים  נראים  מהם  בשניים  לוחות-תחריטים,   3 כולל  החוק. 
ועמנואל   )Hoyum Moyses( מוזס  חיים  אזוקים:  יהודיים 
הינרמן )Emanuel Heinermann(. ]14[, 600 עמ' + ]3[ לוחות 
תחריטים, 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. מספר קרעים. 
ודפי  כריכה  התחריטים.  בלוחות  דבק  בנייר  מחוזקים  קרעים 

בטנה חדשים. 

פתיחה: $800
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167. Alfred Rubens – “Anglo-Jewish Portraits” – 
Special Edition, with a Dedication by Rubens

Anglo-Jewish Portraits by Alfred Rubens. London: The 
Jewish Museum, 1935. English.
Detailed catalogue of Anglo-Jewish portraits with 
numerous picture plates.
Presented is a special copy, interleaved (bound 
with blank leaves), to which a dozen plates that do 
not appear in other copies of the book (and not 
mentioned in the list of plates) were added. On the 
first leaf appears an inscription, handwritten by 
Alfred Rubens (English), noting that the book is one 
of six copies interleaved and with additional plates.  

 – אנגלו-יהודיים"  "פורטרטים   – רובנס  אלפרד   .167
מהדורה מיוחדת, עם הקדשה מאת רובנס 

מאת  אנגלו-יהודיים[,  ]פורטרטים   Anglo-Jewish Portraits
 .1935 לונדון,  בלונדון.  היהודי  המוזיאון  הוצאת  רובנס.  אלפרד 

אנגלית. 
ציורים  לוחות  עם  אנגלו-יהודיים,  דיוקנאות  של  מפורט  קטלוג 

רבים. 
ואשר  ריקים,  דפים  בצירוף  נכרך  אשר  מיוחד  עותק  לפנינו 
אחרים  בעותקים  מופיעים  אינם  אשר  לוחות  תריסר  לו  נוספו 
הראשון  בדף  הלוחות(.  תוכן  ברשימת  נזכרים  )אינם  הספר  של 
על-פיו  )אנגלית(,  רובנס  אלפרד  של  בכתב-ידו  רישום  מופיע 
הספר שלפנינו הנו אחד מתוך ששה עותקים אשר נכרכו בצירוף 
 Thomas-הלוחות החדשים. תחת הרישום, הקדשה בכתב-ידו ל
Colyer-Fergusson מופיע  Colyer-Fergusson )תו-הספר של 

בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית(. 
מצורף: דף מודפס במכונת כתיבה )אנגלית(, עם תוספת לתיאור 
פריט 194 בקטלוג של רובנס. XXIII, 191 עמ' + דפים ריקים. ]48[ 
העמוד  מספר  בכתב-יד  נוסף  להם  לוחות,   ]12[  + ציור  לוחות 
בו מוזכר הדיוקן. 25.5 ס"מ. כריכה נאה, עם הטבעות מוזהבות. 

חיתוך דפים עליון מוזהב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. 

פתיחה: $300

Below the inscription appears a dedication 
handwritten by Rubens, to Thomas Colyer-Fergusson 
(Ex-Libris of Colyer-Fergusson appears on verso of 
front binding).
Enclosed: a typewritten leaf (English) with an addition 
to the description of item no.194 in the catalogue. 
XXIII, 191 pp + blank leaves. [48] Picture plates + [12] 
plates, to which the number of the page where the portrait 
is mentioned was added by hand. 25.5 cm. Fine binding 
with gold embossing. Gilt upper edges. Good condition. 
Slight stains and damages.

Opening price: $300

166. "אוצר מנגינות עבריות-אוריינטליות" – אברהם צבי 
אידלסון – סט שלם

מנגינות  ]אוצר   Hebräisch-orientalischer Melodienschatz
ונערכו בידי אברהם צבי אידלסון  עבריות-אוריינטליות[, נאספו 
 ,Benjamin Harz הוצאת   .)Abraham Zevi Idelsohn(
לייפציג,   ,Breitkopf & Härtel הוצאת   / ירושלים-ברלין-וינה 

1914-1932. גרמנית. עשרה כרכים )סט שלם(.
מוזיקולוג   ,)1882-1938( אידלסון  צבי  אברהם  של  חייו  מפעל 
יהודי-גרמני, אתנומוזיקולוג, חזן, מלחין ומורה למוזיקה; מחבר 

מילות השיר "הבה נגילה".
יהודית  תפוצה  או  עדה  של  עבריות  למנגינות  מוקדש  כרך  כל 
אחרת: תימן, בבל, פרס ובוכרה, מרוקו, גרמניה, הסודטים, מזרח 

אירופה, ספרדים וחסידים. 
כרכים 30.5-33 ס"מ. מצב טוב. רישומי בעלות בפתחי הכרכים. 

תו-ספר. בלאי ונזקים בפינות הכריכות. 

פתיחה: $500

166. “Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies”  – 
Avraham Zevi Idelsohn – Complete Set

Hebräisch-Orientalischer Melodienschatz [Thesaurus 
of Hebrew Oriental Melodies], compiled and edited 
by Abraham Zevi Idelsohn. Jerusalem-Berlin-Vienna: 
Benjamin Harz / Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1914-
1932. German. Ten volumes (complete set).
Monumental work by Abraham Zevi Idelsohn 
(1882-1938), Jewish-German musicologist, ethno-
musicologist, cantor, composer and music teacher; 
author of the song “Hava Nagila”.
Each volume is dedicated to Jewish melodies of 
a different community: Yemen, Babel, Persia and 
Bukhara, Morocco, Germany, the Sudeten, East 
Europe, Spanish and Hasidic songs.
Volumes: 30.5-33 cm. Good condition. Ownership 
inscriptions at the beginnings of volumes. Ex-Libris. Wear 
and damages to corners of volumes.

Opening price: $500
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מגירונה  נזיקין  מסכת  של  כתב-יד   – פקסימיליה   .169
מהמאה ה-12

תלתה  ביה  בבלאה  תלמודא  מן  דנזיקין  מסכתא  בבלי,  תלמוד 
באבי דמתקריין בבא קמא, בבא מציעאה ובבא בתרא... דאיכתב 
בגירונא... בשנת ד' תתקמ"ד" )שער גם בגרמנית(. ברלין, ]1913[. 

עברית וגרמנית.
בבא מציעא ובבא בתרא,  בבא קמא,  פקסימיליה של מסכתות 
מתוך כתב-יד שנכתב בגירונה )Girona( שבספרד בשנת 1181 
)"כתב יד המבורג"(. עם הקדמה והערות מאת אליעזר )לזרוס( 

גולדשמיט. 
 491 ,]1[ ,XV .עותק מס' 3 מתוך מהדורה של 75 עותקים בלבד
בלויה  כריכה  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   51.5 גדול:  פורמט  עמ'. 
ומנותקת חלקית. כתמים וקמטים בשולי חלק מהדפים. עותק 

ספריה לשעבר.

פתיחה: $500

169. Facsimile – Manuscript of Nezikin Tractate 
from Girona, 12th Century

Babylonian Talmud, Nezikin Tractate… (Title page 
also in German). Berlin, [1913]. Hebrew and German.
Facsimile of tractate Baba Kama, Baba Metzia and 
Baba Batra, from a manuscript written in Girona, 
Spain, in 1181 (“Hamburg Manuscript”). Introduction 
and comments by Eliezer (Lazarus) Goldschmidt.
Copy no. 3 of an edition of 75 copies only. XV, [1], 491 
pp. Large format: 51.5 cm. Fair-good condition. Binding 
worn and partly detached. Stains and creases at margins of 
some of the leaves. Ex-library copy.

Opening price: $500

170. מחזור לייפציג – פקסימיליה מפוארת

מפוארת.  פקסימיליה  ליפסיא,  מחזור   /  Machsor Lipsiae
 Société pour le Commerce Intercontinental Trust הוצאת
)Vaduz, ליכטנשטיין(.  Edition Leipzig. ואדוץ  .Reg, באישור 

1964 בקירוב. כולל כרך ביאורים בעברית, אנגלית וגרמנית. 
כתב-יד  לייפציג,  מחזור  של  פקסימיליה  דפי  ושמונה  ששים 
 51 כרוכים(,  אינם  )לוחות;  דף   68  ,]2[ ה-14.  המאה  מן  מאויר 
ס"מ. נתונים בקופסה נאה. מצב טוב. פגמים בקופסה. חותמות 

ספריה.

פתיחה: $600

168. Fragments from a Babylonian Talmud and 
a Jerusalemite Talmud from the Cairo Geniza – 
Cambridge, 1896

Talmudical Fragments in the Bodleian Library, Edited, 
with Introduction, by S. Schechter and the Rev. S. 
Singer. Cambridge, 1896. Hebrew and English.
Fragments from the Babylonian Talmud, tractate 
Keritot, and the Jerusalemite Talmud, tractate 
Berachot, from the Cairo Geniza, with and introduction 
by Shneur Zalman Schechter, a leading scholar of the 
Cairo Geniza. One of the earliest publications about 
the Cairo Geniza. [1], 14 leaves; 6, [2] pp + [1] facsimile 
leaf, 37 cm. Fair-good condition. Worming. Tears and 
creases to endpapers. Several loose pages.

Opening price: $250 

168. קונטרסים מתלמוד בבלי וירושלמי מגניזת קהיר – 
קיימברידג', 1896

ברכות,  ירושלמי  ותלמוד  כריתות  בבלי  מתלמוד  קונטרסים 
בארץ  בגניזה  נמצאו  אשר  בעולם  עתיקים  היותר  יד  מכתבי 
 Talmudical Fragments in the Bodleian Library, / מצרים
 Edited, with Introduction, by S. Schechter and the Rev.

S. Singer. קיימברידג', תרנ"ה 1896. עברית ואנגלית. 
קטעים מתלמוד בבלי מסכת כריתות ומתלמוד ירושלמי מסכת 
שניאור  מאת  הקדמה  עם  הקהירית,  בגניזה  שנמצאו  ברכות, 
הראשונים  מהפרסומים  הגניזה.  חוקרי  מחשובי  שכטר,  זלמן 
דף   ]1[  + עמ'   ]2[  ,6 דף;  יד,   ,]1[ הגניזה הקהירית.  של ממצאי 
פקסימיליה, 37 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נקבי-עש. קרעים וקמטים 

בדפי הבטנה. מספר עמודים רופפים. 

פתיחה: $250
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ליב  אריה  באוסף  הספרים  רשימת   – משה  קהלת   .172
פרידלנד – סט. פטרסבורג – 1893-1895

ליב  אריה  משה,  "קהלת   ;Bibliotheca Friedlandiana
וכתבי-יד  נדפסים  העברים,  הספרים  כל  רשימת  פרידלאנד, 
של  האזיאטי  מוזעאום  באוצר  באספת-פרידלאנד  הנמצאים 
האקאדעמיא למדעים בס"ט פטרבורג... ערוכה בסדר א"ב", מאת 
פטרסבורג,  סט.  וראבינאוויטץ,  בעהרמאן  דפוס  ווינער.  שמואל 

1893-1895. שתי חוברות ראשונות )מתוך ארבע(, כרוכות יחד. 
ביבליוגרפית של הספרים העבריים הנמצאים במוזיאון  רשימה 
האסיאתי של האקדמיה למדעים בסט. פטרבורג )ספריית אריה 
 ,)1893( א'  אות  ערכי  יחד:  כרוכות  חוברות  שתי  פרידלנד(.  ליב 

ערכי אות ב' )1895(.
שתי חוברות )כולל שערי המעטפת(: ]1[ דף, ]2[, IV, 126, ]4[ עמ', 
]1[ דף; ]1[ דף, II ,XII, ]3[, 128-223, ]2[ עמ', ]1[ דף. כרך 27 ס"מ. 
וחותמות  חתימות  קרעים.  מספר  וקמטים.  כתמים  טוב.  מצב 

ורישומים בעפרון. פגמים בכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

171. קטלוגים של כתבי-יד עבריים בספריות הלאומיות 
בוינה ובפריז

 Die handschriftlichen hebraeischen Werke der k.k. .1-2
 Albrecht Kraft בעריכת   :2 חלק   .Hofbibliothek zu Wien
 Dr. J. בעריכת   :3 חלק   .1847 וינה,   –  und Simon deutsch

Goldenthal – וינה, 1851. גרמנית.
קטלוגים של אוסף כתבי היד העבריים המצוי בספריה הלאומית 
של וינה. שני החלקים כרוכים יחד, עם מפתחות. VIII, 190, ]6[ עמ' 
+ ]1[ לוח מקופל; ]5[, 91, ]5[ עמ', 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים, 

בעיקר בחלק השני. עותק ספריה לשעבר. 
 Manuscrits Orientaux, Catalogues des manuscrits  .3
 .Hébreux et Samaritains de la Bibliothéque Impériale

]פריז, 1866[. צרפתית. 
הלאומית  בספריה  והשומרוניים  העבריים  היד  כתבי  קטלוג 
הצרפתית. VIII, 260, ]2[ עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים 

בדפים הראשונים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

171. Catalogues of Hebrew Manuscripts in the 
National Libraries of Vienna and Paris

1-2. Die handschriftlichen hebraeischen Werke der 
k.k. Hofbibliothek zu Wien. Part 2: edited by Albrecht 
Kraft und Simon Deutsch – Vienna, 1847. Part 3: 
edited by Dr. J. Goldenthal – Vienna, 1851. German.
Catalogues of the collection of Hebrew manuscripts in 
the National Library of Vienna. Both parts are bound 
together, with indices. VIII, 190, [6] pp + [1] folded plate; 
[5], 91, [5] pp, 27 cm. Good condition. Stains, mainly to 
second part. Ex-library copy.
3. Manuscrits Orientaux, Catalogues des manuscrits 
Hébreux et Samaritains de la Bibliothéque Impériale. 
Paris, 1866. French. 
Catalogue of Hebrew and Samaritan manuscripts in 
the French Naitonal Library. VIII, 260, [2] pp, 30.5 cm. 
Good condition. Stains. Tears to first leaves. Ex-library copy.

Opening price: $250 

170. Machsor Lipsiae – Exquisite Facsimile

Machzor Lipsiae / Machzor Leipzig, exquisite 
facsimile. Vaduz, Lichtenstein: published by Société 
pour le Commerce Intercontinental Trust Reg., 
approved by Edition Leipzig. Ca. 1964. With volume 
of commentaries in Hebrew, English and German. 
Sixty-eight facsimile leaves of Machzor Leipzig, an 
illuminated manuscript from the 14th century. [2], 68 
leaves (plates; not bound), 51 cm. In a fine case. Good 
condition. Damages to case. Library ink stamps.

Opening price: $600
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174. Catalogue of Books – “Hevrat Mefitzei 
Haskala” – St. Petersburg, 1913

Katalogen far folks-un-kinder-biblioteken, fun idishe 
un hebreishe bikher. Published by “Hevrat Mefitzei 
Haskala” (Society for promotion of culture among 
Jews of Russia), St. Petersburg, 1913. Yiddish, Hebrew 
and Russian.
Catalogue of Hebrew and Yiddish books, for adults 
and children, with prices. 50, [3] pp, 22 cm. Fair-good 
condition. Detached binding. Creases at corners. Tears at 
cover margins and spine.

Opening price: $300

173. Collection of Catalogues of Bookstores in 
East Europe

Ten catalogues of bookstores:
1. Catalogue of Rozenkrants and Shriftzettser printing 
press. Vilnius, 1893.
2-6. Five catalogues, Ya’akov (Ben HaRav Menachem 
Mendel Hacohen) Ginsburg bookstore. Warsaw, 
Pioterkow and Bobruisk, 1892-1911.
7. Catalogue of Shlomo Sreberk bookstore. Vilnius, 
1905.
8-9. Two catalogues, Aharon Faust. Krakow, 1912 [one 
catalogue is not dated].
10. Catalogue of Rabbi Shmuel Zvi Weltsmann 
bookstore. Kalisz, 1933.
Size and condition vary. Some in fair condition. Ex-library 
copies.

Opening price: $300

סט.   – השכלה"  מפיצי  "חברת  של  ספרים  קטלוג   .174
פטרבורג, 1913

פון  פאלקס-און-קינדער-ביבליאטעקען,  פאר  קאטאלאגען 
יודישע און העברעאישע ביכער. הוצאת "חברת מפיצי השכלה", 

סט. פטרבורג, 1913. יידיש, עברית ורוסית. 
קטלוג ספרים עבריים ויידיים, למבוגרים ולילדים, עם מחיריהם. 
50, ]3[ עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. עטיפה מנותקת. קמטים 

בפינות. קרעים בשולי העטיפה ובשדרה. 

פתיחה: $300

172. Kehilat Moshe – List of Books in the 
Collection of Aryeh Leib Friedland – St. Peresburg 
– 1893-1895

Bibliotheca Friedlandiana; “Kehilat Moshe, Aryeh 
Leib Friedland, bibliographical listing of the Hebrew 
books at the St. Petersburg Asiatic Museum of the 
Academy of Sciences (Aryeh Leib Friedland’s library), 
in alphabetical order” (Hebrew), by Shmuel Weiner. 
St. Petersburg: Berman and Rabinovitz, 1893-1895. 
Two first booklets (out of four) bound together.
Bibliographical listing of Hebrew books in the Asiatic 
Museum of the Academy of Sciences in St. Petersburg 
(Aryeh Leib Friedland library). Two booklets bound 
together; books listed under the letter (1893) א, books 
listed under the letter (1895) ב.
Two booklets (including wrappers): [1] leaf, [2], IV, 126, [4] 
pp, [1] leaf; [1] leaf, XII, II, [3], 128-223, [2] pp, [1] leaf. 
Volume 27 cm. Good condition. Stains and creases. Several 
tears. Signatures, ink-stamps and inscriptions in pencil. 
Damages to binding. Ex-library copy.

Opening price: $250

במזרח  לספרים  בתי-מסחר  של  קטלוגים  לקט   .173
אירופה

עשרה קטלוגים של בתי-מסחר לספרים:
1. קטלוג בית הדפוס של ראזענקראנץ ושריפטזעטצער ]רוזנקרנץ 

ושריפטֶזֶצר[. וילנה, 1893. 
)בן  יעקב  של  הספרים  מסחר  בית  קטלוגים,  חמישה   .2-6
הרב מנחם מנדל הכהן( גינזבורג. ורשה, פיוטרקוב ובוברויסק, 

 .1892-1911
]ְׁשֶרֶּבְרק[.  בית מסחר הספרים של שלמה שרעבערק  7. קטלוג 

וילנה, 1905. 
8-9. שני קטלוגים, בית מסחר הספרים של אהרן פויסט. קראקא, 

1912 ]אחד אינו מתוארך[.
10. קטלוג בית מסחר הספרים של רבי שמואל צבי וועלטסמאן. 

קאליש, 1933.
גודל ומצב משתנים. חלקם במצב בינוני. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

174
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 – מאויר  משחק  לוח   – לארץ"  השבטים  "כניסת   .176
ורשה, שנות ה-20

לוין- האחים  ]הוצאת  לארץ"  השבטים  "כניסת  המשחק  לוח 
אפשטיין ושות', ורשה, שנות ה-20[. ]צייר: א. רשל[. 

 54X54 השבטים.  שנים-עשר  סמלי  במרכזו  מאויר.  משחק  לוח 
ס"מ בקירוב, מקופל. מצב טוב. כתמים. קרעים וקילופים.

קטלוג  ברלוי".  מר  של  מחנותו  משחקים  בארץ,  "טיול  ראה: 
תערוכה במוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, 1999. עמ' 59. 

פתיחה: $1000

176. “The Tribes Enter Israel” – Illustrated Game 
Board – Warsaw, 1920s

“The Tribes Enter Israel” game board. [Published by 
Lewine-Epstein & Co, Warsaw, 1920s]. [Drawn by: A. 
Rashal].
Illustrated game board. In the center – emblems of 
the Twelve Tribes. Approx. 54X54 cm, folded. Good 
condition. Stains. Tears and peelings.
See: A Trip Across the Country, Games from Mr. 
Barlevy’s Store. Exhibition catalogue, Eretz Israel 
Museum, Tel-Aviv, 1999. p. 59.

Opening price: $1000

175. “Chad Gadya” – Illustrated Game Board – 
Warsaw, 1920s

“Chad Gadya” game board. [Published by Lewine-
Epstein Bros. & Co., Warsaw, early 1920s]. Written and 
drawn by: A. Rashal.
Fine game board, with colorful illustrations for “Chad 
Gadya”. One hundred colorful circles on the board, 
numbered from one to one hundred; “each and 
every player aspires to precede the others and bring 
his lamb to 100”. Approx. 54.5X54.5 cm, folded. Good 
condition. Stains. Some tears and peelings.
See: A Trip Across the Country, Games from Mr. 
Barlevy’s Store. Exhibition catalogue, Eretz Israel 
Museum, Tel-Aviv, 1999. p. 58.

Opening price: $1000

175. "חד גדיא" – לוח משחק מאויר – ורשה, שנות ה-20

ושות',  לוין-אפשטיין  ]הוצאת האחים  גדיא".  "חד  לוח המשחק 
ורשה, ראשית שנות ה-20[. חבר וצייר: א. רשל. 

הלוח  על  ל"חד-גדיא".  צבעוניים  איורים  עם  נאה  משחק  לוח 
מאה עיגולים צבעוניים, ממוספרים מאחת עד מאה; "כל משחק 
גדיו אל  ולהעביר ראשון את  ומשחק שואף להקדים את חבריו 
מספר מאה". 54.5X54.5 ס"מ בקירוב, מקופל. מצב טוב. כתמים. 

קרעים קלים וקילופים.
קטלוג  ברלוי".  מר  של  מחנותו  משחקים  בארץ,  "טיול  ראה: 

תערוכה במוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, 1999. עמ' 58. 

פתיחה: $1000

Children's Books and Gamesספרי ילדים ומשחקים
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179. אליהו הנביא – מאיר גור-אריה – ירושלים, 1925

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ִסֵּפר לתינוקות יחיאל היילפרין, צייר מ. גור-אריה, 
בסדרה  רביעית  חוברת  אנגל.  יואל  מאת  ]תוי-נגינה[  מוסיקה 
הוצאת  היילפרין.  יחיאל  בעריכת  לתינוקות"  "ספורים-ציורים 

"ַהִּגָּנה", ירושלים, תרפ"ה ]1925[.
]14[ עמ', 20X27.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמט בפינה השמאלית 
פגמים  העטיפה.  בשולי  חלודה  כתמי  הדפים.  של  התחתונה 

קלים. 

פתיחה: $1000

179. “Eliyahu HaNavi” – Meir Gur-Aryeh – 
Jerusalem, 1925

“Eliyahu HaNavi”, stories for infants by Yechiel 
Heilperin, illustrated by M. Gur-Aryeh, Music [sheet 
music] by Yoel Engel. Fourth booklet in the series 
“Sipurim-Tziyurim LeTinokot [Stories-Paintings for 
Infants], edited by Yechiel Heilperin. Jerusalem: 
“Haginah”, [1925].
[14] pp, approx. 20X27.5 cm. Good condition. Crease at 
lower left corner of leaves. Foxing at margins of cover, 
slight damages.

Opening price: $1000

178. יש לי צמד פרים – ירושלים, 1925
]פאלק[  פ.  ע"פ  עממי  פזמון  לפי  מסופר  פרים.  צמד  לי  יש 
בסדרה  ראשונה  חוברת  מוצלמכר.  ]משה[  מ.  צייר  היילפרין, 
הוצאת  היילפרין.  יחיאל  בעריכת  לתינוקות"  "ספורים-ציורים 

"ַהִּגָּנה", ירושלים, ]תרפ"ה[.
בשולי  קמטים  מעט  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   27X20 עמ',   ]20[

הדפים. מעט כתמים. עטיפה רופפת, עם קרעים וכתמים. 

פתיחה: $500

178. “Yesh Li Tsemed Parim” – Jerusalem, 1925

Yesh Li Tsemed Parim [I have a pair of bulls]. Based on 
a folk song according to F. [Falk] Heilperin, illustrated 
by M. [Moshe] Mutzelmacher. First booklet in the 
series “Sipurim-Tziyurim LeTinokot [Stories-Paintings 
for Infants] edited by Yehiel Heilperin. Jerusalem: 
“Hagina”, 1925.
[20] pp, 27X20 cm. Good-fair condition. Some creases at 
margins of leaves. Some stains. Loose cover, stained and 
torn.

Opening price: $500

.

177. אלף בית – זאב רבן ולוין קיפניס - ברלין, 1923

קיפניס,  לוין  מאת  החרוזים  רבן,  זאב  מאת  הציורים  בית,  אלף 
 ]32[  .]1923[ תרפ"ג  ברלין,  "הספר",  הוצאת  בצלאל-ירושלים. 
ופגמים  כתמים  מעט  עם  טוב,  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   25 עמ', 
כריכה  השני.  בעמוד  בעט  רישום  מהכריכה.  מנותק  קלים. 

מנותקת, עם פגמים וקרעים בשדרה. 

פתיחה: $300

177. Aleph-Beth – Ze’ev Raban and Levin Kipniss 
– Berlin, 1923

Aleph-Beth, illustrations by Ze’ev Raban, verses by 
Levin Kipniss, Bezalel-Jerusalem. Berlin: “HaSefer”, 
1923. [32] pp, 25 cm. Body of book in good condition, 
with slight stains and damages. Detached from cover. 
Inscription in pen on second page. Detached cover, 
damages and tears to spine.

Opening price: $300

177
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181. נחום גוטמן – חמישה ספרים – מהדורות ראשונות

חמישה ספרי ילדים מאוירים בידי נחום גוטמן: 
· בארץ לובנגולו מלך זולו, מסע הרפתקאות באפריקה, מסופר 
ומצויר על ידי נחום גוטמן. הוצאת "דבר", תל אביב, ת"ש )1939(. 
מהדורה ראשונה. ספרו הראשון של נחום גוטמן אותו הוא צייר 

וכתב. 
נחום  ידי  על  ומציר  מספר  תכלת,  שכלו  חמור  הרפתקאות   ·
גוטמן. הוצאת "הקבוץ הארצי, השומר הצעיר", "ספרית פועלים", 

]תש"ד 1944[. מהדורה ראשונה. 
גוטמן.  נחום  מאת  הגדול,  החפש  או,  הארגזים,  תעלומת   ·
"ספריה  עובד",  "עם  הוצאת  המחבר".  ידי  מעשה  "הציורים 

לנוער", תל-אביב תש"ו ]1946[. מהדורה ראשונה. 
· שירים ופזמונות לילדים, ח.נ. ביאליק. הוצאת "דביר", תל-אביב 

תרצ"ג )1933(. 
נ.  בידי  מצוירים  פינקרפלד,  אנדה  בידי  כתובים  ילדים,  שירי   ·

גוטמן. הוצאת "אילה" ע"י "דביר", תל-אביב תרצ"ה )1935(. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

181. Nachum Gutman – Five Books – First Editions

Five children’s books illustrated by Nachum Gutman:

· BeEretz Lovengulu Melech Zulu, written and 
illustrated by Nachum Gutman. Tel-Aviv: “Davar”, 
1939. First edition. First book written and illustrated 
by Nachum Gutman.

· Harpatka’ot Chamor Shekulo Techelet, written and 
illustrated by Nachum Gutman. “Hakibutz Ha’artzi, 
HaShomer HaTza’ir”, “Sifriyat Po’alim”, 1944. First 
edition.

· Ta’alumat HaArgazim, or HaChofesh HaGadol, by 
Nachum Gutman. Illustrated by the author. Tel-Aviv: 
“Am Oved”, “Sifriya LaNo’ar”, 1946. First edition.

· Shirim Upizmonot LeYeladim, H.N. Bialik. Tel-Aviv: 
“Dvir”, 1933.

· Shirei Yeladim, by Anda Pinkerfeld, illustrated by N. 
Gutman. Tel-Aviv: “Ayala” by “Dvir”, 1935.
Size and condition vary.

Opening price: $500

180. “Haverenu” – Bulletin of “Tachkemoni” 
School – Jerusalem, 1922-1931

Haverenu, bulletin for students, published by 
“Tachkemoni” school students, Jerusalem. 1922-1931.
Volume containing approx. 74 issues, published by 
students of the “Tachkemoni” school in Jerusalem. 
The school was founded in 1909 on HaRav Kook Street, 
initiated by religious intellectuals who believed that 
their children should study traditional values as well 
as modern science and Zionist ideas. 
Volume, 26.5 cm. Good condition. Chopped margins in 
some issues. Ownership and library ink-stamps.

Opening price: $250

ירושלים,   – "תחכמוני"  תלמידי  עתון   – "חברנו"   .180
1922-1931

ביה"ס  תלמידי  ע"י  יוצא  התלמידים,  לעניני  עתון  חברנו, 
"תחכמוני". ירושלים, תרפ"ב-תרצ"א ]1922-1931[.

גליונות, שהוציאו תלמידי בית הספר "תחכמוני"  כרך ובו כ-74 
קוק,  הרב  ברחוב   1909 בשנת  הוקם  הספר  בית  בירושלים. 
לבניהם  להקנות  ביקשו  אשר  דתיים,  משכילים  של  ביוזמתם 
"תורה עם דרך ארץ", ערכי מסורת בשילוב מדע מודרני ורעיונות 

ציוניים. 
קצוצים.  שוליים  מהגליונות  בחלק  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 כרך 

חותמות בעלים וספריה. 

פתיחה: $250

180181
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183. "אבא שלי" – סיפור מתקופת מלחמת העולם השניה

אבא שלי, מאת אלישבע כהן. צירה: איזה. הוצאת אל. כהן, תל-
אביב, ]אמצע שנות ה-40 בקירוב[. 

סיפור על הילד ֵעִלי ועל אביו, המשרת כחייל בחיל התעופה של 
הצבא הבריטי במצרים, בזמן מלחמת העולם השניה, עם איורים 

נאים.
15.5X23 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה ובדפים הראשונים 

והאחרונים. 
אינו מופיע ב-Worldcat ובקטלוג הספריה הלאומית. 

פתיחה: $250

183. “Aba Sheli” – Story of the Second World 
War Period

Aba Sheli [My Father], by Elisheva Cohen. Illustrations: 
Iza. Tel-Aviv: Al. Cohen, [ca. mid 1940s]. Hebrew.
A story about a child named Eli and his father who 
served in the British Royal Air Force in Egypt during 
World War II, with fine illustrations. 
15.5X23 cm. Good condition. Stains on cover and on first 
and last leaves.
Not listed in OCLC. Not in the NLI.

Opening price: $250

182. ארבעה לוחות משחק – מפות ארץ ישראל – בנימין 
ברלוי

ארבעה לוחות משחק. ]שנות ה-30-50[. 
1. לוח המשחק "טיול בארץ" )תכנון המפה: זאב וילנאי(. הוצאת 

בנימין ברלוי, ליטוגרפיה ששון, רח' התחנה, יפו, ]1936[.
2. לוח המשחק "טיול בארץ". הוצאת בנימין ברלוי, "ליטו. אופזט 

בע"מ", תל-אביב, ]שלהי שנות ה-50[. 
3. לוח המשחק "מלחמתנו" - מפה מאוירת עם ציור חייל. הוצאת 

בנימין ברלוי, דפוס ליטוגרפי "אביבה", תל-אביב, ]שנות ה-50[.
4. לוח משחק צבעוני עם איור מפת ארץ ישראל וסביבה סמלי 
ושמות ערים שונות בארץ, ]שנות ה-50[. ללא שם מו"ל או מדפיס. 

גודל ומצב משתנים. כתמים ופגמים בחלק מן הלוחות. 

פתיחה: $800

182. Four Game Boards – Maps of Eretz Israel – 
Binyamin Barlevi

Four game boards. [1930s-50s].
1. “Tiyul BaAretz” (map: Ze’ev Vilani), produced by 
Binyamin Barlevi, Lithograph Sasson, Hatachana, 
Jaffa. [1936].
2. “Tiyul BaAretz”. Produced by Binyamin Barlevi, 
“Lito. Offset Ltd”, Tel-Aviv, [late 1950s].
3. “Milchamteinu” – illustrated map with a drawing 
of a soldier. Produced by Binyamin Barlevi, “Aviva” 
lithographic printing press, Tel-Aviv, [1950s].
4. Colorful game board with illustration of a map of 
Eretz Israel surrounded by names and emblems of 
different towns in the country, [1950s]. No publisher’s 
name, no printer’s name.
Size and condition vary. Stains and damages to some of 
the boards.

Opening price: $800
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185. ארבעה ספרי ילדים מאוירים

איזה.  ציורים:  קיפניס,  לוין  שירים:  האור.  חג   .1
הספר  ה-40[.  ]שנות  תל-אביב,  רודין,  הוצאת 
מעוצב בצורת סביבון; עם איורים צבעוניים בדפוס 

ליטוגרפי. אינו בספריה הלאומית. 
2. ְּפָרַחי ְצָמַחי. השירים: לוין קיפניס, הציורים: ברוך 
איורים  עם   .1950 תל-אביב,  נייַדט,  הוצאת  אּור. 
צבעוניים בדפוס ליטוגרפי. אינו בספריה הלאומית. 
3. אוץ רוץ חמורי! צייר: דוד גיֶלרט. הפצה: חביבי, 
תל-אביב, נדפס בירושלים, ]1950 בקירוב[. איורים 
צבעוניים )דפוס אופסט(. אינו בספריה הלאומית. 

]האחים[  לפי  מעובדים  ספורים,  ועוד  המתנות   .4
ברלוי,  ב.  הוצאת  ברלוי[.  בנימין  ]המתרגם:  גרים. 
איורים  עם  גדול,  פורמט   .]1956[ תל-אביב, 
צבעוניים בדפוס ליטוגרפי )מאת אריה מוסקוביץ(. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

185. Four Illustrated Children’s Books

1. Chag HaOr. Poems: Levin Kipnis, illustrations: Iza. 
Tel-Aviv: Rodin, [1940s]. The book is designed as a 
Dreidle; illustrations in color in lithographic printing. 
Not in NLI.
2. Prachai Tzemachai. Poems: Levin Kipnis, illustrations: 
Baruch Ur. Tel-Aviv: Naidat, 1950. Illustrations in color 
in lithographic printing. Not in NLI.
3. Utz, Rutz, Chamori! Drawn by: David Gilart. 
Distribution: Havivi, Tel-Aviv, printed in Jerusalem, 
[ca.1950]. Colorful illustrations (offset printing). Not 
in NLI.
4. Hamatanot veod Sipurim, adapted from (Brothers) 
Grimm. [Translator: Binyamin Barlevi]. Tel-Aviv: B. 
Barlevi, [1956]. Large format, with colorful illustrations 
in lithographic printing (by Aryeh Moskovich).
Sizes and conditions vary. Overall good condition.

Opening price: $500

184. Three Children’s Books with Illustrations by 
David Gilboa

1. “Cinderella, theater for children in four acts”. “Gal-
An” Publishing. Pop-up book – illustrated pop-up 
parts on each leaf accompany the text. [8] pp, 15 cm. 
Good condition. Stains and some tears. Not in NLI.
2. Kipa Aduma BeTmuna. Story by I. Ben-Zakai. 
Gilboa-Anavi publishing, [ca. 1950]. On one of the 
leaves – moveable parts. [8] pp, 23.5X16.5 cm. Good 
condition. Stains, adhesive tape, slight tears, tears at spine 
(binding partly detached).
3. HaZamzeman HaTardan. Edited by Ben-Zakai. 
Nizanim Publishing, [1950s]. [8] leaves, 24.5X17 cm. 
Good condition. Dampstaining and damages to binding. 

Opening price: $400

184. שלושה ספרי ילדים עם איורים מאת דוד גלבוע

1. סינדרלה לכלוכית, תיאטרון לילדים בארבע מערכות. הוצאת 
"גל-ען". ספר פופ-אפ – בכל מפתח עמודים מתרוממים חלקים 
טוב.  מצב  ס"מ.   15 עמ',   ]8[ הטקסט.  את  המלווים  מאוירים 

כתמים ומספר קרעים. אינו מופיע באוסף הספריה הלאומית. 
י. בן-זכאי. הוצאת גלבוע- 2. כפה אדומה בתמונוע. מספר ע"י 
מתנועעים  חלקים  כולל  הדפים  אחד  בקירוב[.   1950[ ענבי, 
כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5X16.5 דף,   ]8[ להזזה.  הניתנים 
)הכריכה  בשדרה  קרעים  קלים,  קרעים  בנייר-דבק,  חיזוקים 

מנותקת חלקית(.
]שנות  נצנים,  הוצאת  בן-זכאי.  ע"י  מעבד  הטרדן.  3. הזמזמן 
ופגמים  רטיבות  טוב. כתמי  דף, 24.5X17 ס"מ. מצב   ]8[ ה-50[. 

בכריכה. 

פתיחה: $400
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187. Lev Dickstein – Nine Booklets – Linocuts

Nine children’s booklets with illustrations by Lev 
Dickstein (linocuts), Tel-Aviv, [1940s]. Not in NLI.
1. Dan HaTzayar ve Hakibutz, by Eliezer Berger and 
Lev Dickstein. “Rodin” Publishing.
2. Dan HaTzayar ve Haofot, by Eliezer Berger and Lev 
Dickstein, “Rodin” Publishing.
3. Yonatan HaSapan, illustrations: Lev Dickstein, 
verses: A.S. Amiel. A. Lichtenstein Publishing.
4. Ma’ase BeNira…, illustrations: Lev Dickstein, verses: 
A.S. Amiel. A. Lichtenstein Publishing.
5. Ram “Kol Bo”, illustrations: Lev Dickstein, verse: 
A.S. Amiel. A. Lichtenstein Publishing.
6. HaAchot HaAduma, illustrations: Lev Dickstein, 
verses: A.S. Amiel. A. Lichtenstein Publishing.
7. Gan Hayot, illustrations by Lev Dickstein. Stories 
adapted by: S. Melzer.
8. Tzayer veSaper Li, illustrations by Lev Dickstein, 
stories adapted by: S. Melzer.
9. Sefer Hatziyurim, selected storied in pictures.
Size and condition vary. 6-12 leaves in each booklet. Overall 
good condition.

Opening price: $1300 

187. לב דיקשטיין – תשעה ספרונים – הדפסי לינוליאום 

)הדפסי  דיקשטיין  לב  מאת  איורים  עם  ספרי-ילדים  תשעה 
באוסף  נמצאים  אינם  ה-40[.  ]שנות  אביב,  תל  לינוליאום(. 

הספריה הלאומית.
הוצאת  דיקשטין.  ולב  ברגר  אליעזר  מאת  והקבוץ,  הציר  דן   .1

"רודין".
הוצאת  דיקשטין,  ולב  ברגר  אליעזר  והעופות, מאת  הציר  דן   .2

"רודין".
עמיאל.  א"ש  החרוזים:  דיקשטין,  לב  הציורים:  הספן,  יונתן   .3

הוצאת א. ליכטנשטיין. 
4. מעשה בנירה... הציורים: לב דיקשטין, החרוזים: א"ש עמיאל. 

הוצאת א. ליכטנשטיין. 
עמיאל.  א"ש  החרוזים:  דיקשטין,  לב  הציורים:  "כל-בו",  רם   .5

הוצאת א. ליכטנשטיין.
6. האחות האדומה, הציורים: לב דיקשטין, החרוזים: א"ש עמיאל. 

הוצאת א. ליכטנשטיין. 
7. גן חיות, ציורים מאת ל. דיקשטיין, ספורים מאת ש. מלצר.

8. צייר וספר לי, ציורים מאת ל. דיקשטין, ספורים מעובדים ע"י 
ש. מלצר.

9. ספר הציורים, ספורים נבחרים בתמונות. 
גודל ומצב משתנים. 6-12 דף בכל חוברת. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1300

186. ארבעה ספרי ילדים מאוירים

1. צבעים, דפים ללמוד, מאת י. א. ]יחיאל אהרן[ אלדמע, הציורים: 
איזה. דפוס שושני, תל-אביב, ]1940 בקירוב[. 

ב. ברלוי,  ירפאל, צירה: איזה. הוצאת  ַּפְלמֹון. כתב: ס.  ַלְחמֹון   .2
תל-אביב, ]שנות ה-50[. 

איזה.  צירה:  ירפאל,  ס.  כתב:  הירֹק.  הננס  ִּתיִקי-ּתֹוק-ּתֹוק   .3
הוצאת ב. ברלוי, תל-אביב, ]שנות ה-50[. 

ירפאל,  ס.  כתב:  הננס.  והסנדלר  הסנדלר  הפלאים,  שבולת   .4
צירה: איזה. ה וצאת ב. ברלוי, תל-אביב, ]שנות ה-50[. 

גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400

186. Four Illustrated Children’s Books

1. Tzeva’im, Dapim Lelimud [Colors, sheets for study], 
by Y.A. [Yehiel Aharon] Aldema, illustrations: Iza. 
Shoshany Printing Press, Tel-Aviv, [ca.1940].
2. Lachmon Palmon. Composed by: S. Irphal. 
Illustration: Iza. Tel-Aviv: B. Barlevi, 1950s.
3. Tiki-Tok-Tok HaNanas HaYarok. Composed by: S. 
Irphal. Illustrations: Iza. Tel-Aviv: B. Barlevi, [1950s].
4. Shibolet HaPela’im, HaSandalr veHaSandlar 
HaNanas. Composed by: S. Irphal. Illustrations: Iza. 
Tel-Aviv: B. Barlevi, [1950s].
Size varies. Overall good condition.

Opening price: $400
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189. Three Children’s Books with Poems and 
Sheet Music

1. Baruch Ata Befi Hataf, Yalkut Berkot Hanehenim. 
Drawings and text: Ze’ev Lipman. Published by Tzabar 
Ltd, Levine-Epstein Printing Press, Tel-Aviv, [1956?]. 
Without sheet music.
2. Kach Yashir Olam Tza’ir. Drawings by Erpad Eisinger, 
songs by Leah Goldberg and Kaete Ya’akov, composed 
by Kaete Ya’akov. Sifrei Tzabar Ltd. Publishing, Levine-
Epstein printing press, [1950s].
3. “Twelve Musical Notes for Israeli Children, first 
steps in music”, by Miriam Zilberman. Illustrations: Iza 
Hershkovitz. Published by the center for education 
and center for culture of the Histadrut, 1948.
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $300

188. Fifteen Children’s Books

1-2. Beitzat Pele Shekazot. Rhymed story for infants, 
by Shlomo Skolsky. Tel-Aviv: Aryeh, [1950s]. Two parts 
(two volumes).
3. Heye Yeled Tov, told by A. Harris, drawn by L. Av 
Even. Tel-Aviv: B. Barlevi, [ca. 1942].
4. Gad-Gamad veHapitriya – rhymed story, Anda 
Pinkerfeld. Eshkol publishing, Haifa, [1940s]. 
Illustrations in color by Lev Dickstein.
5-6. Two sheets for cutting, “Hava Nigzor” (soldiers 
and vehicles)
7-12. Six coloring booklets.
13-15. “HaTayas Hakatan” booklet and two binders 
with short booklets for children (illustrations in color).
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $400

189. שלושה ספרי ילדים עם שירים ותוי נגינה

1. ברוך אתה בפי הטף, ילקוט ברכות הנהנים. הציורים והכתב: 
תל- אפשטין,  לוין  דפוס  בע"מ,  צבר  ספרי  הוצאת  ליפמן.  זאב 

אביב, ]1956?[. ללא תוי-נגינה.
2. כך ישיר עולם צעיר. "השירים לציוריו של ארפד איזינגר נכתבו 
את  שחברה  היא  יעקב  וקטה  יעקב  וקטה  גולדברג  לאה  בידי 
המנגינות לשירים". הוצאת ספרי צבר בע"מ, דפוס לוין אפשטין, 

]שנות ה-50[. 
במוסיקה,  ראשונים  צעדים  ישראל,  לילדי  תוים  עשר  שנים   .3
המרכז  הוצאת  הרשקוביץ.  איזה  צירה:  זילברמן.  מרים  מאת 
לחנוך והמרכז לתרבות של הסתדרות העובדים הכללית, תש"ח 

 .]1948[
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

188. חמישה-עשר ספרי ילדים מאוירים

1-2. ביצת פלא שכזאת, ספור בחרוזים לפעוטים, מאת שלמה 
חלקים  שני  ה-50[.  ]שנות  אביב,  תל  אריה,  הוצאת  סקולסקי. 

)בשני כרכים(. 
3. היה ילד טוב, סיפר א' הריס, צייר ל. עב אבן. הוצאת ב. ברלוי, 

תל-אביב, ]1942 בקירוב[. 
4. גד-גמד והפטריה – ספור בחרוזים, אנדה פינקרפלד. הוצאת 
אשכול, חיפה, ]שנות ה-40[. איורים צבעוניים מאת לב דיקשטיין.

5-6. שני לוחות גזירה "הבה נגזור" )חיילים וכלי תחבורה(
7-12. שש חוברות צביעה. 

13-15. חוברת "הטיס הקטן" ושני אוגדני חוברות עם ספרונים 
קצרים לילדים )עם איורים צבעוניים(. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400
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191. Passover Haggadah – Socialist Version, 
Poland, 1919

Haggadah shel Pesach mit a sotsyalishtishn nosach. 
(Yiddish: Passover Haggadah - socialist version). 
Published by “der sotzyaldemokrat”, Binyamin 
Gaytzelham printing press, Podgórze, 1919. Yiddish.
Parody in Yiddish about the Passover Haggadah, with 
a socialist interpretation. The characters are from a 
Jewish Shtetl: R’ Shmuel owns a factory, R’ Meir is a 
banker, R’ Zerach is a moneylender, and R’ Tudris is a 
Rabbi. They discuss socialist matters thus interpreting 
the story of Passover and the Exodus from Egypt. It 
is written that the Haggadah was first published in 
Krakow in 1900 by the “Bund”; an additional edition 
was published in the United States in 1910; this is one 
of the earliest non-traditional Haggadot printed. 23 
pp, 16.5 cm. Very good condition.

Opening price: $300

192. סדר פסח )הגדה( לחיילים הבריטים בהודו, 1918

 Order of Service for Passover (Haggada), Issued by the
Jewish War Services Committee for India. כלכתה, הודו, 

1918. אנגלית.
בהקדמה נכתבו דברי עידוד וחיזוק לחיילים היהודיים המקיימים 
של  ארעיותם  בין  המשווים  ממשפחותיהם,  רחוק  הסדר  את 
ממצרים.  בצאתם  ישראל  בני  של  לארעיותם  בהודו  החיילים 
שער-מעטפת, 48 עמ', 18 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
נקבי עש מזעריים. בלאי וקרעים בעטיפה ובשולי מספר דפים. 

העטיפה והקונטרסים רופפים. 

פתיחה: $500

190. Passover Haggadah – Paris, 1925 – 
Illustrations

Haggada de Pessah, Passover Haggadah. Paris: 
Edition Les Textes Sacres, 1925. Hebrew and French. 
Translation to French by Edmond Fleg.
Haggadah with translation to French. Original text 
and translation - page facing page. Four illustrations 
in color (prints colored by hand), created by Janine 
Aghion. Copy no. 421 from an edition of 1500 
numbered copies printed on fine paper. [78] pp + [4] 
illustration plates. 27 cm. Bound from left to right. Good 
condition. Front wrapper and following page are torn 
and restored. Back wrapper is missing. Fine binding with 
leather spine.

Opening price: $250 

191. הגדה בנוסח סוציאליסטי – פולין, 1919

"דער  הוצאת  נוסח.  סאציאליסטישען  א  מיט  פסח,  של  הגדה 
פאדגורזש  גייצהאלם,  בנימין  דפוס  סָאציאלדעמָאקראט", 

)פודגורזה, Podgórze(, 1919. יידיש. 
יידית על ההגדה של פסח, עם פרשנות סוציאליסטית.  פרודיה 
הדמויות לקוחות מעולם העיירה היהודית: ר' שמואל הוא בעל 
בית חרושת, ר' מאיר בנקאי, ר' זרח מלווה בריבית ור' – טודריס 
סוציאליסטיות  סוגיות  הן  מתמודדים  הם  עמן  הסוגיות  רב. 
ויציאת מצרים. על פי הכתוב,  וכך גם הפרשנות לסיפור הפסח 
ע"י ה"בונד"   1900 אור לראשונה בקרקוב בשנת  ההגדה ראתה 
מן   ;1910 בשנת  הברית  בארצות  אור  ראתה  נוספת  מהדורה 
 16.5 עמ',   23 שנדפסו.  המוקדמות  מסורתיות"  ה"לא  ההגדות 

ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $300

190. הגדה של פסח – פריז, 1925 – איורים

 Edition הוצאת  פסח.  של  הגדה  סדר   ,Haggada de Pessah
התרגום  וצרפתית.  עברית   .1925 פריז   ,Les Textes Sacres

.Edmond Fleg הצרפתי מאת
עמוד.  מול  עמוד  ותרגום  מקור  לצרפתית,  תרגום  עם  הגדה 
ביד(, מעשה  )הדפסים צבועים  איורים צבעוניים  מלווה ארבעה 
 1500 421 מתוך מהדורה של  עותק מס'   .Janine Aghion ידי 
עותקים ממוספרים אשר נדפסו על נייר איכותי. ]78[ עמ' + ]4[ 
לוחות איורים. 27 ס"מ. נכרך משמאל לימין. מצב טוב. העטיפה 
אחורית  עטיפה  ומשוקמים.  קרועים  שלאחריה  והדף  הקדמית 

חסרה. כריכה נאה עם שדרת עור. 

פתיחה: $250

הגדות של פסח
ראה גם פריט 212

Passover Haggadot
See also item no. 212
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194. Passover Haggadah, Palestine Field Survey 
Company, Italy, 1946 – Letters from Ze’ev Lipman, 
Illustrator of the Haggadah

Passover Haggadah, Palestine Field Survey Company 
524, Italy, 1946. 
Non-traditional Haggadah, photocopy of typewritten 
text, with illustrations. (Name of illustrator is not 
mentioned in the Haggadah).
Enclosed is a letter sent by the illustrator, typographer 
and designer Ze’ev Lipman, from Italy, to a girl 
friend in Eretz Israel: “I am sending you the finished 
Haggadah. My illustrations suffered due to the fast 
reproduction process but I hope that you like them 
anyway”. Enclosed are seven additional letters which 
Lipman sent to a girl friend; in one of the letters he 
also mentioned his illustrations for the Haggadah.
Later Lipman founded “Roli” Studio for graphic 
design with Gerd Rothschild. Size varies, overall good 
condition. The Haggadah is in very good condition, in the 
original envelope in which it was sent.

Opening price: $600

193. יחידה עברית להובלה 468 – איטליה, 1945

הגדה של פסח. יחידה עברית להובלה כללית 468, חיל השרותים 
המלכותי. איטליה, תש"ה ]1945[.

קטעים  איורים.  עם  בסטנטיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 
מן הנוסח המסורתי, עד השער המיוחד: "מסכת ימינו" – מסכת 
הבנויה כמחזה עם דמויות וקטעי-קריאה ומתייחסת לשואה, מרד 
שנכתבה  הקדשה  העטיפה  על  ישראל.  לארץ  ועלייה  ורשה  גטו 
שוליים  בינוני.  מצב  ס"מ.   16X20 דף,   ]29[ ב-1945.  באיטליה 

קצוצים. כתמים. קרעים בשולי הדפים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $350

193. Jewish Transportation Unit 468 – Italy, 1945

Passover Haggadah. Jewish Transportation Unit 468, 
Royal Services Corps. Italy, 1945.
Non-traditional Haggadah, stenciled, with illustrations. 
Includes traditional passages, until a special title page: 
“Masechet Yameinu” (contemporary matters) – a text 
written as a play with characters and reading passages 
referring to the holocaust, The Warsaw Ghetto 
uprising and immigration to Eretz Israel. A dedication 
written in Italy in 1945 appears on the cover. [29] leaves, 
16X20 cm. Fair condition. Chopped margins. Stains. Tears to 
margins. Ex-library copy.

Opening price: $350

194. הגדה, פלוגה ארץ ישראלית למדידה, איטליה, 1946 
– מכתבים מזאב ליפמן, מאייר ההגדה

הגדה של פסח, פלוגה ארץ-ישראלית למדידה 524 - מ.מ. איטליה, 
תש"ו, 1946.

עם  במכונת-כתיבה,  הדפסה  של  צילום  מסורתית,  לא  הגדה 
איורים )שם המאייר אינו נזכר בהגדה(. 

הטיפוגרף  המעצב,  מאיירּה,  ששלח  מכתב  מצורף  ההגדה  אל 
והמאייר זאב ליפמן, מאיטליה, אל חברתו בארץ ישראל: "בזאת 
סבלו  שלי  הציורים  אמנם  הגמורה.  ההגדה  את  לך  שולח  הנני 
במקצת ברפרודוקציה המהירה אך הנני מקוה שבכל זאת ימצאו 
ליפמן  ששלח  נוספים  מכתבים  שבעה  מצורפים  בעיניך".  חן 
לחברתו; באחד המכתבים מזכיר ליפמן גם כן את ציוריו להגדה. 
לימים הקים ליפמן את סטודיו "רֹוִלי" לעיצוב גרפי יחד עם ֶגרד 
רוטשילד. גודל משתנה, מצב כללי טוב. ההגדה במצב טוב מאד, 

במעטפה המקורית בה נשלחה. 

פתיחה: $600

192. Order of Service for Passover (Haggada) for 
British Soldiers in India, 1918

Order of Service for Passover (Haggada), issued by the 
Jewish War Services Committee for India. Calcutta, 
India, 1918, English only.
Words of encouragement appear in the introduction 
reassuring the Jewish soldiers who perform the 
Seder away from their families, comparing between 
the temporariness of the soldiers in India to the 
similar situation of the Children of Israel when they 
left Egypt. Title-cover, 48 pp, Approx. 18 cm. Good-
fair condition. Stains. Minute worming holes. Wear and 
tears to cover and at margins of several leaves. Cover and 
signatures are loose.

Opening price: $500
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194



118  |  ספטמבר 2015  

196. תנועת "דרור" – גולת גרמניה, 1947

]כנראה  גרמניה  גולת  "דרור",  ]תנועת[  הוצאת  פסח,  של  הגדה 
מינכן[, תש"ז ]1947[. עברית ויידיש.

הציונית- התנועה  חברי  לשימוש  נדפסה  מסורתית,  לא  הגדה 
סוציאליסטית "דרור" בגרמניה לאחר השואה. בתקופה המלחמה 
הגרמני  הכיבוש  בשטח  פעלו  לוורשה,  התנועה  חברי  הסתננו 
מקימי  בין  היו  הכשרה,  חוות  לקיים  המשיכו  ובגטאות,  בפולין 
ורשה  גטו  במרד  והשתתפו  הלוחם  היהודי  הארגון   - האי"ל 

ובפעילות מחתרתית בערים אחרות בפולין.
ההגדה כוללת צילומים מהגדה לא-מסורתית אחרת )בעברית( 
השואה  בנושא  מעניינים  אקטואליים  טקסטים  נוספו  ולצדם 
)יידיש(: טקסט בשם "פרילינג" ]אביב[, גרסה אלטרנטיבית ל"מה 
נשתנה" בנושא השואה, קטעים משירו של יצחק קצנלסון "חלום 
ויֶטל בצרפת בשנת  )שנכתב במחנה הריכוז  נורא מאד"  חלמתי 
יצחק  על  טקסט  באושוויץ(,  המשורר  שנרצח  לפני  כשנה   1943
וארגון  "דרור"  תנועת  )אנשי  לובטקין  וִצְבָיה  צוקרמן  )אנטק( 
שלנו(  האניה   – שיף  )אונדזער  רוזנפלד  מוריס  של  שיר  אי"ל(, 
וטקסטים נוספים, על השואה ועל הגבורה. ]40[ עמ', 20.5 ס"מ. 
מצב בינוני. בלאי וכתמים רבים. קמטים. קרעים קלים. תיקונים 

וחיזוקים בנייר דבק. חותמת בעלים. רישומים בעפרון. 

פתיחה: $700

texts concerning current affairs , all dealing with the 
Holocaust (Yiddish): a text titled “Fruehling” [spring], 
an alternative version of “Ma Nishtana”, passages 
from Yitzchak Katzenelson’s poem “I dreamt an 
Atrocious Dream” (composed in Vittel concentration 
camp in France in 1943, about one year before the 
poet was murdered in Auschwitz), text about Yitzchak 
(Antek) Zuckermann and Zvia Lubatkin (“Dror” 
members), a poem by Moris Rosenfeld (“Undzer 
Shif” – Our Boat) and other texts about the Holocaust 
and heroism. [40] pp, 20.5 cm. Fair condition. Wear and 
numerous stains. Creases. Slight tears. Restorations with 
adhesive tape. Ownership signature. Inscriptions in pencil.

Opening price: $700

195. “Haoved Hakibbuci” – “Dror Habonim” – 
Hungary, 1946

Passover Haggadah. “Haoved Hakibbuci Dror 
Habonim” in Hungary, [Budapest], [1946], Hebrew 
and Hungarian.
Non-traditional Haggadah, in Hebrew and Hungarian, 
with many illustrations (illustrations by “Zvi Cohen – 
Moshe Steiner”, signed in the plate on the last page). 
The allegoric illustrations depict the immigration to 
Eretz Israel as a direct continuation of the Exodus 
from Egypt (pp. 14-15); and on the other hand, 
Jews entering a concentration camp (KZ), their souls 
flying out of crematoriums’ chimneys, next to the 
illustration of “Vayeanunu” [And we were tortured]. 
[1] title cover, [29] pp, 20 cm. Fair-good condition. Stains 
on cover. Detached leaves. Inner leaves in good condition. 
Inscription on front cover (with date). 
In the NLI appears only a photocopy. Not listed in 
Aviram Paz’s book “The Exodus from Egypt – Then 
and Now” (2015).

Opening price: $1800

195. "העובד הקיבוצי" - "דרור הבונים" – הונגריה, 1946

הגדה של פסח. Haoved Hakibbuci Dror Habonim ]העובד 
 .]1946 ]תש"ו  ]בודפשט[,  בהונגריה,  הבונים[  דרור  הקיבוצי, 

עברית והונגרית. 
רבים  איורים  עם  ובהונגרית,  בעברית  מסורתית,  לא  הגדה 
)האיורים מעשה ידי "צבי כוהן-משה שטיינער", החתום בדפוס 
לארץ  האיורים האלגוריים מציגים את העליה  בעמוד האחרון(. 
ישראל כהמשכה הישיר של יציאת מצרים )עמ' 14-15( ומאידך 
פורחות מתוך  ונשמותיהם   )KZ( ריכוז  למחנה  הנכנסים  יהודים 
שער   ]1[ מצרים.  של  ה"ויענונו"  לצד  הקרמטוריום,  ארובת 
מעטפת, ]29[ עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים על העטיפה. 
דפים מנותקים. הדפים הפנימיים במצב טוב. רישום על העטיפה 

הקדמית )עם תיארוך(. 
בספריה הלאומית מופיע צילום בלבד. אינה מופיעה בספרו של 

אבירם פז, "יציאת מצרים – בימים ההם, בזמן הזה" )2015(. 

פתיחה: $1800

195b 195a
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197. 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 wrappers), 21 
cm. Good condition. Slight creases and stains on wrappers.

Opening price: $800

197. 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 
ס"מ.   21 העטיפות(,  )כולל  דף   ]12[  .)98 פריט   ,17 מס'  "קדם" 

מצב טוב. קמטים קלים וכתמים בעטיפות. 

פתיחה: $800

196. “Dror” Movement – German Diaspora, 1947

Passover Haggadah, issued by “Dror” [movement], 
German Diaspora [probably Munich], 1947. Hebrew 
and Yiddish. 
Non-traditional Haggadah, printed for members of 
the Zionist-Socialist movement “Dror” in Germany, 
after the Holocaust. During the war, the movement’s 
members infiltrated into Warsaw, acted in the 
occupied German zone in Poland and in the Ghettos, 
continued to run a training farm, were among the 
founders of the Jewish Combat Organization, and 
participated in the Warsaw Ghetto uprising and in 
actions of resistance in other Polish cities.
The Haggadah contains pages from another non-
traditional Haggadah (Hebrew) and interesting 
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יהדות אוסטרליה בראשיתה

ראשית ההתיישבות היהודית באוסטרליה בשנת 1788. באותה 
שנה הוקמה במקום מושבת עונשין בריטית, וחלק מן האסירים 
עבר  אל  הראשון  הצעד  יהודים.  היו  לאוסטרליה  נשלחו  אשר 
"חברה  של  הקמתה  היה  באוסטרליה  יהודיות  התארגנות 
קדישא" בסידני בשנת 1817, ובעשור השני של המאה ה-19, עם 
)הגירתם של מי שאינם  תחילת ההגירה החופשית מבריטניה 
וחיי  יהודיות  קהילות  באוסטרליה  להתפתח  החלו  אסירים(, 
דת: תחילה בסידני ובמלבורן, ובהמשך בערים נוספות. בשנת 
באוסטרליה,  הראשונה  היהודית  החתונה  התקיימה   1832
ובשנת 1837 הוקם בעיר סידני בית הכנסת האוסטרלי הראשון, 
עד  סידני  קהילת  את  ושימש  העיר  מבנייני  באחד  שכן  אשר 
לשנת 1844, כאשר נחנך בניין בית הכנסת ברחוב יורק )הבניין 
כנסת(.  כבית  לשמש  במטרה  נבנה  אשר  באוסטרליה  הראשון 
בהמשך הוקמו בתי כנסת גם בערים הובארט )Hobart(, לונסטון 

.)Adelaide( מלבורן ואדלייד ,)Launceston(

רבים מהמהגרים היהודים לאוסטרליה התיישבו בעיר מלבורן. 
ישראל"  "שארית  – קהילת  בעיר  הקהילה היהודית הראשונה 
 1841 בשנת  נוסדה   –  )Melbourne Hebrew Congregation(
)בשנת 1847 הוקם בית הכנסת הראשון של הקהילה(, ובשנת 
ישראל"  "מקוה  קהילת   – נוספת  קהילה  מתוכה  קמה   1857

.)East Melbourne Hebrew Congregation(
בשנות החמישים של המאה ה-19, בעקבות גילוי הזהב, החלו 
מלבורן  יהודי  וקהילת  מאירופה,  יהודים  לאוסטרליה  להגיע 
באוסטרליה.  ביותר  הגדול  היהודי  למרכז  והיתה  התפתחה 
מוסדות  של  להתפתחותם  הביאה  האירופאית  ההגירה 
ובתי-ספר.  סוציאלית  עזרה  מוסדות  ובהם  יהודיים  וארגונים 
בתרבותה  האוסטרלית,  בחברה  היהודים  השתלבו  זאת,  לצד 
היבחרותם  היא  זו  הדוגמאות להשתלבות  ובמוסדותיה. אחת 
של ארבעה נציגים יהודים לפרלמנט האוסטרלי הראשון לאחר 
השיעור  היא  נוספת  דוגמה   .1901 בשנת  אוסטרליה,  איחוד 
העולם  מלחמת  בזמן  לצבא  היהודים  המתגייסים  של  הגבוה 

הראשונה. 

מכתבים  תצלומים,  עתונים,  ספרים,   – פריטים  אוסף  לפנינו 
באוסטרליה  היהודית  הקהילה  את  המתעדים  ומסמכים, 
של  ה-60  שנות  שבין  התקופה  מן  רובם  במלבורן.  ובעיקר 

המאה ה-19 ועד לאחר מלחמת העולם הראשונה. 

בין הפריטים: ארכיון מכתבים מעניין משנותיה הראשונות של 
הקהילה  מרבני  מכתבים  הכולל  במלבורן,  היהודית  הקהילה 
ומראשיה, ומכתבים המתייחסים להקמתו של בית הדין היהודי 
מוקדמים  ספרים   ;]198 ]פריט  ובאוסטרליה  בעיר  הראשון 
חוברות   ;]206  ,204 ]פריטים  מלבורן  יהודי  לקהילת  הנוגעים 
 1872 בשנת  במלבורן  שנדפסה  חוברת  ובהם  תפילה,  ועלוני 
שתי   ;]207 ]פריט  קילדה  סנט  של  הכנסת  בית  חנוכת  לכבוד 
כתובות משנות ה-60 וה-80 של המאה ה-19 ]פריט 199[; ספר 
העולם  במלחמת  אוסטרליה  בצבא  יהודי  חייל  מכתבים מאת 
לחיילים  הנוגעים  נוספים  ופריטים   ,]209 ]פריט  הראשונה 
ולקהילות   ]211  ,210 ]פריטים  אוסטרליה  בצבא  היהודים 

היהודיות ביבשת. 

Australian Jewryיהדות אוסטרליה

Early Jewish Life in Australia

The first Jews came to Australia in 1788. At that time, a 
British penal colony was established in the continent and 
among the convicts sent to Australia some were Jewish. 
The first step towards a Jewish community in Australia 
was the establishment of a “Hevra Kadisha” in Sydney in 
1817. In the second decade of the 19th century, when free 
immigration from Britain started (immigration of those 
who were not convicts), a Jewish congregation started to 
develop in Australia as well as a Jewish religious life: first 
in Sydney and Melbourne and over time – in other cities. 
The first Jewish wedding in Australia was held in 1832, 
and in 1837 the first Australian synagogue was founded 
in Sydney and served the Sydney congregation until 1844, 
when the Synagogue on York Street was inaugurated (the 
first building in Australia meant to be a synagogue). Later 
on synagogues were founded in the cities of Hobart, 
Launceston, Melbourne and Adelaide.
A majority of Jewish immigrants to Australia settled in 
Melbourne. The first Jewish congregation in the city 
– “She’erit Israel” (Melbourne Hebrew Congregation) 

was founded in 1841 (in 1847 the first synagogue of 
the congregation was established). In 1857, one more 
congregation – “Mikveh Israel” (East Melbourne Hebrew 
Congregation) was formed.
In the 1850s, following the gold rush, European Jews 
started to immigrate to Australia and the Melbourne 
community eventually grew into the largest Jewish center 
in Australia. The European arrivals led to the development 
of Jewish institutes and organizations including social-aid 
and educational institutes. At the same time, the Jews 
participated in the economic and cultural life of Australia, 
and played an important role in their development. 
One example of this integration is the election of four 
Jewish representatives to the first Australian parliament 
after the Federation of Australia in 1901.  Another 
example is the high enlistment rate of Jews to the 
Australian Army during World War I.

Following is a collection of items documenting the Jewish 
congregation in Australia, mainly in Melbourne: books, 

newspapers, photographs, letters and documents. Most 
of the items are of the period between the 1860s until 
after World War I.
Among the items: an interesting archive of letters from 
the early years of the Jewish congregation in Melbourne 
– letters from the congregation’s rabies and leaders, and 
letters referring to the first Jewish Beit-Din in Melbourne 
and in Australia in general [item 198]; early books 
regarding the Jewish congregation in Melbourne [items 
204, 206]; brochures and prayer leaflets, including a 
booklet printed in Melbourne in 1872 in honor of the 
inauguration of St. Kilda Synagogue [item 207]; two 
Ketubot (marriage contracts) from the 1860s and 1880s 
[item 199]; a book with letters sent by a Jewish soldier 
serving in the Australian army in World War I [item 
209], and some other items related to Jewish soldiers 
in the Australian army [items 210, 211] and to Jewish 
communities in the continent.
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198. ארכיון מכתבים חשוב – ראשית הקהילה היהודית במלבורן, 
אוסטרליה, 1858-1883

הקהילה  של  הראשונות  בשנותיה  העוסק  חשוב,  מכתבים  ארכיון 
היהודית במלבורן, אוסטרליה, 1858-1883. אנגלית.

הארכיון כולל מכתבים שנכתבו על ידי ראשי הקהילה ורבניה החשובים, 
אדלר  מרכוס  נתן  הבריטית  האימפריה  של  הראשי  רבה  ידי  על  וכן 
)Nathan Marcus Adler(; מכתבים המתייחסים ישירות להקמתו של 
בית הדין של מלבורן ב-1864, שהוא בית הדין הראשון בכל האימפריה 
לנשיא  ממוענים  המכתבים  של  המכריע  רובם  ללונדון.  מחוץ  הבריטית 
 President and committee of the( וועד הקהילה היהודית במלבורן

.)Melbourne Hebrew Congregation
 1864-1872 ,)Moses Rintel( 6 מכתבים שנכתבו בידי הרב מוזס רינטל ·
 East Melbourne-אחד מהם העתק בכ"י מהתקופה(, ממוענים ברובם ל(
Hebrew Congregation. · 25 מכתבים הכתובים בכתב יד וחתומים 
בידי רבה הראשי של האימפריה הבריטית, נתן מרכוס אדלר )מהם שני 
העתקים מהתקופה(, 1861-1871. · 2 מכתבים כתובים וחתומים בידי 
 .1864-1872  ,)Abraham Philip Ornstein( אורנשטיין  פיליפ  אברהם 
· 2 מכתבים מהשנים 1872-1875, כתובים וחתומים בידי הרב סמואל 
היהודית  לקהילה  הנוגעים  מכתבים   5  ·  .)Samuel Herman( הרמן 
של  פרוור   ,)St. Kilda Hebrew Congregation( קילדה  סט.  של 
 Moritz( מלבורן, 1882-1883, ביניהם 3 חתומים בידי מוריץ מיכאליס 
Michaelis(, ואחד בידי אייזיק הלנשטיין )Isaac Hallenstein(. · מכתב 
מראשי  אחד   ,)Raphael Benjamin( בנג'מין  רפאל  בידי  וחתום  כתוב 
הקהילה,  מחברי  מהם  רבים  נוספים,  מכתבים   30  ·  .1875 הקהילה, 
לחיי  הקשורות  ושאלות  בקשות  של  רחב  במגוון  ראשיה,  אל  הפונים 
היומיום של הקהילה, 1858-1883. מצורפים שני פריטים מודפסים – נייר 
מכתבים ריק של מזכירת הקהילה משנות השמונים של המאה ה-19, וכן 

פרוספקט של כתב העת "Colonial Jewish Monthly" מ-1875. 
רטיבות  נזקי  עם  מהמכתבים  חלק  בינוני.  מצב  פריטים.  כ-85  סה"כ 
ישנים, כתמי עובש וחוסרים, חלקם עם פגיעות בטקסט. רוב המכתבים 

שלמים וקריאים במלואם. 

פתיחה: $1800
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198. Important Archive of Letters – Early Days of the 
Jewish Congregation in Melbourne, Australia, 1858-1883

An important archive of letter, about the early days of the Jewish 
congregation in Melbourne, Australia, 1858-1883. English.
The archive contains letters written by the leaders of the 
congregation and by its Rabies, as well as by the chief rabbi of 
the British Empire Nathan Marcus Adler; letter directly related 
to the founding of a Beit-Din in Melbourne in 1864, the first 
Beit-Din in the British Empire situated out of London. Most of 
the letters are addressed to the President and committee of the 
Melbourne Hebrew Congregation.

· 6 Letters written by Rabbi Moses Rintel, 1864-1872 (one letter 
is a handwritten copy from the period), most of them addressed 
to the East Melbourne Hebrew Congregation. · 25 autograph 
letters signed by the chief rabbi of the British Empire, Nathan 
Marcus Adler (two are copies from the period), 1861-1871. · 
2 letters written and signed by Abraham Philip Ornstein, 1864-
1872. · 2 autograph letters, signed by Rabbi Samuel Herman, 
from the years 1872-1875. · 5 letters concerning the St. Kilda 
Hebrew Congregation, (suburb of Melbourne), 1882-1883, 
including 3 letters signed by Moritz Michaelis and one by Isaac 
Hallenstein. · Autograph letter, signed by Raphael Benjamin, 
one of the congregation leaders, 1875. · 30 additional letters, 
large part of them from congregation members who address 
the leaders, with various requests and questions about daily 
life of the congregation, 1858-1883. Enclosed are two printed 
items – blank letterhead leaves of the congregation’s secretary 
from the 1880s, a prospectus of the periodical “Colonial Jewish 
Monthly” from 1875.
Total of approx. 85 items. Fair condition. Some letters with 
dampstaining, mildew stains and open tears, some with damage to 
text. Most of the letters are whole and legible. 

Opening price: $1800
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200. Group Photograph of St. Kilda Synagogue 
Choir – Australia

A group photograph of St. Kilda synagogue choir 
members. Australia, ca. 1897. 
Choir boys and cantors are portrayed holding a sign 
“St. Kilda Synagogue Choir Jubilee 1897”. 9.5X14.5 cm. 
Slight tears at margins. Mounted on cardboard: 19.5X24.5 
cm, stains and significant glue remnants (new?). 
Enclosed is a postal envelope sent to St. Kilda and 
a photograph taken by Stewart & Co. studio in 
Melbourne, Australia, featuring two young men. 
Titled on the reverse in pen (later inscription): Gabriel 
Elanberg (?) New Zeeland 1885-1890. 14X9.5 cm. 
Partly detached from cardboard. Damages to margins of 
cardboard.

Opening price: $300

199. Two Ketubot – Australia, 19th Century

1. Ketubah (marriage contract) recording the marriage 
of the groom Avraham Ya’akov ben rabbi Shmuel to 
the bride Hannah daughter of Rabbi Avraham Yehuda 
Hacohen. Geelong, 1888. A Ketubah printed on fine 
vellum, with handwritten inscriptions. On the reverse 
appears the text of the Ketubah in English, in hand-
writing. No Ketubot from Geelong are listed in the 
collection of Ketubot in the National Library of Israel. 
29.5X19.5 cm. Fair-good condition. Stains, folding marks.
2. Ketubah recording the marriage of the groom 
Zvi ben rabbi Yehudah Leib to the bride Louisa 
daughter of rabbi Aharon. Melbourne (Australia), 
1868. Ketubah on thick paper. 31X24.5 cm. Fair-good 
condition. Folding marks, stains and rough tears at right 
margin.

Opening price: $800

200. תצלום קבוצתי של חברי מקהלת בית הכנסת "סנט 
קילדה" - אוסטרליה

קילדה".  "סנט  הכנסת  בית  מקהלת  חברי  של  קבוצתי  תצלום 
אוסטרליה, 1897 בקירוב.

עליו  שלט  אוחזים  החזנים,  עם  המקהלה  נערי  נראים  בתצלום 
 St. Kilda Synagogue Choir Jubilee 1897". " מופיע הכיתוב
 19.5X24.5 9.5 ס"מ. קרעים קלים בשוליים. מוצמד לקרטוןX14.5
מעטפת- מצורפת  )חדש?(.  רבות  דבק  ושאריות  כתמים  ס"מ, 

דואר שנשלחה לסנט קילדה. 
במלבורן,   .Stewart & Co בסטודיו  שנעשה  תצלום  מצורף 
בצדו  בעט  מתואר  צעירים.  גברים  שני  נראים  בו  אוסטרליה, 
 Gabriel Elanberg (?) New Zeeland :)האחורי )תיאור מאוחר
פגמים  מהקרטון.  חלקית  מנותק  ס"מ.   14X9.5  .1885-1890

בשולי הקרטון.

פתיחה: $300

199. שתי כתובות לנישואין – אוסטרליה, המאה ה-19

1. כתובה לנישואי החתן אברהם יעקב ב"ר שמואל עם הכלה חנה 
בת ר' אברהם יהודא הכהן. ג'ילונג )Geelong(, תרמ"ח ]1888[. 
בצדה  בכתב-יד.  מילוי  עם  דק,  קלף  גבי  על  מודפסת  כתובה 
האחורי נוסח הכתובה באנגלית, בכתב יד. באוסף הכתובות של 
 29.5X19.5 מג'ילונג.  כתובות  מתועדות  לא  הלאומית  הספריה 

ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, סימני קיפול וכתמים. 
לואיזא  הכלה  ליב עם  יהודא  ב"ר  צבי  לנישואי החתן  כתובה   .2
על  כתובה   .]1868[ תרכ"ח  )אוסטרליה(,  מלבורן  אהרן.  ר'  בת 
נייר עבה. 31X24.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול, כתמים 

וקרעים גסים בשוליים הימניים. 

פתיחה: $800
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מלבורן,   – גליונות  כרך   –  The Jewish Herald  .202
1888-1889

 The Jewish Herald, Devoted to the Interests of Judaism
השנה  גליונות  כרך   .in the Australasian Colonies. Vol. X

העשירית. מלבורן, דצמבר 1888-נובמבר 1889. אנגלית. 
 The Jewish גליונות מס' 229-253 של העתון היהודי-אוסטרלי
Herald. העתון נוסד במלבורן בשנת 1879 בתור ירחון, בהמשך 
 The-התפרסם אחת לשבועיים, ובשנת 1920 החליף את שמו ל
גליונות העתון מכילים מידע רב   .Australian Jewish Herald
הקהילה,  מחיי  ידיעות   – באוסטרליה  היהודית  לקהילה  בנוגע 
מאמרים בנושא יהדות, מודעות פרסומת של בתי-עסק יהודיים 

ועוד. 
גליונות מס' 229-253 )מספור גליונות משובש בגליונות 229-236; 
תוקן בעט(. מספור עמודים רצוף, 376 עמ'. 36 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. קרעים. כמה דפים מנותקים. רישומים רבים בעט בדפי 

הגליונות, בעיקר בדפי מודעות הפרסומות. 

פתיחה: $700

202. The Jewish Herald – Volume of Issues – 
Melbourne, 1888-1889

The Jewish Herald, Devoted to the Interests of Judaism 
in the Australasian Colonies, Vol. X. Melbourne, 
December 1888 – November 1889. English.
Issues no. 229-253 of the Jewish-Australian 
newspaper “The Jewish Herald”. The paper was 
founded in Melbourne in 1879 as a monthly, and later 
was published every fortnight. In 1920 the title was 
changed to “The Australian Jewish Herald”. The issues 
contain information concerning the Jewish Australian 
congregation – news about the congregation’s life, 
essays about Judaism, advertisements of Jewish 
businesses and more.
Issues no. 229-253 (faulty numbering of issues 229-236; 
corrected in pen). Consecutive pagination, 376 pp. 36 cm. 
Good condition. Stains. Tears. Several detached leaves. 
Numerous inscriptions in pen mainly to advertisement 
leaves.

Opening price: $700

201. The Australian Israelite – Two Volumes of 
Issues – Melbourne, 1873-1874

The Australian Israelite. Volumes of second and third 
year issues. Melbourne, 1873-1874. English.
Two volumes of issues of The Australian Israelite 
(HaIsraeli). Jewish weekly for matters of literature, 
religions and issues that concern the Australian Jewish 
community. The weekly was published in 1871-1875 
(discontinued due to lack of subscribers).
Second year: issues no. 1-40, 43-52. June 1872-June 1873. 
Third year: issues no. 1-45. August 1873- June 1874.
8 pp. per issue. Two volumes, 37 cm. Good-fair condition. 
Stains and tears. Several detached leaves. Damages to 
bindings. Binding of second year issues is detached.

Opening price: $1000

 – גליונות  כרכי  שני   –  The Australian Israelite  .201
מלבורן, 1873-1874

השנים  גליונות  כרכי  הישראלי.   ,The Australian Israelite
השניה והשלישית. מלבורן, 1873-1874. אנגלית. 

)הישראלי(,   The Australian Israelite גליונות  כרכי  שני 
היהודית  לקהילה  הנוגע  וכל  דת  ספרות,  לענייני  יהודי  שבועון 
)נסגר עקב  באוסטרליה. השבועון ראה אור בשנים 1871-1875 

מחסור במנויים(. 
שנה שניה: גליונות מס' 1-40, 43-52. יוני 1872-יוני 1873. שנה 

שלישית: גליונות מס' 1-45. אוגוסט 1873-יוני 1874.
כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   37 כרכים,  שני  בגליון.  עמ'   8
כרך  כריכת  בכריכות.  פגמים  מנותקים.  דפים  מספר  וקרעים. 

גליונות השנה השניה מנותקת. 

פתיחה: $1000
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מלבורן,   – מלבורן  בעיר  הכנסת  בתי  בנושא  חיבור   .204
1877 – הקדשת המחבר

 Historical Sketch of the two Melbourne Synagogues,
 by Maurice Brodzky, Together with Sermons Preached
 by the Rev. Dr. Dattner Jacobson and the Rev. Moses

Rintel. הוצאת A. & W. Bruce. מלבורן, 1877. אנגלית. 
חיבור בנושא יהדות אוסטרליה, המתמקד בבתי הכנסת של שתי 
ישראל"  "שארית  קהילת   – מלבורן  בעיר  היהודיות  הקהילות 
בשנת  נוסדה  אשר   ,)Melbourne Hebrew Congregation(
1841 והנה הקהילה היהודית הותיקה ביותר במלבורן, וקהילת 
 )East Melbourne Hebrew Congregation( "מקוה ישראל"
הקהילות,  רבני  מאת  דרשות  כולל   .1857 בשנת  נוסדה  אשר 
הקדשה  השער  בדף   .Moses Rintel-ו  Dattner Jacobson
 )Brodzky( ברודסקי  מוריס  העתונאי  המחבר,  מאת  בכתב-יד 
 .)Nahum Barnet( ברנט  נחום  והאדריכל  העתונאי  לידידו, 
וקמטים.  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   XI  ,8-55  ,]11[
קונטרסים מעט רופפים. פגמים בכריכה. מספר רישומים בעפרון 

בגוף הספר. 

פתיחה: $250

204. Essay about Synagogues in Melbourne – 
Melbourne, 1877 – Authors’ Dedication

Historical Sketch of the two Melbourne Synagogues, 
by Maurice Brodzky, Together with Sermons Preached 
by the Rev. Dr. Dattner Jacobson and the Rev. Moses 
Rintel. Melbourne: A.&W. Bruce, 1877. English.
An essay about Australian Jewry, focusing on 
synagogues of the two Jewish congregations 
in the city of Melbourne – Melbourne Hebrew 
Congregation founded in 1841 - the earliest Jewish 
congregation in Melbourne - and East Melbourne 
Hebrew Congregation founded in 1857. Including 
sermons by the congregations’ rabbis, Dattner 
Jacobson and Moses Rintel. A dedication on the title 
page, handwritten by the author, journalist Moris 
Brodzky, to his friend the journalist and architect 
Nahum Barnet. 
[11], 8-55, XI pp, 21 cm. Good condition. A few Stains and 
creases. Somewhat loose signatures. Damages to binding. 
Several inscriptions in pencil within the book.

Opening price: $250

203. Booklet about Revising the Version of 
Prayers – Jewish Congregation in Australia, 1876

The Jewish Prayer Book as it is and as it ought to 
be. Melbourne-Sydney-Adelaide: George Robertson, 
1876. English.
A reprint of a series of compositions published in 
the London newspaper “The Jewish World” about 
the creation of a non-orthodox prayer book and 
mainly the omission of Piyyutim from the Sidur. An 
introduction calls for a similar reform in the version 
of prayers of the Jewish congregation in Australia 
(written anonymously). VIII, 76 pp, 21.5 cm. Good 
condition. Significant foxing. Front cover detached.

Opening price: $250

הקהילה   – התפלה  נוסח  שינוי  בנושא  חוברת   .203
היהודית באוסטרליה, 1876

 The Jewish Prayer Book as it is and as it ought to
הוצאת  להיות[.  צריך  שהוא  וכפי  כיום  שהוא  כפי  ]הסידור   be

George Robertson, מלבורן-סידני-אדלייד, 1876. אנגלית. 
בעתון  נדפסה  אשר  מאמרים  סדרת  של  מחודשת  הדפסה 
הלונדוני The Jewish World ועוסקת ביצירתו של נוסח תפלה 
מלווה  הסידור.  מן  הפיוטים  בהשמטת  ובפרט  לא-אורתודוכסי 
הקהילה  של  התפלה  בנוסח  דומה  לרפורמה  הקוראת  הקדמה 
 21.5 עמ',   76 VIIIי,  שם(.  בעילום  )נכתבה  באוסטרליה  היהודית 

ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה רבים. עטיפה קדמית מנותקת. 

פתיחה: $250
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 On the Mountains, or the Essence of Judaism .206
– לקט דרשות – מלבורן, 1892

 On the Mountains; Or, the Essence of Judaism. A
 Series of Sermons Delivered at the St. Kilda Synagogue
E. Blaubaum. דפוס  during the Recent Holy Days, מאת 

Jewish Herald" Office". מלבורן, 1892. אנגלית. 
אסופת דרשות אשר נשא הרב E. Blaubaum בבית הכנסת של 

סנט קילדה )פרוור העיר מלבורן(. 
44 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. מספר כתמים. פגמים קלים. כריכת 
 ,)S. C. עור נאה עם עיטורים מוזהבים והטבעה )ראשי התיבות 

מעט בלויה. קרעים בשדרה ובשוליים. 

פתיחה: $300

206. On the Mountains, or the Essence of Judaism 
– A Series of Sermons – Melbourne, 1892

On the Mountains; Or, the Essence of Judaism. A Series 
of Sermons Delivered at the St. Kilda Synagogue 
during the Recent Holy Days by E. Blaubaum. 
Melbourne: “Jewish Herald” Office, 1892. English.
A series of sermons delivered by Rabbi E. Blaubaum in 
St. Kilda Synagogue (suburb of Melbourne).
44 pp, 18 cm. Good condition. Occasional staining. Slight 
damages. Fine leather binding with gilded ornamentations 
and an embossing (initials S.C.), somewhat worn. Tears to 
spine and margins.

Opening price: $300

205. Booklet about Jewish Rites and Customs – 
Sydney, 1879

Jewish Rites Explained, by Alexander B. Davis. Sydney: 
Printed by Henry Solomon at the “Caxton”, 1879. 
Second edition. English.
Booklet about Jewish rites and customs, by Rabbi 
Alexander B. Davis, rabbi in Sydney’s synagogue. 45 
pp, 18 cm. Good condition. Foxing. Damages to binding. 
Dedication in pen on inner side of front binding.
This edition is not recorded in “A Bibliography of 
Australian Judaica” (Sydney, 1991).

Opening price: $250

סידני,   – יהודיים  ומנהגים  טקסים  בנושא  חוברת   .205
1879

דפוס   .Jewish Rites Explained, by Alexander B. Davis
מהדורה   .1879 סידני,   .Henry Solomon, at the "Caxton"

שניה. אנגלית. 
חוברת בנושא טקסים ומנהגים יהודיים, מאת הרב אלכסנדר ב. 
45 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב.  דייויס, רב בבית הכנסת של סידני. 
של  הפנימי  בצדה  בעט  הקדשה  בכריכה.  פגמים  חלודה.  כתמי 

הכריכה הקדמית.
 A Bibliography of Australian-ב מופיעה  אינה  זו  מהדורה 

Judaica , )סידני, 1991(. 

פתיחה: $250
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The story of the Perth Hebrew Congregation, מאת   .3
להיווסדות  יובל  לציון  נדפסה  אשר  חוברת   .Philip Masel
המערבית(,  אוסטרליה  מדינת  )בירת  בפרת'  היהודית  הקהילה 

מטעם הועד המנהל של הקהילה ]פרת' 1946[. מצב טוב. 
סה"כ 3 חוברות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

יהודיות  וקהילות  כנסת  בתי   – חוברות  שלוש   .208
באוסטרליה

שלוש חוברות בנושא בתי כנסת וקהילות יהודיות באוסטרליה. 
 .1928-1946 ופרת',  מלבורן  סידני,  שחור-לבן.  תצלומים  מלוות 

אנגלית.
 Jubilee history of the Great Synagogue, Sydney,  .1
 5638-5688, and records of the earlier Jewish community
of New South Wales. ]סידני, 1928[. חוברת אשר נדפסה לציון 

יובל להיווסדות בית הכנסת הגדול בסידני. מצב בינוני.
 One hundred years, the story of the Melbourne  .2
 H. Freedman מאת   ,Hebrew Congregation 1841-1941
שנים  מאה  לציון  נדפסה  אשר  חוברת   .A. Newton Super ו- 
הועד  מטעם  במלבורן,  ישראל"  "שארית  קהילת  להיווסדות 

המנהל של הקהילה. ]מלבורן, 1941[. מצב טוב. 

בית   / אוסטרליה   - תפילה  ועלוני  חוברות  אוסף   .207
הכנסת "סנט קילדה" – חנוכת בית הכנסת בשנת 1872

המאות  באוסטרליה,  בתי-כנסת  של  תפילה  ועלוני  חוברות   15
ה-19-20.

 St. Kilda  - שלום  אהבי  ק"ק  של  עלונים  תריסר  ביניהם: 
Hebrew Congregation - בית הכנסת של סנט קילדה )פרוור 
 Order of Service to be performed של מלבורן(, כולל חוברת
at the Consecration of the St. Kilda Synagogue שנדפסה 
במלבורן בשנת 1872 לכבוד חנוכת בית הכנסת של סנט קילדה; 
לזכר  במלבורן,   )Toorak( טורק  ברחוב  הכנסת  בית  של  עלון 
יהודי,  אוסטרלי  ותעשיין  מהנדס   ,)Monash( מונש  ג'ון  הגנרל 
הכוחות האוסטרליים במהלך מלחמת העולם הראשונה  מפקד 
)מלבורן, 1931(; חוברת "צדוק הדין וסדר הקבורה" של קהילת 
"בית ישראל" בסידני )1909; אינה בספריה הלאומית(. גודל ומצב 

משתנים. 

פתיחה: $800

207. Collection of Prayer Booklets and Leaflets – 
Australia / St. Kilda Synagogue – Inauguration of 
the Synagogue in 1872

Fifteen prayer booklets and leaflets from synagogues 
in Australia, 19th-20th century.
Including: a dozen leaflets of Ohavei Shalom 
congregation – St. Kilda Hebrew Congregation 
(St. Kilda is a suburb of Melbourne), including the 
booklet “Order of Service to be performed at the 
Consecration of the St. Kilda Synagogue”, printed in 
Melbourne in 1872 in honor of the inauguration of St. 
Kilda Synagogue; leaflet of the Synagogue on Toorak 
Street in Melbourne, in memory of General John 
Monash, Jewish Australian engineer and industrialist, 
commander of Australian forces during World War 
I (Melbourne, 1931); booklet “Ziduk HaDin veSeder 
HaKevurah” [service of burial, Hebrew], of “Beit 
Israel” congregation in Sydney (1909; not in the NLI). 
Size and condition vary.

Opening price: $800
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209. Letters from a Jewish Soldier in the 
Australian Army during World War I – Melbourne

Letters of Dalbert Hallenstein, On Active Service 
with the AIF. Melbourne: Norman bros. [No year 
mentioned, 1919?]. English.
A book with letters from Dalbert Hallenstein, a Jewish 
soldier in the Australian Army, written during World 
War I. The letters, most sent to his family, depict his 
service in France and the battle of Gallipoli, and are 
accompanied by black and white photos. It seems that 
the book was printed in a limited edition.
Dalbert Isaac Morris Hallenstein, served as a Lieutenant 
in the 5th Battalion of the Australian army. He fell in 
the line of duty in September 1918 in France, at the 
age of 25 (the last letter in the book was written 
several days before his death). Items from his estate 
are preserved in the Jewish Museum of Australia. 218 
pp, 21.5 cm. Good condition. Leather binding of good 
quality (slightly damaged) with gold embossing. Gilt edges.

Opening price: $300

אוסטרליה  בצבא  יהודי  חייל  מאת  מכתבים  ספר   .209
במלה"ע הראשונה – מלבורן

 Letters of Dalbert Hallenstein, On Active Service with
the AIF. דפוס Norman bros. , מלבורן. ]ללא ציון שנה, 1919?[. 

אנגלית. 
ספר המאגד בתוכו מכתבים מאת דלברט הלנשטיין, חייל יהודי 
בצבא האוסטרלי, אשר נכתבו במהלך מלחמת העולם הראשונה. 
את  מתארים  משפחתו,  לבני  ברובם  נשלחו  אשר  המכתבים, 
תקופת שירותו בצרפת ואת מערכת גליפולי, ומלווים תצלומים 

שחור-לבן. כפי הנראה, נדפס במהדורה מצומצמת. 
 Dalbert Isaac Morris( הלנשטיין  מוריס  יצחק  דלברט 
בגדוד   )Lieutenant( משנה  סגן  בדרגת  שירת   )Hallenstein
החמישי של הצבא האוסטרלי )5th Battalion(. בספטמבר 1918 
נפל במהלך קרב בצרפת בהיותו בן 25 )המכתב האחרון בספר 
שלפנינו נכתב ימים ספורים לפני מותו(. פריטים מעזבונו שמורים 
במוזיאון היהודי של אוסטרליה. 218 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. 
כריכת עור איכותית )מעט פגומה( עם הטבעה מוזהבת. חיתוך 

דפים מוזהב. 

פתיחה: $300

208. Three Booklets – Synagogues and Jewish 
Congregations in Australia

Three booklets about synagogues and Jewish 
congregations in Australia. Accompanied by black 
and white photos. Sydney, Melbourne and Perth. 
1928-1946. English.
1. Jubilee history of the Great Synagogue, Sydney, 
5638-5688, and records of the earlier Jewish 
community of New South Wales. [Sydney, 1928]. 
A booklet printed to note the jubilee of the Great 
Synagogue in Sydney. Fair condition.
2. One hundred years, the story of the Melbourne 
Hebrew Congregation 1841-1941. Compiled by 
H. Freedman and A. Newton Super. Published 
by the Board of Management of the Melbourne 
“She’erit Israel” Congregation in Melbourne, in 
commemoration of its centenary. [Melbourne, 1941]. 
Good condition.
3. The story of the Perth Hebrew Congregation, 
by Philip Masel. A booklet published by authority 
of the board of management of the Perth 
Hebrew Congregation, in commemoration of 
the congregation’s jubilee. [Perth (capital of the 
Australian state of Western Australia), 1946]. Good 
condition.
Three booklets. Size and condition vary.

Opening price: $300
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211. החיילים היהודים בצבא האוסטרלי במהלך מלחמת 
העולם הראשונה – פרת', 1923

 Australian Jewry Book of Honour, the Great War,
1914-1918, מאת Harold Boas. פרת' )Perth(, 1923. אנגלית. 
במהלך  האוסטרלי  בצבא  היהודים  בחיילים  העוסקת  חוברת 
דרגותיהם,  חיילים,  שמות  רשימת   – הראשונה  העולם  מלחמת 
העיטורים אשר הוענקו להם ועוד; רשימה )מלווה תצלומים( של 
נוספים  ותצלומים  הקרבות;  במהלך  נפלו  אשר  החיילים  שמות 
בשחור-לבן. 88 עמ', 25X18 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים ופגמים 

קלים. קרעים וכתמים בעטיפה. 

פתיחה: $250

211. Australian Jewry Book of Honour, the Great 
War, 1914-1918 – Perth, 1923

Australian Jewry Book of Honour, the Great War, 
1914-1918, by Harold Boas. Perth, 1923. English.
A book about Jewish soldiers in the Australian army 
in World War I – list of soldiers’ names, ranks, and 
decorations, and more; list (with photos) of names of 
soldiers who were killed in action; and other photos 
in black and white. 88 pp, 25X18 cm. Good condition. 
Slight creases and damages. Tears and stains on cover.

Opening price: $250

210. YMCA Activities for Jewish Soldiers in the 
Australian Army – London, 1919

The Australian YMCA with the Jewish Soldier of 
the Australian Imperial Force. Together with a 
General Survey of the Australian Jewish Chaplaincy 
Department and the English Jewish War Service, by 
Harold Boas. London, 1919. English.
Essay describing the activities of Australian YMCA for 
Jewish soldiers in the Australian Army and survey of 
the “Jewish Chaplaincy Department” in Australian 
and English forces. Accompanied by black and white 
photos. 207, [1] pp + photo plates, 18 cm. Good condition. 
Creases and minor damages. Ink-stamps. Signature on title 
page.

Opening price: $250

בצבא  היהודים  החיילים  למען  ימק"א  פעילות   .210
אוסטרליה – לונדון, 1919

 The Australian YMCA with the Jewish Soldier of the
 Australian Imperial Force. Together with a General
 Survey of the Australian Jewish Chaplaincy Department
 .Harold Boas מאת ,and the English Jewish War Service

לונדון, 1919. אנגלית. 
החיילים  למען  האוסטרלי  ימק"א  ארגון  פעילות  בנושא  חיבור 
הדת"  קציני  "מחלקת  של  וסקירה  אוסטרליה  בצבא  היהודים 
 ,207 שחור-לבן.  תצלומים  מלווה  ואנגליה.  אוסטרליה  בצבאות 
]1[ עמ' + לוחות תצלומים, 18 ס"מ. מצב טוב. קמטים ופגמים 

קלים. חותמות. חתימה בדף השער. 

פתיחה: $250
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Australian Jewish Historical Society" .213" – כרך 
גליונות – סידני, 1939-1949

כרך   –  "Australian Jewish Historical Society" העת  כתב 
גליונות השנה הראשונה )חוברות מס' 1-10(, וחוברת נפרדת – 

מפתח עניינים לכרך הראשון. סידני, 1939-1949. אנגלית. 
ההיסטורית  "האגודה  בטאון  של  הראשונים  הגליונות  עשרת 
 Australian Jewish Historical( אוסטרליה"  יהודי  של 
רב  מידע  כוללים  הגליונות   .1938 בשנת  נוסדה  אשר   )Society
ומלווים  באוסטרליה,  היהודית  ואודות הקהילה  האגודה  אודות 

תצלומים. 
בין שני הגליונות הראשונים כרוכה חוברת נוספת – דו"ח ועדת 
 Report of the Committee[ בית הכנסת ברחוב יורק בסידני
נדפס  אשר   ,]of the York Street (Sydney) Synagogue
יובל  לרגל  לחבריה  וחולק  ההיסטורית  האגודה  עבור  מחדש 
המאה לפתיחת בית הכנסת )1944(. כרך: 24; 16, 25-380 עמ' )+ 
עטיפות החוברות(, 20.5 ס"מ. מפתח העניינים: 15 עמ', 21 ס"מ. 

מצב כללי טוב. פגמים קלים. חותמות בעלים בתחילת הכרך. 

פתיחה: $250

213. “Australian Jewish Historical Society” – 
Volume of Issues – Sydney, 1939-1949

Periodical – “Australian Jewish Historical Society” 
– volume of first year issues (issues no. 1-10), and a 
separate booklet – first volume index. Sydney, 1939-
1949. English.
The ten first issues of the bulletin of the Australian 
Jewish Historical Society, founded in 1938. The issues 
contain information about the society and the Jewish 
community in Australia, accompanied by photos.
An additional booklet is bound between the first two 
issues – report of the Committee of the York Street 
(Sydney) Synagogue, reprinted for the Australian 
Jewish Historical Society and issued to members of 
the society in commemoration of the Centenary of 
the opening of the Synagogue (1944). Volume: 24; 16, 
25-380 pp (+ covers), 20.5 cm. Index: 15 pp, 21 cm. Overall 
good condition. Some damages. Ownership ink-stamps.

Opening price: $250

212. Passover Haggadah for Jewish Soldiers in 
the Australian Army – Melbourne, 1943

Haggadah, Home Service for the First Two Nights 
of Passover, Australian Sailors’, Soldiers’ & Airmen’s 
Edition. Passover Haggadah for Jewish soldiers. 
Melbourne: Australian Army Chaplain’s Department, 
1943. Hebrew and English.
Haggadah with translation to English. The cover 
features an illustration (by Ephraim Moshe Lilien), 
in its center the inscription: “Passover Haggadah for 
Jewish Soldiers in Australia 1943”, Hebrew. Facing the 
title page – a map of the Exodus from Egypt. 34 + 33 
pp, 15 cm. Good condition. Slight damages.

Opening price: $250

– מלבורן,  בצבא האוסטרלי  יהודים  לחיילים  הגדה   .212
1943

 Haggadah, Home Service for the First Two Nights
 of Passover, Australian Sailors', Soldiers' & Airmen's
 Australian Edition. הגדה של פסח לחיילים יהודיים. הוצאת 
עברית   .1943 מלבורן,   .Army Chaplains' Department

ואנגלית. 
א"מ  )של  איור  למעטפת  מעבר  לאנגלית.  תרגום  עם  הגדה 
ליליאן( שבמרכזו הכיתוב: "הגדה של פסח בעד החילים היהודים 
באוסטרליא תש"ג". מול השער מפת יציאת מצרים. לד + 33 עמ', 

15 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $250
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Americana and Anglo-Judaica, Jewish Communitiesיהדות ארה"ב ואנגליה, קהילות יהודיות בתפוצות

 – Instruction in the Mosaic Religion .214
יצחק ליסר – פילדלפיה, 1830

]הדרכה   Instruction in the Mosaic Religion
בדת משה[, מאת J. Johlson; בתרגום יצחק ליסר. 
דפוס Adam Waldie, פילדלפיה 1830. אנגלית, עם 

מעט עברית. מהדורה ראשונה.
תרגום אנגלי מאת יצחק ליסר לחיבור בגרמנית מאת 
מטרתו  דמיין;  בפרנקפורט  יהודי  ספר  בבית  מורה 
בסוף  הדת.  עיקרי  את  היהודי  הנוער  את  ללמד 
החוקים  אודות  קצרים  הסברים   – נספח  החיבור 

והמנהגים היהודיים. 
היה   )Isaac Leeser, 1806-1868( ליסר  יצחק 
ממנהיגי יהדות ארצות הברית ומראשוני הבונים של 
יהדות אמריקה, הוגה דעות ורעיונאי, עורך ספרותי, 
וחיבר  שעסק אף בתרגום ספרות הקודש לאנגלית 
מסות ודרשות רבות. ספר זה הנו ספרו הראשון של 
יצחק ליסר אשר נדפס באמריקה. VIII, 139 עמ', 21.5 

ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה. 
סינגרמן 489. 

פתיחה: $500

214. Instruction in the Mosaic Religion – Isaac Leeser – Philadelphia, 1830

Instruction in the Mosaic Religion by J. Johlson; translated by Isaac Leeser. 
Philadelphia: Adam Waldie, 1830. English, some Hebrew. First edition.
English translation by Isaac Leeser of a composition in German by a teacher in a Jewish 
school in Frankfurt am Main, instructing Jewish youth as to the principles of religion. 
An appendix at the end – short account of the Jewish ceremonial laws and customs.
Isaac Leeser (1806-1868), one of the leaders of Jews in the USA and one of the pioneers 
of American Jewry, philosopher, literary editor, translator of holy scriptures into English 
and composer of numerous essays and sermons. This is the first book by Isaac Leeser 
printed in America. VIII, 139 pp, 21.5 cm. Good condition. Stains. Damages to binding. 
Singerman 489.

Opening price: $500

חיבור   – הטמאות"  "בהמות   .215
 – לשחיטה  האסורים  בעלי-חיים  בנושא 

מונטריאול, 1853

 Behemoth Hatemeoth, the nomenclature
 of the prohibited animals of Leviticus,
 as determined by the most eminent
 authorities, both Jewish and Christian,
 John Lovell, דפוס   .by Abraham De Sola

1853. אנגלית )ומעט עברית(. מהדורה יחידה.
בנוגע  החוקים  מערכת  הטמאות,  "בהמות 
לבהמות האסורות על-פי ויקרא, כפי שהוחלטו 
בידי הרשויות הבכירות ביותר, יהודיות ונוצריות 

כאחד". 
רב,   –  )1825-1882( סולה  דה  אברהם  המחבר, 
בהיותו  לונדון.  יליד  ואוריינטליסט  סופר  חוקר, 
כרב  ושימש  לקנדה  היגר   ,1847 בשנת   ,22 בן 
במונטריאול  הפורטוגזית  הספרדית  בקהילה 
כיהן  שנה.  שלושים  במשך  ישראל"(  )"שארית 
אוריינטליסטית  ולספרות  לעברית  כפרופסור 
שזכו  בהרצאותיו,  נודע  מקגיל.  באוניברסיטת 
 1873 בשנת  הוזמן  ואף  רבה,  לפופולאריות 
לפתוח בתפילה את ישיבת הקונגרס האמריקני 
 16 שער-מעטפת,   ]1[ ארה"ב(.  נשיא  )בהוראת 

עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. רישום בעט על העטיפה. קמטים קלים בפינות. קרעים קלים בשדרה. 
כפי הנראה, זה הוא החיבור הראשון בנושא כשרות שחיטה, שנדפס באמריקה. מן הספרים היהודיים 

הראשונים שנדפסו בקנדה. 
 .Worldcat-עותק אחד בלבד מופיע ב

פתיחה: $1500
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215. "Behemoth Hatemeoth" – on the Subject of 
Shechita – Montreal, 1853

Behemoth Hatemeoth, the nomenclature of the 
prohibited animals of Leviticus, as determined by the 
most eminent authorities, both Jewish and Christian, 
by Abraham De Sola. Printed by John Lovell, Montreal, 
1853. English (and some Hebrew). Only edition.
The author, Abraham De Sola (1825-1882) was a 
renowned rabbi, scholar, and orientalist, born in 
London. In 1847, when only twenty-two years old 
De Sola moved to Canada and became Rabbi of 
the Spanish and Portuguese Jewish Congregation 
of Montreal ("Shearith Israel") and served there 
for thirty years. In 1853, McGill invited de Sola to 
become Professor of Hebrew and Oriental Literature. 
In 1873, by invitation of President Ulysses S. Grant's 
administration, De Sola opened the United States 
Congress with prayer. [1] Title-cover, 16 pp, 22 cm. Good 
condition. Inscription on the front cover. Minor creases at 
the corners. Minor tears on spine.
Apparently, this is the first book on the subject of 
Kosher Shechita (slaughtering) printed in America. 
One of the first Jewish books printed in Canada.
OCLC lists only one copy.

Opening price: $1500 

216. שני מסמכים של ארגונים יהודיים – ניו-יורק, 1920

 A Tentative Plan for a National Health Service in  .1
Palestine. ניו-יורק, 1920. אנגלית. חוזר מודפס אל צירי הועידה 
של ההסתדרות הציונית העולמית, בנושא הקמת מערך שירותי 
רפואה בפלשתינה. ]12[ דף, 28.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים 

וקמטים, כתמים. 
 Program – Opening Session, 12th Annual Convention .2
ניו-יורק,   .of Federation of Jewish Farmers of America
איחוד  של  השנתית  הועידה  תכנית  ויידיש.  אנגלית   .1920
 Louis( מרשל  לואיס  היו"ר:  אמריקה.  של  היהודיים  החקלאים 
Marshall(, מחשובי מנהיגי ארה"ב וראש הקהילה היהודית. ]3[ 

דף, 27-28 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול. 

פתיחה: $250

216. Jewish Organizations – Two Documents –
New-York, 1920

1. A Tentative Plan for a National Health Service in 
Palestine. New-York, 1920. English. Printed circular 
letter to delegates to the World Zionist Organization 
convention, concerning establishment of a medical 
services system in Palestine. [12] leaves, 28.5 cm. Fair-
good condition. Tears and creases, stains.
2. Program – Opening Session, 12th Annual Convention 
of Federation of Jewish Farmers of America. New-
York, 1920. English and Yiddish. The program of the 
annual convention of Jewish Farmers of America. 
Chairman: Louis Marshall, a prominent American-
Jewish community leader. [3] leaves, 27-28 cm. Good 
condition. A few stains. Folding marks.

Opening price: $250

217. לקט מסמכים מעזבונו של בוריס כצמן

ישראל,  וארץ  ]ארה"ב  כצמן.  בוריס  של  מעזבונו  מסמכים  לקט 
1914-1930 בקירוב[. 

יליד רוסיה; מראשי התנועה  )1872-1933(, כימאי,  בוריס כצמן 
ציוני  ארגון  פעיל  הראשון,  הציוני  הקונגרס  ממארגני  הציונית, 
אמריקה וראש האגודה הציונית של המהנדסים ואנשי החקלאות 
יהודים- ומדענים  אגרונומים  מהנדסים,  )קבוצת  הארגון  של 
והכלכלי  התעשייתי  החקלאי,  לפיתוחה  פעלו  אשר  אמריקאים 

של ארץ ישראל(. 
רוב המסמכים שלפנינו הנם מתקופת שהותו של כצמן בארה"ב, 
לשם נסע על מנת לצבור ניסיון במקצועו כמהנדס כימי על מנת 
ישראל.  בארץ  היהודית  ההתיישבות  לשירות  עצמו  להכשיר 
 .)Kellogg's( "באותה תקופה עבד ככימאי יועץ בחברת "קלוגס

האוסף כולל:
מזון  יצרן   ,Will Keith Kellogg מאת  )מודפסים(  מכתבים   ·
)מודפס,  כצמן  מאת  ודו"ח  "קלוגס",  חברת  מייסד  אמריקאי, 
חתום בכתב-יד( בנושא ניסוי אשר ערך עבור החברה. · מכתב 
של  רשמי  מכתבים  נייר  על  כצמן,  בוריס  אל  ממוען  בכתב-יד, 
 The Merchants בנק  של  המחאות   ·  .Broadway Hotel
נייר  על  מודפס,  מכתב   · כצמן.  חתימת  עם   ,Savings Bank
 Bates International Bag Company של  רשמי  מכתבים 
בארץ  להקים  מתכנן  כצמן  אשר  מפעל  עבור  מכירה  בענייני 
 · ברחובות.  כצמן  של  שהותו  בעת   ,1930 בשנת  נשלח  ישראל. 
כצמן.  בידי  נוספים, חלקם חתומים  ומסמכים  קבלות, מכתבים 

סה"כ כ-40 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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217. Documents from the Estate of Boris Katzman

Collection of documents from the estate of Boris 
Katzman. [USA and Eretz Israel, ca. 1914-1930].
Boris Katzman (1872-1933), chemist, born in Russia; 
one of the leaders of the Zionist Movement, one 
of the first Zionist Congress organizers, an activist 
on behalf of the Zionist Organization of America 
and head of the Zionist Society of Engineers and 
Agronomists of the organization (a group of Jewish-
American engineers, agronomists and scientists who 
acted to enhance the agricultural, industrial and 
economic development of Eretz Israel).
Most of the documents are from the time Katzman 
lived in the United States. He stayed there to enrich 
his professional experience as a chemical engineer 
in order to be able to better serve the Jewish 
colonization of Eretz Israel. Katzman worked at the 
time for "Kellogg's" as a consultant. The collection 
includes:

· Letters (printed) from Will Keith Kellogg, an 
American food manufacturer, founder of "Kellogg's" 
company, and a report by Katzman (printed, hand-
signed) concerning an experiment which he performed 
for the company. · A handwritten letter, addressed 
to Boris Katzman, on Broadway Hotel letterhead. 

· The Merchants Savings Bank checks, signed by 
Katzman. · Printed letter, on official letterhead of 
Bates International Bag Company, sent in 1930, when 
Kaztman was in Rehovot, dealing with sales to a plant 
which Katzman intended to establish in Eretz Israel. · 
Receipts, letters and other documents, some signed 
by Katzman. 
Total of about 40 items. Varied sizes and conditions.

Opening price: $300 

218. "גיבורי-מלחמה יהודיים" – חוברת קומיקס מוקדמת 
– קנדה, 1944

Jewish war heroes ]גיבורי-מלחמה יהודיים[, חוברת קומיקס 
בהוצאת Canadian Jewish Congress. ]קנדה, 1944[. אנגלית. 

חוברת שניה.
סדרת  את  לאור  הוציא  הקנדי"  היהודי  "הקונגרס   1944 בשנת 
חוברות הקומיקס "גיבורי-מלחמה יהודיים" - סדרה בת שלוש 
חוברות, מאוירות בידי George Menendez Rae, אשר חולקו 
בחינם במטרה להראות כי היהודים לוקחים חלק פעיל במאמץ 

המלחמתי.
גיבורי- חמישה  של  סיפורם  את  מספרת  שלפנינו  החוברת 
מלחמה יהודיים. בסופה רשימה של עיטורים אשר ניתנו לחיילים 

קנדים-יהודים, עם איורים של העיטורים.
היהודיות  הקומיקס  מחוברות  אחת  מוקדמת;  קומיקס  חוברת 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 דף,   ]4[ בקנדה.  שנדפסו  הראשונות 

קמטים ופגמים קלים. רישום בעט בדף השער. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300

218. "Jewish War Heroes" – Early Comic Book – 
Canada, 1944

Jewish war heroes, a comic book published by 
Canadian Jewish Congress. [Canada, 1944]. English. 
Second issue.
In 1944 the "Canadian Jewish Congress" published 
the "Jewish War Heroes" series – a series of three 
comic booklets, illustrated by George Menendez Rae, 
given away for free, to prove that Jews are part of 
the military effort. This issue tells the story of five 
Jewish war heroes. A list of decorations awarded to 
Jewish-Canadian soldiers, with illustrations of the 
decorations, appears at the end.
An early comic book; one of the first Jewish comic 
books printed in Canada. [4] leaves, 24.5 cm. Good 
condition. Slightly creased and damaged. Inscription in pen 
on title page.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $300
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219 . כתב-יד מעוטר – פנקס בית העלמין פולטוסקר – 
ארה"ב, 1947

העלמין  בית  פנקס   ,Pultusker Cemetery Association
פולטוסקר בארה"ב, ]1947 בקירוב. על הכריכה: 1946[. 

שמות  רישום  הראשונים  הדפים  בשבעת  בכתב-יד.  נאה  פנקס 
בדיו  עיטורים  מלווים  אמנותית,  קליגרפית  בכתיבה  הנפטרים 
 "Ladies Auxiliary of the Pultusker – צבעונית ובדיו זהובה
 Benevolent Association, In Memory of Sarah Levy"; "In
Memory of My Beloved Husband Abraham Klare"; ועוד. 
כרך 29 ס"מ.  בדפים הבאים רשימת-שמות בעברית ובאנגלית. 
מצב  נאה.  כריכה  ריקים.  הפנקס  דפי  מרבית  כתובים.  דף   ]13[

טוב. 

פתיחה: $250

219. Ornamented Manuscript – Pultusker 
Cemetery Association – United States, 1947

Pultusker Cemetery Association, notebook of the 
Pultusker Cemetery in the United States, [ca. 1947. On 
the binding: 1946].
Fine notebook, handwritten. The first seven pages 
record names of the deceased in artistic calligraphic 
script, ornamented in colorful and golden inks 
- “Ladies Auxiliary of the Pultusker Benevolent 
Association, In Memory of Sarah Levy"; "In Memory 
of My Beloved Husband Abraham Klare"; and more. 
On the following pages appear lists of names in 
Hebrew and English. Volume 29 cm. [13] written leaves. 
Most of the leaves are blank. Fine binding. Good condition.

Opening price: $250

220. ספר בנושא יהודי אנגליה – לונדון, 1830

 A History of the Establishment and Residence of
 the Jews in England, with an Enquiry into their Civil
 Disabilities, by John Elijah Blunt. Printed for Saunders

and Benning. לונדון, 1830. אנגלית. 
להיסטוריה  מפורט  באופן  מוקדש  הספר  של  הראשון  חלקו 
מעמיקה  לחקירה  מוקדש  השני  חלקו  באנגליה.  היהודים  של 
האזרחיות  ההגבלות  באי,  היהודים  של  המשפטי  במעמדם 
כן  כמו  ועוד.  ונדל"ן,  רכוש  לאחזקת  והנוגעות  עליהם  החלות 
לקבלה  הנדרשת  השבועה  נוסח  שינוי  בסוגיית  החיבור  עוסק 
לגילדה  להצטרפות  או  אקדמי  תואר  לקבלת  ציבורי,  לתפקיד 
אמונת  "לפי  הניסוח  את  תקופה  אותה  עד  שכללה  מקצועית, 
האמת של נוצרי" )upon the true faith of Christian(. ראה 
גם פריט הבא. XVI, 148 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע 

בשולי דף השער. כריכת קרטון, בלויה. שדרה קרועה. 

פתיחה: $300

220. Book about Jews in England – London, 1830

A History of the Establishment and Residence of 
the Jews in England, with an Enquiry into their Civil 
Disabilities, by John Elijah Blunt. London: Printed for 
Saunders and Benning, 1830. English.
The first part of the book is dedicated, in detail, to 
the history of Jews in England. The second part is 
dedicated to a thorough enquiry into the civil status 
of Jews in England, the civil disabilities imposed 
on Jews concerning property and real estate etc. 
The book also deals with the change of the version 
of the oath required for being appointed as a civil 
servant, receiving an academic degree or joining a 
professional guild. The oath included, until then, the 
phrase "upon the true faith of Christian". See also 
following item. XVI, 148 pp, 22.5 cm. Good condition. 
Stains. Tear at margins of title page. Cardboard binding, 
worn. Torn spine.

Opening price: $300
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פשט,   – בריטניה  ליהודי  זכויות  מתן  בנושא  ספר   .221
1830

 Verhandlungen in Betreff der Emancipation der
 Otto דפוס .Juden im großbritanischen Parlamente 1830

Wigand, פשט )Pesth(, 1830. גרמנית. 
"משא ומתן בנושא אמנציפציה ליהודים בפרלמנט הבריטי הגדול 

1830 – מאסף שלם ככל האפשר". 
שנועד  חדש,  שבועה  בנוסח  הבריטי  הפרלמנט  דן   1830 בשנת 
ובמשרות  הפוליטיים  בחיים  השתתפות  לקתולים  לאפשר 
ו"ועד  גם הסוגיה היהודית  לדיון  זו עלתה  הציבוריות. במסגרת 
 ,Board of Deputies of British Jews( הקהילות"  שליחי 
ארגון הגג של הקהילות היהודיות באנגליה( שיגר עצומה לבית 
היהודים.  על  גם  זכויות  ולבית הלורדים להחיל שוויון  הנבחרים 
המערכת  את  המוניציפלית  המערכת  הקדימה  הבאות  בשנים 
"שריף"  למשרת  סלומונס  דוד  נבחר  ב-1835  הפרלמנטרית: 
חוק  הצעת  הפרלמנט  העביר  זו  בחירה  בעקבות  לונדון;  של 
המאפשרת לשריפים ממוצא יהודי להישבע על פי אמונתם וב-
 58 1837 נבחר גם משה מונטיפיורי לתפקיד "שריף" של העיר. 
עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי וכתמים. חותמות ורישומי 
וכרוך  המקורית  במעטפת  נתון  לחיזוק.  נייר  הדבקות  בעלות. 

בכריכת קרטון חדשה. 

פתיחה: $400

221. Book Dealing with the Question of the 
Emancipation of British Jews – Pesth, 1830

Verhandlungen in Betreff der Emancipation der 
Juden im großbritanischen Parlamente 1830. Pesth: 
Otto Wigand, 1830. German.
"Negotiations about emancipation of Jews in the 
Great British Parliament 1830 – a collection as 
complete as possible".
The British Parliament discussed in 1830 a new 
version of the oath of allegiance, meant to enable 
Catholics to participate in political life and public 
service. The Jewish question was raised as well: the 
Board of Deputies of British Jews sent a petition to 
the Parliament and to the House of Lords requesting 
equal rights for Jews. In the following years local 
authorities were more forthcoming than parliament: 
in 1835 David Salomons was elected Sheriff of 
London; following this appointment the Parliament 
changed the law and Jewish Sheriffs had the right to 
take an oath in accordance with their faith. In 1837 
Moses Montefiore was elected Sheriff of the city. 58 
pp, 20.5 cm. Fair-good condition. Wear and stains. Ink-
stamps and ownership inscriptions. Reinforcing paper 
strips. Original paper wrappers and a new cardboard cover.

Opening price: $400
 221



136  |  ספטמבר 2015  

222. שיר תלת-לשוני לכבוד יום הולדתו ה-80 של אלברט 
לוי – לונדון, 1897

 The measure of our days, a tri-lingual song, dedicated
 to his friends on the occasion of his eightieth birthday,
ורעי, מאת  לאחי  דודים  ימינו, שירת  / מדת   by Albert Löwy 
 Adolphus אלברט ]אברהם[ לוי. לונדון, 1897 )נדפס בוינה בדפוס

Holzhausen(. עברית, גרמנית ואנגלית.
שיר שחיבר הרב ד"ר אלברט לוי לכבוד יום הולדתו ה-80 ]שחל 
ב-8 בדצמבר 1896[. לוי )1816-1908(, רב, חוקר ואוריינטליסט, 
11 עמ', 21.5 ס"מ. מצב   .Anglo-Jewish Association-חבר ה

טוב. מעט כתמים. אינו כרוך. 

פתיחה: $250

222. Tri-Lingual Poem in Honor of Albert Löwy's 
Eightieth Birthday – London, 1897

The Measure of Our Days, a tri-lingual song, dedicated 
to his friends on the occasion of his eightieth birthday, 
by Albert Löwy. London, 1897 (printed in Vienna 
in Adolphus Holzhausen printing press). Hebrew, 
German and English.
A poem composed by Rabbi Dr. Albert Löwy for his 
eightieth birthday [December 8, 1896].
Löwy (1816-1908), rabbi, scholar and orientalist, 
member of the Anglo-Jewish Association. 11 pp, 21.5 
cm. Good condition. A few stains. Unbound.
Opening price: $250

223. תקנות חברת "חובבי ציון" באנגליה, 1892

 ,Rules of the "Chovevi Zion" association in England
 ,E. W. Rabbinowicz תקנות חברת "חובבי ציון" באנגליה. דפוס

לונדון, 1892. עברית ואנגלית.
ולהחזיק  לעורר  החברה:  נתיסדה  למענם  אשר  הדברים  "אלה 
הרעיון הלאומי בקרב ישראל. לכונן ישוב ארץ ישראל ליסד שם 
מושבות חדשות לבני ישראל ולתת עזר וסעד למושבות יהודים 
כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   18.5 עמ',   42 כבר...".  שנוסדו 
בשולי הדפים ובמיוחד בעמודים הראשונים והאחרונים. קרעים 

וקמטים בעטיפה.

פתיחה: $250

223. Rules of the "Chovevi Zion" Association in 
England, 1892

Rules of the "Chovevi Zion" association in England. 
London: E.W. Rabbinowicz. 1892. Hebrew and English.
"The Association is established with the following 
objects: to foster the National Idea among the Jewish 
people. To promote the colonization of Palestine 
by establishing new colonies for Jews or assisting 
those already established". 42 pp, 18.5 cm. Fair-good 
condition. Stains on margins of leaves (mainly on first and 
last leaves). Tears and creases on cover.

Opening price: $250
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224. האגודה הציונית בלונדון – הזמנה לנאום חיים ויצמן, 
1917

הזמנה   –  North London Zionist Society-ה מטעם  כרוז 
 A. E. Pettet לאסיפה פומבית בהשתתפות חיים וייצמן. דפוס

.Co &, לונדון, 1917. אנגלית. 
כרוז הקורא לתושבי לונדון להשתתף באסיפה פומבית בהנחייתו 
ב-15  תתקיים  אשר   ,)Herbert Burrows( בורוז  הרברט  של 
באפריל 1917 באולם בית כנסת בסטמפורד היל, בה ינאם נשיא 

הפדרציה הציונית באנגליה, ד"ר חיים ויצמן. 
והגיש  באנגליה  הציונית  הפדרציה  לנשיא  ויצמן  נבחר  זו  בשנה 
לממשלת בריטניה, בשיתוף עם ההנהגה הציונית, הצעה שכללה 
את הדרישה להכיר בזכות העם היהודי על ארץ ישראל ובזכותם 
בלפור.  הצהרת  נחתמה   1917 בסוף  אליה.  לעלות  יהודים  של 

28X44.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים בשוליים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300

224. London Zionist Society – Invitation to an 
Address Delivered by Haim Weizmann, 1917

Poster issued by the North London Zionist Society – 
invitation to a public meeting with the participation 
of Haim Weizmann. A.E. Pettet & Co. Printing Press, 
London, 1917. English.
A poster inviting citizens of London to participate in 
a public meeting chaired by Herbert Burrows, to be 
held on April 15, 1917, in Stamford Hill synagogue. 
The president of the British Zionist Federation in 
England, Dr. Haim Weizmann is to deliver an address. 
In 1917 Weizmann was elected president of the 
British Zionist Federation and worked to obtain the 
milestone Balfour Declaration. 28X44.5 cm. Good 
condition. Folding marks. Tears at margins.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $300

225. ג'ון ברהם - דיוקן מיניאטורי, המאה ה-19

אנגלי  טנור   ,)John Braham, 1774-1856( ברהם  ג'ון  דיוקן 
ממוצא יהודי. ]המאה ה-19[.

מצויר על גבי שנהב; נתון במסגרת עץ וזכוכית מקורית. נעשה 
 Thomas Phillips( בידי או על-פי האמן האנגלי תומס פיליפס
1770-1845(. ציור אובלי, 4X5 ס"מ בקירוב; מסגרת: 9X11 ס"מ, 

עם קולב לתלייה.

פתיחה: $300

225. John Braham – Miniature Portrait, 19th 

Century

Portrait of John Braham, (1774-1856), English tenor of 
Jewish origin. [19th century]. 
Painted on ivory; framed in an original wood and 
glass frame. Created by or after the English artist 
Thomas Phillips, (1770-1845). Oval painting, approx. 4X5 
cm; frame: 9X11 cm, with a ring for hanging.

Opening price: $300

226. מ. בורג - דיוקן מיניאטורי, המאה ה-19

דיוקן מ. בורג )Burg(, מייג'ור יהודי בצבא פרוסיה. ]המאה ה-19[.
וזכוכית מקורית. מתואר  עץ  נתון במסגרת  נייר;  גבי  על  מצויר 
של  האחורי  לצדה  המודבק  פתק  גבי  על  )בגרמנית(  בכתב-יד 
המסגרת. ציור עגול, 5X5 ס"מ בקירוב; מסגרת: 14X14 ס"מ, עם 

קולב לתליה. 

פתיחה: $300

226. M. Burg - Miniature Portrait, 19th Century

Portrait of M. Burg, Jewish Major in the Prussian army. 
[19th century]. 
Painted on paper; framed in an original wood and 
glass frame. Titled by hand (German) on a note 
attached to the back of the frame. Round painting, 
approx. 5X5 cm; frame: 14X14 cm, a ring for hanging.

Opening price: $300
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הקיסר  של  הולדתו  יום  לכבוד   – מלכי"  "ישועות   .227
פרנץ יוזף – למברג, 1853

מאמר ישועות מלכי... לכבוד יום הולדת אדננו מלכנו קיסר אדיר 
למברג,  צדק.  כהן  יוסף  מאת  הראשון,  יאזעף  פראנץ  ורחמן... 

]תרי"ג 1853[. 
פרנץ  הקיסר  של  ה-23  הולדתו  יום  לכבוד  שנדפסה  החוברת, 
שער  )עם  בשבחו  ארוך  ומאמר  לכבודו  ארוך  שיר  כוללת  יוזף, 
נפרד: "שער המלך"(. מצורף דף עם שיר מודפס לכבוד אליזבת, 
)אינו  יוזף  פרנץ  של  דודתו  ובת  אשתו  )סיסי(,  בוואריה  נסיכת 
בינוני- 20 ס"מ. מצב  בגרמנית(,  )חסר שער  דף  יא   ,]7[ שלם?(. 
טוב. מעט כתמים. קמטים בפינות ובשוליים. רישומים וחותמות 

בעמוד השער. גליונות לא חתוכים. 

פתיחה: $300

227. "Yeshu'ot Malki" – for Emperor Franz 
Joseph's Birthday – Lemberg, 1853

Yeshu'ot Malki…for the birthday of….Franz Joseph 
the First, by Yossef Cohen Zedek. Lemberg, 1853.
The booklet, printed for the 23rd birthday of Emperor 
Franz Joseph, contains a long poem in his honor 
and a long article praising him (with separate title: 
"Sha'ar HaMelech"). Enclosed is a leaf with a printed 
poem for Elizabeth, princess of Bavaria (Sisi), wife and 
cousin of Franz Joseph (incomplete?). [7], 11 leaves 
(lacking title page in German), 20 cm. Fair-good condition. 
Some stains. Creases at margins and corners. Inscriptions 
and ink-stamps on title page. Unopened pages.

Opening price: $300

228. "אור זרוע" – שיר לכבוד הנסיך קרל לודוויג – לבוב, 
1854

ארצות  עלי  נגה  ככב  עלה  ביום  הושר  אשר  שיר...  זרע,  אור 
מולדתנו להאיר עיני דריה הנסיך הגדול המהולל... קארל לודוויג... 
אחי אדננו מלכנו... פארנץ יאזעף הראשון, מאת יוסף כהן צדק. 

לבוב )למברג(, ]תרי"ד 1854[. 
שיר ארוך לכבוד הנסיך, הארכידוקס קרל לודוויג, אחיו הצעיר של 
פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה. עם שער והערות בגרמנית. 
]7[ עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים וקמטים, בעיקר   ,28

בעטיפה ובדפים הראשונים והאחרונים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $300

228. "Or Zaru'a" – Poem in Honor of Prince Karl 
Ludwig – Lvov, 1854

"Or Zaru'a…poem…in honor of Karl Ludwig…
brother of our king Franz Joseph I, by Yossef Cohen 
Zedek". Lvov (Lemberg), [1854].
Long poem in honor of the prince, Archduke Karl 
Ludwig, the younger brother of Franz Joseph I, 
Emperor of Austria. Including a title page and 
comments in German. 28, [7] pp, 21 cm. Fair-good 
condition. Stains and creases, mainly on cover and on first 
and last leaves. Ex-library copy.

Opening price: $300

ניתנו   – פרוסית  אזרחות  בענייני  מסמכים  לקט   .229
למשפחה יהודית – ברסלאו, המאה ה-19

 – פרוסית  אזרחות  בענייני  מסמכים  ולקט  תנועה  אישור 
ורוצלב,  כיום  )פרוסיה;  ברסלאו   .)Wallbach( וולבך  משפחת 

פולין(, 1812-1840 בקירוב. גרמנית.
)עם תוספות  ביניהם: · מסמך משפטי מודפס  ששה מסמכים. 
בעיר  אזרחות  וולבך  יצחק  העורות  לסוחר  המעניק  בכתב-יד(, 
וולבך  ליצחק  שניתן   ,)Reise-Pass( תנועה  אישור   · ברסלאו. 
יעקב  משה  כי  המעידה  בכתב-יד  קבלה   ·  .1835 בברסלאו, 
פרוסית  אזרחות  לקבלת תעודת  הנדרש  וולבך שילם את המס 
מחודשת. · פתק בכתב-יד – הצהרה רשמית לרשויות פרוסיה, 
יוני 1812 )הכותב מצהיר כי תלמיד יהודי לומד עמו תלמוד, ועל 

כן יש לאשר את מגוריו באזור(. · ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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229. Collection of Documents concerning 
Prussian Citizenship – Granted to a Jewish Family 
– Breslau, 19th Century

Travel-pass and a collection of documents concerning 
Prussian citizenship – Wallbach family, Breslau (Prussia; 
present day Wroclaw, Poland), ca.1812-1840. German.
Six documents, including: a printed legal document 
(with additions written by hand), granting the 
leather-trader Yitzchak Wallbach citizenship of the 
city of Breslau. · Travel-pass (Reise-pass) granted to 
Yitzchak Wallbach in Breslau, 1835. Receipt written 
by hand, confirming that Moshe Ya'akov Wallbach 
paid the requested taxes for a renewed Prussian 
Citizenship certificate. · Note written by hand – 
official declaration to Prussian authorities, June 
1812 (the writer declares that a Jewish pupil studies 
Talmud with him and his residence in the area should, 
therefore, be confirmed). · And more. Size and 
condition vary.

Opening price: $300

לארץ  עלייה  לכבוד   – ביד  ומאוירת  כתובה  חוברת   .230
מגרמניה, 1933-1934

 Stimme des Herzens oder 1 Jahr Weltgeschichte,
 Salami &" הוצאת   .taschenausgabe fur liebhaber!

.Taubenschlag u. Co", ]ארץ ישראל, 1934[.
וחינניים.  צבעוניים  איורים  עם  יד,  בכתב  הומוריסטית  חוברת 
נעשתה במלאת שנה לעלייתה לארץ של בחורה בשם סאלי )יחד 
נראית סאלי  באיורים  בידיו(.  וצוירה  נכתבה  ואולי  זוגה?  בן  עם 
מהחברים,  הפרידה  גרמניה",  "עולי  התאחדות  מטעם  בהרצאה 
ביפו.  לדירה  במעבר  ולבסוף  בכפר-סבא  דגים  בריכת  עם  בית 
]11[ דף )רובם עם איורים(, מחברת 17X25 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
כתמים רבים על העטיפה. מעט כתמים על הדפים. מספר דפים 

מנותקים. 

פתיחה: $300

230. Booklet Written and Illustrated by Hand – 
Commemorating Immigration from Germany to 
Eretz Israel, 1933-1934

Stimme des Herzens oder 1 Jahr Weltgeschichte, 
taschenausgabe fur liebhaber! [Eretz Israel]: Salami & 
Taubenschlag u. Co., [1934].
A humorous booklet written by hand, with charming 
illustrations in color. Produced in commemoration 
of one year to the immigration to Eretz Israel of a 
young woman by the name of Sally (with her partner? 
Or maybe written and illustrated by him). The 
illustrations depict Sally during a lecture on behalf of 
"Immigrants from Germany", bidding farewell to her 
friends, a house with a fish pond in Kfar Saba and 
finally, moving into an apartment in Jaffa. [11] leaves 
(most of them illustrated), notebook: 17X25 cm. Fair-good 
condition. Stained cover. A few stains on the leaves. Several 
detached leaves.

Opening price: $300

230
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231. אלבום תצלומים של משפחת פורר – וינה-דרזדן-תל-אביב

אלבום תצלומים, שנעשה לכבוד חתונת הכסף של זיגמונד פורר )Fuhrer( ורעייתו מלי )Mali( ולציון 
25 שנים להקמת בית המסחר שלהם )לשעונים, תכשיטים וצורפות( בתל-אביב, ]1945[. 

האלבום כולל כ-60 תצלומים וכן ברכות וטקסטים כתובים, גזירי עתונים וברכות מודבקות. מחולק 
לשלושה פרקים: בפרק הראשון תצלומים מחתונת הכסף של בני הזוג, ברכות לכבודם ותצלומים 
של בית המסחר ברחוב אלנבי. הפרק השני מוקדש לנעוריהם של פורר ורעייתו בוינה ובדרזדן. הפרק 
השלישי )קצר( לחייהם בארץ ישראל. תצלומים 9X6 ס"מ עד 18.5X13 ס"מ, אלבום 25X23 ס"מ. מצב 
והדפים מנותקים חלקית. פגמים בכריכה  או פגומים. הכריכה  ניירות פרגמנט חסרים  בינוני-טוב. 

הקדמית. 

פתיחה: $300

231. Photo-Album – Fuhrer Family – Vienna-Dresden-Tel-Aviv

Photo-album, prepared for the silver anniversary of Sigmund Fuhrer and his wife 
Mali and commemorating the 25th anniversary of their shop in Tel-Aviv (for watches, 
jewelry and silver crafting), [1945].
The album contains approx. 60 photographs as well as greetings and texts, newspaper 
cuttings and greetings mounted on the album leaves. The album is divided into 
three chapters: in the first chapter are photographs of the couple's silver wedding, 
greetings and photographs of their shop on Alenby Street. The second chapter is 
dedicated to the couple's youth in Vienna and Dresden. The third chapter (short) 
is dedicated to their life in Eretz Israel. Photographs: 9X6 cm to 18.5X13 cm, album 
25X23 cm. Fair-good condition. Some tissue guards are torn or missing. Binding and leaves 
are partly detached. Damages to front cover.

Opening price: $300

ומורביה,  באוסטריה  היהודיות  הקהילות  לתולדות  ספרים  חמשה   – גולד  הוגו   .232
1929-1974

חמשה ספרים מאת הוגו גולד, לתולדות הקהילות היהודיות באוסטריה ומורביה. ברנו ותל-אביב, 
1929-1974. גרמנית. 

 Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart  .1
]היהודים והקהילות היהודיות במורביה בעבר ובהווה[. ברנו, 1929.

ספר עתיר מידע ותצלומים לתולדות יהודי מורביה. עשרות רבות של מאמרים בתוספת מפתחות. 
]14[, 623 עמ' + ]1[ לוח )מפה(. 31 ס"מ. כריכה מעט בלויה.

2-5. ארבעה ספרים בהוצאת "עולמנו", תל-אביב, 1966-1974. 
· Geschichte der Juden in Wien, Ein Gedenkbuch ]היסטוריה של יהודי וינה, ספר זכרון[, 1966. 
 Gedenkbuch der Untergegangenen Judengemeinden des Burgenlandes  · עמ'.   158
 Geschichte der 148 עמ'. ·  ]ספר זכרון של הקהילות היהודיות של בורגנלנד )אוסטריה([, 1970. 
Juden in Österreich, Ein Gedenkbuch. ]היסטוריה של יהודי אוסטריה, ספר זכרון[, 1971. 176 
של  זכרון  ]ספר   Gedenkbuch der Untergegangenen Judengemeinden Mahrens  · עמ'. 
הקהילות היהודיות במורביה[, 1974. 166 עמ'. ארבעת הכרכים: 33 ס"מ בממוצע. מצב טוב. פגמים 

במעטפות הנייר. 
עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $400

232. Hugo Gold – Five Books about the History of Jewish Communities in 
Austria and Moravia, 1929-1974

Five books by Hugo Gold, about the history of Jewish communities in Austria ad 
Moravia. Brno and Tel-Aviv, 1929-1974. German.
1. Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart [Jews 
and Jewish Communities in Moravio Past and Present]. Brno, 1929. A book including 
numerous photographs and information about the history of Jews in Moravia. Tens 
of essays, with indices. [14], 623 pp + [1] plate (map). 31 cm. Binding somewhat worn.
2-5. Four books published by "Olameinu", Tel-Aviv, 1966-1974.

· Geschichte der Juden in Wien, Ein Gedenkbuch [History of Jews in Vienna, 
commemorative book], 1966. 158 pp. · Gedenkbuch der Untergegangenen 
Judengemeinden des Burgenlandes [Commemorative book for Jewish communities 
in Burgenland (Austria)], 1970. 148 pp. · Geschichte der Juden in Österreich, Ein 
Gedenkbuch [History of Jews in Austria, commemorative book], 1971. 176 pp. · 
Gedenkbuch der Untergegangenen Judengemeinden Mahrens [Commemorative 
books for Jewish communities in Moravia], 1974. 166 pp. Four volumes: average size: 
33 cm. Good condition. Damages to dust-covers.
Ex-library copies.

Opening price: $400
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מלחמת   – בשדה  נדרי"  "כל  תפילת   – גדול  הדפס   .233
העולם הראשונה

 Vorabend des Versöhnungsfester im Felde "כל-נדרי, 
 Vaterländischer 1914" ]ערב יום הכפורים בשדה, 1914[. הוצאת

Kultur-Kunst-Verlag, ברלין-וינה, 1914. 
נדרי"  "כל  בתפילת  יהודיים  חיילים  של  תיאור  ובו  גדול  הדפס 
בשדה, בזמן מלחמת העולם הראשונה )התפילה נערכה באישור 
הקיסר הגרמני(. 58X48 ס"מ בקירוב, במסגרת. מצב טוב. מעט 

כתמים. 

פתיחה: $400

233. Large Print – "Kol Nidrei" Prayer in the Field 
– World War I

"Kol Nidrei, Vorabend des Versöhnungsfester im 
Felde 1914 "[Eve of Yom Kippur in the field, 1914]. 
Berlin-Vienna: Vaterländischer Kultur-Kunst-Verlag, 
1914. 
A large print depicting Jewish soldiers in the field 
during a "Kol Nidrei" prayer, World War I (the prayer 
was held with permission from the German Emperor). 
Approx. 58X48 cm, framed. Good condition. Some stains.

Opening price: $400

234. ספר בישול כשר – טרנסילבניה, 1928

בישול  ]ספר   Kóser Szakácskönyve, Ganz Ábrahámné
כשר[. הוצאת Medgyesi Lajos, דז' )Dés(, 1928. הונגרית.

ספר בישול עם 290 מתכונים להכנת מאכלים כשרים. בשנת 2006 
נדפסה מהדורת צילום של ספר זה והיא בלבד מופיעה בספריה 
113, ]1[, 22.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע.   .Worldcat-הלאומית וב

בלאי, קרעים וכתמים רבים. 

פתיחה: $300

234. Kosher Cookbook – Transylvania, 1928

Kóser Szakácskönyve, Ganz Ábrahámné [Kosher 
cookbook]. Dés: Medgyesi Lajos, 1928. Hungarian.
Cookbook with 290 recipes for preparing Kosher 
dishes. A facsimile edition of this book was published 
in 2006; only the facsimile edition is listed in the NLI 
and in OCLC. 113, [1], 22.5 cm. Fair-poor condition. Wear, 
many tears and stains.

Opening price: $300

233234
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 -  1832 אמשטרדם,   – הכולרה  מגפת  נגד  תפילה   .235
חתימת הרב כהן קרילון, רב באיים הקאריביים

 Gebed ter bevrijding van der cholera morbus, 
 vervaardigd door de wew assesoren der N:P:I:
 Gemeente; uit hebreeuwsch vertaald door B. C.

Carillon. אמשטרדם, 1832. הולנדית.
תפילה נגד מגיפת הכולרה, תורגמה מעברית בידי הרב בנג'מין 
כהן קרילון )Benjamin Cohen Carillon(. במהלך חייו כיהן הרב 
הבתולה  באיי  תומס  סט.  הכנסת  בבית  כרב  היתר,  בין  קרילון, 
הקונטרס  של  האחורי  בצדו  אמריקה(.  )צפון  הקאריבי  שבים 
ממגפות  אחת  בפריז  פרצה   1832 בשנת  קרילון.  של  חתימתו 
רבות  למדינות  שהתפשטה  ה-19,  המאה  של  הקשות  הכולרה 
קרעים  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   4 באירופה. 

בחיבור הדפים. קמטים בפינות. חותמת. 

פתיחה: $700

235. Prayer Against Cholera Plague – Amsterdam, 
1832 – Signature of Rabbi Benjamin Cohen 
Carillon, Rabbi in the Caribbean Islands

Gebed ter bevrijding van der cholera morbus,  
vervaardigd door de wew assesoren der N:P:I: 
Gemeente; uit hebreeuwsch vertaald door B. C. 
Carillon. Amsterdam, 1832. Dutch.
Prayer against Cholera plague, translated from 
Hebrew by Rabbi Benjamin Cohen Carillon. Rabbi 
Carillon served as rabbi in St. Thomas Synagogue in the 
Virgin Islands in the Caribbean Sea (North America). 
Carillon's signature appears on the back. In 1832 one 
of the severest 19th century Cholera epidemics erupted 
in Paris and spread to other countries in Europe. 4 pp, 
20.5 cm. Fair-good codnition. Stains. Tears at connection 
of leaves. Creases at corners. Ink-stamp.

Opening price: $700

 – היהודים  לזכויות  בנוגע  צרפת  ממלך  רשמי  צו   .236
המהפכה הצרפתית, 1790

לואי  צרפת  מלך  מטעם  רשמי  צו   .Lettres-Patentes du Roi
 ,)Grenoble( ל ה-16 ומטעם הארכיבישוף של בורדו. נדפס בְגֶרנֹוְבּ

צרפת, 1790. צרפתית.
המוכרים  היהודים  כל  הלאומית...  האסיפה  של  לצו  "בהתאם 
אביניון'  ו'יהודי  'ספרדים'  פורטוגזים',  'יהודים  בשם  בצרפת 
ימשיכו להנות מזכויות מהן נהנו עד כה ואשר ניתנו להם בהתאם 
זכויותיהם  וכל  פעילים...  אזרחים  של  זכויות  יקבלו  להיתרים... 

תישמרנה כל עוד הם עומדים בכל התנאים הנדרשים מהם". 
המהפכה  פרוץ  לאחר  משנה  פחות  התפרסם  שלפנינו  הצו 
קיצוניים  שינויים  בצרפת  התחוללו  בה  בתקופה  הצרפתית, 
לואי  המלך  אולץ  המהפכה  בראשית  והממשל.  החברה  בסדרי 
החדשה,  הלאומית  האסיפה  של  לתביעותיה  להיעתר  ה-16 
וחוברו  נבחרים  בגופים  הוחלף  המעמדי  היתר  זכויות  משטר 
מצב  בקירוב.  ס"מ   48.5X37 והאזרח.  האדם  זכויות  הצהרת 
בינוני-טוב. קרעים משוקמים שיקום מקצועי )עם פגיעות קלות 
בטקסט(. שוליים קרועים. מוצמדת, כולה, לנייר נטול חומציות. 

פתיחה: $1000

235a

235b
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236. Legal Order by the King of France Granting 
Rights to Jews – French Revolution, 1790

Lettres-Patentes du Roi. Official order on behalf 
of Louis XVI, King of France and on behalf of the 
Archbishop of Bordeaux. Printed in Grenoble, France, 
1790. French.
"According to the ordinance of the National 
Assembly…all of the Jews known in France as 
'Portuguese Jews', 'Spanish' and 'Jews of Avignon" 
will continue and enjoy all the rights they were 
granted so far and which were granted according to 
permits…they will get rights of active citizens…and 
all their rights will be valid as long as they fulfill all 
the conditions required of them".
This order was published less than one year after the 
French revolution, during a period when France went 
through extreme social and administrative changes. 
King Louis XVI had to accept all of the new National 
Assembly's demands, the rule of rights granted 
according to social class was substituted by elected 
bodies and the declarations of human and civil 
rights were composed. Approx. 48.5X37 cm. Fair-good 
condition. Professionally restored tears (some damages to 
text). Torn margins. Mounted on acid-free paper.

Opening price: $1000

237. ארכיון מסמכים מקהילת אוסטרובו – פולין, המאה 
ה-19

 Ostrowo( אוסטרובו  של  היהודית  מהקהלה  מסמכים  ארכיון 
Ostrów Wielkopolski /  מחוז קאליש, פולין(, 1827 עד שנות 

ה-40 של המאה ה-19. גרמנית, יידיש )יידיש-דייטש( ועברית.
קבלות  בתפירה:  מאוגדים  חלקם  ופתקאות,  דפים  מאות 
ובית-הכנסת,  קהילה  בענייני  תשלומים  כספיים,  ורישומים 
ועוד. תרומות  צדקה,  מעות  ושמשים,  מגבאים  מכתבי-אישור 

סה"כ מאות מסמכים. גודל משתנה. כתמים. פגעי רטיבות. 

פתיחה: $500

237. Archive of Documents of the Ostrowo 
Congregation – Poland, 19th Century

Archive of documents of the Jewish congregation in 
Ostrowo (Ostrów Wielkopolski, Poland), 1827 through 
1840s. German, Yiddish (Yiddish-Deitch) and Hebrew.
Hundreds of leaves and notes, some sewn together: 
receipts and financial inscriptions, payments 
concerning the community and the synagogue, 
certificates issued by Gabbaim and Shamashim in the 
synagogue, charity, donations and more. Lot consists of 
hundreds of documents. Size varies. Stains. Dampstaining.

Opening price: $500

238. ארבעה ספרים - ספרי פולמוס וספרים קראיים

ארבעה ספרים – חיבורים קראים וחיבורי פולמוס, 1830-1875.
1. "ספר דד מרדכי, חברו... מו"ה מרדכי בן... ניסן, להשיב תשובות 
לשאלות החכם יעקב טריגלאנד חכם נוצרי אשכנזי... שבעיר לידה 
במדינת הוללנדיאה... ששאלתם אודות חלוקת הקראים והרבנים 

מאיזה זמן נהיתה". וינה, 1830. ]4[, לו, ]1[ דף, 22 ס"מ. 
2. ספר עץ חיים, מאת אהרן בן אליהו מניקומדיה. דפוס "מרדכי 
הסוחר טרישקן", גוזלוו )יבפטוריה(, 1847. ]2[, קלו דף, 34 ס"מ. 
בשייצי  אליהו  להחכם...  אליהו,  אדרת  הנקרא  המצות  "ספר   .3
ז"ל הוא הרב המפורסם והפוסק האחרון לאחינו הקראים באשר 
הם...". דפוס L. Nitche. אודסה, תרל"א )1870(. בתחילת הספר 
כרוכים שני עמודי הערות בכתב-יד )גרמנית(. ]7[, כא, ]2 לוחות 

מקופלים[, ]7[, כז-רכח דף, 25.5 ס"מ. 
ברומא  בוואטיקאנא  אשר  מכ"י  נעתק  הכומר,  נסתור  "ספר   .4
ויצא עתה ראשונה לאור עם פתח דבר בל"א ע"י אברהם בהרב 
המנוח ר' צבי הירש ברלינער". דפוס Gebruder Bonn, אלטונה, 

תרל"ה ]1875[. ]1[, 15 עמ', 19 ס"מ. 
מצב משתנה. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $600

237
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238. Four Books – Polemic Books and Karaite 
Books

Four books – Karaite books and polemic books, 1830-
1875.
1. "Sefer Dod Mordechai, composed…Mordechai 
ben…Nissan, to answer the questions raised by 
Ya'akov Trigland…Holland…". Vienna, 1830. [4], 36, 
[1] pp, 22 cm.
2. Sefer Etz Hahaim, by Aharon Ben Eliyahu of 
Nicomedia. Printed by "Mordechai Hasocher Trishken", 
Gozleve (Yevpatoria), 1847. [2], 136 pp, 34 cm.
3. "Sefer HaMitzvot…Aderet Eliyahu…". Odessa: L. 
Nitche, 1870. Two pages with handwritten (German) 
comments are bound at the beginning of the book. [7], 
21, [two folded plates], [7], 27-228 pp, 25.5 cm.
4. "Sefer Nistor HaKomer…". Altona: Gebruder Bonn 
Printing Press, 1875. [1], 15 pp, 19 cm.
Condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $600

239. אבני זכרון – מצבות קראיות – וילנה, 1872

אבני זכרון לבני ישראל בארץ קירים, אשר חפר ומצא ... אברהם 
ירושלמי פירקאוויץ )פירקוביץ(. וילנה, תרל"ב ]1872[.

בשנים  בעיקר  ובקווקז,  בקרים  פירקוביץ  של  מסעותיו  תיאור 
מגניזות  וכתבי-יד  עתיקים  ספרים  אסף  בהם  תקצ"ט-תר"ט, 
וקהילות יהודיות. כולל רשימות רבות של נוסחי מצבות וכן 15 
בכל הטפסים(.  נמצאים  )אינם  בסופו  לוחות-תמונות מקופלים 
כתבי-יד  ואספן  הקראים  דת  חכם   ,)1787-1874( פירקוביץ 
וספרים עתיקים. זייף מצבות רבות על-מנת להוכיח את קדמות 
הישוב הקראי בקרים. ]4[, פורטרט, 16, 104; 256 עמ', ]15[ דפי-

תמונות מקופלים. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפים ראשונים 
רופפים. כריכה פגומה ורופפת. 

פתיחה: $250

239. "Avnei Zikaron" – Karaite Tombstones – 
Vilnius, 1872

Avnei Zikaron LeBnei Israel Beretz Krim…[Hebrew: 
Stones of Remembrance for Jews in Crimea excavated 
and discovered by Avraham Yerushalmi Perkowitz]. 
Vilnius, 1872.
A description of Perkowitz’s journey through Crimea 
and Caucasia, mainly through 1839-1849, during 
which he collected ancient books and manuscripts 
from archives and Jewish communities. Includes 
numerous lists of tombstones’ inscriptions and 15 
folding picture-plates at the end (which cannot be 
found in all copies).
Perkowitz (1787-1874), well versed in Karaite 
Theology, antique books and manuscripts collector, 
forged numerous tombstones in order to prove the 
antiquity of the Karaite settlement in Crimea. [4], 
portrait, 16, 104; 256 pp, [15] folding picture-plates. 21.5 
cm. Good condition. Stains. First leaves are loose. Damaged 
binding, loose.

Opening price: $250

צבאיים  פריטים  של  החזרה  חובת  בדבר  כרזה   .240
שנמצאו על ידי אזרחים – וילנה, מלחמת העולם הראשונה

כרזה שהוצאה על ידי ממשלת הקייזר הגרמני, כפי הנראה מיד 
לאחר כיבושה של וילנה על ידי הגרמנים מידי רוסיה. וילנה, 1915. 

ארבע שפות )יידיש, גרמנית, פולנית וליטאית(.
מתכות(  )בעיקר  והחומרים  הפריטים  סוגי  מפורטים  בכרזה 
שהאזרחים מחויבים להחזירם לידי הצבא, ולקבל תמורתם כסף, 
שיימצאו  אלה  הכרזה,  פי  על  בכרזה.  המפורט  התעריף  פי  על 
ברשותם פריטים צבאיים או חומרים שלא הועברו לידי אנשי צבא 
 86X58 .הקייזר צפויים לקנס של עד 5000 מרק או שנתיים מאסר
ס"מ. מודבקת על נייר נטול חומציות ומשוקמת שיקום מקצועי. 
חוסרים קטנים בפינות, בשוליים ובקפלים, ללא פגיעה בטקסט.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

240. Poster – Retrieval of Military Items Found by 
Civilians – Vilnius, World War I

A poster issued by the government of the German 
Emperor, most probably right after the occupation 
of Vilnius by the Germans (from Russia). Vilnius, 
1915. Four languages (Yiddish, German, Polish and 
Lithuanian). 
The poster details all the items and material (mainly 
metals) that civilians are obliged to return to the 
army, and get paid, according to the tariff appearing 
on the poster. According to the poster, those who will 
keep military items or materials which have not been 
handed to the army are subject to a fine of 5,000 
Marcs or two years in prison. 86X58 cm. Mounted on 
acid-free paper and professionally restored. Small open 
tears on corners, margins and folds, no damage to text.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500
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241. ארכיון מסמכים גדול – אסירי ציון וועד הפעולה של 
עולי בריה"מ

ארכיון הכולל מאות מסמכים בנושא אסירי ציון, יהדות בריה"מ 
שנות  וארה"ב,  ישראל  המועצות.  ברית  עולי  של  הפעולה  וועד 

ה-70-80. 
הארכיון כולל עלונים, כרזות, פרוטוקולים מכינוסים של המועצה 
ועד  מאת  ומכתבים  מסמכים  בריה"מ,  יהודי  למען  הציבורית 
הפעולה של עולי ברית המועצות, רשימות-שמות של משפחות 
יהודיות ואנשים בברית-המועצות הזקוקים לסיוע, התכתבויות 

עם משרדי ממשלה בארץ, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

241. Extensive Documents Archive – Refuseniks 
and Acting Committee of Immigrants from the 
Soviet Union 

Archive consisting of hundreds of documents 
concerning Refuseniks, Soviet Union Jewry and the 
Acting Committee of Immigrants from the Soviet 
Union. Israel and the USA, 1970s-1980s.
Archive features leaflets, posters, convention 
protocols of the public council for Soviet Union Jews, 
documents and letters from the acting committee of 
immigrants from the Soviet Union, list of names of 
Jewish families and individuals in the Soviet Union in 
need of assistance, correspondence with ministries in 
Israel, and more. Size and condition vary.

Opening price: $300

 – בלאדינו  "ישראל"  חוברות   .242
סלוניקי, 1931/1933

"צעירי  ברית  של  שנתית  הוצאה  ישראל, 
דילה  אנואלה  )פובליקאסייון  ביון  מזרחי" 
סלוניקי,  גריג'ה(.  די  מזרחי"  "צעירי  אונייון 
תרצ"א ]1931[, תרצ"ג ]1933[. לאדינו. שתי 

חוברות.
שנתון ציוני, עם מאמרים מקוריים ושירים, 
מלווה תצלומים. בחוברת תרצ"ג שער נפרד, 
נוסחי- של  העתקות  ובו  רופאים"  "קהל 
 ,]3[ יהודיים בסלוניקי.  רופאים  מצבות של 
23, ]3[ עמ', 27.5 ס"מ; ]2[, 26; 29, ]5[ עמ', 
26.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בעיקר 

על העטיפות. קרעים קלים. חותמות. 

פתיחה: $300

242. Issues of "Israel" in Ladino – Thessalonica, 
1931/1933

Israel, annual publication of "Tzeirei Mizrahi" union 
in Greece. Thessalonica, 1931, 1933. Ladino. Two 
issues.
Zionist annual publication, with essays and songs, 
with photographs. The 1933 issue has a separate title 
page, "Kehal Rof'im" with copying of inscriptions on 
gravestones of Jewish physicians in Thessalonica. [3], 
23, [3] pp. 27.5 cm; [2], 26; 29, [5] pp, 26.5 cm. Fair-good 
condition. Stains, mainly to covers. Some tears. Ink-stamps.

Opening price: $300
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Jüden Feind" .243" – חיבור אנטישמי – גרמניה, 1570

 Jüden Feind Von den Edelen Früchten der
 Thalmudischen Jüden so Jetziger Zeit in Teutschlande
התלמודיים  היהודים  של  מפירותיהם  יהודי,  ]אויב   Wonen
 Georgium Nigrinum מאת  בגרמניה...[,  כעת  היושבים 

]Georg Nigrinus[. ]גרמניה[, 1570. גרמנית. 
 )Giessen( חיבור אנטישמי מאת גיאורג ניגרינוס, כומר בעיר גיסן
ומושפע  היהודים,  לרדיפת  המטיף  חריף  חיבור  שבגרמניה. 
"על  לותר,  מרטין  הגרמני  התאולוג  של  מחיבורו  רבה  במידה 

היהודים ושקריהם". 
הנראה,  כפי   – )צונץ(   Zunz השער:  דף  מול  בעלים  חתימת 
סימונים  הספר  בגוף  צונץ.  ליפמן  טוב  יום  החוקר  של  חתימתו 
ורישום קצר; ייתכן וגם הם בכתב-ידו של צונץ. ]112[ דף, 14.5 
דף  בדף השער.  כתמים, קמטים  טוב.  מצב  קרטון.  כריכת  ס"מ. 

השער מעט רופף. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $700

243. "Jüden Feind" – Anti-Semitic Essay – 
Germany, 1570

Jüden Feind Von den Edelen Früchten der 
Thalmudischen Jüden so Jetziger Zeit in Teutschlande 
Wonen [Jewish foe, of the fruits of Talmudic Jews 
living in Germany…], by Georgium Nigrinum [Georg 
Nigrinus]. [Germany], 1570. German.
Anti-Semitic essay by Georg Nigrinus, a priest in the 
town of Giessen in Germany. An extremely harsh 
essay preaching to persecute Jews, influenced by the 
writing of German theologian Martin Luther, "The 
Jews and their lies".
Ownership inscription facing title page: "Zunz" – it 
seems that this is the signature of the scholar Yom Tov 
Lipman Zunz. Markings and a short inscription appear 
within the book; it is possible that those are in Zunz's 
handwriting. [112] leaves, 14.5 cm. Cardboard binding. 
Good condition. Stains, creases to title page. Title page 
slightly loose. Damages to binding.

Opening price: $700

 – – מיינץ, 1619  – חיבור אנטישמי  דיטריך שוואב   .244
חיתוך עץ

 Detectum Velum Mosaicum Judaeorum Nostri
מוסרת...[,  משה,  תורת  בדמות  היהודים  ]מסכת   Temporis...i

מאת דיטריך שוואב )Dietrich Schwab(. מיינץ, 1619. גרמנית. 
חיבור אנטישמי מאת דיטריך שוואב. המחבר, יהודי אשר התנצר, 
לגלות  ניסיון  תוך  היהודיים  התפילה  מנהגי  את  בפירוט  מתאר 
חיתוך  מלווה  החיבור  התפילה.  בספרי  אנטי-נוצריים  יסודות 
 Der Juden Einritt Mit Ihrem" כותרתו  אשר  )מקופל(,  עץ 
Messia" ]היהודים רוכבים עם המשיח שלהם[, והמתאר תהלוכה 
יהודית. משמאל נראות דמויות רוכבות על חמור ומימין – "חזירת 
ימי  של  הנוצרית  באמנות  חזותי  מוטיב   ,Judensau[ היהודים" 
הביניים ובקריקטורה האנטישמית[. ]8[, 226, ]2[ עמ' + ]1[ לוח 
)חיתוך עץ(, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפים כהים. כריכת קלף 

מקורית, פגומה, עם קרעים בשדרה. 

פתיחה: $400

 Anti-Semitism, The Holocaust and She'erit Hapletah inאנטישמיות, שואה ושארית הפליטה באירופה ובקפריסין
Europe and Cyprus
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244. Dietrich Schwab – Anti-Semitic Essay – 
Mainz, 1619 – Woodcut

Detectum Velum Mosaicum Judaeorum Nostri 
Temporis... [The Jewish mask of Mosaic Law...lifted 
and revealed] by Dietrich Schwab. Mainz, 1619. 
German.
Anti-Semitic essay by Dietrich Schwab. The author, a 
converted Jew, describes in detail the Jewish prayer 
service attempting to uncover anti-Christian elements 
in Jewish prayer books. Accompanied by a woodcut 
(folded), titled "Der Juden Einritt Mit Ihrem Messia" 
[Jews ride with their Messiah], depicting a Jewish 
parade. On the left – figures riding a donkey and on 
the right – the  Judensau [a visual motif in Christian art 
of the middle ages, and anti-Semitic caricatures]. [8], 
226, [2] pp + [1] plate (woodcut), 20 cm. Good condition. 
Stains. Dark leaves. Original vellum binding, damaged, 
tears to spine.

Opening price: $400

גרמניה,   – היהודים  של  דתם  המרת  בנושא  חיבור   .245
1718

 Heilsame Mittel zur Juden-Bekehrung jn Christlicher
 Einfalt vorgeschlagen, von Johann Friederich Mentes,
המדפיס  שם  ציון  ללא   .getaufften Juden auss Portugall

ומקום הדפסה, ]גרמניה[, 1718. גרמנית.
יוהאן  מאת  לנצרות,  היהודים  של  דתם  המרת  בנושא  חיבור 
 19.5 עמ',   16 קונטרס,  מפורטוגל.  מומר  יהודי  ֶמְנֶטס,  פרידריך 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בפינת ארבעת הדפים הראשונים. 

חותמת. כרוך בכריכה קשה. 

פתיחה: $400

245. Essay about Conversion of Jews – Germany, 
1718

Heilsame Mittel zur Juden-Bekehrung jn Christlicher 
Einfalt vorgeschlagen, von Johann Friederich Mentes, 
getaufften Juden auss Portugall. No printer's name, 
no printing location, [Germany], 1718. German.
An essay dealing with conversion of Jews to 
Christianity, by Johann Friedrich Mentes, a converted 
Jew from Portugal. 16 pp, 19.5 cm. Good condition. 
Stains. Tears at corners of first four leaves. Ink stamp. 
Bound in hardcover.

Opening price: $400
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246. ריכרד וגנר - "היהדות במוזיקה" - לייפציג, 1869

מאת  במוזיקה[,  ]היהדות   Das Judenthum in der Musik
ריכרד וגנר. הוצאת J. J. Weber. לייפציג, 1869. גרמנית.

"היהדות במוזיקה", חיבור אנטישמי מאת המלחין הגרמני ריכרד 
וגנר )1813-1883(. מהדורה "עצמאית" ראשונה )19 שנים קודם 
 Die Neue Zeitschrift לכן פרסם וגנר את המאמר בכתב-העת
für Musik תחת הפסבדונים K. Freigedenk(. 57, ]1[ עמ', 23 
ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות בכל הדפים. קרעים בשולי 

הדפים. שדרה קרועה. עטיפה קדמית ומספר דפים מנותקים. 

פתיחה: $250

246. Richard Wagner – "Judaism in Music" – 
Leipzig, 1869

Das Judenthum in der Musik [Judaism in Music], by 
Richard Wagner. Leipzig: J.J. Weber, 1869. German.
"Judaism in Music", an anti-Semitic essay by the German 
composer Richard Wagner (1813-1883). First edition 
in book form (19 years earlier Wagner published the 
essay in the periodical Die Neue Zeitschrift für Musik, 
using the pen-name K. Freigedenk). 57, [1] pp, 23 cm. 
Good-fair condition. Dampstaining throughout all of the 
leaves. Tears at margins. Torn spine. Front cover and several 
leaves are detached.

Opening price: $250

247. חוברת עם קריקטורות אנטישמיות - נירנברג, 1934

 Juden Stellen Sich Vor, Vierundzwanzig Zeichnungen
"דר  מאייר  מאת  איורים   24[  Vom Stürmerzeichner Fips
שטירמר", פיפס[. הוצאת Der Stürmer, נירנברג 1934. גרמנית.

חוברת קריקטורות אנטישמיות בהוצאת העתון האנטישמי "דר 
שטרייכר,  יוליוס  שטירמר",  "דר  עורך  מאת  הקדמה  שטירמר". 
במשפטי  למוות  נידון  אשר  בגרמניה,  הנאצי  המשטר  מראשי 

נירנברג.
שלם(,  עמוד  )על  בשחור-לבן  קריקטורות   24 כוללת  החוברת 
עורך  סוחר,  רב,   – סטריאוטיפיות  יהודיות  דמויות  המציגות 

רופרכט  פיליפ  בידי  צוירו  הקריקטורות  ועוד.  בנקאי,  דין, 
)Rupprecht(, קריקטוריסט הנודע בעיקר בזכות הקריקטורות 
"פיפס"  העט  שם  תחת  שטירמר"  ב"דר  שפרסם  האנטישמיות 
לילדים.  צביעה  חוברת  להיות  נועדה  החוברת  כי  ייתכן   .)Fips(
]28[ דף, 23 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בגוף החוברת. כתמים, 

וקרעים בעטיפה. שדרה קרועה )העטיפה מנותקת חלקית(

פתיחה: $300

247. Booklet with Anti-Semitic Caricatures – 
Nuremberg, 1934

Juden Stellen Sich Vor, Vierundzwanzig Zeichnungen 
Vom Stürmerzeichner Fips [24 illustrations by "Der 
Stürmer" illustrator, Fips]. Nuremberg: "Der Stürmer", 
1934. German.
A booklet featuring anti-Semitic caricatures published 
by the anti-Semitic newspaper "Der Stürmer". 
Introduction by the editor of "Der Stürmer", Julius 
Streicher, of the leaders of Nazi regime in Germany, 
who was eventually sentenced to death in the 
Nuremberg Trials.
The booklet includes 24 caricatures in black and 
white (on a full page), depicting stereotypic Jewish 
figures – rabbi, merchant, lawyer, banker, and more; 
by Philip Rupprecht, a caricaturist known mainly for 
the anti-Semitic caricatures which he published in 
"Der Stürmer" under the pen-name Fips. It is possible 
that the booklet was meant to be a coloring book for 
children. [28] leaves, 23 cm. Good condition. Some stains 
within the booklet. Stains and tears to cover. Torn spine 
(cover partly detached).

Opening price: $300

248. שני פרסומים אנטישמיים – פריז, שנות ה-40

שתי חוברות אנטישמיות מאוירות אשר נדפסו בפריז בראשית 
שנות ה-40. 

Un Bon Français .1… ]צרפתי טוב[. דפוס G. Mazeyrie. פריז 
]1941?[. ]16[ עמ'.

 Pourquoi les Nationaux Ne Peuvent Souhaiter le  .2
Succès des Communistes ]מדוע הלאומיים לא יכולים לייחל 
 .]?1941 פריז,   .G. Mazeyrie דפוס  הקומוניסטים[.  להצלחת 

טקסט מאת Mars-Trick, איורים מאת Pelan. ]16[ עמ'.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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248. Two Anti-Semitic Publications – Paris, 1940s

Two anti-Semitic booklets printed in Paris in the early 
1940s.
1. Un Bon Français…[a good Frenchman]. Paris: G. 
Mazeyrie printing press, [1941?]. [16] pp.
2. Pourquoi les Nationaux Ne Peuvent Souhaiter le 
Succès des Communistes [why the national cannot 
hope for the success of communists]. Paris: G. 
Mazeyrie printing press, [1941?]. Text by Mars-Trick, 
illustrations by Pelan. [16] pp. 
Size and condition vary.

Opening price: $300

249. "יהדות ללא כחל וסרק" – חיבור אנטישמי אשר נגנז 
– קייב, 1963

Иудаизм без прикрас ]יהדות ללא כחל וסרק[, מאת טרופים 
של  למדעים  האקדמיה  הוצאת   .)Trofim Kichko( קיצ'קו 

אוקראינה. קייב, 1963. אוקראינית. 
ברית  נגד  יהודית  קונספירציה  המתאר  חריף,  אנטישמי  חיבור 
המערבי  לקפיטליזם  לציונות,  היהדות  את  וקושר  המועצות, 
הקריקטורות  ברוח  שחור-לבן  קריקטורות  מלווה  ולאויביה. 
קריקטורות  ובהן  הנאצית  האנטישמית  לתעמולה  האופייניות 
המציגות את דמויותיהם של דוד בן-גוריון וזאב ז'בוטינסקי. על 

העטיפה הקדמית איור צבעוני.
החיבור, אשר נכתב בידי מרצה באקדמיה למדעים של אוקראינה, 
התקבל בתחילה בברית המועצות כחיבור מדעי וזכה לשבחים; 
אולם במהרה עורר ביקורת בינלאומית. בעקבות המחאה אשר 
נאלצה ממשלת ברית המועצות להסיר  נשמעה ברחבי העולם, 
להפצה  נאסר  הספר  ובמחברו.  בספר  תמיכתה  את  רשמית 
ועותקיו הושמדו. 190, ]2[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים, 

בעיקר בכריכה )כריכה רכה(. קרעים בשדרה. 

פתיחה: $250

The book, authored by a lecturer in the Ukrainian 
Academy of Sciences, was initially observed in the 
Soviet Union as a scientific work and was highly 
praised, before causing international criticism. 
Following protests throughout the world, the Soviet 
government was forced to officially withdraw its 
support of the book and the author. It was forbidden 
to distribute the book and the copies were destroyed. 
190, [2] pp, 20 cm. Good condition. Slight damages, 
mainly to binding (softcover). Tears to spine.

Opening price: $250

249. "Judaism without Embellishment" – Anti-
Semitic Book that had been Withdrawn from the 
Market – Kiev, 1963

Иудаизм без прикрас [Judaism without 
Embellishment], by Trofim Kichko. Published by the 
Ukrainian Academy of Sciences. Kiev, 1963. Ukrainian.
An extremely harsh anti-Semitic composition, 
depicting a Jewish conspiracy against the Soviet 
Union, and linking Judaism to Zionism, to Western 
Capitalism and to the Soviet Union's enemies. The 
text is accompanied by black and white caricatures 
in the spirit of Nazi anti-Semitic caricatures including 
caricatures portraying the figures of David Ben-
Gurion and Ze'ev Jabotinsky. An illustration in color 
appears on the front cover.
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251. תרגומי ידיעות על מצב היהודים בגרמניה הנאצית, 
1938-1939

בכתב  מיעוטם  כתיבה,  במכונת  מודפסים  )רובם  דפים  מאות 
יד( ובהם תרגומי ידיעות בנושא מצב היהודים וחייהם בגרמניה 

הנאצית. ארץ ישראל, 1938-1939. 
ומעלוני-ידיעות  זרים  מעתונים  תרגומים  מופיעים  בדפים 
 Jewish Central Information Office-ה מטעם  שנדפסו 
בגרמניה  היהודים  של  צעדיהם  הצרת  בנושא  באמשטרדם, 
הנאצית, פוגרומים שנעשו בהם, דיווחים על "ליל הבדולח", ועוד. 
התרגומים נעשו "בזמן אמת" לצורך פרסומם בעתונות העברית 
בארץ )מצורפים גם גזירי-עתונים ועתונים שלמים, שבהם נדפסו 

הידיעות(. סה"כ מאות דפים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

251. Translations of News as to the State of Jews 
in Nazi Germany, 1938-1939

Hundreds of leaves (most of the leaves are typewritten, 
few are handwritten) featuring translations of news 
concerning the state of Jews in Nazi Germany. Eretz 
Israel, 1938-1939.
Translations of news from foreign newspapers 
and information-leaflets printed on behalf of the 
Jewish Central Information Office in Amsterdam, 
concerning restrictions imposed on Jews in Nazi 
Germany, pogroms against Jews, reports about the 
Kristallnacht, etc. The texts were translated in "real 
time" for publication in Hebrew newspapers in Eretz 
Israel (enclosed are newspaper cuttings and complete 
copies of newspapers carrying the translations). 
Hundreds of leaves, size and condition vary.

Opening price: $400 

250. כרזה אנטי-ישראלית – לנינגרד, 1976

"העפרון  מקבוצת  אמן  ידי  מעשה  אנטי-ישראלית,  כרזה 
הלוחם" )Боевой карандаш, Boevoi Karandash(. הוצאת 
)סט.  לנינגרד   ,Художник РСФСР (Xudoznik RSFSR)

פטרבורג(, 1976. רוסית.
במרכז הכרזה איור חייל ישראלי )על כובעו מופיע מגן-דוד( אוחז 
בפתיל של פצצת-ענק. לצדו נראית יד האוחזת במצית עם מגן-
"הדאגה  ועומדת להדליק את הפתיל. מעל האיור הכיתוב  דוד, 

למזרח הקרוב..." )רוסית(.
קבוצת "העפרון הלוחם" – קבוצת אמנים מלנינגרד אשר פעלה 
נושאים  במגוון  סאטיריים  ואיורים  כרזות  ויצרה   1939 משנת 
מצב  ס"מ.   56X42 והבינלאומית.  הרוסית  לפוליטיקה  הקשורים 
בשולי  וכתמים  קרעים  קרטון.  על  מודבקת  קלים  פגמים  טוב. 

הקרטון.

פתיחה: $500

250. Anti-Israeli Poster – Leningrad, 1976

Anti-Israeli poster, created by an artist of the 
"Fighting Pencil" group (Боевой карандаш, Boevoi 
Karandash). Leningrad (St. Petersburg): Художник 
РСФСР (Xudoznik RSFSR), 1976. Russian.
Illustration of an Israeli soldier appears in the center 
of the poster (on his cap appears a Star of David), 
holding a fuse of a huge bomb. Above the illustration 
– an inscription "The concern about the Near East …" 
(Russian).
"Fighting Pencil" group – group of artists from 
Leningrad , active since 1939, created satiric posters 
and illustrations concerning topics related to Russian 
and international politics. 56X42 cm. Good condition. 
Slight damages; mounted on cardboard. Tears and stains 
at margins of cardboard.

Opening price: $500
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253. תצלומים של יהודים מנקים רחוב

חמישה תצלומים בהם נראים יהודים מקרצפים רחוב, ומסביבם 
חיילים במדים. ]אוסטריה? שנות ה-30[. 

6X8.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

253. Photographs of Jews Cleaning a Street

Five photographs portraying Jews scrubbing a street, 
surrounded by soldiers in uniforms. [Austria? 1930s].
6X8.5 cm. Good condition.

Opening price: $400

252. עלון מודפס – הזמנה למופע פורים – הארגון הציוני 
"תיאודור הרצל" בשנגחאי – שנגחאי, 1940

עלון מודפס – הזמנה לחגיגות פורים, מטעם צעירי "מרכז ציוני 
 General Organization of Zionists( בשאנגהאי"  הכללי 
)כותר  אנגלית   .1940 במרץ   27 שנגחאי,   .)"Theodor Herzl"

בעברית(. 
בצדו האחד של העלון מודפסים פרטי האירוע )תאריך ומקום( 
 Zion and  – במהלכו  יוצג  אשר  מחזה  תקציר   – השני  ובצדו 
 ]1[  .)Brunno Guttentag( גוטנטג  ברונו  מאת   ,Ourselves
דף, מודפס משני צדיו, 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, 

כתמים וקרעים )קרעים חסרים בשוליים השמאליים(. 

פתיחה: $250

252. Printed Leaflet – Invitation to a Purim 
Festivity – Zionist Organization "Theodor Herzl" 
in Shanghai – Shanghai, 1940

Printed leaflet – invitation to Purim festivities, 
arranged by the youth of the General Organization 
of Zionists "Theodor Herzl" in Shanghai. Shanghai, 
March 27, 1940. English. (Title in Hebrew).
Details of the event (date and venue) are printed on 
one side of the leaflet and on the other side – synopsis 
of a play to be performed – Zion and Ourselves, by 
Brunno Guttentag. [1] leaf, printed on both sides, 27 cm. 
Good-fair condition. Folding marks, stains and tears (open 
tears at the left margin).

Opening price: $250

252
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254. Postcard Binder – "The Black Album" – An 
Early Visual Documentation of Nazi Crimes in 
Europe, April 1940

"The Black Album". Published by the Anti-Nazi 
League, Tel-Aviv, April 1940. Hebrew, English and 
French.
Complete postcard binder composed of ten postcards. 
The presented postcard binder is a very early public 
visual documentation - maybe the first of its kind - of 
Nazi crimes in Europe, especially in occupied Poland.
The anti-Nazi league, which published the binder in 
April 1940, aimed to set up "propaganda and publicity 
in Israel and abroad against the Nazi regime, the Nazi 
spirit and racial hate". These ideas were realized in 
the binder not only in the photographs printed on 
the postcards, but also and especially in the words of 
introduction added by the anti-Nazi league members. 
Printed on the inner side of the cover: "Hitlerism 
means return to the savagery of the dark Middle 
Ages. In Poland, the miserable Jews are compelled to 
wear on their backs the yellow badge as reproduced 
on the envelope of the Black Album. The Black Album 
contains the first series of pictures disclosing Nazi

atrocities and murders in Poland and offers a vivid 
description of the Nazi regime and its cruel systems. 
Everybody is hereby enabled to unmask Hitlerism by 
sending the postcards of the Album to his friends and 
acquaintances all over the world”. 
Each postcard is titled – “Death in Hitler’s steps”, “Nazi 
hangmen at work”, “One of the hundreds of victims 
in Poland”, “Nazi slave traders”, “Kidnapping”, “A 
horrible race”, “Migration of nations into misery”, 
“Nazi victims converted into ashes”. The postcards 
are accompanied by captions, specifying some of the 
methods of Nazi brutality and destruction which were 
publicly verified and published only years later: death 
of thousands from disease, cold and hunger; daily 
execution and hanging of bodies on gallows in central 
streets of Polish cities; backbreaking labor; cleaning 
streets with mouths and hands; cremating bodies to 
ash, etc. The titles are in English. The introduction is in 
Hebrew and English. The captions are in Hebrew and 
French. [8] pp, 10 postcards, [8] pp. Postcards: 10X14 cm. 
Binder: 10.5X16.5 cm. Good condition. Slightly stained. 
Stains, scribbles in pen and an ink-stamp on the cover. 

Opening price: $3000

חזותי  פרסום   - השחור"  "האלבום  גלויות  אוגדן   .254
מוקדם של מעשי הנאצים על אדמת אירופה, אפריל 1940

"האלבום השחור". הוצאת הליגה האנטי-נאצית, תל-אביב, ניסן 
ת"ש ]אפריל 1940[. עברית, אנגלית וצרפתית. 

שלפנינו  הגלויות  אוגדן  גלויות.  עשר  כולל  שלם,  גלויות  אוגדן 
ראשון  אף  ואולי   - ביותר  מוקדם  פומבי  חזותי  פרסום  הנו 
מסוגו - למעשי הנאצים על אדמת אירופה ובמיוחד על אדמת 
האוגדן  את  שפרסמה  האנטי-נאצית,  הליגה  הכבושה.  פולין 
תעמולה  "פעילות  לקיים  למטרה  לה  שמה   ,1940 באפריל 
הנאציזם  רוח  הנאצי,  המשטר  נגד  לארץ,  ובחוץ  בארץ  והסברה 
ולא  באוגדן שלפנינו  כולם  גלומים  אלה  רעיונות  הגזע".  ושנאת 
רק בתמונות שנדפסו על גבי הגלויות, אלא גם ובמיוחד בדברי 
ההקדמה שהוסיפו אנשי הליגה האנטי-נאצית. בצדה הפנימי של 
המעטפת נדפס: "היטלריזם פירושו חזרה לימי הבינים האפלים. 
היהודים האומללים בפולין מוכרחים לשאת את הטלאי הצהוב 
המצויר על מעטפת האלבום על גבם לאות השפלתם. האלבום 
השחור מכיל את הסריה הראשונה של תמונות המסמלות את 
מעשי הרצח והזועה של הנאצים בפולין. האלבום השחור מהוה 
משלוח  ידי  על  הברבארי.  הנאצי  המשטר  נגד  מדברת  קטגוריה 
התמונות המופיעות באלבום בצורת כרטיסי דאר לכל המכרים, 
את  ולגלות  זו  בקטגוריה  להשתתף  אחד  לכל  האפשרות  נתנת 

פרצופו הברבארי של הנאציזם לעיני כל". 
היטלר",  של  בעקבותיו  "המות   - בכותרת  מתוארת  גלויה  כל 
"עבודת התלינים הנאצים", "נדידת עמים לשערי מות", "הייצור 
הסבר,  דברי  מלווה  וכן   - ועוד  האפר'"  'תוצרת  של  הגרמני 
הנאציות  וההשמדה  ההתעללות  מפרקטיקות  כמה  המפרטים 
שהתבררו ופורסמו באופן פומבי רק בשנים שלאחר מכן: מוות 
של אלפים ממחלות, מקור ומרעב; הוצאה להורג על בסיס יום-
יומי ותליית גופות על גרדומים ברחובות המרכזיים בערי פולין; 
עבודות פרך; נקיון רחובות בפה ובידיים; שריפת הגופות לאפר 
ועוד. הגלויות מתוארות באנגלית. ההקדמה בעברית ובאנגלית. 
פירוט כותרות הגלויות בעברית ובצרפתית. ]8[ עמ', 10 גלויות, 
גלויות: 14X10 ס"מ. אוגדן: 16.5X10.5 ס"מ. מצב טוב.  ]8[ עמ'. 
עטיפת  על  וחותמת  בעט  קשקושים  כתמים,  כתמים.  מעט 

האוגדן. 

פתיחה: $3000
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257. תצלומים מהעיירה רייכבאך, שלזיה – לאחר השואה

18 תצלומים מחיי הקהילה היהודית בעיירה רייכבאך )דז'רז'וניוב, 
תחתית  שלזיה   ,)Rychbach, Reichenbach / Dzierżoniów

)היום בשטחה של פולין(, 1946 בקירוב.
ביאלה  העיר  יהודי  לזכר  כינוס  במהלך  צולמו  מהתצלומים   14
טובה  שנה  ברכת  הוא  נוסף  תצלום  הנאצים.  ידי  על  שנרצחו 
תצלומים  הם  נוספים  ושלושה  ברייכבאך,  ביאלה  ניצולי  מוועד 
של משפחה, אחד מהם מתוארך 1946. ארבעה מתצלומי הכינוס 
 )"Foto Muza"( מוזה"  "פוטו  של  בחותמת  מאחור  חתומים 

שכתובתו בעיירה. 
בעיירה רייכבאך ניסו יהודים להקים יישוב קהילתי אוטונומי של 
ניצולי שואה ב-1945. לאחר סיום המלחמה התקבצו ברייכבאך 
ואחרים(,  רוזן  )גרוס  הסמוכים  ההשמדה  ממחנות  ניצולים 
יהודי בצבא האדום,  חייל   ,)Jakub Egit( יאקוב אגיט  ובהנהגת 
ניסו להקים במקום ישוב יהודי אוטונומי שיתופי. בתחילה סייעו 
בתי  וכלל  במהירות  צמח  והישוב  הסובייטים,  השלטונות  בידם 
ספר, בתי חולים, חוות חקלאיות, בית יתומים, תיאטרון, עתונים 
ושפת  תושבים   50,000 הישוב  כלל  בשיאו  ספרים.  הוצאת  ואף 
את  הסובייטיים  השלטונות  כשהבינו  יידיש.  היתה  בו  הדיבור 
אופיו של הישוב, משכו את תמיכתם בפרויקט, אגיט נשלח לכלא, 
והניצולים היגרו לישראל, ארה"ב ודרום אפריקה. 8X11 ס"מ עד 

10X13 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

לארץ  הראשית  הרבנות   – הנצחון  ליום  תפילה   .256
ישראל, 1945

סדר תפלת הודיה ליום הנצחון. הרבנות הראשית לארץ ישראל, 
ירושלים, אייר תש"ה ]1945[. 

לכבוד  הודיה"  ו"ברכת  רחמים"  מלא  "אל  תפילת  נוסח  כולל 
החושך  כחות  נגד  הברית  ממלכות  של  המזהיר  "נצחונם 
והעריצות". ]4[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בקו הקפל. מעט 

קמטים וקרעים בשוליים. 

פתיחה: $250

256. Prayer for the Day of Victory – Chief 
Rabbinate for Eretz Israel, 1945

Prayer of thanksgiving for the Day of Victory. Chief 
rabbinate for Eretz Israel, Jerusalem, Iyar, 1945.
Includes "El Maleh Rachamim" and a "thanksgiving 
prayer" in honor of “the glorious victory of the Allied 
Forces against the forces of darkness and cruelty". [4] 
pp. 23.5 cm. Good condition. Tear at folding mark. Some 
creases and tears at margins.

Opening price: $250

255. סמל-כובע – המשטרה היהודית בגטו לבוב

]בין  לבוב,  בגטו  היהודית  המשטרה  מתכת.  עשוי  לכובע,  סמל 
1941 ל-1943[.

 Jüdischer] JOL סמל עגול, במרכזו מגן דוד עם ראשי התיבות
היהודי"  ההסדר  "שירות   .]Ordnungsdienst Lemberg
בגטאות  משטרת-עזר  יחידות  היו  היהודית"  "המשטרה  או 
היחידות  השנייה.  העולם  מלחמת  בזמן  מסוימים  וביישובים 
הוקמו בהוראה ישירה של הנאצים והיו כפופים ליודנראט. בגטו 
לבוב מנתה היחידה כ-500 שוטרים יהודיים. קוטר: 2.7 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. ללא הסוגר. 

פתיחה: $400

255. Hat Badge – Jewish Police in Lvov Ghetto

Hat badge, made of metal. Jewish police in Lvov 
Ghetto, [between 1941 and 1943].
Round badge, in its center a Star of David with the 
initials JOL [Jüdischer Ordnungsdienst Lemberg]. 
"Jewish Police Service" or "Jewish Police" were 
the auxiliary-police units in ghettos and in certain 
settlements during World War II. The units were 
founded following a direct order imposed by the Nazis 
and were subordinated to the Judenrat. The unit in 
Lvov Ghetto consisted of about 500 Jewish policemen. 
Diameter: 2.7 cm. Fair-good condition. No clasp.

Opening price: $400
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258. Photo-Album – "Bnei Akiva" Movement in 
Germany, After the Holocaust

Seventy-five photographs documenting, among 
others, the operations of "Bnei Akiva" movement. 
Germany, 1946-1947.
Featured are Mordechai and Devorah Rinrit, 
holocaust survivors who came to Eretz Israel after the 
war. Apparently, Mordechai joined the "Bnei Akiva" 
movement and returned to Europe. Included are 
photographs from Munich, Salzburg and other places 
after the War, as well as photographs of Jewish youth 
movements. Most of the photographs are 8X5.5 cm, 
some are 8X11 cm and some are postcard-sized, divided 
on the reverse. Fair-good condition. Creases and stains.

Opening price: $1000

בגרמניה,  עקיבא"  "בני  תנועת   – תצלומים  אוסף   .258
לאחר השואה

"בני  תנועת  פעילות  את  היתר,  בין  המתעדים,  תצלומים   75
עקיבא". גרמניה, 1946-1947. 

שעלו  שואה  ניצולי  רינריט,  ודבורה  מרדכי  מופיעים  בתצלומים 
לארץ לאחר המלחמה. מהאלבום עולה כי מרדכי הצטרף לתנועת 
"בני עקיבא" וחזר לאירופה במסגרת התנועה. לפנינו תצלומים 
ממינכן, זלצבורג ומקומות נוספים לאחר המלחמה לצד תצלומים 
חלקם  ס"מ,   8X5.5 התצלומים  רוב  יהודיות.  תנועות-נוער  של 
11X8 ס"מ וחלקם בגודל גלויה, עם חלוקה בצדם האחורי. מצב 

בינוני-טוב. כתמים וקמטים. 

פתיחה: $1000 

257. Photographs – Rychbach, Silesia – After the 
Holocaust

18 photographs depicting the life of the Jewish 
congregation in the town of Rychbah (Reichenbach 
/ Dzierżoniów), Lower Silesia (present day Poland), 
ca.1946.
14 photographs taken during a gathering in memory 
of the Jews of Biala murdered by the Nazis. An 
additional photograph is a New Year Greeting from 
the committee of Biala survivors in Rychbach, and 
three other photographs are of a family, one dated 
1946. Four of the gathering photographs are ink 
stamped on the reverse: "Foto Muza" (located in the 
town).
In the town of Rychbach Jews tried, in 1945, to found 
an autonomous communal settlement of holocaust 
survivors. After the war, survivors of extermination 
camps in the vicinity (Gross-Rosen and others) 
congregated in Rychbach and through the leadership 
of Jakub Egit, a Jewish soldier in the Red Army, tried to 
found an autonomous Jewish communal settlement. 
At first the Soviet authorities assisted them and the 
settlement grew fast and included a school, hospitals, 
agricultural farms, orphanage, a theater, newspapers 
and even a publishing house. At its peak 50,000 Jews 
lived in the settlement and the spoken language 
was Yiddish. When the Soviet authorities realized 
what the nature of the settlement was they stopped 
supporting the project, Egit was sent to jail, and the 
survivors immigrated to Israel, the USA and South 
Africa. 8X11 cm – 10X13 cm. Good condition.

Opening price: $300
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259. Broadside of "Po'aley Zion" in Milano after 
the Holocaust, 1946

"Undzer veg" [our way]. Milano, December 13, 1946. 
Issue no. 1. Yiddish.
Large broadside for hanging on the wall; with seven 
handwritten articles, some with photographs (total of 
nine photographs).
The articles concern "She'erit Hapletah" in Italy, with a 
Zionist orientation. Among the articles: "Undzer veg" 
[our way] and "di intenatsionale politishe situatsye" 
[the international political situation] by Dr. Baruch 
Gelblum, "Zichronot fun a idishn partisan" [memories 
of a Jewish partisan] by Hersch Finkelstein, "mayn

veg kayn Eretz Israel” by Moshe Goldman, “tsu vos 
mir shtrebn” [what are our expectations] by Shmuel 
Friedman, and more. Among other issues, mentioned 
in the articles are “Kibbutz Borochov” and “Slavino 
children” (Jewish children in a children’s home in 
the Italian town Slavino after the holocaust). Pasted 
on the upper left corner are paper cuttings: an 
illustration and a newspaper photograph. 100X113 
cm. Fair condition. Tears and open tears with damage to 
text. Creases and wear. Dampstaining. Adhesive tape on 
both sides. Three missing photographs. Folded.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $800

259. עתון-קיר של "פועלי ציון" במילאנו לאחר השואה, 
1946

 .1 מס'  גליון   .1946 בדצמבר   13 מילנו,  ]דרכנו[.  וועג"  "אונדזער 
יידיש.

לוח גדול, שנועד לתליה על הקיר. על הלוח נכתבו שבעה מאמרים 
בכתב יד, בחלקם שולבו תצלומים )סה"כ תשעה תצלומים(. 

באיטליה,  הפליטה"  "שארית  בחיי  עוסקים  המאמרים 
]דרכנו[  וועג"  "אונזער  המאמרים  ביניהם:  ציונית.  באוריינטציה 
ו"די אינטערנאציאנאלע פאליטישע סיטואציע" ]המצב הפוליטי 
יידישן  א  פון  "זכרונות  געלבלום,  ברוך  ד"ר  מאת  הבינלאומי[ 
פינקעלשטיין,  הערש  מאת  יהודי[  פרטיזן  ]זכרונות  פארטיזאן" 
וואס  "צו  גאלדמאן,  משה  מאת  ]ישראל["  ארץ  קיין  וועג  "מיין 
ועוד.  פרידמן,  שמואל  מאת  שאיפותינו[  הן  ]מה  שטרעבן"  מיר 
בין היתר, נזכרים במאמרים גם "קיבוץ בורוכוב" ו"ילדי סלבינו" 
סלבינו  האיטלקית  בעיירה  ילדים  בבית  ששהו  יהודים  )ילדים 
לאחר השואה(. בפינה השמאלית העליונה מודבקים גזירי-נייר: 
קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   100X113 עתון.  מתוך  ותצלום  איור 
פגעי  ובלאי.  קמטים  בטקסט.  פגיעות  עם  חסרים,  וקרעים 
רטיבות. ניירות-דבק מודבקים משני הצדדים. שלושה תצלומים 

חסרים. מקופל. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800
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261. שירי גטאות ומחנות-ריכוז – ברגן-בלזן, 1946

זאמי  פון  געזאמעלט  לידער,  געטָא  און  קַאצעט  פון  זַאמלונג 
בערן-בעלזן.  אין  קאמיטעט  יידישן  צענטראלן  הוצאת  פעדער. 

ברגן בלזן, 1946. יידיש; שער והקדמה גם באנגלית.
אנתולוגיה של שירים מגטאות ומחנות-ריכוז, מלווה תוי-נגינה, 
בלזן[  ברגן  ניצול  נפרסטק,  ]יעקב  נאפארסטעק  י.  מאת  איורים 
מנותק  החוברת  גוף  בינוני.  מצב  ס"מ.   30 עמ',   44 ותצלומים. 
מהעטיפה. קרעים בדפים הראשונים והאחרונים. קרעים בשולי 

העטיפה ובשדרה. מעט כתמים. 

פתיחה: $300

261. Songs from Ghettos and Concentration 
Camps – Bergen-Belsen, 1946

An Anthology of Songs and Poems from the Ghettos 
and Concentration Camps, Arranged by Zamy Feder. 
Published by The Central Jewish Committee in Bergen-
Belsen, 1946. Yiddish; title page and introduction also 
in English.
An anthology of songs and poems from the 
ghettos and concentration camps, with sheet music, 
illustrations by Jacob Naparstek [Bergen-Belsen 
survivor] and photographs. 44 pp, 30 cm. Fair condition. 
Body of booklet detached from cover. Tears to first and last 
leaves. Tears at margin of cover and spine. Stains.

Opening price: $300

260. Diary of Anne Frank – First Edition (Dutch)

Het Achterhuis [The Annex]. Amsterdam: Contact, 
1947. Dutch.
First Dutch edition. Only 1,500 copies printed.
The Dutch edition was the first edition of the "Diary 
of Anne Frank" ever published in any language, 
preceding by five years the first English language 
edition which was published in 1952. IX, 253 [1] pp, 19 
cm. Body of book in very good condition (paper somewhat 
darker at margins). Binding in good condition with dark 
stains at margins and spine, and damages to front binding. 
Ownership inscription on endpaper. Binding slightly 
distorted. No dust cover.

Opening price: $2000

260. יומנה של אנה פרנק – מהדורה ראשונה )הולנדית(

Het Achterhuis ]הבית האחורי[. הוצאת Contact, אמשטרדם, 
1947. הולנדית.

מהדורה הולנדית ראשונה. נדפס ב-1,500 עותקים בלבד. 
של  "יומנה  של  הראשונה  המהדורה  היא  ההולנדית  המהדורה 
הקדימה  זו  מהדורה  כלשהי.  בשפה  שפורסמה  פראנק"  אנה 

בחמש שנים את המהדורה באנגלית, שיצאה רק בשנת 1952. 
IX, 253, ]1[ עמ', 19 ס"מ. גוף הספר במצב טוב מאד )נייר כהה 
בשוליים  כהים  טוב, עם כתמים  הכריכה במצב  בשוליים(.  מעט 
הפורזץ.  בדף  בעלות  רישום  הקדמית.  בכריכה  ונזקים  ובשדרה 

כריכה מעוותת קלות. ללא מעטפת. 

פתיחה: $2000

260261



אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה באירופה ובקפריסין     |  157

ארץ   – השואה  מתקופת  מכתבים   – חוברות  שתי   .263
ישראל, 1943

שתי חוברות הכוללות העתקות מכתבים מתקופת השואה. ארץ 
ישראל, 1943. 

הנאצי".  הכיבוש  בארצות  מחברים  מכתבים  לחומה,  "מעבר   .1
]תל-אביב, 1943[. 

בה  בסטנסיל,  ומשוכפלת  במכונת-כתיבה  מודפסת  חוברת 
ישראל  "ארץ  תנועת  חברי  ידי  על  נכתבו  מובאים מכתבים אשר 
העובדת" בארצות הכיבוש הנאצי, ואשר הגיעו לידי "הועדה לעניני 

הגולה שליד הועד הפועל של ההסתדרות". 53 דף, 20 ס"מ. 
ההסברה  לשכת  הוצאת  הנאצית".  הגולה  מן  "מכתבים   .2
 .)1943( תש"ג  ירושלים,  ישראל.  לארץ  היהודית  הסוכנות  של 
המכתבים המכונסים בחוברת הגיעו ללשכת הקשר של הסוכנות 
ומרכז  ממערב  בג'נבה  החלוציות  הנוער  תנועות  ושל  היהודית 
שנת  של  האחרונים  החודשים  בשלושת  הבלקנים  ומן  אירופה 

1942. 24 עמ', 22.5 ס"מ. 
מצב משתנה. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

263. Two Booklets – Letters from the Holocaust 
Period – Eretz Israel, 1943

Two booklets containing copies of letters from the 
Holocaust period. Eretz Israel, 1943.
1. "MeEver LaChoma" [Beyond the Wall, letters from 
friends in countries occupied by the Nazi Regime]. 
[Tel-Aviv, 1943]. Hebrew. A stenciled, typewritten 
booklet, featuring copies of letters sent by members 
of "Eretz Israel HaOvedet" movement in countries 
occupied by the Nazis, and which were received by 
"The committee for Matters of the Diaspora by the 
Histadrut Executive Board". 53 leaves, 20 cm.
2. "Michtavim Min HaGola HaNazit" [Letters from 
the Nazi Exile]. Hebrew. Published by the information 
bureau of the Jewish Agency in Eretz Israel. Jerusalem, 
1943. The letters compiled in the booklet reached the 
liaison office of the Jewish Agency and the Pioneers 
Youth Movements in Geneva from West and Central 
Europe and from the Balkans in the last three months 
of 1942. 24 pp, 22.5 cm.
Condition varies. Ex-library copies.

Opening price: $250

262. "Back from Hell" – Illustrated Booklet – 
Bergen-Belsen, 1947

Tsurik fun gehenom / Back from Hell, Collected 
Sketches by Berl Friedler. Bergen-Belsen, 1947. 
Yiddish; Title page in English.
Impressive drawings documenting the horrors of the 
holocaust; some in color. [23] leaves + back cover. Front 
cover mounted on the cardboard binding (new binding). 
23.5X30.5 cm. Overall good condition. Creased corners of 
leaves. Tears at margins of front cover.

Opening price: $400

ברגן-בלזן,   – איורים  חוברת   – "בחזרה מהגיהנום"   .262
1947

צוריק פון גיהנום ]בחזרה מהגיהנום[, 22 צייכענונגען פון בערל 
פרידלער, מיט א פָאר-ווָארט און טעקסט פון ּפאּול טרעּפמַאן. 

ברגן-בלזן, 1947. יידיש; שער באנגלית.
בצבע.  חלקם  השואה;  זוועות  את  המתעדים  מרשימים  איורים 
על  מודבקת  הקדמית  המעטפת  אחורית.  מעטפת   + דף   ]23[
כריכת הקרטון )כריכה חדשה(. 23.5X30.5 ס"מ. מצב כללי טוב. 

קמטים בפינות הדפים. קרעים בשולי המעטפת הקדמית. 

פתיחה: $400

262
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265. From the Last Destruction – Munich, 
1946-1948

Fun Letzten Churban [From the Last Destruction] – 
periodical of the History of the Jewish People during 
the Nazi Regime, edited by Israel Kaplan. Munich, 
1946-1948. Yiddish and some English.
Ten consecutive booklets with dozens of essays about 
the Holocaust, photographs, maps, tables with data, 
and testimonies of Holocaust survivors. Good condition. 
Creases and stains at margins of some issues. Ink-stamps 
and inscriptions in pen.

Opening price: $300

תערוכה  קטלוג   / שרפץ  ליהודי  זכרון  חוברת   .266
"מהחורבן האחרון" – גרמניה, 1948

1. זאמל-בוך פון שערפצער שארית החורבן 1939-1945. הוצאת 
זכרון  חוברת   .1948 גרמניה,   ,Sherpcer Jewish-Committee
ֶׁשְרְּפץ )שעפס(, עם תצלומים ורשימות-שמות. 93 עמ',  ליהודי 

20.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים בעטיפה. רישום על השדרה.
 - תערוכה  חורבן,  לעצטן  פון   – האחרון  "מהחורבן   .2
מינכן,  המרכזית,  ההיסטורית  הועדה  הוצאת  אויסשטעלונג". 
תש"ח ]1948[. עברית, יידיש, גרמנית, צרפתית ואנגלית. "תמונות 
ותעודות מחיי היהודים תחת שלטון הנאצים". 32, 32 עמ', 20.5 

ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים. 

פתיחה: $300

266. Commemorative Booklet for Jews of 
Sierpc / Exhibition Catalogue "MeHachurban 
HaAcharon" – Germany, 1948

1. Zaml-bukh fun Sherptser sheyres ha-khurbn, 
1939-1945. Germany: Sherpcer Jewish Committee, 
1948. Commemorative booklet for Jews of Sierpc, 
with photos and lists of names. 93 pp, 20.5 cm. Good 
condition. Damages to cover. Inscription on spine.
2. MeHachurban HaAcharon [Hebrew: From the Last 
Destruction] / Extermination of a People; exhibition 
catalogue. Published by the Central Historical 
Committee, Munich, [1948]. Hebrew, Yiddish, German, 
French and English. "Photographs and documents of 
the life and death of the Jews under the Nazi regime". 
32, 32 pp, 20.5 cm. Fair-good condition. Creases.

Opening price: $300

265. מהחורבן האחרון – מינכן, 1946-1948

להיסטוריה של  ]מהחורבן האחרון[, כתב-עת  חורבן  פון לעצטן 
העם היהודי תחת השלטון הנאצי, בעריכת ישראל קפלן. מינכן, 

1946-1948. יידיש ומעט אנגלית.
תקופת  על  מאמרים  עשרות  הכוללות  רצופות  חוברות   10
זכרונות  וקטעי  נתונים  טבלאות  מפות,  תצלומים,  עם  השואה, 
של ניצולי שואה. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשולי מספר 

גליונות. חותמות ורישומים בעט. 

פתיחה: $300

264. חורבן יהדות ורשא – תל-אביב, 1943 – מפת מחנה 
ההשמדה טרבלינקה

חורבן יהדות ורשא, ע"פי דוקומנטים רשמיים שנתקבלו בנציגות 
של יהדות פולין. ]תל-אביב[, אוקטובר 1943. 

דו"ח   – בסטנסיל  ומשוכפלת  כתיבה  במכונת  מודפסת  חוברת 
בנושא שואת יהודי ורשה מטעם נציגות יהדות פולין בארץ ישראל. 
יהדות  לחיסול  הנוגע  הזה,  וחשבון  "הדין  מתוך דברי הפתיחה: 
ורשא – נושא אופי רשמי ומהווה חלק מדו"ח כללי על דבר המצב 
הפולניים  הגורמים  ידי  על  המעובד   ,1942 שנת  לסוף   – בפולין 
הרשמיים בלונדון, על סמך ידיעות שהגיעו ישר משטח הכיבוש. 
הדין וחשבון מקיף את הפעולה הנקראת 'גירוש' )'אויסזידלונג'( 
של יהודי ורשא... מסיבות מובנות, נבקש את כב' לראות את הדין 
וחשבון הנוכחי כסודי בהחלט. המיועד רק לידיעתו הפרטית ולא 
מחנה  שטח  את  המשרטטת  מפה  מלווה  בעתונות".  לפרסום 
ההשמדה טרבלינקה. ]2[, 29 עמ' + ]1[ מפה, 31 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים, קמטים וקרעים. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $350

264. "Destruction of Warsaw Jewry" – Tel-Aviv, 
1943 – Map of Treblinka Extermination Camp

Hurban Yahadut Warsha… [Hebrew: The destruction 
of Warsaw Jewry, according to official documents 
received by the delegation of Polish Jewry]. [Tel-Aviv], 
October 1943. 
A stenciled, typewritten booklet – report about 
the extermination of Warsaw Jews written by the 
delegation of Polish Jewry in Eretz Israel. From 
the introduction: "this report, concerning the 
extermination of Warsaw Jews – is of an official 
nature and consists part of a general report about the 
situation in Poland – as of the end of 1942, edited 
by official Polish elements in London, based on news 
which arrived directly from the occupied territories. 
The report encompassed the operation named 
‘deportation’ (oyszidlung) of Warsaw Jews… for 
obvious reasons, we kindly ask you to consider this 
report as confidential, only for private information 
and not to be published by the press” (Hebrew). 
Accompanied by a map of Treblinka extermination 
camp. [2], 29 pp + [1] map, 31 cm. Good condition. Stains, 
creases and tears. Ex-library copy.

Opening price: $350

264
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268. Three Printed Items – She'erit Hapletah

1. Certificate of a student (copy), Hebrew School in 
Rosenheim Displaced Persons Camp, January 1948. 
Principal's and teacher's signatures. [1] leaf 28.5 cm. 
Fair condition. Stains, folding marks and tears.
2. Hebrew Almanac for the year 1947. Published by 
the JDC, gift for She'erit Hapletah, Germany, 1946. 
Yiddish, English and Hebrew. 10 cm. Fair condition. 
Significant wear, creases and tears. Inscriptions in pencil 
and in pen.
3. Sidur Kol Bo, with Psalms and "Yortsayt calendar 
for our people's martyrs" and a prayer in memorial 
of the martyrs of the years 1940-1945, as well as 
other leaves related to the holocaust. Sinai Publishing 
House, Munich (approved by UNRRA), 1946. 12 cm. 
Good condition. Damages to bookmarks.

Opening price: $300

267. Six Publications – She'erit Hapletah – 
Munich and Paris

1. From here and there / fun do un dort, Aryeh Navon. 
Po'alei Zion Party, Munich, 1949. Book of caricatures.
2. Eretz Israel in kampf (di letstegeshenishn in likht 
fun fakten) [Eretz Israel in struggle, last events based 
on facts]. Munich: Najwelt, May 14, 1947.
3. Fun shmira tsu hagana, kapitalen fun bukh 
"Moreshet Gvura". Paris: "Dror – Hechaluz HaTza'ir", 
1947.
4. Teg ozelkhe, Melekh Tchemni. Munich, 1948. 
Dedication handwritten by the author appears on 
title page. Illustration on the cover: I.D. Sheinson.
5. Gezamelte lider, poesye fun 20-ten yorhundert, 
editor: Shlomo Frank. "Yidishe Bilder" publishing, 
[Munich, ca.1948].
6. Exodus 1947, poeme, un andere lider, Yitzchak 
Perlow. Munich, 1948. 
Size and condition vary. Some in fair-poor condition.

Opening price: $250

268. שלושה פריטי דפוס – שארית הפליטה

במחנה  העברי  הספר  מבית  )העתק(,  לתלמידה  תעודה   .1
חתימת  עם   .1948 ינואר   ,)Rosenheim( ברוזנהים  העקורים 
כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   28.5 דף   ]1[ הכתה.  ומחנך  המנהל 

סימני קיפול וקרעים. 
Hebrew Almanac. הוצאת הג'וינט, שי   / לוח לשנת תש"ז   .2
לשארית הפליטה, גרמניה, 1946. יידיש, אנגלית ועברית. 10 ס"מ. 

מצב בינוני. בלאי רב, קמטים וקרעים. רישומים בעפרון ובעט. 
ו"לוח היאר-צייט לקדושי  3. סדור כל בו, עם תהלים ומעמדות 
ת"ש-תש"ה,  משנות  הקדושים  נשמות  להזכרת  ותפילה  עמנו" 
)באישור  מינכן  סיני,  הוצאת  בשואה.  הקשורים  נוספים  ודפים 

אונרר"א(, 1946. 12 ס"מ. מצב טוב. פגמים בסימניות. 

פתיחה: $300

267. שישה דפוסים – שארית הפליטה – מינכן ופריז

1. פון דא און דארט / From here and there, אריה נבון. הוצאת 
מפלגת פועלי-ציון, מינכן, 1949. ספר קריקטורות.

ליכט  אין  געשעענישן  לעצטע  )די  קאמף  אין  ארץ-ישראל   .2
לאור  האחרונים  האירועים  במאבק,  ישראל  ]ארץ  פאקטן(  פון 

העובדות[. הוצאת Najwelt )נייוועלט(, מינכן, 14 מאי 1947. 
גבורה".  "מורשת  בוך  פון  קאפיטלען  הגנה,  צו  שמירה  פון   .3

הוצאת "דרור – החלוץ הצעיר", פריז, 1947. 
4. טעג אזעלכע, מלך טשעמני. מינכן, 1948. בדף השער הקדשה 

בכתב ידו של המחבר. האיור שעל העטיפה: י. ד. שיינזון. 
עורך:  יָארהונדערט,  -20טן  פון  פָאעזיע  לידער,  געזאמעלטע   .5

שלמה פראנק. הוצאת "יידישע בילדער", ]מינכן, 1948 בערך[. 
6. עקזָאדוס 1947, פָאעמע, און אנדערע לידער, יצחק פערלאוו. 

מינכן, 1948.
גודל ומצב משתנים. חלקם במצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $250
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270. חמשה חומשי תורה – מתנת ועד ההצלה – מינכן, 
לייב הכהן פישמן  יהודה  – עותק מפואר של הרב   1947

מימון

חמישה חומשי תורה, מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. 
נדפס ע"י הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה. מינכן, תש"ז 

 .)1947(
ואונקלוס.  רש"י  פירוש  עם  וקהלת,  איכה  רות,  ומגלות  חומש 
שער צבעוני בדפוס ליטוגרפי. לפני דף השער חותמת: "תשורה 
נאה עם הטבעות מוזהבות  עור  כריכת  לישראל".  לצבא ההגנה 
– כותר הספר ופרטי ההוצאה, איור לוחות הברית ושם הבעלים 
הכהן  לייב  יהודה  הרב   -  Rabbi J. L. Fishman / Minister  –
ישראל, ממקימי  מדינת  מימון, שר הדתות הראשון של  פישמן 
בצדה  תורנית.  לספרות  ישראל  פרס  חתן  "המזרחי",  תנועת 
הפנימי של הכריכה הקדמית תו-ספר מספרייתו של הרב מימון. 
ס, נה, ]1[, נו'-צז', מח, ]1[, מט-צז דף, 17 ס"מ. מצב טוב. פגמים 

קלים בכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $350

270. Pentateuch – Gift of Vaad Hatzala – Munich, 
1947 – Elaborate Copy – Rabbi Yehuda Leib 
Hacohen Fishman Maimon

Pentateuch - gift of Vaad Hatzala to She'erit Hapletah. 
Printed by the publishing committee of Vaad Hatzala. 
Munich, 1947.
Pentateuch and the Books of Ruth, Eicha and Kohelet, 
with Rashi and Onkelus commentary. A colorful title 
page in lithographic printing. Preceeding the title 
page, an ink-stamp: "Gift to Israel Defense Forces". A 
nice leather binding with gold embossing – title and 
details of publishers, illustration of Tablets of the Law 
and name of owner – Rabbi J.L. Fishman / Minister 
– Rabbi Yehuda Leib Hacohen Fishman Maimon, first 
Minister of Religions of the State of Israel, of the 
"Hamizrahi" movement founders, winner of the Prize 
of Israel for biblical literature. An Ex-Libris from the 
library of Rabbi Maimon appears on the inner side of 
front binding. 60, 55, [1], 56-97, 48, [1], 49-97 leaves, 17 
cm. Good condition. Slight damages to binding. Ex-library 
copy.

Opening price: $350

269. Booklet in Memory of Rabbi Kook – Munich, 
1946

Rabbi A. I. Kook, booklet commemorating the 11th 

memorial day of A. I. Kook. Published by the Culture 
Department of "Torah VeAvodah" movement in 
Germany, Munich, 1946. Yiddish and some Hebrew.
Stenciled typewritten text. The booklet opens with 
the letter which Rabbi Kook sent to "Bnei Akiva". 23 
pp, 29.5 cm. Fair-good condition. Creases at corners and 
some tears at margins. Cover (blank) detached. Library ink-
stamp. Several pages are bound upside down.
Not in the NLI. Not listed in the OCLC.

Opening price: $250

269. חוברת לזכר הרב קוק – מינכן, 1946

של  ה-11  הזכרון  ליום  מוקדשת  חוברת  זצ"ל,  קוק  י.  א.  הרב 
הגאון הצדיק רבנו א. י. קוק זצוק"ל. הוצאת מחלקת התרבות של 
תנועת "תורה ועבודה" בגרמניה, מינכן, אב תש"ו ]1946[. יידיש 

ומעט עברית.
שכפול של הדפסה במכונת כתיבה. בפתח החוברת נוסח האגרת 
ששלח הרב קוק ל"בני עקיבא". 23 עמ', 29.5 ס"מ. מצב בינוני-

)חלקה(  עטיפה  בשוליים.  קלים  וקרעים  בפינות  קמטים  טוב. 
מנותקת. חותמת ספריה. מספר דפים כרוכים הפוך. 

.Worldcat-אינה מופיעה בספריה הלאומית ואינה מופיעה ב

פתיחה: $250
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272. חוברת בנושא פרשת אקסודוס – גרמניה, 1948

פרשת ״אקזודוס-1947״. ארויסגעגעבן דורך דער הגנה אין גלות 
אייראפא, ]גרמניה?, 1948[. יידיש. 

החוברת  הנראה,  כפי  כתיבה.  במכונת  הדפסה  של  שכפול 
ועסקו  נדפסה לטובת אנשי ה"הגנה" ששהו אותה עת בגרמניה 
"הבריחה".  ואימון מתנדבים ובסיוע לתנועת  נשק, גיוס  ברכישת 
עמ',   134 אקסודוס".  "פרשת  בנושא  הראשונים  מהפרסומים 
כתמים.  אחורית.  עטיפה  ללא  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   14.5X21
קרעים בשולי העטיפה. קמטים בפינות הדפים. השדרה מודבקת 

בנייר דבק.
.Worldcat-רק עותק אחד מופיע ב

פתיחה: $400

272. Booklet about the Exodus Affair – Germany, 
1948

"Exodus-1947" affair / Aroisgegebn durkh der Hagana 
in galut Europa, [Germany?, 1948]. Yiddish.
Duplication of a typewritten text. It seems that the 
booklet was printed in favor of "Haganah" people 
who, at the time, were in Germany involved in 
acquiring weapons, recruiting and training volunteers 
and assisting "Habricha" movement. One of the first 
publications concerning the "Exodus Affair". 134 pp, 
14.5X21 cm. Fair-good condition. No back cover. Stains. 
Tears at margins of cover. Creased corners of leaves. Spine 
pasted with adhesive tape.
OCLC lists one copy only.

Opening price: $400

271. Collection of Documents and Letters 
Regarding Regulations for Agunot of "She'erit 
Hapletah" – From Archive of “The Tzadik of 
Ra’anana” Rabbi Yitzchak Huberman

Collection of documents and letters, the majority 
pertaining to the freeing of Agunot (women bound 
in marriage by a husband who refuses to grant a 
divorce or who is missing and not proven dead) after 
the Holocaust. 
Among the documents: lists of Torah novellae 
handwritten by the Tzadik of Ra'anana, Rabbi 
Yitzchak Huberman; documents of testimony for 
the freeing of Holocaust Agunot, with handwritten 
notations; various letters sent to Huberman, including: 
lengthy Halachic responsa (about 18 pages) by Rabbi 
Yechezkel Rottner Av Beit Din of Shamkut, from the 
period of his rabbinical service in the Wilhelm camp 
in Germany; and response by the great Av Beit Din 

עגונות  תקנת  בעניני  ומכתבים  כתבי-יד  לקט   .271
"שארית הפליטה" – מארכיונו של "הצדיק מרעננה" רבי 

יצחק הוברמן

לאחר  עגונות  התרת  בענייני  רובם  ומכתבים,  כתבי-יד  לקט 
השואה. 

"הצדיק  של  בכתב-ידו  תורה  חידושי  רשימות  המסמכים:  בין 
מרעננה", רבי יצחק הוברמן, מסמכי גביית עדות להתרת עגונות 
השואה, עם רישומים בכתב-ידו; מכתבים שונים שנשלחו אליו, 
יחזקאל  מרבי  עמודים(  )כ-18  ארוכה  הלכתית  תשובה  ביניהם: 
 Weilheim רוטנער אבד"ק שאמקוט, מתקופת רבנותו במחנה 
מרדכי  רבי  שוועבישאהל"  אב"ד  מ"הרה"ג  תשובה  בגרמניה; 
כרב  תקופה  באותה  כיהן  )תרמ"ו-תשכ"ב,  שפאלטער  גרשון 

מחנה הפליטים Schwäbisch Hall בגרמניה(.
)תרנ"ו-תשל"ז(  מרעננה"  "הצדיק   – הוברמן  הכהן  יצחק  רבי 
נולד בפולין, למד אצל רבי יעקב מרדכי מבילגוריא, אצל ה"שם 
גור  לחסידויות  מקושר  היה  ועוד.  מסוכוטשוב,  משמואל" 
ווצלר  ברבנות  שנים  כשש  כיהן  השואה  לאחר  וליובאוויטש. 
ופועל  נשגב  לצדיק  נודע  לרעננה.  עלה  בגרמניה.   )Wetzlar(
ישועות. הרב שך כותב עליו בהסכמה לספרו: "המפורסם למלא 

דעת בנגלה ובנסתר".
סה"כ עשרות דפים, גודל ומצב משתנים. מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $500

of Schwäbisch Hall, Rabbi Mordechai Gershon Spalter 
(1886-1962, who served during that period as rabbi of 
Schwäbisch Hall refugee camp in Germany).
Rabbi Yitzchak HaCohen Huberman – “The Tzadik of 
Ra’anana” (1896-1977). Born in Poland and studied 
with Rabbi Ya’akov Mordechai of Belgora, with 
the “Shem MeShmuel” of Sochochov, and oters. 
Was affiliated with Hassidism of Gur and Lubavitch. 
Following the Holocaust, served for six years in the 
rabbinate of Wetzlar in Germany. Immigrated to 
Ra’anana in Eretz Israel. Was known as an exalted 
righteous individual and a miracle worker. Rabbi 
Shach refers to him in his approbation to his book Ben 
Le’oshri: “Abundant with wisdom in the revealed and 
concealed”.
Dozens of leaves, various sizes and conditions. Fair-good 
condition.

Opening price: $500
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נשות  מתנת   – עיר-שי  פסח  בידי  מצוירת  תעודה   .274
"ויצו" מברגן בלזן ל"ויצו" שוויץ – שוויץ, 1945

זו אגדה". תעודת הוקרה, כתובה ומאוירת  ]אם[ תרצו אין  "עם 
בידי פסח עיר-שי )חתום: S. P. Irsai, Caux(. ברן )Bern(, שוויץ, 

14 במאי 1945. גרמנית.
נשות  לכבוד  מזכרת  לקרטון:  מוצמד  נייר  על  אמנותית,  כתיבה 
עזרתן  על  הלבבית,  עבודתן  על  בתודה  השוויצריות,  "ויצו" 
ארץ  לטובת  מרצן  כל  השקעת  ועל  מהיהודים  סבל  במניעת 
הונגריה,  יוצאות  ברגן-בלזן,  ניצולות  נשות-ויצו  מאת  ישראל, 

יוגוסלביה, רומניה וצ'כוסלובקיה. 
איורי  בתחתית  תיל.  גדר  מאחורי  מופיעים  והאיורים  הטקסט 
בתים, מגדל מים, אוהלים ועצים בארץ ישראל, על אדמה מוזהבת. 
השמאלית  בפינה  בזרועותיה.  ילד  נושאת  אשה  בחזית,  מימין, 

העליונה זורחת שמש )צבועה לבן( ובתוכה מגן דוד זהוב(. 
)אירשאי;  עיר-שי  אישטוון  פסח  והטיפוגרף  הגרפי  המעצב 
המודרניסטים  הגרפיקאים  מבכירי   ,)Irsai István, 1896-1968
ארץ  הגרפיקאים  ומחשובי  העולם  מלחמות  שתי  בין  באירופה 
ישראל. עלה לארץ ב-1925, אך שב להונגריה ב-1929 בעקבות 
נותר  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם  אשתו.  של  מחלתה 
מניצולי  היה  הונגריה.  יהודי  שואת  אימי  את  וסבל  בבודפשט 
שם  לשוויץ,  ואחר-כך  לברגן-בלזן  הגיע  עמה  קסטנר",  "רכבת 
נעשתה התעודה שלפנינו. 28.5X35 ס"מ בקירוב. נתונה במסגרת. 

מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $600

273. Certificate of Excellence Written and Drawn 
by Hand – "Keren HaYesod" in Linz-Bindermichl 
Displaced Persons Camp, 1948

Certificate of Excellence on behalf of "Keren HaYesod 
in Austria, State Tax Campaign in 1948". Linz-
Bindermich DPC, Sivan, 1948.
Granted to Mr. Joseph Rubinstein, "for fulfilling his 
duties with devotion in favor of the State of Israel" 
(Hebrew). Signatures (p.p.) of the chairman and 
secretary.
Illustrated in stencil and by hand (signed artist: Zvi 
Zilberman) depicting the Flag of Israel, two pillars 
topped with a Star of David, pictures of Tel-Aviv and 
a kibbutz, flowers and illustrations of a tank, a ship 
and factories. 30X44 cm. Good condition. Stains. Some 
damages at margins and on the reverse.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

"קרן   – ביד  ומצוירת  כתובה  הצטיינות  תעודת   .273
היסוד" במחנה העקורים לינץ-בינדרמיכל, 1948

מס  מגבית  באוסטריה,  היסוד  "קרן  מטעם  הצטיינות  תעודת 
Linz-( המדינה בשנת תש"ח". ]מחנה העקורים[ לינץ, בינדרמיכל

Bindermichl(, סיון תש"ח. 
ניתנה למר יוסף רובינשטין, "בעד מלוי חובתו בנאמנות ובשלמות 
לגבי מדינת ישראל הלוחמת והנבנית בתור עסקן". עם חתימות 

)בשם( היו"ר והמזכיר. 
חתום:  )האמן  וביד  בסטנסיל  שנעשו  באיורים  כולה  מעוטרת 
צבי זילברמן(, בהם נראים דגל ישראל, זוג עמודים עם מגני דוד 
בראשם, תמונות של תל-אביב ושל קיבוץ בארץ ישראל, עיטורי 
פרחים ואיורי טנק, אנייה ומפעלי תעשייה. 30X44 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. נזקים קלים בשוליים ובצדה האחורי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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275. Embroidered Fabric Flag – Gift of "Po'alei 
Zion" in the Brigade to the "No'ar Borochovi" in 
Belgium after the Holocaust

A large fabric flag. [Belgium, post World War II, ca. 
1945]. 
Red flag, with an inscription embroidered with yellow 
threads, and with fringes. At the margins are laces for 
binding the flag to a pole.
On one side – an embroidered inscription in Hebrew 
"Workers of all nations unite! To the Noar Borochovi 
in Belgium, from members of Po'alei Zion in the 
Jewish Brigade"; on the lower part, in the center, an 
embroidered emblem of the "No'ar Borochovi". On 
the reverse appears an identical inscription in Yiddish, 
instead of the "No'ar Borochovi" emblem, appears 
the emblem of the Jewish Brigade.
"No'ar Borochovi" movement was revived after the 
holocaust to continue the Jewish Youth Movement 
"Jugend" (full name was "Jugend Farband Jugend" – 
Jugend Youth Alliance), youth movement of "Po'alei 
Zion Smol", founded in 1904, which was the first of 
Zionist-socialist youth movements and was active until 
the invasion of Nazis into Poland in September 1939. 
85X136 cm. Good condition. Slight damages (unraveled 
threads).

Opening price: $800

275. דגל בד רקום – מתנת "פועלי ציון" בבריגדה ל"נוער 
הבורוכובי" בבלגיה לאחר השואה

העולם  מלחמת  לאחר  ]בלגיה,  מוט.  על  לנשיאה  גדול,  בד  דגל 
השניה, 1945 בקירוב[. 

אניצים  וסיומת  צהובים  בחוטים  רקום  כיתוב  עם  אדום,  דגל 
)פרנזים(. בשוליים שרוכים לקשירתו למוט. 

בצדו האחד נרקם הכיתוב העברי "פועלי כל הארצות התאחדו! 
לנוער הבורוכובי בבלגיה, מחברי פועלי-ציון בבריגדה היהודית"; 
בצדו  הבורוכובי".  "הנוער  סמל  רקום  במרכז,  התחתון,  בחלקו 
השני נרקם כיתוב זהה, ביידיש, ובמקום סמל "הנוער הבורוכובי" 

מופיע סמל הבריגדה היהודית )החי"ל(. 
תנועת "הנוער הבורוכובי" קמה לתחייה לאחר השואה כהמשכה 
היה  המלאה  )שמה  "יוגנט"  היהודי-פועלי  הנוער  תנועת  של 
הנוער  תנועת  יוגנט(,  הנוער  ברית   – יוגנט"  פארבאנד  "יוגנט 
היתה   ,1904 בשנת  שנוסדה  שמאל",  ציון  "פועלי  מפלגת  של 
ופעלה  הציוניות-סוציאליסטיות,  הנוער  תנועות  בין  הראשונה 
עד פלישת הנאצים לפולין בספטמבר 85X136 .1939 ס"מ. מצב 

טוב. פגמים קלים )פרימות(. 

פתיחה: $800

274. Certificate Illustrated by Pesach 
Irsai – Gift of "WIZO" Women from 
Bergen-Belsen to "WIZO" Switzerland 
– Switzerland, 1945

"Im Tirtzu Ein Zo Hagada" [Hebrew: If 
you will it, it is no dream]. Certificate of 
appreciation, written and illustrated by 
Pesach Irsai (Signed: S.P. Irsai, Caux). Bern, 
Switzerland, May 14, 1945. German.
Artistic scribe, on paper attached to 
cardboard: souvenir for the Swiss "WIZO" 
women, in appreciation of their generous 
work, assisting in protecting Jews and 
investing energy towards Eretz Israel, 
from WIZO women, survivors of Bergen- 

Belsen, from Hungary, Yugoslavia, Romania and 
Czechoslovakia.
Text and illustrations appear behind a barbed wire 
fence. On the lower part are illustrations of houses, a 
water tower, tents and trees in Eretz Israel, on golden 
soil. On the right side – a woman carrying a child in 
her arms. On the upper left corner – a shining sun 
(painted white, with a golden Star of David in it).
The graphic designer and typographer Pesach István 
Irsai (1896-1968), a foremost modernist graphic 
designer in Europe between the world wars and one 
of the most important graphic designers in Eretz 
Israel. Immigrated to Eretz Israel in 1925 but returned 
to Hungary in 1929 due to his wife's illness. When 
World War II broke out he stayed in Budapest and 
suffered the atrocities of the holocaust. Was one 
of the "Kastner Train" survivors; arrived in Bergen- 
Belsen and then in Switzerland, where this certificate 
was created. Approx. 28.5X35 cm. Framed. Good 
condition. Stains.

Opening price: $600
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276. Stone Miniatures from Detention Camps in 
Cyprus

45 miniatures made of carved limestone, created in 
"To-No" ["Totzeret Noar"] workshop in detention 
camps in Cyprus. Cyprus, [ca. 1947-1949].
Miniatures in different shapes: kitchen utensils, dice, 
books, face, heart, cone, and more. Two are shaped 
as a Fleur de Lis – emblem of "Hashomer HaTza'ir" 
movement (whose members were detained in Cyprus) 
and in two others - a hand holds a sword and a flag 
hanging on a sword (emblem of the "Lochamei 
HaGeta'ot" kibbutz founding group). 
Average size: 0.5X1 cm. Good condition. Several broken 
items. Enclosed is a carved match.

Literature:
1. Danieli, Yuval: “Totzeret Noar, story of “To No” 
workshop, a youth group of Cyprus exiles” 2005 (“Yad 
Yaari” site, Givat Haviva). Hebrew.
2. Shealtiel, Shlomo (editor): Raise the Flag! Flags 
of Hashomer Hatzair, One Hundred Years of the 
Movement. (“Yad Yaari” publishing, Givat Haviva), 
2014. Hebrew.

Opening price: $1000

276. עבודות אבן מיניאטוריות ממחנות המעצר בקפריסין

בסדנת  שנעשו  מחוטבת,  סיד  אבן  עשויות  מיניאטורות   45
נוער"[ במחנות המעצר בקפריסין. קפריסין,  ]"תוצרת  "תו-נו" 

]1947-1949 בקירוב[.
מיניאטורות בצורות שונות: כלי מטבח, קוביה, ספר, פרצוף, לב, 
חרוט, ועוד. שתיים עם צורת פרח השושן הצחור )פלור דה ליס( 
במחנות  שהו  )שחניכיה  הצעיר"  "השומר  תנועת  של  סמלה   –
המעצר בקפריסין( ובשניים אחרים יד אוחזת חרב ודגל תלוי על 

גבי חרב )סמל גרעין-קיבוץ "לוחמי הגטאות"(. 
גודל ממוצע 0.5X1 ס"מ. מצב טוב. מספר פריטים שבורים. מצורף 

גפרור מחוטב. 
ספרות: 

1. דניאלי, יובל: "תוצרת נוער, סיפורה של סדנת 'תו-נו', קבוצת 
נוער מגולי קפריסין", 2005 )אתר "יד יערי", גבעת חביבה(. 

2. שאלתיאל, שלמה )עורך(: "הניפו דגל, דגלי השומר הצעיר - 
מאה השנים הראשונות" )הוצאת "יד יערי", גבעת חביבה(, 2014. 

פתיחה: $1000
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278. כרוז-קיר של האצ"ל – "בגולה" – גרמניה, 1946

"אף על פי". כרוז-קיר בהוצאת הארגון הצבאי הלאומי. "בגולה" 
]גרמניה[, תש"ו ]1946[. יידיש ועברית.

 – שעבוד   – ו"גלות  פי"  על  "אף   – וביידיש  בעברית  הכותרות 
יד של  )גלות(  איורים אלגוריים: בראשון  חרות". מלווה שלושה 
חייל SS מצליפה ביהודים, שלדי-אדם וברקע דגל עם צלב-קרס; 
 Committee of Imperial( יד של חייל בריטי – )בשני )שעבוד
Defence( מצליפה בניצולי-שואה וברקע דגל בריטניה; בשלישי 
)חרות( – לוחם יהודי אוחז בחרב, לאחר שקרע את השלשלאות 
בשוליים  השלמה.  ישראל  ארץ  מפת  מתוך  בוקע  שאזקוהו, 
לאנשיו,  כוכבא  בר  נאום  וביידיש:  בעברית  טקסטים  הימניים 
טוב.  מצב  ס"מ.   43X31 החשמונאים.  וצוואת  שמשון  צוואת 
סימני קיפול. נזקים קלים בקוי הקיפול. מודבק כולו לנייר נטול 

חומציות. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

278. Broadside – Etzel – "Bagola" – Germany, 
1946

"Af Al Pi". Broadside issued by Irgun Zeva'I Le'umi 
"Bagola" [Hebrew: In exile; Germany], 1946. Yiddish 
and Hebrew.
Titles in Hebrew and Yiddish – "Af Al Pi" and "Galut 
– Shi'abud – Herut". Accompanied by three allegoric 
illustrations: in the first (Galut = exile) a hand of an 
SS soldier whipping Jews, human-skeletons, in the 
background a flag with a Swastika; in the second 
(Shiabud = slavery) – hand of a British Soldier 
(Committee of Imperial Defence) whipping holocaust 
survivors, a British flag in the background; in the third 
(Herut – liberty) – Jewish fighter holding a sword, 
after ripping off the chains that handcuffed him, 
emerging from a map of Greater Eretz Israel. Texts in 
Hebrew and Yiddish on the right margins: speech of 
Bar Kochba to his people; and more. 43X31 cm. Good 
condition. Folding marks. Slight damages to folding marks. 
Mounted on acid-free paper.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

277. Publications of "HaPoel HaMizrahi" and 
"Bnei Akiva" in Cyprus Detention Camps, 1947-
1948

1-3. "Chozer". Three "Chozrim" (circular letters) 
on behalf of the secretariat of "Hapoel HaMizrahi" 
movement in summer and winter camps in Cyprus. 
Av-Elul 1948. "Internal, for the camps and not for 
publication".
4-5. "BeNetiv HaPedut", bulletin of "HaPoel 
HaMizrahi" in the Cyprus exile winter camps. Issue 3 – 
Av 1947; issue 4 – Eve of Succot 1947.
6-7. "HaMekasher", bulletin of Torah VeAvodah 
movement, Cyprus. Issue no. 2, Shevat [1947]; issue 
7(?), Adar 1947.
Size varies. Fair-good condition. Some with tears and 
creases, no staples. Inscriptions in pen.

Opening price: $400

עקיבא"  ו"בני  המזרחי"  "הפועל  של  פרסומים   .277
במחנות המעצר בקפריסין, 1947-1948

של  הראשית  המזכירות  מטעם  "חוזרים"  שלושה  "חוזר".   .1-3
תנועת "הפועל המזרחי" במחנות הקיץ והחורף בקפריסין, אב-

אלול תש"ח ]1948[. "פנימי, למחנות ולא לפרסום". 
"הפועל המזרחי" במחנות  "בנתיב הפדות", בטאון תנועת   .4-5
חורף בגירוש קפריסין. גליון ג' – אב תש"ז ]1947[; גליון ד' – ערב 

חג הסוכות תש"ח ]1947[. 
6-7. "המקשר", בטאון תנועת תורה ועבודה, קפריסין. גליון ב', 

ט"ו שבט ]תש"ז 1947[; גליון ז' )?(, כ"ב אדר תש"ז ]1947[. 
ללא  וקמטים,  בינוני-טוב. חלקן עם קרעים  גודל משתנה. מצב 

סיכות. רישומים בעט. 

פתיחה: $400
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280. דו"ח על פעילות "ועד העזרה וההצלה בבודפשט" 
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 
של קסטנר, לאחר שביוני 1955 קבע בית המשפט כי "קסטנר מכר 
ולאחר שקסטנר  נפשו לשטן" בשיתוף-פעולה עם הנאצים  את 
נרצח בתל-אביב בחודש מרץ 1957. הדו"ח תורגם לעברית וראה 
של  זכרו  להנצחת  "האגודה  ידי  על  ה-80  שנות  בראשית  אור 
ישראל קסטנר". ]1[, XIII, 191, ]6[ דף, 30 ס"מ. מצב טוב. כתמי 
חלודה. כריכה ודפי בטנה חדשים )על הכריכה הקדמית מודבקת 

העטיפה המקורית(. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $700

280. Operations Report of the "Aid and 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 as to the operations of the Aid and Rescue 
Committee in Budapest during WW II, edited by Rezsö 
(Israel) Kastner. Stenciled typewritten leaves.
The report presented, composed right after the war, 
aided Kastner's acquittal after a court decision in 1955 
stating that "Kastner 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 Commemoration of Israel Kastner". [1], 
XIII, 191, [6] leaves, 30 cm. Good condition. Foxing. New 
binding and endpapers (original cover pasted to front 
binding). Ex-library copy.

Opening price: $700

279. Prayer for the Well-Being of the State of 
Israel – Linz, 1948 – She'erit Hapletah

Prayer for the well-being of the State of Israel (from 
"Haboker" 22.9.1948). Issued by Merkaz Mizrahi, 
Torah VeAvodah, in Austria, Linz-Ebelsberg, 1948.
Single leaf, with a prayer for the well-being of the 
State of Israel. Printed in Ebelsberg Displaced Persons 
Camp, next to Linz, Austria. [1] leaf 33 cm. Fair-good 
condition. Tears at margins (some open tears) and creases.

Opening price: $300

279. תפילה לשלום מדינת ישראל – לינץ, 1948 – שארית 
הפליטה

 .)22.9.1948 "הבוקר"  )מתוך  ישראל  מדינת  לשלום  תפלה 
הוצאת מרכז מזרחי, תורה ועבודה, באוסטריה, לינץ-אבלסברג 

)Ebelsberg(, תשרי תש"ט ]1948[.
דף בודד, עם נוסח התפילה לשלום מדינת ישראל. נדפס במחנה 
העקורים אבלסברג הסמוך ללינץ, אוסטריה. ]1[ דף 33 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. קרעים בשוליים )מספר קרעים חסרים( וקמטים. 

פתיחה: $300
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283. אדולף אייכמן - שלוש חוברות ביידיש - תל אביב / 
ניו יורק, 1960-1961

שלוש חוברות ביידיש, בנושא אדולף אייכמן. תל אביב, / ניו-יורק 
 .1960-1961

]אדולף  טויט"  פון  בוכהאלטער  דער  אייכמאן,  "אדאלף   .1-2
ומ.  לוויטאן  בר.  מאת  המוות[,  של  החשבונות  מנהל  אייכמן, 
אייכמן  של  פשעיו  סקירת   .1960 תל-אביב,  קארפינאוויטש. 
בת  הראשונה  חוברות:  שתי  בליווי תצלומים.  ותהליך המשפט, 

98 עמודים; השניה הינה מהדורה מורחבת, בת 129 עמודים. 
מארד-מאשין"  נאצי  דער  פון  אייבערהאר  דער  "אייכמאן   .3
לענינים  המחלקה  הוצאת  הנאצית[,  המוות  מכונת  ]אייכמן, 
ובה  חוברת   .1961 יורק,  ניו  העולמי,  היהודי  הקונגרס  יהודיים, 
במכונת  הדפסה  של  שכפול  אייכמן.  אדולף  של  פשעיו  סקירת 
חוות הדעת  כי  מודגש  בה  נוספה הערה  כתיבה. בעמוד התוכן 
לענייני  המחלקה  של  מסקנותיה  הם  זו,  שבחוברת  והמסקנות 
היהודי  הקונגרס  חברי  של  מסקנותיהם  דווקא  ולאו  יהודים, 

בכללו. 
גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

281. "What is the Truth in the Kastner Trial?" – 
Tel-Aviv, 1955

Mi az igazsag a Kastner ügyben? [what is the truth 
in the Kastner trial?]. A brochure on behalf of the 
"Public Committee investigating the Genocide of the 
Jewish People in Europe". Tel-Aviv, [1955]. Hungarian. 
Leading members of the public committee were 
Prof. Joseph Klausner, Prof. Joseph Rivlin. Dr. Joseph 
Shechtman and other members. It is possible that the 
brochure was published several months following the 
acquittal of Kastner. 17, [2] pp, 24 cm. Good condition. 
Creases at corners. Some tears at margins of cover. 
Inscriptions in pen on cover.

Opening price: $300

282. בקשה לקיום דיון-חוזר במשפט קסטנר, 1962

הבקשה לקיום דיון-חוזר במשפט קסטנר. ]תל-אביב[, 1962. 
גרינוואלד,  פנייתו של שמואל מ' תמיר, עורך הדין של מלכיאל 
בבקשה  האוזנר,  גדעון  ישראל,  לממשלת  המשפטי  היועץ  אל 
לקיים דיון-חוזר במשפט קסטנר. ]2[, 24, 10, ]35[ דף, 32.5 ס"מ. 
מצב טוב. קמטים ומעט כתמים בגוף החוברת. כתמים ופגמים 

בעטיפה. 

פתיחה: $400

282. Request to Conduct a Re-hearing in the 
Kastner Affair, 1962

HaBakasha LeKiyum Diyun Hozer BeMispat kastner 
[Hebrew: The request to conduct a re-hearing in the 
Kastner affair]. [Tel-Aviv], 1962.
Application by Shmuel M. Tamir, attorney of Malchiel 
Gruenwald, to the Government of Israel Attorney 
General, Gideon Hausner, to conduct a re-hearing in 
the Kastner Affair. [2], 24, 10, [35] leaves. 32.5 cm. Good 
condition. Creases and some stains on the inner leaves. 
Stains and damages to cover.

Opening price: $400 

281. "מה האמת במשפט קסטנר?" – תל-אביב, 1955

?Mi az igazsag a Kastner ügyben ]מה היא האמת במשפט 
קסטנר?[. חוברת מטעם "הועד הציבורי לגילוי האמת על השמדת 

יהדות אירופה". תל-אביב, ]1955[. הונגרית. 
פרופ'  קלוזנר,  יוסף  פרופ'  עמדו  הנ"ל  הציבורי  הועד  בראש 
יוסף ריבלין, ד"ר יוסף שכטמן וחברים נוספים. כנראה, החוברת 
את  זיכה  המשפט  שבית  לאחר  ספורים  חודשים  התפרסמה 
קסטנר מרוב ההאשמות בהן הואשם. 17, ]2[ עמ', 24 ס"מ. מצב 
טוב. קמטים בפינות. קרעים קלים בשולי העטיפה. רישומים בעט 

על העטיפה. 

פתיחה: $300

281
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285. "Matilda-Rachel dos S.S. Meydl" – Serial 
Novel – Collection of Booklets

Matilda-Rachel (dos S.S. Meydl), shpanderder roman 
fun nakhn velt krig [Matilda-Rachel (S.S. girl) a 
suspense novel from after the World War], by Yosef 
Perlstein. [Tel-Aviv, 1950s-60s]. Yiddish.
Collection of booklets, from the serial novel "Matilda-
Rachel (dos S.S. Meydl)", by Yosef Perlstein. The 
booklets were sold in newspaper stands. Initially the 
price was 180 Pruta per booklet and later - 20 Agorot. 
Booklets no. 271-443 (except for booklet 423). 
Booklets number 271-360 bound in three volumes; 
other booklets are not bound. Total of 172 booklets, 
approx. 17 cm. Condition varies. Stains and tears. Several 
detached leaves. Several leaves from booklet no. 289 are 
bound up-side down. Booklet no. 300 is not complete.

Opening price: $250 

284. Eichmann Trial – The Verdict – Dedication 
from Inspector General of the Israel Police

Eichman trial, the verdict. Israeli Police, Jerusalem, 
1961.
The Eichmann trial verdict. Letters of appreciation 
from the Minister of Justice and the Police Minister to 
the Israeli Police staff for their devoted work during 
the trial, appear on the first pages. The protocol of 
session no. 121, the reading of the verdict, appears 
at the end. 
The book opens with a dedication handwritten by 
Joseph Nachmias, Inspector General of the Israel 
police during the trial, to one of "Bureau 06" 
members, mentioning his role in the process of the 
trial. [4], 210, [3] pp, 32 cm. Good condition. Some stains. 
Creases to last pages.

Opening price: $300

285. "מאטילדא-רחל דאס ס. ס. מיידל" – רומן בהמשכים 
– לקט חוברות

פון  ראמאן  שפאנענדער  ס.-מיידל(,  ס.  )דאס  מאטילדא-רחל 
נאכן וועלט-קריג ]מטילדה-רחל )נערת ה-ס. ס.(, רומן מרתק 
לאחר מלחמת העולם[, מאת יוסף פרלשטיין. ]תל-אביב, שנות 

ה-50-60[ יידיש. 
לקט חוברות מתוך "מאטילדא-רחל )דאס ס. ס. –מיידל(", רומן 
בקיוסקים,  נמכרו  החוברות  פרלשטיין.  יוסף  מאת  בהמשכים, 
תחילה במחיר 180 פרוטה לחוברת ובהמשך במחיר 20 אגורות. 
מס'  חוברות   .)423 מס'  חוברת  )למעט   271-443 מס'  חוברות 
271-360 כרוכות בשלושה כרכים; היתר אינן כרוכות. סה"כ 172 
חוברות, 17 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. כתמים וקרעים. מספר 
דפים מנותקים. מספר דפים כרוכים במהופך בחוברת מס' 289. 

חוברת מס' 300 אינה שלמה. 

פתיחה: $250

283. Adolf Eichmann – Three Booklets in Yiddish 
– Tel-Aviv / New-York, 1960-1961

Three booklets in Yiddish, about Adolf Eichmann. Tel-
Aviv / New-York, 1960-1961.
1-2. "Adolf Eichman, der bukhalter vun toyt" [Adolf 
Eichmann, accountant of death], by Br. Levitan and 
M. Karpinowitch. Tel-Aviv, 1960. Survey of Eichman's 
crimes and the process of the trial, with photos. Two 
booklets: the first includes 98 pages; the second is an 
extended edition, 129 pp.
3. "Eichman der eyberher vun der Nazi merd mashin" 
[Eichman, Nazi murder machine], published by the 
department for Jewish affairs, World Zionist Congress, 
New-York, 1961. A booklet about Eichmann's crimes. 
Typewritten and stenciled. A comment is added 
on the table of contents page, emphasizing that 
the opinions and conclusions in this booklet were 
reached by the department for Jewish affairs, and not 
necessarily the Jewish Congress members in general. 
Size and condition vary. Ex-library copies.

Opening price: $250

ממפכ"ל  הקדשה   – הדין  פסק   – אייכמן  משפט   .284
המשטרה

ירושלים,  ישראל,  משטרת  הוצאת  הדין.  פסק  אייכמן,  משפט 
טבת תשכ"ב )1961(.

פסק הדין במשפט אייכמן. בעמודים הראשונים צילומי מכתבי 
הוקרה של שר המשפטים ושר המשטרה לאנשי משטרת ישראל, 
על עבודתם המסורה במהלך המשפט. בסופו מופיע פרוטוקול 

ישיבה מס’ 121 בה ניתן גזר הדין במשפט.
מפכ"ל  נחמיאס,  יוסף  של  ידו  בכתב  הקדשה  הספר  בפתח 
בה   ,"06 "לשכה  מחברי  אחד  אל  המשפט,  בתקופת  המשטרה 
נזכר חלקו בתהליך המשפט. ]4[, 210, ]3[ עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. קמטים בעמודים האחרונים. 

פתיחה: $300
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כרזות, "בצלאל", ביבליופיליה וספרי אמנות, אמנות ישראלית 
ובינלאומית

Posters, "Bezalel", Bibliophilia and Art Books, Israeli and 
International Art

286. קולנוע "עדן" – כרזת פרסום

בקולנוע  הכובסת"  מעלתה  "הוד  הסרט  להקרנת  פרסום  כרזת 
"עדן", 1933.

האוסטרית  השחקנית  הסרט,  כוכבת  דיוקן   – נאה  צבעוני  איור 
"עדן  הכיתוב  מופיע  האיור  מעל   .)Hansi Niese( ניזה  הנזי 
הקיץ... במוצאי שבת VII.33.15 ובמשך השבוע, א. יומן 'פרמונט' 
את  המפגין  הגדול  האוסטרי  הסרט  ב.  בעולם,  מהמתרחש 

הכוחות המעולים שבתיאטרון הוינאי...". 
 ,)Purpur und Waschblau( הכובסת"  מעלתה  "הוד  הסרט 
קומדיה רומנטית בבימוי של מקס נויפלד )Max Neufeld( יצא 
מצב  בקירוב.  ס"מ   63X123  .1931 בשנת  באוסטריה  לאקרנים 
פשתן  בד  על  מודבקת  חותמת.  ובלאי.  קרעים  קמטים,  בינוני. 
)מופרדת מעט מן הבד בחלקה העליון והתחתון(. הבד מוצמד 

לשתי פיסות עץ בחלקו העליון והתחתון. 

פתיחה: $500

286. "Eden" Cinema – Advertisement Poster

Advertisement poster for the film Purpur und 
Waschblau (Her Highness, the Laundress) in "Eden" 
cinema, 1933.
A nice colorful illustration – portrait of the star, the 
Austrian actor Hansi Niese.
An inscription above the illustration: "Eden this 
summer…on Saturday night 15.VII.33 and during 
the week, (a) ’Paramont’ world news, (b) the great 
Austrian film demonstrating the great talents of the 
Viennese theater…" (Hebrew).
The film "Purpur und Waschblau", a romantic comedy 
directed by Max Neufeld was first screened in Austria 
in 1931. Approx. 63X123 cm. Fair condition. Creases, tears 
and wear. Ink-stamp. Linen-backed (upper and lower parts 
slightly separated from linen). The linen is attached to two 
pieces of wood (top and bottom).

Opening price: $500

 –  1929 והמזרח הקרוב,  א"י  והיריד של  287. התערוכה 
כרזה בעיצוב אליהו סיגרד

"הכונו לתערוכה", כרזה לכבוד "התערוכה והיריד של א"י והמזרח 
סיגרד.  אליהו  איור:   .1929 תל-אביב,  "אמנות",  דפוס  הקרוב". 
49.5X70 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים )קרע אחד 

מחוזק בנייר-דבק(. שיקומים וחיזוקים בקוי הקפל. חותמות. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

286
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287. Palestine and Near East Exhibition and Fair, 
1929 – Poster Designed by Eliyahu Sigard

"Prepare for the Exhibition" (Hebrew), a poster for 
the "Palestine and Near East Exhibition and Fair". 
"Omanut" Printing Press, Tel-Aviv, 1929. Illustration: 
Eliyahu Sigard. 49.5X70 cm. Good condition. Folding 
marks. Slight tears (one tear fastened with adhesive tape). 
Restoration to folding mark. Ink-stamps.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000

288. יריד המזרח - כרזה

תל- ובניו,  סטרוד  אפרים  דפוס  המזרח".  ל"יריד  פרסום  כרזת 
אביב, ]1932[.

"השבוע מיום 2 למאי עד 6 למאי ביריד המזרח, בכל הביתנים, 
נאה, מודפסת באדום.  כרזה  כללית, בהנחה עד 40%...".  מכירה 
משמאל סמל הגמל המעופף. 62.5X94.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
סימני קיפול וקמטים. כתמים. מספר קרעים משוקמים. חותמת. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

288. Levant Fair – Poster

Advertisement poster for the "Levant Fair". Ephraim 
Strod & sons Printing Press, Tel-Aviv, [1932].
"This week, between May 2 and May 6, in the Levant 
Fair, in all of the pavilions, a general sale, discounts 
of up to 40%..." (Hebrew). Fine poster, printed in 
red. On the left – the “Flying Camel” logo. Approx. 
62.5X94.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Stains. Several restored tears. Ink-stamp.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700

289. "יום ההסתדרות" – יריד המזרח, 1936

ההסתדרות  ביתני  לפתיחת  הזמנה   – כרזה  ההסתדרות",  "יום 
ב"יריד המזרח". דפוס "סטרוד", תל-אביב, 1936. 

ביום  האירועים  ופרטי  המעופף  הגמל  סמל  עם  גדולה,  כרזה 
פתיחת ביתני ההסתדרות ב"יריד המזרח". 63X94.5 ס"מ בקירוב. 
)שניים  מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים קלים בשוליים 

מחוזקים בנייר-דבק(. חותמת. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

289. "Yom HaHistadrut" – Levant Fair, 1936

"Yom HaHistadrut", poster – invitation to the 
Histadrut pavilions in the "Levant Fair". "Strod" 
Printing Press, Tel-Aviv, 1936.
Large poster, with the “Flying Camel” logo and listing 
of events on the day of opening of the Histadrut 
pavilions in the "Levant Fair". Approx. 63X94.5 cm. 
Good condition. Folding marks and creases. Some tears at 
margins (two are fastened with adhesive tape). Ink stamp.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700
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290. "יום הקיסרות" – יריד המזרח, 1936

"יום הקיסרות", כרזה – הזמנה לאירוע אשר נערך על-ידי הועד 
ביריד המזרח. דפוס "סטרוד", תל- המארגן של הביתן הבריטי 

אביב, 1936. עברית ואנגלית.
סמל הגמל המעופף ופרטי האירוע – "מסיבה... בנוכחות ה. מ. 
ידי  על  עשר  השנים  הלילה  של  חגיגית  הצגה  העליון...  הנציב 
טשרניחובסקי...".  שאול  המשורר  ינאם  ההצגה  לפני  'הבימה', 
קרעים.  וכתמים.  קמטים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   66.5X96.5

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

290. "Empire Day" – Levant Fair, 1936

"Empire Day", poster – invitation to an event held by 
the Organizing Committee of the British Pavilion in 
the Levant Fair. "Strod" Printing Press, Tel-Aviv, 1936. 
Hebrew and English.
The “Flying Camel” logo and details about the event 
– "Reception – attended by the High Commissioner… 
Festival performance by 'Habima' of Twelfth Night 
preceded by address by S. [Shaul] Tchernichovsky 
…". Approx. 66.5X96.5 cm. Good condition. Creases and 
stains. Tears. Linen-backed for display and preservation.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400

291. כרזה – הבחירות למועצה השישית של עירית תל-
אביב 

"אל ציבור", כרזה אשר נדפסה לקראת הבחירות למועצה השישית 
של עירית תל-אביב. ללא פרטי מדפיס. ]תל-אביב, 1935[. 

עירית  של  הששית  למועצה  הבחירות  תהיינה  בדצמבר  "ב-15 
סוף  סוף  נאלצת  והדחיות  כל ההשתמטויות  לאחר   / תל-אביב 
הנהלת העיריה להתייצב בפני משפט הציבור / סיכום פעולתה 

של הנהלת העיריה מהו?". 
מימין לטקסט, מונטאז' המורכב מתמונתו של נער קורא ]מעשה 
ידי משה וורוביצ'יק?[. 63X95 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. סימני 

קיפול וקמטים. כתמים, קרעים בשוליים. קרעים משוקמים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1200

To the right side of the text appears a montage 
consisting of a boy calling out loud [created by Moshe 
Vorobeichik?]. Approx. 63X95 cm. Good-fair condition. 
Folding marks and creases. Stains, tears at margins. 
Restored tears.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1200

291. Poster – Elections for Sixth City Council of 
Tel-Aviv

"El Zibur", poster printed for the upcoming elections 
to Tel Aviv's sixth City Council. No printer's details. 
[Tel-Aviv, 1935].
"On December 15, the elections for the sixth council 
of Tel-Aviv will be held / after many evasions and 
delays the City has to face the public's judgment…" 
(Hebrew).

290291
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רודי דויטש ואגודת הציירים העברים לגרפיקה שימושית

ה-30  בשנות  ישראל  בארץ  והתעשייה  המסחר  התפתחות 
מפעלים  הקמת  תל-אביב,  ונמל  חיפה  נמל  של  )פתיחתם 
העלייה  גל  בזכות  פרסומית.  גרפית  יצירה  חייבו  וכו'(  חדשים 
ביחס  באותה תקופה תפנית  אירופה, חלה  החמישית ממרכז 
לגרפיקה השימושית – לאחר תקופה ארוכה של יבוא גרפיקה 
נטול תודעה פרסומית, החלו להתפתח  ופיתוח מסחר  מחו"ל 
הדמויות  בין  גרפיקאים.  ואגודות  פרסום  סוכנויות  בתל-אביב 
מראשית  החל  בארץ,  השימושית  הגרפיקה  בתחום  הבולטות 

שנות ה-30, היה הגרפיקאי רודי דויטש )ראובן דיין(. 
לאמנות  הספר  בבית  למד   ,1908 בשנת  במינכן  נולד  דויטש 
במינכן והקים סטודיו לגרפיקה בעיר. בשנת 1932 עלה לארץ 
וניהל סטודיו לגרפיקה בתל-אביב. בשנת 1935 הקים  ישראל 
את "אגודת הצירים העברים לגרפיקה שמושית בארץ ישראל", 
ואף עיצב את סמל הארגון. בין חברי האגודה נמנו פרנץ קראוס 
]ראה פריטים 302, 318, 319, 338[, אוסקר לקס ]ראה פריטים 
פריט  ]ראה  שניאור  דוד  גלבוע,  דוד   ,]310  ,309  ,307  ,305
ומעצבים אחרים; מטרתם  ]ראה פריט 301[  ריכרד בלס   ,]306

הארץ  את  הבונים  הכוחות  את  "לשמש  היתה  המוצהרת 
ולהפיץ במדה האפשרית את השמוש בגרפיקה, אשר תפקידה 
פרסום  על-ידי  וערכים  עסקים  יצירת  הוא  ארצות התבל  בכל 
חבריה  יצירות  הוצגו  האגודה,  הקמת  לאחר  שנה  אמנותי". 
ב"יריד המזרח", והפרסומות והכרזות הפכו לחלק בלתי נפרד 

מהעתונות ומהרחוב הארץ-ישראליים. 
בשנת 1937 נענה דויטש להזמנתו של יוסף בודקו לעמוד בראש 
המחלקה לגרפיקה שימושית ב"בצלאל החדש". דויטש החזיק 
המחלקה  הפכה  הנהלתו  תחת   .1965 שנת  עד  זה  בתפקיד 

למרכזית ולגדולה שבמחלקות "בצלאל החדש". 
יסודות:  ארבעה  של  כשילוב  הגרפי  המוצר  את  ראה  כמעצב 
קומפוזיציה, צבע, ייצוגיות ורעיון. כן ראה חשיבות רבה בקשר 
וראה  והרחוב,  העם  הארץ,  ובין  השימושית  הגרפיקה  שבין 
כמשימתו העיקרית את החדרת התודעה הגרפית לחיי היום-

יום.
נענו  דויטש,  בראשות  שימושית,  לגרפיקה  המחלקה  תלמידי 
לקריאת ההתגייסות לטובת הישוב המתפתח )ובהמשך לטובת 

איירו  תעמולה,  וכרזות  פרסום  כרזות  יצרו  הצעירה(,  המדינה 
עיתוני חיילים, השתתפו בתערוכות שונות, כגון תערוכת הנגב, 

תערוכת שירות הבריאות, ועוד.
לאחר שסיים את תפקידו ב"בצלאל החדש", עבד דויטש כמעצב 
פעיל  והיה  ישראל  בנק  עבור  מטבעות  עיצב  הבולאי,  בשירות 
באגודת הגרפיקאים. בשנת 1985 זכה לאות יקיר הגרפיקאים 

הישראליים. 

ספרות: 
"בצלאל",  גדעון עפרת, בצלאל החדש 1935-1955, הוצאת   .1

ירושלים, 1987. עמ' 72-83.
2. בצלאל 100, בעריכת דוד טרטקובר וגדעון עפרת, ספר שני 

1935-1965. עמ' 82-88.
הצירים  "אגודת  הוצאת  ישראל",  בארץ  שמושית  "גרפיקה   .3

העברים לגרפיקה שימושית בארץ ישראל" ]1939 בקירוב[. 

Rudi Deutsch and the Association of Jewish Commercial Artists in Palestine

The development of trade and industry in Eretz Israel in 
the 1930 (ports of Haifa and Tel-Aviv, establishing new 
factories etc.) necessitated commercial graphic design. 
Thanks to the Fifth Aliya from East Europe, a turning point 
in graphic design marks this period – after a long period 
of importing graphics from abroad and development of 
trade lacking any awareness to advertisement, graphic 
design agencies and associations of graphic designers 
started to emerge in Tel-Aviv. Among the prominent 
graphic designers, during the early 1930s, was the 
graphic designer Rudi Deutsch (Reuven Dayan).
Deutsch was born in Munich in 1908, studied in the 
Munich art school and opened a graphic design studio in 
the city. Immigrated to Eretz Israel in 1932 and managed 
a graphic design studio in Tel-Aviv. In 1935, founded the 
“Association of Jewish Commercial Artists in Palestine” 
and designed the association’s emblem.
Among the members of this association were Franz Kraus 
[see items no. 302, 318, 319, 338], Oskar Lachs [see items 
no. 305, 307, 309, 310], David Gilboa, David Schneuer 
[see item no. 306], Richard Ballas [see item no. 301] and 

other designers; their aim was to “serve the builders of 
the country and distribute, as much as possible, the use 
of graphic design, which, worldwide, creates businesses 
and values through artistic advertisement”. One year 
after the foundation of this association, creations of its 
members were presented in the “Levant Fair”, and the 
advertisements and posters became an indispensable part 
of local press and streets.
In 1937 Deutsch accepted Joseph Budko’s invitation to 
serve as head of the Applied Graphic Design department 
in “New Bezalel”. Deutsch continued to hold this role until 
1965. Under his management the department became a 
central and leading department of the “New Bezalel”.
As a designer, Deutsch considered the graphic 
product to consist of four elements: composition, 
color, representation and idea. He also attached great 
significance to the relation between applied graphics and 
the country, the people and the street, and felt that his 
main purpose was to integrate graphic awareness into 
daily life.
Students of the department of applied graphics, headed 

by Deutsch, answered the challenge to work for the 
developing Yishuv (and later for the young state), and 
created promotional and propaganda posters, illustrated 
newspapers for soldiers, participated in exhibitions, such 
as, for example the Negev exhibition, Health Services 
exhibition, and more.
When Deutsch retired from “Bezalel” he worked as a 
designer for the Philatelic Services, designed coins for the 
Bank of Israel and was active in the Graphic Designers 
Association. In 1985 Deutsch was made an honorary 
member of the Israel Association of Graphic Designers.

Literature:
1. Gideon Ofrat, Bezalel HaChadash 1935-1955, 
“Bezalel” publishing, Jerusalem, 1987. pp. 72-83.
2. Bezalel 100, edited by David Tartakover and Gideon 
Ofrat, second volume 1935-1965. pp. 82-88.
3. “Applied Graphics in Eretz Israel”, published by the 
“Association of Jewish Painters for Applied Graphics in 
Eretz Israel” [ca. 1939]
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292. ניצן, סבון תמרוקים – רודי דויטש

כרזת פרסום מאוירת ל"ניצן, סבון תמרוקים" של חברת "יצהר". 
ועיצוב  הכרזה  איור  ה-30-40[.  ]שנות  תל-אביב  קופמן,  דפוס 
 31X44.5 .)הסמליל של חברת "יצהר" נעשו בידי רודי דויטש )דיין

ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים, מספר כתמי חלודה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

292. Nitsan, Perfumed Soap – Rudi Deutsch

Illustrated advertisement poster for "Nitsan, 
Perfumed Soap" manufactured by "Izhar". Kaufman 
Printing Press, Tel-Aviv [1930s-40s]. Illustration of the 
poster and design of "Izhar" logo created by Rudi 
Deutch (Dayan). Approx. 31X44.5 cm. Good condition. 
Creases. Some foxing.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400

מתהליך  כרזות  שתי   – יכין"  ע"י  מטעים  "הכינו   .293
ההדפסה – רודי דויטש

"הכינו מטעים ע"י יכין / תל-אביב, ארץ ישראל". דפוס "סטרוד", 
תל-אביב, ]שנות ה-30 / ראשית שנות ה-40[. עיצוב: רודי דויטש. 
שתי כרזות מתהליך הדפסת כרזת פרסום מאוירת לחברת "יכין". 
הכרזה הסופית, ובה איור שורת עצי תפוז, נדפסה בצבעים חום, 
ירוק וכתום. לפנינו שתי כרזות – האחת נדפסה בצבע חום בלבד 
נוספו  כן  נוסף הצבע הירוק.  )השלב הראשון בהדפסה(; לשניה 
טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   70X100 כרזות,   2 המדפיס.  פרטי  בה 

קמטים. פגמים קלים. קרעים קלים, חלקם משוקמים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

293. "Let Yakhin Plant for You" – Two Posters 
from the Printing Process – Rudi Deutsch

"Let Yakhin Plant for You / Tel-Aviv, Palestine". Tel-
Aviv: Strod Printing Press, [1930s-early 1940s]. Design: 
Rudi Deutsch.
Two posters from the printing process of an illustrated 
advertisement for "Yakhin" company.
The final poster, with an illustration of orange trees, 
was printed in brown, green and orange. Presented 
are two posters – one was printed in brown only (first 
stage of printing); the green color and printer's details 
were added to the second poster. Two posters, approx. 
70X100 cm. Good condition, creases. Slight damages. 
Tears, some restored.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000

292293a293b
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294. "חתום על 'במעלה'" – רודי דויטש

העובד.  הנוער  תנועת  עתון  "במעלה",  עתון  של  פרסום  כרזת 
עיצוב:  בקירוב[.   1932[ תל-אביב,  "אחדות",  קואופרטיבי  דפוס 

רודי דויטש )דיין(.
נער האוחז  איור  ואדום, עם  כחול  נאה, מודפסת בצבעים  כרזה 
בגליון העתון "במעלה", מעשה ידי רודי דויטש. 47.5X68.5 ס"מ 
פינה  חלודה.  כתמי  מספר  קמטים.  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב. 
מקצועי.  שיקום  ומשוקמת  חסרה  ס"מ(   8X5-כ( עליונה  ימנית 

מספר קרעים נוספים, משוקמים שיקום מקצועי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

294. "Subscribe to 'BaMa'ale'" – Rudi Deutch

Advertisement poster – "BaMa'ale", newspaper of 
HaNo'ar HaOved Movement. "Achdut" Cooperative 
Printing Press, Tel-Aviv, [ca.1932]. Design: Rudi Deutch 
(Dayan).
A fine poster, printed in blue and red, with an 
illustration of a boy holding an issue of the paper 
"BaMa'ale", created by Rudi Deutch. Approx. 47.5X68.5 
cm. Good-fair condition. Creases. Several foxing marks. 
Upper right corner (approx. 5X8 cm) missing, professionally 
restored. Several additional tears, professionally restored.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $800

295. מחלקת החבילות של "אגד" - רודי דויטש

כרזת פרסום מאוירת ]כנראה, מתהליך ההדפסה[ עבור מחלקת 
החבילות של חברת "אגד", בעיצוב רודי דויטש )דיין(. ללא ציון 
שם מדפיס ושנה. ]שנות ה-35X50.5 .]40 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
קמטים, כתמים וקרעים מזעריים בשוליים. שוליים לא חתוכים, 

עם סימוני חיתוך. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

295. "Egged" Parcel Services – Rudi Deutch

Illustrated advertisement poster [probably from the 
printing process] for Egged parcel service, designed 
by Rudi Deutch (Dayan). No printer's name or date. 
[1940s]. Approx. 35X50.5 cm. Good condition. Creases, 
stains and miniature tears at margins. Uncut margins, with 
cutting marks.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400

294295
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296. "התגייס לעבודה" – שלוש כרזות מתהליך ההדפסה 
– רודי דויטש

"]שכם אל שכם[, התגיס לעבודה!". ]כרזה מטעם משרד העבודה 
 1949 בני-ברק,  'דפנה'  ליטוגרפיה  האדם.  כח  מינהל  והבינוי, 
בקירוב[. עיצוב: רודי דויטש )חתום בגרסאות השניה והשלישית(. 
בכרזות נראים דמות גדולה של חייל ולצדו שלושה פועלים. לפנינו 
צבעים  נוספו  גרסה  כשבכל  ההדפסה,  מתהליך  גרסאות  שלוש 
בגרסה  כהה(.  ירוק  צבע  גם  מופיע  בה  הסופית,  הגרסה  )ללא 
סימון  )ביניהם  בעפרון  וסימונים  תיקונים  מופיעים  הראשונה 
כשבסופו  משמאל,  עבודה"  "שרות  הסמליל  את  למקם  המציע 
של דבר נדפס מימין(. 61.5X93 ס"מ; 70X100 ס"מ; 62X91 ס"מ. 

מצב כללי טוב. קרעים בשוליים. נקבים זעירים בפינות. 

פתיחה: $1500

appear corrections and markings in pencil (including 
a note which suggests to locate the logo “Sherut 
Avodah” on the left, while in the end it was printed 
on the right). 61.5X93 cm; 70X100 cm; 62X91 cm. 
Overall good condition. Tears at margins. Miniature holes 
at corners.

Opening price: $1500

296. "Hitgayes LaAvodah" – Three Posters from 
the Printing Process – Rudi Deutsch

"[Shechem el Shechem] Hitgayes LaAvodah!". [Poster 
on behalf of the Ministry of Labor and Building, 
human resources administration. Lithograph 'Dafna' 
Bnei-Brak, ca. 1949]. Design: Rudi Deutsch (signed in 
the second and third version).
The posters portray a large figure of a soldier with 
three workers next to him. Presented are three 
versions from the printing process; each with an 
addition of color (without the final version in 
which dark green also appears). In the first version 

296a296b
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297. קרן חוסר עבודה – רודי דויטש

ערב  היום   – לאחיו  איש  ערבים  "אנו   / עבודה!"  חוסר  "קרן 
"אחדות",  דפוס  דויטש.  רודי  בעיצוב  מאוירת  כרזה  למחרתו!", 

תל-אביב, ]1933[. 
כרזה נאה, מודפסת בצבעים כחול ואדום. במרכז, איור גבר אשר 
ובידו  לאחיו"  איש  ערבים  "אנו  הכתובת  על  מורה  האחת  בידו 
השניה אוחז במאזניים. באחת מכפות המאזניים הכתובת "1933", 
על  דמויות.  ושורת   "1927" הכתובת  המכריעה,  השניה,  ובכף 
הקנה המחבר בין הכפות, הכתובת "היום ערב למחרתו!". תחת 
העבודה  מחוסרי  ומספר  הפועלים  מספר  בין  השוואה  האיור: 
בשנים 1927 ו-1933 )בשנת 1933 הוכפל מספר הפועלים, ומספר 
סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   62.5X94 לאפס(.  ירד  המובטלים 
משוקמים  )חסרים(  קרעים  משוקמים.  קרעים  וקמטים.  קיפול 
שיקום מקצועי בחלקה העליון ובחלקה התחתון של הכרזה )עם 

פגיעה קלה בטקסט(. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

297. Unemployment Fund – Rudi Deutsch

"Unemployment Fund! / We are responsible for one 
another – today guarantees tomorrow!" (Hebrew), 
poster illustrated by Rudi Deutsch. Tel-Aviv: "Ahdut" 
Printing Press, [1933].
A fine poster, printed in blue and red. In the center, 
a figure of a man pointing at the inscription "We 
are responsible for one another" while his other 
hand holds scales. One pan of the scales is inscribed 
"1933", and the other, the outweighing one, carries 
the inscription "1927" and a row of figures. On the 
arm connecting the two pans, an inscription "Today 
guarantees tomorrow!" Below the illustration: 
comparison between the number of workers and 
number of unemployed during the years 1927 and 
1933 (in 1933 the number of workers doubled, and 
the number of unemployed was down to zero). 
62.5X94 cm. Good-fair condition. Folding marks and 
creases. Restored tears. Open tears, professionally restored, 
at upper and lower parts of poster (some damage to text).
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $800

298. קרן חוסר עבודה – רודי דויטש

מגן".  לשרשרת  רבבות  נלכד  למובטל!  יד   – עבודה  חוסר  "קרן 
כרזה מאוירת, בעיצוב רודי דויטש. דפוס קואופרטיבי "אחדות", 

תל-אביב, ]שנות ה-30[. 
כרזה נאה, מודפסת בצבעים שחור ואדום. 

ההסתדרות  ידי  על   1932 בשנת  הוקמה  עבודה"  חוסר  "קרן 
הכללית ומומנה בכספי חברי ההסתדרות. בתקופות של משבר 
לאחר  למובטלים.  וסייעה  עבודה  מקומות  הקרן  סיפקה  כלכלי 
קום המדינה הופסקה פעילות הקרן ומרבית תפקידיה הועברו 
קלים  קרעים  קמטים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   70X100 ל'משען'. 

בשוליים; קרעים חסרים, משוקמים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

298. Unemployment Fund – Rudi Deutsch

"Unemployment Fund - hand for the unemployed! 
We will combine tens of thousands to a chain of 
protection" (Hebrew). Illustrated poster designed by 
Rudi Deutsch. Tel-Aviv: "Ahdut" Cooperative Printing 
Press, [1930s].
A nice poster, printed in black and red.
The "Unemployment Fund" was founded in 1932 
by the Histadrut and was financed by Histadrut 
members. During periods of economic crisis the fund 
supplied jobs and assisted the unemployed. After 
1948 the fund discontinued its activities and most of 
its operations were transferred to "Mishan". 70X100 
cm. Good-fair condition. Creases, some tears to margins; 
open tears, restored.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400
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299. הכינוס השלישי של "הפועל", 1932 – רודי דויטש

תל-אביב,  "אחדות",  קואופרטיבי  דפוס   .21-23.10.32 תרצ"ג,  סוכות  תל-אביב,  הפועל,  כינוס 
1932. עיצוב: רודי דויטש )חתום(. 

במרכז הכרזה דמות גדולה של חבר "הפועל" מניף לפיד כשמאחוריו עשרות ספורטאי "הפועל" 
 97.5X70 .צועדים בסך. בתחתית נדפסה תכנית הכינוס לשלושת הימים – שישי, שבת וראשון
טוב. השוליים התחתונים חתוכים מעט. מעט כתמים. קרעים בשוליים, משוקמים  ס"מ. מצב 

שיקום מקצועי. קרע חסר עם השלמת צבע, משוקם שיקום מקצועי )בפניו של מניף הלפיד(. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1200

299. Third Convention of "Hapo'el", 1932 – Rudi Deutsch

Hapo'el convention, Tel-Aviv, Succot, 21-23.10.1932. "Ahdut" Cooperative 
Printing Press, Tel-Aviv, 1932. Design: Rudi Deutsch (Signed).
A large figure of a "Hapo'el" member raising a torch, followed by tens of 
"Hapo'el" members, marching. The program of the convention for the three 
days is printed on the lower part – Friday, Saturday and Sunday. 97.5X70 cm. 
Good condition. Lower margins are slightly chopped. Some stains. Tears at margins, 
professionally restored. Open tear with paint retouch, professionally restored (face of 
torch holder).
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1200

299
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300. הכינוס הרביעי של "הפועל", 1935 – כרזה מתהליך 
ההדפסה – רודי דויטש

]הכינוס הארצי הרביעי של[ הפועל נוער א"י העובדת, תל-אביב, 
פסח תרצ"ה 18-21.4.1935. ]עיצוב: רודי דויטש[. 

הכרזה שלפנינו הינה גרסה לא-סופית, שנדפסה ללא צבע כחול 
)ראה חומר מצורף(, לפיכך לא מופיעים עליה שם המעצב ופרטי 

המדפיס. 
והחל  בחול-המועד פסח  "הפועל" התקיים  הרביעי של  הכינוס 
במצעד מרשים. השתתפו בו עשרת אלפים חברי "הפועל" מרחבי 
הארץ ונציגים מחו"ל ולכן זכה לכינוי "כינוס הרבבה". 63X95 ס"מ. 
מצב טוב. קרעים משוקמים בשוליים. מעט כתמים. פיסה חסרה 

בפינה הימנית התחתונה, משוקמת. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

300. Fourth Convention of "Hapo'el", 1935 – 
Poster from the Printing Process – Rudi Deutsch

[Fourth national convention of] Hapo'el No'ar Eretz 
Israel Haovedet, Tel-Aviv, Pesach 18-21.4.1935. 
[Design: Rudi Deutsch].
The poster is a non-final version, printed with no blue 
(see enclosed material), which is why the designer's 
name and printer's details are absent.
The fourth convention of "Hapo'el" took place 
during Pesach and opened with an impressive parade. 
Ten thousand "Hapo'el" members from all over the 
country and abroad participated in the convention 
and it was therefore named "the ten thousands 
convention". 63X95 cm. Good condition. Restored tears 
at margins. Some stains. Missing piece at lower right 
corner, restored.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

301. חג "הפועל", 1934 – כרזה בעיצוב ריכרד בלס

"חג 'הפועל'", כרזה מאוירת – הזמנה לכינוס של ארגון הספורט 
 .1934 תל-אביב,  בע"מ,  "אחדות"  קואופרטיבי  דפוס  "הפועל". 

עיצוב: ריכרד בלס.
הזמנה ל"חג 'הפועל'" - "כינוס מחוזי של תל-אביב, יהודה, השרון 
וירושלים, לשוב משלחות 'הפועל' מחוץ לארץ" - אשר התקיים 
בתל-אביב בשנת 1934. איור צבעוני נאה של ספורטאי הלבוש 
בחולצה עם סמל "הפועל", מטיל כידון, על רקע העיר. בתחתית 
מצב  בקירוב.  ס"מ   63X94.5 האירועים.  פרטי  מודפסים  הכרזה 

טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

301. ”Chag Hapo’el”, 1934 – Poster Designed by 
Richard Ballas

“Chag Hapo’el” [Hapo’el Holiday], illustrated poster 
– invitation to a convention of "Hapo'el" sport 
organization. "Ahdut" Cooperative Printing Press 
Ltd, Tel-Aviv, 1934. Design: Richard Ballas.
Invitation to "Chag Hapo'el" – "Regional convention 
of Tel-Aviv, Judea, Samaria and Jerusalem, for the 
return of 'Hapo'el' delegations from abroad" – which 
was held in Tel-Aviv in 1934. A nice illustration in 
color, of a sportsman wearing a shirt with "Hapo'el" 
emblem, throwing a javelin, on the background of the 
city. Details about the events appear on the bottom.
Approx. 63X94.5 cm. Folding marks and creases. Tears.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000
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302. המכביה השניה – כרזה בעיצוב פרנץ קראוס, 1935

"מכביה שניה", כרזת פרסום בעיצוב פרנץ קראוס. תוצרת בי"ח "מניר", סנדלר את ברסון, בני-
ברק, 1935.

איור צבעוני נאה בו נראית דמותו של נער המניף דגל עם סמל המכביה, על רקע העיר תל-אביב. 
98.5X67.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים משוקמים. מודבקת כולה על 

נייר נטול חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $2000

302. Second Maccabiah – Poster Designed by Franz Kraus, 1935

"Second Maccabiah", advertisement poster designed by Franz Kraus. Printed by 
"Menir" factory, Sandler & Berson, Bnei- Brak, 1935.
A nice illustration in color depicting a boy holding a flag with the Maccabiah 
logo, with Tel-Aviv in the background. Approx. 98.5X67.5 cm. Good condition. 
Folding marks and creases. Restored tears. Mounted on acid-free paper.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $2000

302
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303. המכביה הששית, 1961

כרזה צבעונית, מאוירת – הזמנה למכביה הששית. דפוס אופסט 
אמנים מאוחדים בע"מ, תל-אביב 1961. עיצוב: רולי ]רוטשילד-

ליפמן[. 
דגלי  ועליו   ,6 הספרה  בצורת  מרוץ  מסלול  של  צבעוני  איור 
 69.5X99.5 .מדינות שונות. בחלקה התחתון מופיע סמל המכביה

ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים. 

פתיחה: $400

303. Sixth Maccabiah, 1961

Colorful illustrated poster – invitation to the sixth 
Maccabiah. Omanim Me'uchadim Offset Printing 
Press Ltd., Tel-Aviv 1961. Design: Roli [Rothschild-
Lipman].
A colorful illustration of a running track in the shape 
of the digit "6", with flags of different countries. 
Logo of the Maccabiah on the lower part. 69.5X99.5 
cm. Good condition. Creases and slight damages.

Opening price: $400

304. הקלוב הארץ-ישראלי לתעופה – התחרות הארצית 
הראשונה בדאיה, 1940

"קלוב ארצי-ישראלי לתעופה", כרזה מאוירת – הזמנה לתחרות 
הארצית הראשונה בדאיה. לינולאום: הירשקורן, דפוס "אמנות", 

חיפה, 1940. עברית ואנגלית. 
כרזה נאה, עם איור דאון וסמל "הקלוב הארץ-ישראלי לתעופה". 
62.5X94.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים 

ופגמים קלים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

304. The Aero Club of Palestine – Palestine 
Soaring Competition, 1940

"The Aero Club of Palestine", illustrated poster – 
invitation to the first Palestine soaring competition. 
Linoleum: Hirshkorn, "Omanut" Printing Press, Haifa, 
1940. Hebrew and English.
A fine poster, with an illustration of a glider and the 
logo of the Aero Club of Palestine. Approx. 62.5X94.5 
cm. Good condition. Folding marks and creases. Some 
stains and damages.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700
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305. נתיבי אויר ארץ ישראל בע"מ – כרזה בעיצוב אוסקר 
לקס

בע"מ".  ישראל  ארץ  אויר  "נתיבי  לחברת  מאוירת  פרסום  כרזת 
לינול. גלבוע. דפוס הוצאת ארץ ישראל בע"מ, תל-אביב, ]1937 

בקירוב[. עיצוב: אוסקר לקס. 
עברית  באנגלית,  ושמה  החברה  סמל  בשמיים;  אווירון  איור 
וערבית. 62X92.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרע קל 

בשוליים. חיזוקים בקוי הקפל. חותמת.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1200

305. Palestine Airways Ltd. – Poster Designed by 
Oskar Lachs

Illustrated advertisement poster for "Palestine 
Airways". Linol. Gilboa. Eretz Israel Ltd. Printing Press, 
Tel-Aviv, [ca. 1937]. Design: Oskar Lachs.
Illustration of an airplane in the skies; logo of the 
company and its name in English, Hebrew and Arabic. 
62X92.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Slight tear at margins. Fastening at folding marks. Ink-
stamp. 
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1200

דוד   – ושות'"  "שטוק  הנשים  בגדי  חנות   – כרזה   .306
שניאור

כרזת פרסומת מאוירת לרשת חנויות בגדי הנשים "שטוק ושות'" 
).Stock & Co(. דפוס ליט. מונזון, ירושלים, ]שנות ה-30[. עיצוב: 
ET Schneuer ]דוד שניאור[. עברית, אנגלית וערבית. 63X96 ס"מ 
מספר  כתמים.  מעט  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  בקירוב. 

קרעים בשוליים. קרע אחד מחוזק בנייר-דבק.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

306. Poster – Women’s Clothing Store “Stock & 
Co.” – David Schneuer

Illustrated advertisement poster for women’s 
clothing stores Stock & Co. Lit. Monsohn Printing 
Press, Jerusalem, [1930s]. Design: ET Schneuer [David 
Schneuer]. Hebrew, English and Arabic. Approx. 63X96 
cm. Good condition. Folding marks and creases. Some 
stains. Some tears at margins. One tear fastened with 
adhesive tape.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000
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307. תוצרת הארץ – כרזה בעיצוב אוסקר לקס

"בבית המרקחת תבקש מתוצרת הארץ", כרזה מאוירת. "דפוס 
עיצוב:  ה-30[.  ]שנות  תל-אביב,  בע"מ",  ישראל  ארץ  הוצאת 

אוסקר לקס.
איור נאה בעיצוב טיפוגרפי. ברקע מופיעות בגופן אפור המילים 
"בבית  הכיתוב  ולבן,  בשחור  ומתחת,  מעל  הארץ";  "תוצרת 
אשר  בקבוק,  איור  ובמרכז  הארץ";  מתוצרת  תבקש  המרקחת 
מתוכו משתקפים מדפי בית המרקחת, ולצדו סמל "האגוד למען 
תוצרת הארץ". מודפסת על נייר בריסטול, 50X70 ס"מ. מצב טוב. 

קו קפל אופקי. קמטים ופגמים קלים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1200

307. Totzeret HaAretz – Poster Designed by 
Oskar Lachs

"In a Pharmacy ask for local products" (Hebrew), 
illustrated poster. "Eretz Israel Ltd. Printing Press", 
Tel-Aviv, [1930s]. Design: Oskar Lachs.
A fine illustration; typographic design. In the 
background appear, in a grey font, the words 
"Totzeret HaAretz" (local products); above it and 
below, in black and white, the inscription "In a 
pharmacy ask for local products"; in the center – an 
illustration of a bottle which reflects a pharmacy's 
shelves and next to it the logo of "The Association 
for Local Products". Printed on Bristol paper, 50X70 cm. 
Good condition. Horizontal folding mark. Slight creases 
and damages.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1200

308. כופר הישוב – כרזה

"הגבירו חילים לחיל ההגנה על הישוב! הגדילו תרומתכם לכפר 
הישוב". ללא פרטי מדפיס או שנה. ]שנות ה-30-40[. 

איור מגדל שמירה, ומימינו פסוק מספר שמות: "אם כפר יושת 
עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו". 61X46 ס"מ בקירוב. 

מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים קלים בשוליים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

308. Kofer HaYishuv – Poster

"…Donate to Kofer HaYishuv" (Hebrew). No printer's 
details. No date. [1930s-40s].
Illustration of a watch tower; on its right a verse from 
the Book of Exodus. Approx. 61X46 cm. Good condition. 
Folding marks and creases. Slight tears at margins.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000
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309. "כופר הישוב", 1942 – כרזה בעיצוב אוסקר לקס

את  לשלם  הקוראת  כרזה  בידו!",  רדיו  שמכשיר  יהודי  כל  "אל 
"תו הרדיו" ל"כפר הישוב". לינול: צבי ברגמן, דפוס קואופרטיבי 

"הפועל הצעיר", תל-אביב, תש"ב ]1942[. עיצוב: אוסקר לקס.
הספר,  עד  הספר  מן  וכפריו,  עריו  על  הישוב,  נקודות  "מאות 
את  בצר  אליך:  קוראים  ורכושם,  טפם  על  אחיך,  אלפי  ומאות 
חומת הישוב!... 'תו הרדיו', התרומה הקטנה של 100 מא"י לשנה, 
הוא אחד המקורות לבטחוננו... ואתה – רשום את שמך בין נאמני 
הישוב. זכור כי ביתך בקיר החומה הוא. הוא חרד על בדק החומה, 
 63X95 .כי בנפשך הדבר...". משמאל לטקסט איור מגדל שמירה
כתמים.  מעט  וקמטים,  קיפול  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ 

קרעים קלים. מודבקת כולה על נייר נטול חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

309. "Kofer HaYishuv", 1942 – Poster Designed 
by Oskar Lachs

"To every Jew owning a Radio!" (Hebrew), a poster 
calling to pay the "Tav HaRadio" to "Kofer HaYishuv". 
Linol: Zvi Bergman, "HaPo'el HaTZa'ir" Cooperative 
Printing Press, Tel-Aviv, 1942. Design: Oskar Lachs.
"Hundreds of settlements, towns and villages…call 
you to fortify their walls… a small donation of 100 Mil 
per year is one of the sources of our security…". Left 
to the text appears an illustration of a watchtower. 
Approx. 63X95 cm. Good condition. Folding marks and 
creases, some stains. Slight tears. Mounted on acid-free 
paper.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000

310. "כופר הישוב" – כרזה בעיצוב אוסקר לקס

"בבטחון הישוב בטחונך, אוצר הבטחון מגנך!". לינול: צבי ברגמן, 
תש"א  ניסן  תל-אביב,  הצעיר",  "הפועל  קואופרטיבי  דפוס 

)1941(. עיצוב: אוסקר לקס.
כרזה נאה, מודפסת בצבעים כחול ושחור, עם איור מגדל שמירה. 
קרעים  מספר  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   63X95

בשוליים )קרע אחד חסר, משוקם(. חותמת. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

310. “Kofer HaYishuv” – Poster Designed by 
Oskar Lachs

"Security of the Yishuv is your Security, Defense 
Budget is your Shield!" (Hebrew). Linol: Zvi Bergman, 
Cooperative Printing Press "HaPo'el HaTza'ir", Tel-
Aviv, Nissan, 1941. Design: Oskar Lachs.
Fine poster, printed in blue and black, with an 
illustration of a watch tower. Approx. 63X95 cm. Good 
condition. Folding marks. Some tears at margins (one open 
tear, restored). Ink stamp.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000

309310
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311. עתון "חדשות אחרונות" – מאיר גור-אריה, 1936

"חדשות אחרונות יופיע בימים הקרובים". כרזת פרסום לקראת 
צאתו לאור של העתון "חדשות אחרונות". עיצוב: מאיר גור-אריה 

)חתום בראשי תיבות(. דפוס "לאומי", ]ירושלים, קיץ 1936[. 
בכרזה נראה נער תימני צעיר, יחף, המציע למכירה את גליונות 

העתון. 
עתון "חדשות אחרונות" ראה אור בירושלים בשנים 1936-1937. 
שזה  לאחר  היום",  "דואר  העתון  מערכת  חברי  בידי  הוקם  הוא 
הופצו  היום"  "דואר  של  האחרונים  הגליונות   .1936 ביוני  נסגר 
 92.5X59 אחרונות".  "חדשות  של  הראשונים  הגליונות  עם  יחד 
ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול. קרעים קלים בסימני 

הקיפול. מודבקת כולה על נייר נטול חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1200

311. "Hadashot Ahronot" Newspaper – Meir Gur-
Aryeh, 1936

"Hadashot Ahronot Yofia BaYamim Hakrovim" 
[Hebrew: Hadashot Ahronot will appear in the next 
few days]. Advertisment poster for the upcoming 
publication of the newspaper "Hadashot Ahronot". 
Design: Meir Gur- Aryeh (signed in initials). "Leumi" 
Printing Press, [Jerusalem, summer 1936].
The poster portrays a young, barefoot Yemenite boy, 
selling the newspaper.
"Hadashot Ahronot" was published in Jerusalem 
during the years 1936-1937. The paper was founded 
by editorial members of "Doar HaYom" newspaper, 
following the closure of the latter in June 1936. 
The last issues of "Doar HaYom" were distributed 
together with the first issues of "Hadashot Ahronot". 
92.5X59 cm. Good condition. Some stains. Folding marks. 
Slight tears at folding marks. Mounted on acid free paper.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1200

312. מלחת צ'ילי )נתרן חנקתי( לחקלאות – כרזה בעיצוב 
מאיר גור-אריה

מלחת צ'ילי, 15.5% חנקן, NaNO3, הזבל החנקני הטבעי היחידי, 
גור-אריה  מאיר  עיצוב:  והקרקעות.  הגדולים  לכל  מתאים  הכי 
)חתום: מ. ג.( / ב. ע. ]בית עבודה[ גור-אריה-רבן, "בצלאל". דפוס 

"גרפיקה", ירושלים, ]סוף שנות ה-20?[. 
עם  ענף  נראה  משמאל  כדשן.  המשמש  למלח  פרסום  כרזה 
זורע בשדות. 48X67 ס"מ. מצב בינוני- תפוזים ובתחתית איכר 

קרעים משוקמים  חומציות.  נטול  נייר  על  כולה,  מודבקת,  טוב. 
)חלקם של מספר סנטימטרים(, עם תיקוני צבע קלים. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

312. Chile Salpeter (Sodium Nitrate) for 
Agriculture – Poster Designed by Meir Gur-Aryeh

"Chile Salpeter, 15.5% nitrogen, NaNo3, the only 
natural nitrogenous fertilizer, for all crops and soils" 
(Hebrew). Design: Meir Gur-Aryeh (signed M.G.) / B. 
A. [Beit Avoda - workshop] Gur-Aryeh, "Bezalel". 
"Grafika" Printing Press, Jerusalem, [late 1920s?].
Advertisement poster for a salt used as a fertilizer. On 
the left – a branch with oranges and on the bottom 
- a farmer sowing seeds in a field. 67X48 cm. Fair-
good condition. The poster is mounted on acid-free paper. 
Restored tears (some tears of several centimeters) with 
slight paint restorations.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700
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313. גן החיות בתל-אביב – כרזה מאוירת

"גן החיות תל-אביב, הגענו!", כרזה מאוירת. דפוס י. שלומי, תל-
אביב, ]סוף שנות ה-30 – שנות ה-40[. עברית, אנגלית וערבית. 

 .T חתומה במונוגרמה: ט
איורים של תוכים, קנגורו וברבור שחור. גן החיות של תל-אביב 
טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   50X70  .1938 בדצמבר  נפתח 
על  כולה  מודבקת  מקצועי.  שיקום  משוקמים  וקרעים  קמטים 

נייר נטול חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600

313. Tel-Aviv Zoo – Illustrated Poster

"Tel-Aviv Zoo – Here we Are!" illustrated poster. 
I. Shlomi Printing Press, Tel-Aviv, [late 1930s-40s]. 
Hebrew, English and Arabic. Signed in monogram: ט T. 
Illustrations of parrots, a kangaroo and a black swan. 
The Tel-Aviv Zoo opened in December 1938. Approx. 
50X70 cm. Good-fair condition. Professionally restored 
tears and creases. Mounted on acid-free paper.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $600

נחום  בידי  מאוירת  כרזה   – בתל-אביב  החיות  גן   .314
גוטמן

"בקרו בגן-החיות תל-אביב", כרזה צבעונית. מאוירת בידי נחום 
תל-אביב,  שלומי,  י.  דפוס  ברגמן.  צבי  ע"ש  מכון  לינול:  גוטמן. 

]סוף שנות ה-30 – שנות ה-40[.
גן החיות של תל-אביב נפתח בדצמבר 50X70 .1938 ס"מ בקירוב. 

סימני קיפול וקמטים. קרעים קלים וכתמים בשוליים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

314. Tel-Aviv Zoo – Poster Illustrated by Nachum 
Gutman

"Visit the Tel-Aviv Zoo", colorful poster, illustrated 
by Nachum Gutman. Linol: Zvi Bergman Institute. I. 
Shlomi Printing Press, Tel-Aviv, [late 1930s-40s].
The Tel-Aviv Zoo was opened on December 1938. 
Approx. 50X70 cm. Folding marks and creases. Slight tears 
and stains at margins.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $800
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האחים  בעיצוב  כרזה   – הבריטי  לצבא  נשים  גיוס   .315
שמיר

להתגייס  לנשים  הקוראת  כרזה  יקרה!",  אחות  אלינו  "הצטרפי 
חיל  של  העזר  ולחיל   )ATS( הטריטוריאלי  העזר  חיל  לשורות 
האוויר המלכותי )WAAF( בצבא הבריטי. לינול: צבי ברגמן. דפוס 

רוהלד, תל-אביב. ]שנות ה-40[. עיצוב: האחים שמיר.
הכיתוב:  תחתיו  חיילות.  שלוש  נראות  בו  נאה  צבעוני  איור 
"להרשם לא.ט.ס, וו.א.פ.ס, ולמשק בלשכות הגיוס של הסוכנות". 
וקמטים.  אופקי  קפל  קו  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   35.5X49.5
קרעים בשוליים. כתמים. חיתוך השוליים התחתונים והעליונים 

על גבול הטקסט.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

315. Drafting Women to the British Army – 
Poster Designed by Shamir Brothers

"Join us dear sister!" (Hebrew), a poster calling 
women to enlist to the Auxiliary Territorial Services 
(ATS) and the Women Auxiliary Air Force (WAAF). 
Linol: Zvi Bergman, Rohold Printing Press, Tel-Aviv. 
[1940s]. Design: Shamir Brothers.
A nice, colorful, illustration, depicting three women-
soldiers. Inscription: "Register to ATS, WAAF, in 
recruitment offices of the Jewish Agency" (Hebrew). 
Approx. 35.5X49.5 cm. Good condition. Horizontal folding 
mark and creases. Tears at margins. Stains. Upper and 
lower margins cut on text border.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700

316. "א. ט. ס. קורא לך!" - גיוס נשים לצבא הבריטי - כרזה

לשורות  להתגייס  לנשים  הקוראת  כרזה  לך!",  קורא  ס.  ט.  "א. 
ליטוגרפי  דפוס  הבריטי.  בצבא   )ATS( הטריטוריאלי  העזר  חיל 
א. קופמן )A. Kaufman(, תל-אביב, ]שנות ה-40[. עיצוב: יוסף 

.)Yossef(
גדוד  וברקע   ,ATS-ה במדי  חיילת  ניצבת  בחזיתו  נאה.  איור 
חיילות. 34X53 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי. פגמים קלים. קרע 

משוקם בחלקה העליון. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

316. "A.T.S. Calls You!" – Drafting Women to the 
British Army – Poster

"A.T.S. calls you!" (Hebrew), poster calling women to 
enlist to the British Army Auxiliary Territorial Services 
(ATS). Lithographic printing A. Kaufman, Tel-Aviv, 
[1940s]. Design: Yossef.
Nice illustration. A woman-soldier dressed in ATS 
uniform stands in front; in the background a regiment 
of women-soldiers. 34X53 cm. Good condition. 
Horizontal folding mark. Slight damages. Restored tear to 
upper part. Linen-backed for display and preservation.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000

317. גיוס לבריגדה היהודית – כרזה – אפריל, 1945

היהודית  הסוכנות  מטעם  כרזה  הגולה!",  רחבי  אל  הישוב,  "אל 
להתנדב  הקוראת  ישראל,  לכנסת  הלאומי  הועד  ישראל,  לארץ 
ניסן  תל-אביב,  "עבודה",  דפוס  היהודית.  הבריגדה  לשורות 

תש"ה )אפריל 1945(. 
בחזית  היהודית  הבריגדה  קרבות  סיום  לקראת  נדפסה  הכרזה 
האיטלקית. בראשה סמל הבריגדה היהודית ונוסח "הודעתו של 
הגנרל קלרק, המפקד העליון של צבאות הברית באיטליה": "אנו 
כוחות  יחד עם  יהודית הפועלת  בריגדה  לנו  שמחים מאד שיש 
הצבא שלנו בחזית איטליה... רבה מאד קורת רוחי על כך שהעם 
היהודי, אשר סבל סבלות כה איומים מידי הנאצים, מיוצג עכשיו 
באופן ישיר על ידי כוח לוחם זה בקו החזית...". בהמשך מופיעה 
פניה לציבור הארץ-ישראלי: "החטיבה היהודית הלוחמת נכנסה 
ושופכים  נפשם  מחרפים  אלפים  למאות  יהודים  חיילים  לקרב, 
עלומי-שם  כיחידים  זו השנה הששית  דמם מתחילת המלחמה 
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בתוך כל צבאות הברית... כיום הזה, בפעם הראשונה בתולדות 
המלחמה, בישרה הודעה רשמית ברחבי תבל על כניסתו לחזית 
נושא  לאומית אחת,  לוחם, מרוכז בחטיבה  יהודי  כוח  האש של 
דגל- את  במערכה  ומניף  העברי  העם  של  המפורש  השם  את 
לחזית  הלוחמת  היהודית  החטיבה  של  כניסתה  בשורת  ציון... 
היא אזעקה לעורף... יבואו מיד המוני מתנדבים למלא את שורות 
סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   50X70 הנצחון!".  בקרב  החי"ל 

קיפול וקרעים קלים. מספר כתמים קלים. חותמת. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

317. Enlistment to the Jewish Brigade – Poster – 
April, 1945

"El HaYishuv, El Rachavei Hagolah!" (Hebrew). A 
poster issued by the Jewish Agency, the National 
Jewish Council, encouraging enlistment to the Jewish 
Brigade. "Avoda" Printing Press, Tel-Aviv, April 1945.
The poster was printed towards the end of battles 
of the Jewish Brigade in Italy. On the upper part 
appears the emblem of the Jewish Brigade and 
the announcement by General Clark, commander 
of the Allied Forces in Italy: "We are pleased that 
we have a Jewish Brigade cooperating with our 
forces on the Italian front… the Jewish people 
who suffered the atrocities of the Nazis, are now 
represented directly by fighting forces…”. Further, 
the Eretz-Israeli public is addressed: “the Jewish 
Brigade went into battle, Jewish soldiers are fighting 
fearlessly… with the Allied Forces… let volunteers 
join the forces..!”. Approx. 50X70 cm. Good condition. 
Folding marks and slight tears. Some stains. Ink-stamp.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000

318. כרזה מטעם הועד הארצי למען החייל היהודי – פרנץ 
קראוס

"ניצור קשר חי עם חיילינו / תן יד לפעולת הישוב לחייל", כרזה 
היהודי.  החייל  למען  הארצי  הועד  מטעם  מאוירת  צבעונית 
רוזנר-קראוס.  עיצוב:  ה-40[.  ]שנות  תל-אביב,  "הארץ",  דפוס 
62.5X94.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. 
הקפל  בקו  חיזוק  משוקמים.  קרעים  קלים.  ופגמים  כתמים 

האופקי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

318. Poster Issued by the National Committee for 
the Jewish Soldier – Franz Kraus

"Let us be a live connection to our soldiers / join the 
Yishuv activity for the soldiers" (Hebrew), colorful, 
illustrated poster issued by the National Committee 
for the Jewish Soldier. "Ha'aretz" Printing Press, Tel-
Aviv, [1940s]. Design: Rosner-Kraus. Approx. 62.5X94.5 
cm. Good-fair condition. Folding marks and creases. Slight 
stains and damages. Restored tears. Reinforcement along 
the horizontal folding mark.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000
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319. המפעל המיוחד לעם במצור – כרזה בעיצוב פרנץ קראוס, 1947

"גנון והציל!", כרזה מטעם "המפעל המיוחד לעם במצור, תש"ז". דפוס לוין-אפשטיין, תל-אביב, 
1947. עיצוב: פרנץ קראוס. 

כרזה צבעונית מאוירת הקוראת לתרום למגבית "לעם במצור" אשר הוקמה בשנת 1947 במטרה 
"גנון  המלים  הבריטים.  בידי  שנעצרו  היהודים  האסירים  ולמשפחות  ההעפלה  למפעל  לסייע 
נֹון  לָ ִם ָגּ ן ָיֵגן ְיהָוה ְצָבאֹות ַעל ְירּוָשׁ ִרים ָעפֹות ֵכּ ִצֳפּ והציל" לקוחות מנבואתו של ישעיהו )לא, ה(, "ְכּ
סַֹח ְוִהְמִליט". 49X69 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמי חלודה בשוליים. פגמים קלים.  יל ָפּ ְוִהִצּ

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1200

319. "LaAm BeMatzor" – Poster Designed by Franz Kraus, 1947

"Ganon VeHatzil!" poster on behalf of "HaMif'al HaMeyuhad LaAm BeMatzor" 
[Special operation for a besieged nation]. Levin-Epstein Printing Press, Tel-Aviv, 
1947. Design: Franz Kraus.
Colorful poster calling to donate to "LaAm BeMatzor" fund raising campaign, 
founded in 1947 to assist the Ha'apala (illegal immigration) project and to 
support the families of Jewish prisoners arrested by the British. The words 
"Ganon VeHatzil" are cited from Isaiah's prophecy (31:5). 49X69 cm. Good 
condition. Folding marks. Foxing at margins. Slight damages.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1200

320. כרזה בהוצאת "הועדה ההיסטורית המרכזית" – לודז', 1945 – פנחס שולדנריין

המרכזית"  ההיסטורית  "הועדה  בהוצאת  השואה,  מתקופת  עדויות  לתיעוד  הקוראת  כרזה 
בלודז'. לודז', 1945. עיצוב: פנחס שולדנריין )חתום בדפוס(. יידיש ופולנית. 

הספר  מאחורי  לבנך".  "והגדת  הכיתוב  מופיע  הימני  בעמודו  פתוח;  ספר  נראה  האיור  בחזית 
ניצבת מנורת שבעה קנים. ברקע – חורבותיה של עיירה יהודית. בראש הכרזה כיתוב ביידיש: 
כיתוב בפולנית: "אמת היסטורית  "האמת ההיסטורית תהיה קברו של הפאשיזם"; ובתחתית 

היא נשק במאבק נגד הפשיזם". 
סטודיו  ייסד  השואה  לאחר  בוורשה.  לאמנות  באקדמיה  ולמד  בפולין  נולד  שולדנריין  פנחס 
עבודתו  את  יצר  ושם  הג'וינט  בסיוע   )Zeilsheim( זלצהיים  העקורים  מחנה  באזור  לאמנות 
בהשפעת  עבודות  ויצר  העקורים  במחנות  לילדים  אמנות  שעורי  העביר  "יזכור".  המפורסמת 
וכעבור מספר שנים שינה את  בניו-יורק  השואה. בשנת 1947 היגר לארצות-הברית, התיישב 
שמו ונקרא Paul Sharon. בניו-יורק עבד כאמן-גרפי עצמאי ועבור האחים שולזינגר עד מותו 
וקמטים. קרעים משוקמים שיקום  קיפול  סימני  טוב-בינוני.  ס"מ. מצב   49.5X71  .1998 בשנת 

מקצועי. מודבקת כולה על נייר נטול חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800
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320. Poster Issued by "Central Historical 
Commission" – Lodz, 1945 – Pinchas Schuldenrein

Poster calling to document testimonies about the 
holocaust period, issued by the "Central Historical 
Commission" in Lodz. Lodz, 1945. Design: Pinchas 
Schuldenrein (signed in print). Yiddish and Polish.
An open book is seen in front; on the right page 
appears the inscription "Vehigadeta Lebincha" 
(Hebrew: and thou shall tell your son). Behind the 
book, a seven-branched Menorah. In the background 
– ruins of a Jewish town. An inscription in Yiddish on 
top of the poster: "The Historical truth will be the 
grave of Fascism"; on the lower part an inscription 
in Polish: "The Historical Truth is the Weapon of the 
Struggle against Fascism".
The artist Pinchas Schuldenrein was born in Poland 
and studied in the Warsaw Academy of Arts. After 
the Holocaust he established an art studio in the area 
of the displaced-persons camp in Zeilsheim with the 
aid of the JDC, where he created his famous work – 
"Yizkor". He taught art to children in the displaced-
persons camps and his work was inspired by the 
Holocaust. In 1947 Zeilsheim immigrated to the USA 
and settled in New York. A few years later he changed 
his name to Paul Sharon. In New York he worked as 
an independent graphic artist and for the Schlesinger 
Brothers, until his death in 1998. 49.5X71 cm. Good-
fair condition. Folding marks and creases. Professionally 
restored tears. Mounted on acid-free paper.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $800

321. כרזה – מרכז ההכשרה הימית "כובשי הים" במחנה 
העקורים דגנדורף – מינכן, 1947

]נוער יהודי, הים קורא לך![,  יוגנט, דער ים רופט דיך!"  "יידישע 
כרזה מטעם ארגון נוח"ם )נוער חלוצי מאוחד( בגרמניה, הקוראת 
להצטרף לפלוגת ההכשרה הימית "כובשי הים" במחנה העקורים 
 ,F. Bruckmann KG ליד מינכן. הוצאת ,)Deggendorf( דגנדורף

מינכן, ]1947[. יידיש. 
פלוגת  של  חדש  מחזור-לימוד  של  פתיחתו  על  המודיעה  כרזה 
דגנדורף,  העקורים  במחנה  הים"  "כובשי  הימית  ההכשרה 
חמש  מינימום  בעלי   ,17-24 בגילאים  ונערות  לנערים  וקוראת 
שנות השכלה בית-ספרית ואישור המעיד על בריאותם הפיזית, 
למנהל  או  נוח"ם  ארגון  לנציגי  במחנה,  הסוכנות  לנציגי  לפנות 
להכשרת  לתוכנית  ולהירשם  שטיינדל,  שלמה  הים",  "כובשי 

מלחים, דייגים וספנים. 

בתחילה מודגשת חשיבותה של ההכשרה הימית עבור "שארית 
הפליטה": "אם היהודים חפצים להיות עצמאיים בארץ ישראל, 
יהודי,  ים  ובכל  יהודית  אדמה  בכל  בחזרה  לזכות  מוכרחים  הם 

ולשוב להיות אומה של איכרים, דייגים ומלחים..." )יידיש(.
השניה  העולם  מלחמת  לאחר  שהו  דגנדורף  העקורים  במחנה 
והיו  טרזינשטאט  הריכוז  ממחנה  הגיעו  רובם  פליטים,  כ-2,000 
תרבותית  פעילות  התקימה  זה  במחנה  ישראל.  לארץ  בדרכם 
תוססת שכללה שני עיתונים, קבוצת תיאטרון, בית כנסת, מקוה 
ומטבח כשר. אנשי המחנה אף הדפיסו כסף מקומי. 42X61 ס"מ. 
מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. קרעים משוקמים )עם תיקוני צבע 

קלים(. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000
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321. Poster – Seamanship Training Group 
"Kovshei HaYam" in Deggendorf Displaced 
Persons Camp – Munich, 1947

"Idishe jugent, der yam ruft dikh!" [Jewish youth, 
the sea calls you!], poster issued by Noham (No'ar 
Chlutzi Meuchad) in Germany, calling to join the 
seamanship training group "Kovshei HaYam" 
[Hebrew: Conquerors of the Sea] in the Deggendorf 
DP camp, near Munich. Printed by F. Bruckmann KG, 
Munich, [1947]. Yiddish.
A poster announcing the opening of a new training 
course of "Kovshei HaYam" seamanship training 
group in the Deggendorf DPC, calling young boys 
and girls, 17-24 years of age, with a minimum of five  
years school education and a certificate declaring that 
they are in good health, to turn to the representatives 
of the Jewish Agency in the camp, or to Noham 
organization representatives or to the director of 
“Kovshei HaYam”, Shlomo Steindel, and enroll in the 
training program of sailors, fishermen and seamen.
The importance of seamanship training for “She’erit 
HaPletah” is emphasized: “if Jews want to be 
independent in Eretz Israel, they must regain all of 
the Jewish lands and seas, and become again a nation 
of farmers, fishermen and sailors…” (Yiddish).
After World War II, approximately 2000 refugees 
occupied Deggendorg DP camp, most of them from 
Theresienstadt, on their way to Eretz Israel. A lively  
cultural activity took place in the camp with two 
newspapers, a theater group, synagogue, Mikveh 
and a Kosher kitchen. The camp administration even 
issued its own paper currency. 42X61 cm. Good-fair 
condition. Folding marks. Restored tears (slight paint 
restorations). Linen-backed for display and preservation. 
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $1000 

322. "קויפט דעם שקל!" – הרצל – כרזה בעיצוב אוטה 
ווליש

"קויפט דעם שקל!", כרזה הקוראת לקנות "שקל ציוני". נדפסה 
מאת  היהודים"  "מדינת  הספר  של  לאור  לצאתו  יובל  לציון 
תיאודור הרצל. לינול: מכון ע"ש צבי ברגמן. דפוס קואופ. "הפועל 
הצעיר", תל-אביב ]1946[. חתומה בדפוס: MW )אטליה ]ארנסט[ 

מכנר / ]אוטה[ ווליש(. יידיש ועברית.
ותחתיו  ווליש(  אוטה  בידי  )נעשה  הרצל  דיוקן  הכרזה  במרכז 
תקום",  קום  כן  על  העולם  צורך  היא  היהודים  "מדינת  הכיתוב 
בעברית וביידיש. 34.5X49.5 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי. קרע 

קל )חסר( בחלקה התחתון. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

322. "Koyft dem Shekel!" – Herzl – Poster 
Designed by Otte Wallisch

"Koyft dem Shekel!" poster calling to buy "Zionist 
Shekel". Printed in commemoration of the publication 
of Theodor Herzl's book "The Jewish State". Linol: 
Zvi Bergman Institute. Cooperative Printing Press 
"HaPo'el HaTza'ir", Tel-Aviv [1946]. Signed in print: 
MW (atelier [Ernst] Machner / [Otte] Wallisch). Yiddish 
and Hebrew.
Portrait of Herzl (drawn by Otte Wallisch) appears in 
the center and the inscription "The Jewish State is the 
World's need and it will therefore be established" in 
Hebrew and Yiddish. 34.5X49.5 cm. Good condition. 
Horizontal folding mark. Open tear (small) at lower part.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

323. כרזה - יובל ההסתדרות הציונית העולמית / שקל 
היובל

אופסט,  פוטו  העולמית.  הציונית  ההסתדרות  יובל  לציון  כרזה 
דפוס אריאלי, תל-אביב, 1947. עיצוב: "אמנים מאוחדים". 

יובל  לכבוד  היובל",  "שקל  את  לרכוש  הקוראת  מאוירת  כרזה 
ישראל  נראית מפת ארץ  ההסתדרות הציונית העולמית. מימין 
ומשמאל שיירת עולים על רקע ספינת מעפילים. בראש הכרזה 
בקירוב.  ס"מ   34.5X49 היובל".  "שקל  רכישת  על  הקבלה  איור 

מצב טוב. קו קפל אופקי וקמטים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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323. Poster – Jubilee of the World Zionist 
Organization / Shekel HaYovel

Poster commemorating the jubilee of the World 
Zionist Organization. Photo offset, Arieli Printing 
Press, Tel-Aviv, 1947. Design: "Omanim Meuchadim".
An illustrated poster, calling to buy "Shekel HaYovel", 
in honor of the World Zionist Organization jubilee. 
On the right side – a map of Eretz Israel, and on the 
left – caravan of Olim on the background of a ship of 
Ma'apilim. Illustration of a receipt for buying "Shekel 
HaYovel" appears on top. Approx. 34.5X49 cm. Good 
condition. Horizontal folding mark and creases.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

324. "שקלו את השקל" – כרזה בעיצוב אוטה ווליש

"שקלו את השקל", כרזה מאוירת. דפוס ליתו. ששון, ]שנות ה-40[. 
עיצוב: אוטה ווליש. חתומה בדפוס: MW ]אטליה מכנר וליש[.

וייצמן  חיים  ציוני" על-שם  רכישת "שקל  וקבלה על  איור שקל 
ברחובות. תחת האיור מופיע הכיתוב "כבימים מקדם כן גם עתה 
ההסתדרות  בשורות  הפקדו   / לישראל  החרות  סמל  השקל   /
וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   64.5X93.5 הציונית". 

מספר כתמים וקרעים בשוליים. קרע אחד מחוזק בנייר דבק. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

324. "Buy the Shekel” – Poster Designed by Otte 
Wallisch

"Buy the Shekel”. Illustrated poster. Lito. Printing 
Press Sasson, [1940s]. Design: Otte Wallisch. Signed in 
print: MW [Atelier Machner-Wallisch].
Illustration of a Shekel and a receipt for buying a 
"Zionist Shekel" in the name of Haim Weizmann in 
Rehovot. Below the illustration appears an inscription: 
"now as in the past / Shekel is the Symbol of Israel's 
Liberty..." 64.5X93.5 cm. Good condition. Folding marks 
and creases. Several stains and tears at margins. One tear 
fastened with adhesive tape.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700

325. "שקלו את השקל" / הקונגרס הציוני ה-23 – כרזה 
בעיצוב אוטה ווליש 

ישראל"  לתקומת  ראשון  ירושלים,   – הכ"ג  הציוני  "הקונגרס 
/"שקלו את השקל", כרזה לכבוד הקונגרס הציוני ה-23, הקוראת 
 .]1951[ תל-אביב,  לוין-אפשטיין,  דפוס  ציוני".  "שקל  לרכוש 

עברית ואנגלית. עיצוב: ]אוטה[ ווליש, ]רודולף[ סידנר. 
כרזה צבעונית מאוירת. במרכזה איור של מבנים בעיר ירושלים 
 Get Your( "שקלו את השקל"  הכיתוב  ישראל. בתחתית  ודגל 
54X79.5 .)Shekel ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים וכתמים. מספר 
קרעים בשוליים, משוקמים שיקום מקצועי. בחלקה העליון של 
הכרזה קרעים עם פיסות חסרות, משוקמים שיקום מקצועי )עם 

פגיעה בטקסט(. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700
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325. "Get Your Shekel" / 23rd Zionist Congress – 
Poster Designed by Otte Wallisch

"23rd Zionist Congress – Jerusalem, First in the State 
of Israel" / "Shiklu et Hashekel", poster in honor of 
the 23rd Zionist Congress, calling to buy the "Zionist 
Shekel". Levin-Epstein Printing Press, Tel-Aviv, 
[1951]. Hebrew and English. Design: [Otte] Wallisch, 
[Rudolph] Seidner.
Colorful, illustrated poster. In the center – an 
illustration of structures in Jerusalem and the Israeli 
flag. On the lower part an inscription: “Shiklu et 
Hashekel” / “Get your Shekel”. 54X79.5 cm. Good 
condition. Some creases and stains. Several tears at margins 
professionally restored. Open tears at upper part of poster, 
professionally restored (damage to text).
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700

326. "קרן היסוד בונה את ארץ ישראל" – כרזה מאוירת

ארץ  את  בונה  היסוד  ]קרן  ארץ-ישראל  בויט  קרן-היסוד  דער 
]עיצוב: אריה  יידיש.   .  ]1926[ ירושלם",  ישראל[. דפוס "גרפיקה 

אלחנני[.
כרזה מאוירת. במרכזה טקסט בנושא הישגי קרן היסוד. מסביב 
את  המתארים  ותצלומים(  )איורים  דימויים  של  רצפים  שני 
פעילות קרן היסוד בתחומי החקלאות, התעשיה, החינוך, ועוד. 
קרן  את  ולחזק  הארץ  לבניית  לסייע  הקורא  כיתוב  בתחתית 
קרעים  קמטים.  בינוני-טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   67X47 היסוד. 
משוקמים שיקום מקצועי )עם פגיעה בטקסט(. מודבקת על בד 

פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $500

326. "Keren HaYesod Builds Eretz Israel" – 
Illustrated Poster

Der Keren Hayesod boyt Eretz-Israel [Keren HaYesod 
builds Eretz Israel]. "Grafika Yerushalem" printing 
press, [1926]. Yiddish. [Design: Aryeh Elhanani].
Illustrated poster. In the center – text about the 
achievements of Keren HaYesod. Around the text 
appear two sequences of images (illustrations and 
photographs) depicting the operations of Keren 
Hayesod in the areas of agriculture, industry, 
education and more. On the lower part appears an 
inscription calling to assist in building the country 
and support Keren HaYesod. Ca. 67X47 cm. Fair-good 
condition. Creases. Professionally restored tears (damage 
to text). Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $500
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327. קרן היסוד – כרזה בעיצוב נחום גוטמן

"כנגד ארבעה בנים דברה קרן היסוד". דפוס הוצאת ארץ-ישראל 
לינולאום  ה-40[.  שנות   / ה-30  שנות  ]סוף  תל-אביב,  בע"מ, 

גלבוע. עיצוב: נחום גוטמן )חתום(. 
איורים של ארבעת הבנים. החכם קורא לשלם את "המס הלאומי" 
לקרן היסוד, הרשע כופר ברעיון הגאולה )ואילו היו רבים כמותו 
בישראל, לא היינו נגאלים(, התם מיתמם ומשיבים לו "אנו בזרוע 
נטויה לבנין וליצירה ננצח" ולשאינו יודע לשאול משיבים, שבזכות 
קרן היסוד "גם אתה חי וקים בארץ ישראל". 62.5X95 ס"מ. מצב 
טוב. סימני קיפול. מודבקת, כולה, לנייר נטול חומציות. קרעים, 

משוקמים שיקום מקצועי. 

פתיחה: $700

327. Keren Hayesod – Poster Designed by Nahum 
Gutman

"Keneged Arba'a Banim Dibra Keren Hayesod" 
(Hebrew). Hotza'at Eretz Israel Ltd. Printing Press, 
Tel-Aviv, [late 1930s / 1940s]. Linoleum Gilboa. Design: 
Nahum Gutman (signed).
Illustrations of the Four Sons. The wise call to pay the 
"national tax" to Keren Hayesod, the wicked denies 
the idea of redemption ("if there were many more 
like him, we would not have been redeemed"), the 
innocent pretends innocence and is answered "we 
will win…" and the one who does not know how to 
ask, is told that thanks to Keren Hayesod "You live 
and exist in Eretz Israel". 62.5X95 cm. Good condition. 
Folding marks. Mounted on acid-free paper. Tears, 
professionally restored.

Opening price: $700

328. קרן היסוד – כרזה בעיצוב נחום גוטמן

הועד  מטעם  כרזה  שנה",  וחמשים  מאות  וארבע  אלפים  "אחרי 
הארצי לקרן היסוד בארץ ישראל. דפוס הוצאת א"י בע"מ, תל-
גלבע.  לינול:  ה-40[.  שנות  ראשית   / ה-30  שנות  ]סוף  אביב, 
אותיות העץ מבי"ח ]בית חרושת[ צבי ברגמן. עיצוב: נחום גוטמן 

)חתום(. 
במרכז איור מעשה ידי נחום גוטמן. הטקסט: ציטוטים מהצהרת 
וברכת  היסוד  קרן  דברי  ונחמיה,  עזרא  בלפור,  הצהרת  כורש, 
הקונגרס הציוני ה-20. בתחתית: "קרן היסוד דורשת מכל איש 
תרומה,  תוספת  הרגילה  תרומתו  על  השנה  להוסיף  בישראל 
מי]ו[עדת למפעלי הבנין, ההתישבות, הבצור והבטחון של שעת 
ההכרעה". 70X100 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מודבקת, כולה, לנייר 
נטול חומציות. סימני קיפול. קרעים בקו הקפל האנכי, בשוליים 
השמאליים ובפינה הימנית העליונה )קרע חסר(, משוקמים כולם 

שיקום מקצועי. 

פתיחה: $800

328. Keren Hayesod – Poster Designed by Nahum 
Gutman

"After two thousand and four hundred and fifty 
years" (Hebrew), poster issued by Keren Hayesod. 
Hotza'at Eretz Israel Ltd. Printing Press, Tel-Aviv, [late 
1930s / early 1940s]. Linol: Gilboa. Wooden letters 
from Zvi Bergman's factory. Design: Nahum Gutman 
(Signed).
In the center – illustration by Nahum Gutman. Text: 
quotation from the Cyrus Declaration, Balfour 
Declaration, Ezra and Nehemia, Keren Hayesod and 
greeting of the 20th Zionist Congress. On the lower 
part: "Keren Hayesod asks to add this year to the usual 
donation…". 70X100 cm. Fair-good condition. Mounted 
on acid-free paper. Folding marks. Tears at vertical folding 
mark, at left margins and upper right corner (open tear) – 
all professionally restores.

Opening price: $800
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עיר-שי,  פסח  בעיצוב  כרזה   – לעבודה!"  "התגייס   .329
1948

משרד  של  אדם  כוח  מנהל  מטעם  כרזה  לעבודה!",  "התגייס 
עיצוב:   .)1948( ושו., תש"ח  קופמן  ליטו  דפוס  והבינוי.  העבודה 

פסח עיר-שי. 
]כחלק  עבודה"  ל"שירות  להתגייס  לציבור  הקוראת  כרזה 
מתקנות שעת חרום לגיוס כוח אדם, אשר הונהגו בשנת 1948, 
הוטלה חובת "שרות עבודה" על כל תושב ישראל שאינו מגויס 

גיוס מלא לצה"ל או למשטרת ישראל[. 
איור צבעוני בו נראית יד האוחזת בפטיש. מימין הכיתוב "נשק / 
לחם / קורת גג / ביצורים / התגייס לעבודה!". 47X62.5 ס"מ. מצב 
מקצועי;  שיקום  משוקמים  קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב. 

קוי הקפל מחוזקים בנייר-דבק לא חומצי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

329. "Hitgayes La-Avoda!" – Poster Designed by 
Pesach Irsai, 1948

"Hitgayes La-Avoda!" (Hebrew: recruit for work), 
poster on behalf of Manpower Administration, 
Ministry of Work and Construction. Lito. Kaufman & 
Co. Printing Press, 1948. Design: Pesach Irsai.
A poster calling the public to enlist to the "Work 
Service" [as part of Emergency Regulations of 1948 
for enlisting manpower, obliging every Israeli citizen 
who is not serving in IDF or the police forces].
A colorful illustration, depicting a hand holding a 
hammer. On the right side an inscription: "weapons 
/ bread / housing / fortifications / recruit for work!" 
(Hebrew). 47X62.5 cm. Good condition. Folding marks 
and creases. Professionally restored tears; folding marks 
fastened with acid-free adhesive tape.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500

330. כרזה לכבוד ה-1 במאי 1944 – אוטה ווליש

 ,1944 במאי  ה-1  לכבוד  כרזה  התאחדו!",  הלאומים  כל  "פועלי 
מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. 
חתומה   .1944 תל-אביב,  בע"מ,  הצעיר"  "הפועל  קואופ'  דפוס 

בדפוס: MW )אטליה ]ארנסט[ מכנר / ]אוטה[ ווליש(.
"אחדות  הכתובת  סביבו  אדום,  דגל  רקע  על  הארץ  כדור  איור 
אמת". 34X48.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קפל אופקי וקמטים. 

מעט כתמים. קרע של כ-3.5 ס"מ בחלקה התחתון. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300

330. Poster for International Workers' Day, 1944 
– Otte Wallisch

"Workers of the World – Unite!", poster for 
International Workers' Day, 1944, on behalf of the 
Histadrut. "HaPoel HaTza'ir" Cooperative Printing 
Press, Tel-Aviv, 1944. Signed in print: MW (Atelier 
[Ernst] Machner / [Otte] Wallisch).
Illustration of the globe on the background of a 
red flag, surrounded by an inscription "True Unity" 
(Hebrew). Approx. 34X48.5 cm. Good condition. 
Horizontal folding mark and creases. Minor stains. Tear of 
about 3.5 cm. at lower part of poster.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $300
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331. כרזה לכבוד ה-7 בנובמבר – המפלגה הקומוניסטית 
הפלשתינאית 

כרזה  הגדולה!",  הסוציאליסטית  האוקטוברית  המהפכה  "תחי 
לכבוד ה-7 בנובמבר )המהפכה הבולשביקית(, מטעם "המפלגה 

הקומוניסטית הפלשתינאית". דפוס "נשר", תל-אביב, ]1946[. 
דמותו  נראית  במרכז  ובאדום.  בשחור  מודפסת  מאוירת,  כרזה 
של גבר המניף דגל עם סמל הפטיש והמגל. תחתיו הכיתוב "7 
בנובמבר / תחי ברית המועצות / מבצר השלום ואחוות-העמים!". 
49.5X69.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים, כתמים 

קלים. מספר קרעים בשוליים. חותמת. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

331. Poster for November 7 – Palestinian 
Communist Party

"Long live the great October Revolution!", poster 
celebrating November 7 (Bolshevik Revolution), 
on behalf of the "Palestinian Communist Party". 
"Nesher" Printing Press, Tel-Aviv, [1946].
Illustrated poster, printed in black and red. A man 
holding a flag with the emblem of a hammer and a 
sickle is seen in the center. The inscription "November 
7 / long live the Soviet Union / Fortress of Peace and 
Nations Fraternity!" (Hebrew) appears below the 
illustration. Approx. 49.5X69.5 cm. Good condition. 
Folding marks, creases, slight stains. Several tears at 
margins. Ink-stamp.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $700

המפלגה   –  1954 במאי  ה-1  לכבוד  כרזה   .332
הקומוניסטית הישראלית – ערבית

הקומוניסטית  המפלגה  מטעם  כרזה   ,"!1954 במאי  ה-1  "יחי 
הישראלית. ללא שם מדפיס ]ישראל, 1954[. ערבית. 

איור שלושה פועלים )אשה ושני גברים – ערבי ויהודי(, אוחזים 
כיתוב  האיור  תחת  אדומים.  דגלים  ומאחוריהם  עבודה,  בכלי 
במאבק  הפועלים  מעמד  של  הפעולה  אחדות  "תחי  בערבית: 
ללחם, חופש ושלום". ראה כרזה זהה, עם כיתוב בעברית, בקטלוג 
מצב  בקירוב.  ס"מ   50.5X70  .200 פריט   ,13 מס'  מכירה  "קדם", 

טוב. סימני קיפול. פגמים קלים. נקבים זעירים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

332. Poster - International Workers' Day, 1954 – 
Israeli Communist Party – Arabic

"Long live the 1st of May 1954!" poster on behalf of 
the Israeli Communist Party. No printer's name [Israel, 
1954]. Arabic.
Illustrations of three workers (a woman and two men 
– a Jew and an Arab), holding tools, with red flags in 
the background. Below the illustrations an inscription 
in Arabic: "Long live the working class fighting for 
bread, liberty and peace". See identical poster, with 
inscription in Hebrew, "Kedem" catalogue, auction 
no. 13, item no. 200. Approx. 50.5X70 cm. Good 
condition. Folding marks. Slight damages. Miniature 
pierces.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500
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333. "נדרוש את הוצאת הצבא הבריטי מהארץ!" – כרזה 
מטעם המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית, 1947

"נדרוש את הוצאת הצבא הבריטי מהארץ!", כרזה מטעם הועד 
דפוס  הפלשתינאית".  הקומוניסטית  "המפלגה  של  המרכזי 

"נשר", תל-אביב, ]1947[. 
כרזה הקוראת לשלוח גלויות ל"ועדה המיוחדת של ארגון האומות 
ישראל.  מארץ  הבריטי  הצבא  להוצאת  בדרישה  המאוחדות" 
תצלומים  האחד  בצדן   – הגלויות  איור  מופיע  הכרזה  בראש 
ובצדן  ישראל  ארץ  בתושבי  הבריטים  התעללות  את  המתעדים 
השני נוסח הפניה אל האומות המאוחדות: "הצבא הבריטי הרב 
החונה בארץ מתעלל בישוב היהודי ובפליטים, מסכן את בטחון 
עולם  למלחמת  בסיס אסטרטגי  ונועד לשמש  כל תושבי הארץ 
בדרישה  המאוחדות  האומות  לארגון  פונה  הנני  לכן  שלישית. 

להחליט על הוצאת הצבא הבריטי מהארץ". 
ככל הנראה, הכרזה נדפסה לקראת בואה לארץ ישראל של ועדת 
העצרת  ידי  על  שמונתה  בינלאומית  חקירה  ועדת   - אונסקו"פ 
את  לבחון  כדי   1947 במאי  המאוחדות  האומות  של  הכללית 
שאלת ארץ ישראל. 48X63 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול 
וקמטים. מעט כתמים )סימן חלודה מאטב-נייר בחלקה העליון(. 
נקבי תיוק. קרעים קלים בשוליים )שניים מחוזקים בנייר-דבק(. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

the security of the country’s inhabitants and is aimed 
at serving as a strategic base for a third world war. 
I, therefore, address the United Nations demanding 
a decision to withdraw the British Army from the 
country” (Hebrew).
Most probably, the poster was printed in preparation 
of the visit to Eretz Israel of the United Nations Special 
Committee on Palestine (UNSCOP). Approx. 48X63 cm. 
Good condition. Folding marks and creases. Slight stains 
(paper clip foxing to upper part). Filing holes. Slight tears at 
margins (two fastened with adhesive tape).
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400 

333. "Demanding the Withdrawal of the British 
Army from the Country!" – Poster on behalf of 
the Palestinian Communist Party, 1947

"Demanding the withdrawal of the British Army 
from the Country!", a poster on behalf of the central 
commission of the "Palestinian Communist Party". 
"Nesher" Printing Press, Tel-Aviv, [1947].
A poster calling for sending postcards to the "special 
committee of the United Nations" demanding the 
withdrawal of the British Army from Eretz Israel. On 
the upper part of the poster appears an illustration of 
the postcards – on one side, photographs documenting 
how the British abuse the inhabitants of Eretz Israel, 
and on the other, the wording of the petition to the 
United Nations: "The British Army in the country 
abuses the Jewish Yishuv and the refugees, endangers 

334. כרזה - "ליגה V" – מפעל הסיוע לברית המועצות

"תרום לעזרה הרפואית / 'מתנת היישוב לס.ס.ס.ר'". כרזה מטעם 
"ליגה V" )"ליגה למען רוסיה המועצתית"(. דפוס מ. שהם, תל-

אביב, ]1942 בקירוב[. עברית ואנגלית. "הלינול: י. ]יוסף[ בס". 
כרזה הקוראת לתרום למגבית לעזרת ברית המועצות. במרכזה 
איור אם ובנה, אל מול חרב נוטפת דם ועליה צלב קרס. בתחתית 

האיור מופיע הכיתוב "חייל הצבא האדום, הושיעה-נא!".
במטרה   1941 באוקטובר  ישראל  בארץ  הוקם   "V "ליגה  הארגון 
פתח  הארגון  בנאצים.  במלחמתה  המועצות  בברית  לתמוך 
לברית  לסיוע  תרומה  כספי  וגייס  הארץ  ברחבי  רבים  סניפים 
המועצות. בכספים שנאספו, רכש הארגון שלושה אמבולנסים על 
ישראל  מארץ  לדרכם,  האמבולנסים  יצאו   1943 באפריל  ציודם. 
לאיראן, שם נמסרו לידי הצבא האדום. 31.5X47 ס"מ. מצב טוב. 

סימני קיפול וקמטים. קרעים קלים בשוליים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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334. Poster – "League V" – Assistance Project for 
the Soviet Union

"Contribute to the Ambulance-Fund / Palestine's Gift 
to the U.S.S.R'". A poster issued on behalf of "League 
V" for Soviet Russia. M. Shoham printing press, Tel-
Aviv, [ca. 1942]. Hebrew and English. "Linol: Y. [Yossef] 
Bass".
A poster calling to contribute to the "ambulance-
fund", assisting the Soviet Union. In the center of the 
poster appears an illustration of a mother and her son 
facing a blood-dripping sword and a swastika on it. 
On the lower part appears the inscription "Soldier of 
Red Army, Help!" (Hebrew).
The organization "League V" was founded in Eretz 
Israel in October 1941 to support the Soviet Union in 
its fight against the Nazis. The organization opened 
branches all over the country and raised funds to 
assist the Soviet Union. With the money raised, 
the organization acquired three well-equipped 
ambulances. In April 1943 the ambulances left on their 
way from Eretz Israel to Iran where they were handed 
over to the Red Army. 31.5X47 cm. Good condition. 
Folding marks and creases. Slight tears at margins.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $500 1948 ,335. "החומה" – כרוז מס' 2 – יולי

"החומה", כרוז מס' 2. הוצאת מחלקת התרבות של צבא ההגנה 
לישראל. דפוס "יהלום", תל-אביב, ח' תמוז תש"ח )15.7.1948(. 

הימים"  עשרת  "קרבות  במהלך  צה"ל  מטעם  נדפס  אשר  כרוז 
)סדרת מבצעים אשר נערכו במהלך מלחמת העצמאות(. דיווחים 
שחור-לבן:  תצלומים  מלווים  בארץ,  המתרחש  ומן  הקרבות  מן 
"משוריני-הזחליל כובשים את לוד", "הטור הבריטי האחרון עוזב 
את נמל חיפה", "חיל-הים הישראלי בנמל חיפה ביום שבועתו", 
ועוד. בחלקה העליון – מפת ישראל, עליה מסומנים שטח ישראל 
לישראל  ההגנה  "צבא  הכותרת  המפה,  לצד  הקרבות.  ואזורי 
וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   70X50 וכובש".  מנצח 

פגמים קלים בשוליים. 

פתיחה: $300

335. "Hachoma" – Broadside No. 2 – July, 1948

"Hachoma", broadside no. 2. Published by the culture 
department of IDF. "Yahalom" printing press, Tel-
Aviv, 15.7.1948. Hebrew.
A broadside printed on behalf of IDF during the "Ten 
Days Battles" (series of operations during the War of 
Independence). Reports from the battle fields and 
the situation in the country, with black and white 
photographs: "Zachlil armored vehicles conquer 
Lod", "Last British convoy leaves the port of Haifa", 
"Israeli navy in Haifa port on the day of oath", and 
more. On the upper part – map of Israel on which the 
area of Israel and the areas of battles are marked. 
50X70 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Some damages at margins.

Opening price: $300

335



198  |  ספטמבר 2015  

בעיצוב  כרזה   – הוא!"  אסונך   – השחור  "השוק   .336
האחרים שמיר

כרזה  הוא!",  אסונך   – השחור  השוק  הוא,  אויבך   – "הספסר 
בארץ  העברים  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  בהוצאת 
ישראל, ועדה מרכזית למלחמה בשוק השחור. דפוס כפר מונאש, 

]1949[. עיצוב: האחים שמיר.
זוג  במרכזה  ואדום.  שחור  בצבעים  מודפסת  מאוירת,  כרזה 
עיניים הבוקעות מן האפלה, ומכוונות שני זרקורי אור אל ספסר 
הנמלט עם סחורתו. 42X61.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול 

וקמטים. קרעים בשוליים. קרעים משוקמים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

336. "The Black Market – Your Disaster!" – Poster 
Designed by Shamir Brothers

"The Speculator – your Enemy, the Black Market 
– your Disaster!" a poster issued by the Histadrut, 
central committee for fighting the Black Market. 
Kfar Monash Printing Press, [1949]. Design: Shamir 
Brothers.
Illustrated poster, printed in black and red. In the 
center – eyes emerging from the dark, aiming two rays 
of light at a speculator fleeing with his merchandise. 
42X61.5 cm. Good-fair condition. Folding marks and 
creases. Tears at margins. Restored tears.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400

337. "יד למעברה" – כרזה מטעם מועצת הפועלות של 
ההסתדרות הכללית, 1952

של  הפועלות  "מועצת  מטעם  כרזה  תשי"ב",  למעברה  "יד 
ההסתדרות הכללית". לינול: מכון ע"ש צבי ברגמן; דפוס שמואל 

אלחדיף, תל-אביב ]1952[. ציור: רוטשילד את ליפמן. 
איור המתאר מעברה בזמן סופת גשמים, ואם המנסה לגונן על 
והכיתוב:  הפועלות  מועצת  סמל  בתחתית  הרוח.  מפני  ילדתה 
"לאם ולילדיה נקדיש את תרומתך". 50X70 ס"מ. מצב טוב. סימני 

קיפול, קמטים וכתמים. פגמים קלים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

337. "Yad LaMa'abara" – Poster Issued by 
"Moetzet HaPo'alot", 1952

"Yad LaMa'abara 1952", a poster issued on behalf 
of "Moetzet HaPo'alot of the Histadrut". Linol: Zvi 
Bergman Institute; Shmuel Alhadif Printing Press, Tel-
Aviv [1952]. Illustration: Rothschild and Lipman.
An illustration depicting a Ma'Abara (a transit camp) 
during a rain storm; a mother trying to protect her 
daughter against the wind. The logo of "Moetzet 
HaPoa'lot" and the inscription "Your donation for the 
mother and her children" appear on the lower part. 
50X70 cm. Good condition. Folding marks, Creases and 
stains. Slight damages.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $400
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 –  1949 כרזה מטעם הקק"ל,   – הרצל"  ארזי  "נטע   .338
פרנץ קראוס

הקרן  מטעם  כרזה  בירושלים",  לזכרו  יד   / הרצל  ארזי  "נטע 
"הארץ"  דפוס  ברגמן,  צבי  ע"ש  מכון  לינול:  לישראל.  הקיימת 

בע"מ, תל-אביב, תש"ט ]1949[. עיצוב: פרנץ קראוס. 
סביב  ארז  עצי  לנטיעת  הקק"ל  למפעל  לתרום  הקוראת  כרזה 
על  ארז  עצי  איור  במרכז  בירושלים.  הרצל  של  קבורתו  למקום 
קיפול  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   63X94.5 ישוב.  בתי  רקע 

וקמטים. פגמים קלים. מספר קרעים משוקמים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600

338. "Nita Arazei Herzl" – JNF Poster, 1949 – 
Franz Kraus

"Nita Arazei Herzl / Herzl Memorial in Jerusalem" 
(Hebrew), poster issued by the JNF. Linol. Zvi Bergman 
Institute, "Ha'aretz Printing Press, Tel-Aviv, 1949. 
Design: Franz Kraus.
A poster calling to donate to the JNF campaign to 
plant cedar trees around Herzl's grave in Jerusalem. 
In the center – illustration of cedar trees on the 
background of houses. Approx. 63X94.5 cm. Good 
condition. Folding marks and creases. Slightly damaged. 
Several restored tears.
From the collection of Dr Simon Cohen.

Opening price: $600

דרום   – "אל-על"  לחברת  מאוירת  פרסום  כרזת   .339
אפריקה

 .El Al, Israel Airlines, Constellations Span the World
דפוס  "אל-על".  חברת  של  מאוירת  צבעונית  פרסום  כרזת 
 Produced by Design Centre חותמת:  בתחתית  ליטוגרפי. 
ה-50[.  שנות  אפריקה(,  )דרום  ]יוהנסבורג   .)PTY( LTD, JHB

49X74.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $500

339. Advertisement Poster – "El-Al" – South 
Africa

El Al, Israel Airlines, Constellations Span the World. 
A colorful advertisement poster of "El-Al" Israel 
Airlines. Lithographic printing. On the bottom – ink-
stamp: Produced by Design Centre (PTY) LTD, JHB 
[Johannesburg (South Africa), 1950s]. 49X74.5 cm. 
Very good condition.

Opening price: $500
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340. כרזה גדולה – 20 שנה לחברת "אל-על"
Jahre, El Al 20 ]20 שנה לאל-על[, כרזה צבעונית גדולה בעיצובו של האמן והפרסומאי רודי קולינג 

)Ruedi Külling(. ללא ציון שם המדפיס או מקום הדפוס. ]1969[. 
 Gute Reise in" צורת מטוס המורכבת מחרציות לבנות וצהובות, על רקע כחול. בתחתית הכיתוב
guter Gesellschaft" ]גרמנית: "נסיעה טובה בחברה טובה"[. 89.5X127.5 ס"מ. מצב טוב. קרע קל 

מחוזק בנייר דבק סמוך לפינה השמאלית העליונה.

פתיחה: $300

340. Large Poster – "El-Al Israel Airlines" – 20 Years

20 Jahre, El Al [El-Al 20 Years], large, colorful, poster designed by the artist and 
graphic designer Ruedi Külling. No printer's name, no printing location. [1969].
Shape of an airplane composed of white and yellow Chrysanthemums on a blue 
background, with the caption "Gute Reise in guter Gesellschaft" [German: Good 
voyage with a good company]. 89.5X127.5 cm. Good condition. Small tear fastened 
with adhesive tape at upper left corner.

Opening price: $300

340



כרזות, "בצלאל", ביבליופיליה וספרי אמנות, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  201

341. קטלוג תצלומים מוקדם של חפצי "בצלאל"

אלבום עם תצלומים של חפצי "בצלאל". ]ירושלים, 1914 בקירוב[. 
פליז  עבודות  "בצלאל":  תוצרת  חפצים  של  תצלומים  כ-185 
ועוד.  צריבה,  עבודות  פיליגרן,  מלאכת-דמשק,  כסף,  ונחושת, 
למספרים  )התואמים  קטלוגים  במספרים  מסומנים  חלקם 
 1913 בשנת  בברלין  שפורסם  "בצלאל"  בקטלוג  הקטלוגים 
בקירוב( ולצד חלקם מופיעות גם מידותיהם. התצלומים גזורים 
ומודבקים בדפי אלבום, מספר תצלומים נגזרו, במקור. 19 ס"מ. 

מצב בינוני. פגעי רטיבות, חלק מהתצלומים ניזוקו. 

פתיחה: $300

341. Early Catalogue with Photographs of 
"Bezalel" Objects

Album with photographs of "Bezalel" objects. 
[Jerusalem, ca. 1914].
Approx. 185 photographs of objects made by 
"Bezalel": object from brass and copper, silver, 
Damascene craftsmanship, filigree, etched objects, 
and more. Some items are marked by catalogue 
numbers (equivalent to the catalogue numbers in the 
"Bezalel" catalogue published in Berlin in ca.1913) 
and next to some items appear measurements. The 
photographs are cut and pasted to the album leaves, 
some photographs are cut originally. 19 cm. Fair 
condition. Dampstaining, some photographs are damaged.

Opening price: $300

342. תרמיל פגז מעוטר בצריבה – "בצלאל"

תרמיל פגז מעוטר, תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]1916 בקירוב[. 
פליז צרוב. חתום: "בצלאל". 

רימונים,  ענבים,  תאנה,  עלי  ומסביב  "ירושלם"  עליונה:  רצועה 
מעוטר,  דוד  מגן  במרכז:  המינים(.  )שבעת  ועוד  תמרים  כפות 
במסגרת מסוגננת. במרכזו המרגלים נושאים אשכול ענבים עם 
רצועה  "בצלאל".  ובתחתית:  בשנים"  במוט  "וישאוהו  הכיתוב 

תחתונה: תיאורי שבעת המינים. גובה: 27.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $700

342. Shell Case – Etched Decorations – "Bezalel"

Decorated shell case, manufactured by "Bezalel". 
Jerusalem, [ca. 1916].
Etched brass. Marked: "Bezalel".
Upper band: "Yerushalem" (Hebrew) surrounded by 
fig leaves, grapes, pomegranates, palm tree branches 
and more (Seven Species). Center: decorated Star 
of David, in a stylized frame. In its center the spies 
carrying a cluster of grapes, inscribed "two carried 
the pole" (Hebrew) and "Bezalel". Lower band: The 
Seven Species. Height: 27.5 cm. Good condition.

Opening price: $700

341

342



202  |  ספטמבר 2015  

343. זאב רבן – שבעה מתווים מקוריים – איורי מגילת אסתר / שלמה המלך

זאב רבן, שבעה מתווים מקוריים; רובם מתווים לאיורי מגילת אסתר. 
ששה מתווים בשחור-לבן, ומתווה צבעוני אחד. עפרון, דיו וצבע מים על נייר. אינם חתומים.

למלך";  יפות  נשים  "מביאים  מתוארים:  האיורים  מן  שניים  ארמון.  פנים  ברובם  מציגים  האיורים 
האיור  המן.  בפני  להשתחוות  כשהוא מסרב  מרדכי  האיורים מתואר  באחד  הנשים".  בבית  "אסתר 
גודל  ס"מ.   20X9 הדפים:  של  ממוצע  גודל  מתווים,   7 בארמונו.  המלך  שלמה  את  מתאר  הצבעוני 

האיורים משתנה. מצב משתנה )מצב כללי טוב(. 

פתיחה: $500

343. Ze'ev Raban – Seven Original Sketches – Scroll of Esther / King Solomon

Ze'ev Raban, seven original sketches; mostly sketches for Esther Scroll.
Six sketches in black and white, and one sketch in color. Pencil, ink and watercolor 
on paper. Not signed.
The illustrations portray the interior of a palace. Two illustrations are titled: 
"Bringing beautiful women to the king"; "Esther in the women's house". (Hebrew).
In one of the illustrations Mordechai is portrayed refusing to bow before Haman. 
The illustration in color depicts King Solomon in his palace. 7 sketches, average size of 
leaf: 20X9 cm. Size of illustrations varies. Condition varies (overall good condition).

Opening price: $500
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344. זאב רבן – שלושה איורים צבעוניים – סיפורי המקרא

זאב רבן, שלושה איורים מקוריים. צבע מים ועפרון על נייר. חתומים.
ֲחִוים ְלָהָמן  ַתּ ְרִעים ּוִמְשׁ ֶלְך כֹּ ַער ַהֶמּ ַשׁ ר ְבּ ֶלְך ֲאֶשׁ 1. איור למגילת אסתר, פרק ג', פסוק ב' – ְוָכל ַעְבֵדי ַהֶמּ
ֲחֶוה. בראש הדף הכיתוב "עטורי ספרים". דף 29.5 ס"מ. ַתּ ַכי ֹלא ִיְכַרע ְוֹלא ִיְשׁ ֶלְך ּוָמְרֳדּ ה לֹו ַהֶמּ י ֵכן ִצָוּ ִכּ

2. איור לספר מלכים, פרק א' – דוד המלך, בזקנתו, שוכב במיטה; לצדה מונח כינורו. שתי דמויות נראות 
יורדות במדרגות המובילות לחדרו. ככל הנראה מתאר האיור את הרגע בו מובאת אבישג השונמית אל 

דוד. משמאל לאיור עיטור צבעוני קטן, ובראש הדף הכיתוב "עיטורי ספרים". דף 17 ס"מ.
ר  3. "ותבא העיר במצור", איור לספר מלכים ב', פרק כ"ה. בחזית שתי דמויות )ככל הנראה, ְנֻבַכְדֶנאַצּ
מלך בבל ואחד מחייליו(, משקיפות על ירושלים הנצורה. בתחתית האיור הכיתוב "ותבא העיר במצור 

)מלכים ב' כה(". שני כיתובים נוספו בעפרון: "עשרה בטבת"; עטורי ספרים". דף 30 ס"מ. 
מצב משתנה. 

פתיחה: $600

344. Ze'ev Raban – Three Colorful Illustrations – Biblical Stories

Ze'ev Raban, three original illustrations. Watercolor and pencil on paper. Signed. 
1. Illustration for Esther Scroll, chapter 3:2. Inscription on top of the leaf: "Book 
illustrations" (Hebrew). [1] leaf, 29.5 cm.
2. Illustrations for the Book of Kings, chapter 1 – King David, in his old age, lying in 
bed; his harp next to him. Two figures go down the steps leading to his room. The 
illustration apparently depicts the scene when Avishag is taken to King David. To 
the left of the illustration appears a small decoration. An inscription appears on top 
of the leaf: "Book Illustrations" (Hebrew). [1] leaf, 17 cm.
3. Illustration for the Book of Kings B, chapter 25. Two figures stand in front (most 
probably Nebuchadnezzar King of Babylon and one of his soldiers), looking at 
Jerusalem besieged. On the lower part of the illustration, an inscription " the city 
was besieged (Kings 2:5)" (Hebrew). Two additional inscriptions are added in pencil: 
"Tenth of Tevet"; "Book illustrations". [1] leaf, 30 cm.
Condition varies.

Opening price: $600
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345. זאב רבן – עשרה רישומי עפרון ודיו

פרגמנט  נייר  ועל  )שמונה(  נייר  על  ודיו  עפרון  רישומי  עשרה 
מתוארים  חלקם  חתומים.  אינם  רבן.  זאב  ידי  מעשה  )שניים(, 

בכתב ידו של רבן. 
· נגר. · קוצרים. · שמחת תורה: תפילה בבית-כנסת, הקפות, 
)שמונה  ועוד  דגלים,  עם  ילדים  בתורה,  תקיעה בשופר, קריאה 

רישומים(. גודל ממוצע 8X15 ס"מ. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

345. Ze'ev Raban – Ten Pencil and Ink Drawings

Ten pencil and ink drawings on paper (eight) and 
on tracing paper (two), created by Ze'ev Raban. Not 
signed. Some titled in Raban's handwriting.· Carpenter. · Harvesters. · Simchat Torah: prayer in 
synagogue, Hakafot, blowing the Shofar, reading the 
Torah, children with flags, and more (eight drawings). 
Average size: 8X15 cm. Overall good condition.

Opening price: $300

איורי   – מקוריים  עפרון  מתווי  שלושה   – רבן  זאב   .346
ספרים

זאב רבן, שלושה מתווים מקוריים. עפרון על נייר. אינם חתומים. 
1. משפחה סביב שולחן האוכל בסעודת חג הפסח. כפי הנראה, 
מדובר בטיוטה ראשונית לאיור סעודת חג הפסח המופיע בספר 
"חגינו" )האיור הסופי שונה מאוד מן המתווה שלפנינו, הן מבחינת 
האובייקטים  מבחינת  והן  השולחן  סביב  היושבות  הדמויות 
המופיעים בחדר(. בצדו הימני של הדף מספר הערות בכתב-יד: 
"לנסות להוסיף סבא", "מפת א"י על הקיר", "הכד עם הקערה?", 

ועוד. דף 21 ס"מ בקירוב.
2. נערים לצד מורם, הקורא בספר למרגלות עץ. בצדו העליון של 

הדף הכיתוב "עיטורי ספרים". דף 24 ס"מ.
האחרים  ושלושת  כדים,  בידיו  אוחז  האחד  דמויות.  ארבע   .3
הדף  של  העליון  בצדו  עץ.  למרגלות  האדמה,  על  מולו,  יושבים 

הכיתוב "עיטורי ספרים". דף 16 ס"מ.
מצב משתנה. 

פתיחה: $400

346. Ze'ev Raban – Three Original Pencil Sketches  
– Book Illustrations

Ze'ev Raban, three original sketches. Pencil on paper. 
Not signed.
1. Family around the table during a Passover dinner. 
Apparently this is the first sketch for the illustration 
of Passover dinner which appears in the book 
"Chageinu" (the final illustration is significantly 
different from the presented sketch). Several 
handwritten comments appear on the right side of 
the leaf: "try to add grandfather", "Map of Eretz 
Israel on the wall", "Pitcher with the bowl?", and 
more (Hebrew). [1] leaf, ca. 21 cm.
2. Boys next to their teacher, reading a book next to 
a tree. On the upper part of the leaf, the inscription 
"Book illustrations" (Hebrew). [1] leaf, 24 cm.
3. Four figures. One holding jugs while the three 
others sit facing him, on the ground, next to a tree. 
On the upper part of the leaf an inscription "Book 
illustrations" (Hebrew). [1] leaf, 16 cm.
Condition varies.

Opening price: $400

345346
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347. זאב רבן – מתווה מקורי לשער של ספר

 The Palestine הספר  שער  לאיור  מקורי  מתווה  רבן,  זאב 
 G.( מטסון  אולף  מאת   ,Guide, including Trans-Jordan
Olaf Matson(. עפרון, דיו וצבע מים על נייר. אינו חתום. ]1946 

בקירוב[. 
איור נאה של מגדל דוד; סביבו שער ובראשו קשת מחודדת. תחת 
הקשת מופיעים כותר הספר ושם המחבר )באנגלית(, ובתחתית 
 Published by Joshua Simon,"( ההוצאה  פרטי   – השער 
"להגדיל"  בכתב-יד:  הערות  העמוד, שתי  בשולי   .)"Jerusalem

ו"עיטורי-ספרים" ורישומים נוספים בעפרון.
אור  ראה  מטסון  אולף  מאת  הירדן"  ועבר  פלשתינה  "מדריך 
נייר  פיסות  )שתי  ס"מ   22X26.5 דף,   ]1[  .1946 לראשונה בשנת 

מחוברות בהדבקה(. מצב טוב. קמטים. קרעים בשולי הדף.

פתיחה: $400

347. Ze'ev Raban – Original Sketch for a Title 
Page of a Book

Ze'ev Raban, original sketch for an illustration for a 
title page of the book "The Palestine Guide, including 
Trans-Jordan", by G. Olaf Matson. Pencil, ink and 
watercolor on paper. Not signed. [ca. 1946].
A fine illustration of the Tower of David; around it 
appears a gate topped with a pointed arch. Under 
the arch appears the book's title and the author's 
name (English) and on the lower portion of the leaf 
appear two handwritten comments: "enlarge" and 
"book illustrations" and some additional inscriptions 
in pencil (Hebrew).
“The Palestine Guide, including Trans-Jordan” by Olaf 
Matson was first published in 1946. [1] leaf, 22X26.5 
cm (two sheets of paper pasted together). Good condition. 
Creases. Tears at margins of leaf.

Opening price: $400

348. 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   17
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[. 17 דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

348. Ze'ev Raban –  Collection of Drawings – 
Practical Objects

Ze'ev Raban - drawings from the design process of 
different practical items. Pencil and ink on paper.
17 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, in the joint workshop of Raban and Meir 
Gur-Aryeh. One leaf is ink-stamped "Zeev 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 
is dated: 1945.
Titles or handwritten instructions appear on some 
of the leaves. Inscriptions "Leyichye" or "Yichye" 
appear next to some drawings [for silversmith Yichye 
Yemini, with whom Raban worked]. 17 leaves, size and 
condition vary.

Opening price: $500

347
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349. "מזרח" מאויר על קלף – שלמה ידידיה זילנפריינד

בידי  ומעוטר  מצויר  קלף  דף  תמיד".  לנגדי  ה'  שויתי  "מזרח, 
שלמה ידידה זילנפריינד )אינו חתום(. 

עם  מגן  בידו  אוחז  לשון,  חורץ  ארוך,  זנב  עם  גדול  אריה  מימין 
הכיתוב "שויתי ה' לנגדי תמיד" ומעליו המילה "מזרח". מתחתית 
ומתחת  בקצותיהן,  דוד  מגני  עם  המגן משתלשלות שרשראות 
פסים בתכלת ובלבן. הרקע מקושט בעיטורים צמחיים מפותלים 
וחדים ובנקודות, בצבע כתום. 45X42 ס"מ. מצב בינוני. גבשושיות 

וגלים רבים בגליון הקלף. כתמים. נקבים זעירים בפינות. 

פתיחה: $500

349. "Illustrated "Mizrah" on Parchment – 
Shlomo Yedidya Seelenfreund

"Mizrah, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid". Parchment 
leaf illustrated and illuminated by Shlomo Yedidya 
Seelenfreund (not signed).
On the right – a big lion with a long tail, sticking out 
his tongue, holding in his paw a shield, inscribed: 
"Shiviti…" and above it the word "Mizrah". Chains 
with Stars of David at their end hang from the lower 
part of the shield, and below it - sky-blue and white 
stripes. The background is decorated with orange 
vegetal decorations and dots. 42X45 cm. Fair condition. 
Small bumps and waves to parchment leaf. Stains. 
Miniature holes at corners.

Opening price: $500

– מהדורה   In the Name of the Czar  - פן  350. אבל 
אנגלית של "נאד הדמעות"

 In the Name of the Czar, 24 Original Pictures by Abel
פן[. הוצאת  ]בשם הצאר, 24 איורים מקוריים מאת אבל   Pann

American Jewish Chronicle, ]1918?[. אנגלית. 
עשרים וארבע ליטוגרפיות מאת אבל פן המתארות את הפרעות 
שנעשו ביהודי אוקראינה; מתוארות באנגלית. מהדורה אנגלית 
ראשונה של הפורטפוליו "נאד הדמעות". ]24[ דף, 30X45.5 ס"מ 
נייר שביר. קרעים. פינה שמאלית תחתונה חסרה בכל  בקירוב. 
הדפים. פגעי תילוע בסמוך לפינה הימנית התחתונה של הדפים. 

פתיחה: $250

350. Abel Pann – In the Name of the Czar 

In the Name of the Czar, 24 Original Pictures by Abel 
Pann. American Jewish Chronicle publishing, [1918?]. 
English.
Twenty four lithographs by Abel Pann depicting the 
pogroms waged against Ukrainian Jewry. Titled in 
English. First English edition of the portfolio "The 
Gourd of Tears". [24] leaves, approx. 30X45.5 cm. Fragile 
paper. Tears, lower left corner is missing from all of the 
leaves. Worming damages next to lower right corner of 
leaves.

Opening price: $250

349350
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351. אבל פן – חמישה חומשי תורה – ירושלים, 1989

חמישה חומשי תורה, עם ציורים מאת אבל פן. הוצאת "גלריה 
מעיינות", ירושלים, 1989.

עותקים   100 בת  מצומצמת  מהדורה  מתוך   16 מספר  עותק 
 37X37.5( מפוארת  בקופסה  נתון   .)HC )מסומנים  ממוספרים 

ס"מ(, עם נזק באחת הפינות.

פתיחה: $400

351. Abel Pann –  The Five Books of Moses – 
Jerusalem, 1989

The Five Books of Moses, with illustrations by Abel 
Pann. Jerusalem: "Ma'ayanot Gallery", 1989.
Copy number 16 from a limited edition of 100 
numbered copies (marked HC). Contained in an exquisite 
case (37X37.5 cm), damage at one of the corners.

Opening price: $400

352. תנ"ך – הדפסים צבעוניים מאת אמיל ווכטר, 1983

Singener Trilogie, Die Bibel in Gesichtern, איורים לספרי 
 Emil הגרמני  האמן  מאת  הדפסים  כרכים.  בשלושה  התנ"ך, 
Wachter. גרמניה, 1983. עותק מס' 49 מתוך מהדורה של 70 

עותקים ממוספרים. 
126 הדפסים צבעוניים נאים – איורי דמויות תנ"כיות, בשלושה 
מן  אחד  כל  בגרמנית.  הסברים  מלווה  אוגדן  כל  אוגדנים. 
ההדפסים חתום, מתואר, ממוספר ומתוארך בידי האמן )1982(. 
בסוף שלוש החוברות המלוות את ההדפסים – הערה בכתב-ידו 
של האמן )לאחת ההערות אף הוסיף איור קטן(. ]126[ דף )42 
בכל כרך( + חוברות בגרמנית, 51 ס"מ. נתונים בשלושה אוגדנים. 

שלושת האוגדנים נתונים בקופסת קרטון. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

352. Bible – Colorful Prints by Emil Wachter, 1983

Singener Trilogie, Die Bibel in Gesichtern, illustrations 
for the Bible, in three volumes. Prints by the German 
artist Emil Wachter. Germany, 1983. Copy no. 49 from 
an edition of 70 numbered copies.
126 fine, colorful prints – illustrations of biblical 
figures, in three portfolios. Each binder is accompanied 
by titles in German. Each print is signed, titled, 
numbered and dated by the artist (1982). At the end 
of the three booklets that accompany the prints – a 
comment handwritten by the artist (he even added 
a small illustration to one of the comments). [126] 
leaves (42 in each portfolio) + booklets in German, 51 cm. 
In three portfolios. The three portfolios are contained in a 
cardboard case. Overall good condition.

Opening price: $250

351

352



208  |  ספטמבר 2015  

353. ארתור שיק – איורים למגילת אסתר – פריז, 1925

 L'edition איורים מאת ארתור שיק, הוצאת .Le Livre D'esther
d'art H. Piazza, פריז, ]1925[.

מגילת אסתר בעברית ובתרגום לצרפתית, 20 איורים צבעוניים 
עותקים   775 מתוך   327 מספר  עותק  שיק.  ארתור  מאת 
LXXVI, ]8[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. פגמים  ממוספרים. 50, ]2[, 

קלים.

פתיחה: $400

353. Arthur Szyk – Illustrations for Esther Scroll 
– Paris, 1925

Le Livre D'esther. Illustrations by Arthur Szyk, Paris: 
L'edition d'art H. Piazza, [1925].
Esther Scroll in Hebrew with a translation to French 
and 20 illustrations in color by Arthur Szyk. Copy no. 
327 of 775 numbered copies. 50, [2], LXXVI, [8] pp, 23 
cm. Good condition. Some damages.

Opening price: $400 

אנטי- קריקטורות   – ודם"  "דיו   – שיק  ארתור   .354
פשיסטיות – ניו-יורק, 1946 – עותק חתום בידי שיק

]דיו   Ink & Blood, A book of Drawings by Arthur Szyk
 The Heritage הוצאת  שיק[.  ארתור  מאת  איורים  ספר  ודם, 

Press, ניו-יורק 1946. אנגלית. עותק חתום. 
"דיו ודם", קובץ ובו 74 קריקטורות אנטי-פשיסטיות מעשה ידי 
ארתור שיק – חמש רפרודוקציות איכותיות בצבע, אשר הודבקו 

על דפי הספר; היתר הדפסי מונוכרום. 
מול דף השער מופיע הדפס צבעוני נוסף – דיוקן עצמי של שיק 
בעת שהוא מצייר קריקטורה של היטלר, וסביבו קריקטורות של 

גבלס, הימלר, מוסוליני ואחרים. 
מוקדשים  עותקים,  אלף  של  מצומצמת  מהדורה  מתוך  עותק 
וחתומים בידי שיק. ]14[, 18, ]1[ עמ'; LXXIV דף )לוחות איורים(, 
ובשדרה.  בשוליים  בלויה  נאה,  עור  כריכת  טוב.  מצב  ס"מ.   31

נרתיק קרטון פגום. 

פתיחה: $500

353354a
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354. Arthur Szyk – "Ink and Blood" – Anti-Fascist 
Caricatures – New-York, 1946 – Copy Signed by 
Szyk

Ink & Blood, A book of Drawings by Arthur Szyk. New 
York: The Heritage Press, 1946. English. Signed copy. 
"Ink and Blood", 74 anti-fascist caricatures created 
by Arthur Szyk – five reproductions in color, mounted 
on the book's leaves; all the other illustrations are 
monochrome prints. Frontispiece by Szyk, portraying 
himself while drawing a caricature of Hitler, 
surrounded by caricatures of Goebbels, Himmler, 
Mussolini, and others. 
Copy from a limited edition of one thousand copies, 
dedicated and signed by Szyk. [14], 18, [1] pp; LXXIV 
leaves (illustration plates), 31 cm. Good condition. Fine 
leather binding, worn margins and spine. Cardboard 
slipcase damaged.

Opening price: $500

ברלין,   – יהודית  לאמנות  כתב-עת   - מילגרוים   .355
1922-1924

מילגרוים ]ִרמון[, צייטשריפט פאר קונסט און ליטראטור ]כתב-
עת לאמנות וספרות[, בעריכת מרק וישניצר. ברלין, 1922-1924. 

יידיש.
כרך מהודר המאגד את שש החוברות של כתב-העת מילגרוים. 
במעטפה  ומעוטף  המובחר  מן  נייר  על-גבי  נדפס  "המאסף... 
לנגינה  לאמנות,  מוקדש  המאסף  צבעים.  בשלל  מצוירת 
תמונות  ובהווה".  שבעבר  ישראלית  לאמנות  ביחוד  ולתאטרון, 
רבות בצבע ובשחור-לבן. כרך 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים 

בכריכה. שדרה רופפת. נתון בנרתיק קרטון.

פתיחה: $300 

355. Milgroim – Periodical for Jewish Art – Berlin, 
1922-1924

Milgroim [Rimon], Tsaytshrift Far Kunst un Literature 
[Periodical for Art and Literature]. Edited by Mark 
Wishnitzer. Berlin, 1922-1924. Yiddish.
A fine volume, binding the six issues of the periodical 
"Milgroim". "The anthology…printed on paper 
of top quality and bound in an illustrated cover, in 
color. Dedicated to art, music and theater, mainly to 
Israeli art – past and present". Numerous pictures in 
color and b/w. Volume: 31 cm. Good condition. Stains. 
Damages to binding. Loose spine. In a cardboard slipcase.

Opening price: $300

354b
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חוברת   – שאגאל  מארק   .356
 – Derriere le Miroir מס' 66-68 

אחת-עשרה ליטוגרפיות מקוריות

 Maeght Derriere le Miroir. הוצאת 
חוברת  צרפתית.   .1954 פריז,   ,Editeur

מס' 66-68. 
אחת-עשרה  כוללת  החוברת 
ליטוגרפיות מקוריות של שאגאל )כולל 
אלה המודפסות על העטיפות הקדמית 
ואחת  צבעוניות  תשע  מהן  והאחורית(, 
בפריז.  העוסקות  במיוחד,  גדולה 
שאגאל  של  לתערוכה  הזמנה  מצורפת 
היא  )אף  בפריז   Maeght בגלריה 
בדפוס ליטוגרפי(. 38.3X27.8 ס"מ. מצב 
הזמנה  בלבד.  קלים  נזקים  מאד.  טוב 

18.5X13.7 ס"מ )קו קפל(. 

פתיחה: $7000

356. Marc Chagall – "Derriere le Miroir" no. 66-68 – Eleven Original 
Lithographs

Derriere le Miroir, published by Maeght Editeur, Paris, 1954. French. Issue no. 66-68.
The issue includes eleven original lithographs by Chagall (including the ones printed 
on the front and back covers), nine of which are in color and one is oversized; Paris-
themes. Enclosed is an invitation to a Chagall exhibition in Maeght Gallery in Paris 
(in lithographic printing). 38.3X27.8 cm. Very good condition. Slight damages. Invitation: 
18.5X13.7 cm (folding mark).

Opening price: $7000

356a
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358. הליטוגרפיות של מארק שאגאל – שישה כרכים

The Lithographs of Chagall. סדרה בת ששה כרכים בהוצאת 
אנגלית;   .1960-1986 קרלו-ניו-יורק,  מונטה   ,André Sauret

הכרך השלישי בצרפתית.
בגוף  צבעוניות(  )רובן  מקוריות  ליטוגרפיות   11 ראשון:  כרך   ·
הספר וליטוגרפיה מקורית נוספת – מעטפת הנייר של הכרך. · 
כרך שני: 11 ליטוגרפיות מקוריות בגוף הספר )חלקן צבעוניות(, 
כרך   · הכרך.  של  הנייר  מעטפת   – נוספת  מקורית  וליטוגרפיה 
מעטפת   + השער(  דף  )מול  אחת  מקורית  ליטוגרפיה  שלישי: 
הנייר של הכרך. · כרך רביעי: ליטוגרפיה מקורית אחת )מול דף 
השער( + מעטפת הנייר של הכרך. · הכרכים החמישי והשישי 

ללא ליטוגרפיות. כרכים 32 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1800

358. The Lithographs of Marc Chagall – Six 
Volumes

The Lithographs of Chagall. Series of six volumes 
published by André Sauret, Monte Carlo-New-York, 
1960-1986. English; third volume in French.

· First volume: 11 original lithographs (most of them 
in color) within the book and a lithographic dust 
jacket. · Second volume: 11 original lithographs 
within the book (some in color) and a lithographic 
dust jacket. · Third volume: One original lithograph 
(facing title page) + lithographic dust jacket. · Fourth 
volume: One original lithograph (facing title page) 
+ lithographic dust jacket. · Fifth and sixth volumes 
with no lithographs. Volumes 32 cm. Good condition.

Opening price: $1800 

357. Marc Chagall – Issues of "Derriere le Miroir" 
– Original Lithographs

Five issues of Derriere le Miroir with original 
lithographs by Marc Chagall: · Issue no. 44-45, 1952, 
with two double page lithographs (cover + middle). · 
Issue no. 99-100, 1957, with seven lithographs, four 
of them in color, two double page. · Issue no. 147, 
1964, with one double page lithograph. · Issue no. 
225, 1977, with one double page lithograph. · Issue 
no. 235, 1979, with two lithographs in color. 38 cm. 
Good condition.

Opening price: $1200 

 –  Derriere le Miroir חוברות   – שאגאל  מארק   .357
ליטוגרפיות מקוריות

חמש חוברות Derriere le Miroir עם ליטוגרפיות מקוריות מאת 
מארק שאגאל: · חוברת מס' 44-45, 1952, עם שתי ליטוגרפיות 
כפולות )עטיפה + אמצע(. · חוברת מס' 99-100, 1957, עם שבע 
ליטוגרפיות, ארבע מהן צבעוניות, שתיים כפולות. · חוברת מס' 
147, 1964, עם ליטוגרפיה כפולה אחת. · חוברת מס' 225, 1977, 
עם ליטוגרפיה כפולה אחת. · חוברת מס' 235, 1979, עם שתי 

ליטוגרפיות צבעוניות. חוברות 38 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1200
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ברלין,   – ליטוגרפיות   – צעירה"  ברלינאית  "אמנות   .360
1919

מאת  צעירה[,  ברלינאית  ]אמנות   Junge Berliner Kunst
 Wasmuths בסדרת  ששית  חוברת   .Joachim Kirchner
Kunsthefte. הוצאת Ernst Wasmuth, ברלין, ]1919[. גרמנית. 
הברלינאים  האמנים  של  שחור-לבן  ליטוגרפיות  שלוש-עשרה 
ארתור   ,)Meidner( מיידנר  לודוויג   ,)Fritsch( פריטש  ארנסט 
הקנדורף  פרנץ   ,)Badt( באדט  קורט   ,)Grunenberg( גרוננברג 
)Heckendorf(, ברונו קראוסקופף )Krauskopf( ואחרים. מלוות 
בצבעים  נדפסה  אשר  העטיפה,  קצרות.  וביוגרפיות  הקדמה 
 ]4[  .Adolph Köglsperger וירוק, הנה ליטוגרפיה מאת  שחור 
עמ', 13 לוחות, 32 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשולי 

העטיפה ובשדרה. 

פתיחה: $250

360. "Junge Berliner Kunst" – Lithographs – 
Berlin, 1919

Junge Berliner Kunst [Young Berliner Art], by Joachim 
Kirchner. Sixth booklet of the series Wasmuths 
Kunsthefte. Berin: Ersnt Wasmuth, [1919]. German.
Thirteen lithographs, black and white, by the 
Berlin artists Ernst Fritsch, Ludwig Meidner, 
Arthur Grunenberg, Kurt Badt, Franz Heckendorf, 
Bruno Krauskopf, and others. Accompanied by 
an introduction and short biographies. The cover, 
printed in black and green, is a lithograph by Adolph 
Köglsperger. [4] pp, 13 plates, 32 cm. Good condition. 
Creases and some tears at margins of cover and spine.

Opening price: $250

359. Samuel Jessurun de Mesquita – Book and a 
Magazine Issue – Woodcuts

1. S. Jessurun de Mesquita by A. van der Boom, 
with foreword by T.B, Roorda. Wassenaar (Holland): 
J.A.A.M. Van Es, 1928. Dutch.
A book dedicated to the works of the Jewish-Dutch 
artist Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944). 
Accompanied by reproductions and three original 
woodcuts – two within the book and one on the front 
binding. 46, [1] pp + 29 plates, 32 cm. Good condition. 
Foxing (stains to first leaves). Some damages to binding. 
2. Issue of the magazine for architecture and art 
Wendingen, 1925 (first issue of that year), dedicated 
to the works of Samuel Jessurun de Mesquita. On 
the cover – woodcut created by de Mesquita. 36 pp, 
33.5X33 cm. Good condition. Tears and damages to cover.

Opening price: $300 

359. שמואל ישורון דה-מסקיטה – ספר וגליון כתב-עת 
– חיתוכי-עץ

A. van der Boom, עם  S. Jessurun de Mesquita, מאת   .1
הקדמה מאת T. B. Roorda. הוצאת J.A.A.M. Van Es, ואסנאר 

)Wassenaar, הולנד(, 1928. הולנדית. 
שמואל  היהודי-הולנדי  האמן  של  ליצירותיו  המוקדש  ספר 
ישורון דה-מסקיטה )1868-1944(. מלווה רפרודוקציות ושלושה 
כריכתו  על  ואחד  הספר  בגוף  שניים   - מקוריים  חיתוכי-עץ 
כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   32 לוחות,   29  + עמ'   ]1[  ,46 הקדמית. 

חלודה )כתמים רבים בדפים הראשונים(. פגמים קלים בכריכה. 
2. גליון המגזין לארכיטקטורה ואמנות Wendingen, 1925 )גליון 
דה- ישורון  שמואל  של  ליצירותיו  מוקדש  זו(,  שנה  של  ראשון 
מסקיטה. על עטיפת הגליון – חיתוך עץ מעשה ידי דה-מסקיטה. 

36 עמ', 33.5X33 ס"מ. מצב טוב. קרעים ופגמים בעטיפה. 

פתיחה: $300
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363. אנטולי קפלן – "החייט המכושף" – ליטוגרפיות

עליכם.  שלום  המכושף[,  ]החייט  שניידער  פארקישעפטער  דער 
פורטפוליו עם 26 ליטוגרפיות מאת אנטולי קפלן. לנינגרד )סט. 

פטרסבורג(, 1957 )בקולופון: 1958(.
עשרים ושש ליטוגרפיות )25 איורים + קולופון( והקדמה ברוסית. 
הליטוגרפיות חתומות בעיפרון: א. קפלן )רוסית(, למעט שתיים; 
בחלק  כתמים  בקירוב.  ס"מ   45X59.5  .54-57 מתוארכות:  רובן 

מהלוחות ובחלקה הפנימי של התיקיה. פגמים בשולי התיקיה.

פתיחה: $1000

362. 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. כריכת בד קטיפתי סגולה, 

מעט בלויה.

פתיחה: $800

362. Shtetl – “Mayn Khorever Haym” – Issachar 
Ber Ryback

Shtetl, Mayn Khoyever Heym; A Gedenknish [Yiddish: 
Shtetl, My destroyed home; A Remembrance]. Berlin: 
Schwellen, 1923. 
Album-format book. Publishing house logo, title 
page and 29 paintings by Issachar Ber Ryback (1897-
1935) in lithographic printing. XXXI, [1] leaves. 49X34 
cm. Good condition. Foxing. Purple velvet cloth binding, 
slightly worn.

Opening price: $800

של  היהודיים  "בשדותיה   – ריבאק  בער  יששכר   .361
אוקראינה" – פריז, 1926

 .On the Jewish Fields of the Ukraina, Issachar Ryback
פריז, 1926. אנגלית.

צבעוניות(,  )חלקן  איכותיות  רפרודוקציות   25 עם  אלבום 
באוקראינה.  יהודיים  יהודיות ובעלי-מלאכה  דמויות  המתארות 
עותק מס' 39 מתוך מהדורה של 50 עותקים אשר נדפסו על נייר 
הולנדי; חתום בידי ריבאק. 15, ]1[ עמ', ]25[ לוחות ציורים, ]2[ 

עמ'. 38 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. כריכה מעט פגומה. 

פתיחה: $700

361. Issachar Ber Rybak – "On the Jewish Fields 
of the Ukraine" – Paris, 1926

On the Jewish Fields of the Ukraina, Issachar Ryback. 
Paris, 1926. English.
Album with 25 reproductions of good quality (some in 
color), depicting Jewish figures and Jewish craftsmen 
in the Ukraine. Copy no. 39 from an edition of 50 
copies printed on Dutch paper; signed by Rybak. 
15, [1] pp, [25] illustration plates, [2] pp. 38 cm. Good 
condition. Slight damages. Binding slightly damaged.

Opening price: $700

361362
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365. "גרפיקה יהודית" – נתן אלטמן – עותק ממוספר

Nathan Altmann, Jüdische Graphik ]נתן אלטמן, גרפיקה 
יהודית[. הוצאת "פטרופוליס", ברלין, 1923. גרמנית.

מוזהב.  רקע  על  מודפסות  אלטמן,  נתן  מאת  ליטוגרפיות  עשר 
הקדמה מאת מקס אוסבורן. עותק מס' 106 מתוך מהדורה של 
מצב  ס"מ.   49 עמ',   ]1[ לוחות,   ]10[ עמ',   ]2[  ,22 עותקים.   250

טוב. פגמים קלים.

פתיחה: $1200

365. "Jewish Graphics" – Nathan Altmann – 
Numbered Copy

Jüdische Graphik, Nathan Altmann [Jewish graphics, 
Nathan Altmann]. Berlin: Petropolis, 1923. German.
Ten lithographs by Nathan Altmann, printed on a 
golden background. Introduction by Max Osborne. 
Copy no. 106 from an edition of 250 copies. 22, [2] pp, 
[10] plates, [1] pp, 49 cm. Good condition. Slight damages.

Opening price: $1200

364. Anatoly Kaplan – “Tuvia the Milkman” –
Lithographs

Tuvia the Milkman, by Sholem Aleichem, portfolio 
(first out of two), containing 27 lithographs by 
Anatoly Kaplan. [Leningrad (St. Petersburg), 1961].
27 black and white lithographs – twenty five 
illustrations, title page and table of content, in 
Russian. All are signed and titled in pencil (Russian). 
47X62 cm. Portfolio missing foreword and colophon. 
Stains on the title page and the inner side of portfolio. 
Creases at the margins of some leaves. Minor damages to 
the margins and spine of portfolio. · Enclosed: three lithographs,1960s, signed, titled 
and dated. 47X62 cm.

Opening price: $700

363. Anatoly Kaplan – "The Enchanted Tailor" –
Lithographs

Der farkishefter shnyder [the enchanted tailor], 
Sholem Aleichem. Portfolio containing 26 lithographs 
by Anatoly Kaplan. Leningrad (St. Petersburg), 1957 
(in colophon: 1958).
26 lithographs (25 illustrations + colophon) and 
introduction in Russian. The lithographs are signed in 
pencil: A. Kaplan (Russian), except for two; most of 
them are dated: 54-57. Approx. 45X59.5 cm. Stains on 
some of the leaves and on the inner side of the portfolio. 
Damages to the margins of the portfolio.

Opening price: $1000

364. אנטולי קפלן – "טוביה החולב" – ליטוגרפיות 

מתוך   ,1 )מס'  פורטפוליו  עליכם.  שלום  מאת  החולב,  טוביה 
שניים( המכיל 27 ליטוגרפיות מאת אנטולי קפלן. ]לנינגרד )סט. 

פטרסבורג(, 1961[. 
עשרים ושבע ליטוגרפיות, שחור-לבן - עשרים וחמשה איורים, 
חתומות  כולן  הליטוגרפיות  ברוסית.  עניינים,  ותוכן  שער  דף 
דפים 47X62 ס"מ. חסרים הקדמה  )רוסית(.  ומתוארות בעפרון 
התיקיה.  של  הפנימי  ובחלקה  השער  בדף  כתמים  וקולופון. 
התיקיה  בשולי  קלים  פגמים  לוחות.  מספר  בשולי  קמטים 

ובשדרה.
· מצורפות: שלוש ליטוגרפיות, שנות ה-60, חתומות, מתוארות 

ומתוארכות. 47X62 ס"מ.

פתיחה: $700

364
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367. Jozef Israëls – Prints – Groningen, 1913

Jozef Israëls, afbeeldingen in kopergravure van 
schilderijen en tekeningen van den meester in het 
bezit van zijne landgenooten, geëxposeerd op de 
eere-tentoonstelling te 's Gravenhage, Dec. 1911-
Jan.1912 [Jozef Israëls, engravings and paintings… 
exhibited in The Hague, December 1911 – January 
1912]. Groningen (Holland): Scholtens en Zoon, 1913. 
Dutch.
Portfolio containing 70 prints – reproductions of 
paintings and engravings by Jozef Israëls. Title of 
works are printed on the tissue-guards between the 
plates. [4] Leaves + 70 plates, 40 cm. Good condition. 
Some stains and creases at margins of plates. Tears and 
stains to tissue-guards. Stains and damages to first leaves 
(mainly to title page). On table of content leaves – German 
titles of works are added in pencil.

Opening price: $500

367. יוסף ישראלס – הדפסים – חרונינגן, 1913

 Jozef Israëls, afbeeldingen in kopergravure van
 schilderijen en tekeningen van den meester in het
 bezit van zijne landgenooten, geëxposeerd op de
eere-tentoonstelling te 's Gravenhage, Dec. 1911-
וציורים... הוצגו בתערוכה  ]יוסף ישראלס, תחריטים   Jan. 1912
 ,Scholtens en Zoon בהאג, דצמבר 1911-ינואר 1912[. הוצאת

חרונינגן )Groningen, הולנד(, 1913. הולנדית. 
ציורים  של  רפרודוקציות   – הדפסים   70 המכילה  תיקייה 
ותחריטים מאת יוסף ישראלס. שמות היצירות נדפסו על ניירות 
המגן שבין הלוחות. ]4[ דף + 70 לוחות, 40 ס"מ. מצב טוב. מעט 
כתמים וקמטים בשולי הלוחות. קרעים וכתמים על ניירות המגן. 
כתמים ופגמים בדפים הראשונים )בעיקר בדף השער(. בעמודי 

תוכן העניינים נוספו בעפרון שמות היצירות בגרמנית.

פתיחה: $500

366. לזר קרסטין – תיקיית רפרודוקציות – 
וינה, 1924

 Lazar Krestin, sechzehn Heliogravüren
וינה,   ,Haruach הוצאת   .nach seiner Werken

1924. גרמנית.
של  רפרודוקציות  עשרה  שש  הכוללת  תיקייה 
עבודות מאת לזר קרסטין – דיוקן עצמי ותמונות 
מחיי היהודים. קרסטין )1868-1938( פעל במינכן, 
וינה ואודסה, טרם עלייתו לארץ ישראל ב-1910. 
 ]2[ בעבודותיו.  היהודיים  המוטיבים  בזכות  ידוע 
)אינה מקורית.  ס"מ   35 תיקייה  לוחות,   ]16[ דף, 
מודבק  המקורית  התיקיה  של  הקדמי  חלקה 
קלים,  ופגמים  כתמים  מעט  טוב,  מצב  בחזית(. 

פגמים בתיקייה.

פתיחה: $350

366. Lazar Krestin – Portfolio of Reproductions – 
Vienna, 1924

Lazar Krestin, sechzehn Heliogravüren nach seiner 
Werken. Vienna: Haruach, 1924. German. 
Portfolio containing 16 reproductions of works by 
Lazar Krestin – self-portrait and images of Jewish 
life. Krestin (1868-1938) worked in Munich, Vienna 
and Odessa prior to his immigration to Eretz Israel in 
1910. Well known for the Jewish motifs portrayed in 
his works. [2] leaves, [16] plates, portfolio: 35 cm. (Not 
original. Front of original portfolio mounted in front). Good 
condition, some stains and slight damages, Damages to 
portfolio.

Opening price: $350
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10. Al Bialik, on his ninetieth birthday, Haim Hazaz. 
Address transmitted on “Kol Israel”. Tel-Aviv, [1963].
11. Kidush Hashem, Shmuel Hugo Bergman. 
Jerusalem, [1963]. Copy no. 265 of an edition of 400 
copies printed in honor of the author’s 80th birthday. 
Non-commercial edition.
Size varies. Good to very good condition.

Opening price: $300

פרסומים  אחד-עשר   – ביאליק"  "מוסד  הוצאת   .369
ביבליופיליים

של  ביאליק  מוסד  בהוצאת  ביבליופיליים  פרסומים  אחד-עשר 
ההסתדרות הציונית העולמית; נדפסו על נייר איכותי עם שוליים 

רחבים ובטיפוגרפיה איכותית ומוקפדת. 1946-1963. 
שנשא  הנאום   .]1946[ ירושלים,  ביאליק.  נ.  ח.  העברי,  הספר   .1
ולתרבות  לשפה  השניה  העולמית  בוועידה  ביאליק  נחמן  חיים 
נדפס  בווינה.  תרע"ג  שנת  אלול  בחודש  שהתכנסה  העברית 

ב-1100 עותקים; שי לצירי הקונגרס הציוני הכ"ב בבזל. 
בנוסח  ישעיהו  מספר  )מ'(  ארבעים  פרק  עמי,  נחמו  נחמו   .2
לנוסח  והקביל  העתיק  יהודה.  במדבר  נמצאה  אשר  הגניזה 
 .]1949[ תש"ט  סוקניק.  ליפא  אלעזר  הערות,  והוסיף  המסורה 
"מוגש בהדרת כבוד לאספה המכוננת של מדינת ישראל במעמד 

פתיחתה בירושלים הבירה". עותק לא ממוספר.
שנה  חמישים  למלאת  לאור  יצא  זולא.  אמיל  מאשים,  אני   .3
לפרסום המאמר. ירושלים, 1949. פתח דבר מאת לאון בלום )עם 

חתימתו(.
ירושלים.  של  בשבחה  שירים  לקט  מועדנו,  קרית  ירושלים   .4
קראקואר.  ליאופולד  מאת  פחם  רישום  החוברת  בפתח   .1951

נדפס לכבוד פתיחת הקונגרס הציוני ה-23.
5. הלכות מלכים ומלחמות לרבינו משה בן מימון. תשט"ו )1955(. 

נדפס ב-800 עותקים ולא הוצא למכירה. עותק לא ממוספר. 
6-8. עת כנוס! – עלון בפורמט גדול, בו מפורטות מטרותיה של 
הוצאת מוסד ביאליק. ]ירושלים, 1961[. "מוסד ביאליק אינו בית-
הוצאה במשמעותו הרגילה. הוא מייצג בכל מפעליו את הרצון 
הקיבוצי והמאמץ הקיבוצי... בבניין עתידנו הספרותי העברי...". 

שלושה עותקים. 
ב-400  נדפס   .)1963( תשכ"ד  דינור.  בן-ציון  וחורבנן,  גלויות   .9

עותקים ממוספרים ולא הוצא למכירה. עותק מס' 265. 
10. על ביאליק, במלאת תשעים שנה להולדתו, חיים הזז. נאום 

שנישא ב"קול ישראל" ביום י' בטבת תשכ"ג. תל-אביב ]1963[. 
 .]1963[ ירושלים, תשכ"ד  הוגו ברגמן.  11. קידוש השם, שמואל 
עותק מס' 265 מתוך 400 עותקים אשר נדפסו לכבוד יום הולדתו 

ה-80 של המחבר. הקונטרס לא הוצא למכירה. 
גודל משתנה. מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $300

368. מנשה בן ישראל / אברהם יערי – הוצאת "תרשיש", 
1947

מאת  מבוא,  עם  רשימה  ישראל,  בן  מנשה  של  מבית-דפוסו 
אברהם יערי. הוצאת ספרי תרשיש )ד"ר משה שפיצר(, ירושלים, 

תש"ז ]1947[.
מוקפד.  בעיצוב  ואיכותי,  עבה  נייר  על  עותקים  ב-300  נדפס 
מנשה  של  מבית-דפוסו  קטלוג-ספרים  של  פקסימיליה  כולל 
בן ישראל, שנדפסה באמשטרדם בשנת תי"ב ]1652[. ]26[ עמ', 
24.5 ס"מ. מצב טוב. שדרה חדשה. עותק  ]4[ עמ' פקסימיליה, 

ספריה לשעבר. 

פתיחה: $250

368. Menashe Ben Israel / Avraham Yaari – 
"Tarshish" Publishing House, 1947

From Menashe Ben Israel Printing Press, composition 
with an introduction by Avraham Yaari. Jerusalem: 
"Tarshish" (Dr. Moshe Spitzer), 1947.
Printed in 300 copies on thick paper of good quality, 
meticulously designed. Includes a facsimile of a 
Catalogue of Menashe Ben Israel Printing Press, 
printed in Amsterdam in 1652. [26] pp, [4] facsimile 
pages, 24.5 cm. Good condition. New spine. Ex-library copy.

Opening price: $250

368

369
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370. The Collected Works of Haim Nachman 
Bialik in Four Signed Volumes – Fine Parchment 
Bindings

The Collected Works of Haim Nachman Bialik with a 
selection of his translations. Berlin: Chovevei HaShira 
Ha'Ivrit, 1923. Hebrew.
Collected Works of Haim Nachman Bialik in a 
remarkable edition, good-quality parchment bindings 
with gold decorations, with gilt upper edges. Volume 
1 – poems; Volume 2 – Stories and literature; Volume 
3 – translation of Don Quixote; Volume 4 – translation 
of William Tell.
"Three thousand and two hundred copies of this 
book were printed… the book's illuminations and 
illustrations… done by Joseph Budko in Berlin… 
the first two hundred copies were printed on very 
thick paper, and the woodcuts are from the artist's 
original woodcuts, all marked according to order in 
letters from Aleph to Resh, signed by the author and 
the artist, bound in parchment and not for sale on 
the market…". The four volumes are signed by Haim 
Nachman Bialik and Joseph Budko on the colophon; 
not numbered. 4 volumes, 25 cm. Good condition. Some 
stains within the books. Some stains and damages to 
bindings.

Opening price: $500

370. כתבי חיים נחמן ביאליק בארבעה כרכים חתומים – 
כריכות קלף מפוארות

כתבי חיים נחמן ביאליק ומבחר תרגומיו. הוצאת חובבי השירה 
העברית, ברלין, תרפ"ג ]1923[.

קלף  כריכות  מפוארת,  במהדורה  ביאליק  נחמן  חיים  כתבי 
ספר  מוזהב.  עליון  חיתוך-דפים  עם  זהב,  מעוטרות  איכותיות 
ראשון – שירים; ספר שני – סיפורים ודברי ספרות; חלק שלישי – 

תרגום דון קישוט; חלק רביעי – תרגום וילהלם טל.
עטור  טפסים...  ומאתים  אלפים  שלשת  במספר  נדפס  "הספר 
מאתיים  בברלין...  בודקו  יוסף  בידי  עשויים  וציוריו...  הספר 
הטפסים הראשונים נדפסו על ניר כבד ביותר, ופתוחי העץ באו בו 
מתוך עצם האוריגינל של הציר, כלם מסומנים כסדרם באותיות 
והציר, מכורכים קלף  ביד המחבר  ר', חתומים  א' עד  מן  מספר 
ואינם עומדים למכירה בשוק...". ארבעת הכרכים חתומים בידי 
חיים נחמן ביאליק ויוסף בודקו בדפי הקולופון; אינם ממוספרים. 
4 כרכים, 25 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בפנים הספרים. כתמים 

ופגמים קלים בכריכות.

פתיחה: $500

369. Bialik Institute Publications – Eleven 
Bibliophilic Publications

Eleven bibliophilic publications issued by Bialik 
Institute of the World Zionist Organization; printed 
on good quality paper with wide margins and 
meticulous typography. 1946-1963.
1. Hasefer HaIvri, H.N. Bialik, Jerusalem, [1946]. 
Address delivered by Bialik in the second World 
Convention for Hebrew Language and Culture which 
convened in Vienna during the month of Elul, 1913. 
Printed in 1100 copies; presented to delegates of the 
22nd Zionist Congress in Basel. 
2. Nahamu Nahamu Ami, version of chapter forty of 
the Book of Isaiah from the Geniza discovered in the 
Judean Desert. Copied and adapted to the traditional 
version by Elazar Lipa Sukenik. [1949]. "Presented 
with honor to the Constituent Assembly of the State 
of Israel on the occasion of its opening session in 
Jerusalem the capital". Unnumbered copy.
3. J'accuse, Emil Zola. Published to commemorate fifty 
years since the publication of the article. Jerusalem, 
1949. Foreword by Leon Blum (with his signature).
4. Yerushalayim Kiryat Mo'adeinu, poems praising 
Jerusalem. 1951. Charcoal drawing by Leopold 
Krakauer appears in the beginning of the booklet. 
Printed in honor of the opening session of the 23rd 

Zionist Congress.
5. Hilchot Melachin Umilchamot Lerabeinu Moshe Ben 
Maimon. (1955). Printed in 800 copies; noncommercial 
edition. Unnumbered copy.
6-8. Et Kinus! Large format leaflet, listing the aims of 
Bialik Institute Publishing House [Jerusalem, 1961]. 
"Bialik Institute is not a publication house in its literal 
meaning. It stands for….building our Hebrew literal 
future…". Three copies.
9. Geluyot vechurbanan, Ben-Zion Dinur. (1963). 
Printed in 400 numbered copies; non-commercial 
edition. Copy no. 256.
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372. Jacob Steinhardt – Woodcuts for the Book 
of Ben Sirah – Soncino

Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem 
Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah [nine woodcuts for 
selected passages from the book of Ben-Sirah], with 
introduction by Arnold Zweig. Ninth publication of 
the Soncino publishing house, Berlin, 1929.
Introduction in German. The Hebrew text within the 
book is surrounded by a translation to German. Copy 
from an edition of 800, signed by Steinhardt (in pencil, 
in the colophon), and printed on good quality paper. 
[24] pp, 28 cm. Good condition, creases and some stains. 
Library label and ownership inscription. Vellum spine.

Opening price: $250

 - סירא  בן  לספר  חיתוכי-עץ   - שטיינהרט  יעקב   .372
סונצ'ינו

 Neun Holzschnitte zu ausgewählten Versen aus dem
חיתוכי-עץ  ]תשעה   .Buche Jeschu ben Elieser ben Sirah
ארנולד  מאת  הקדמה  עם  סירא[,  בן  מספר...  נבחרים  לקטעים 

צוויג. פרסום תשיעי של הוצאת סונצ'ינו, ברלין, 1929.
תרגום  וסביבו  עברי  טקסט  הספר  בגוף  בגרמנית.  הקדמה 
לגרמנית. עותק מתוך מהדורה של 800 עותקים, חתום על-ידי 
שטיינהרט )בעיפרון, בקולופון(, מודפס על נייר איכותי. ]24[ עמ', 
28 ס"מ. מצב טוב, קמטים וכתמים קלים. תוית ספריה וחתימת 

בעלים. שדרת קלף.

פתיחה: $250

של  עינו  וזוהרת  "אדומה   .371
יעקב  מאת  תחריטים   – היהודי" 

שטיינהרט – ברלין, 1920

 Rot und Glühend ist das Auge"
עינו  וזוהרת  ]אדומה   "des Juden
 Arno( נדל  ארנו  מאת  היהודי[,  של 
מאת  תחריטים  שמונה  עם   ,)Nadel
 Fritz הוצאת  שטיינהרט.  יעקב 

Gurlitt, ברלין, 1920. גרמנית.
מלווים  נדל,  ארנו  מאת  שירים 
יעקב  מאת  מקוריים  תחריטים 
שטיינהרט המודבקים על דפי הספר. 
)בעפרון(.  שטיינהרט  בידי  חתומים 
חתומה  הקדשה  השער  דף  לפני 
)גרמנית(.  שטיינהרט  של  בכתב-ידו 
29 ס"מ. מצב  לוחות,   ]8[  + ]17[ דף 

טוב. כתמים וקמטים. 

פתיחה: $300

371. "Red and Glowing is the Eye of the Jew" 
– Engravings by Jacob Steinhardt – Berlin, 1920

"Rot und Glühend ist das Auge des Juden" [Red and 
glowing is the eye of the Jew], by Arno Nadel. With 
eight engravings by Jacob Steinhardt. Berlin: Fritz 
Gurlitt, 1920. German.
Poems by Arno Nadel, accompanied by original 
engravings by Jacob Steinhardt mounted on the 
book's leaves. Signed by Steinhardt (in pencil). 
Preceding the title page appears a dedication hand-
signed by Steinhardt (German). [17] leaves + [8] plates, 
29 cm. Good condition. Stains and creases.

Opening price: $300

371372
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"לילותיו   – לסקר-שילר  אלזה   .374
של טינו מבגדד" – מהדורה ראשונה, 

1907

 Die Nächte Tino von Bagdads
אלזה  מאת  מבגדד[,  טינו  של  ]לילותיו 
 ,Axel Juncker הוצאת  לסקר-שילר. 
ברלין-שטוטגרט-לייפציג, ]1907[ גרמנית. 

מהדורה ראשונה. 
טינו  של  "לילותיו  של  ראשונה  מהדורה 
מבגדד", קובץ הכולל קטעי פרוזה קצרים, 
פרי עטּה של אלזה לסקר-שילר. מול דף 
 ]4[  ,83  .M. Fröhlich מאת  איור  השער 
חלודה  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ', 
)רובם באזור חיתוך הדפים, בעובי הספר(. 
פגמים  עם  דהויה,  מעט  סגולה,  עטיפה 

קלים בשדרה ובשוליים. 

פתיחה: $300

374. Else Lasker-Schüler – "The Nights of Tino 
from Baghdad" – First Edition, 1907

Die Naechte der Tino von Baghdad [The Nights of 
Tino from Baghdad], by Else Lasker-Schüler. Berlin-
Stuttgart-Leipzig: Axel Juncker, 1907. German. First 
edition.
First edition of "The Night of Tino from 
Baghdad",anthology containing short prose passages, 
composed by Else Lasker-Schüler. Facing the title page 
appears an illustration by M. Fröhlich. 83, [4] pp, 17.5 
cm. Good condition. Foxing (mainly to edges). Purple 
colored cover, somewhat faded, with some damages to 
spine and margins.

Opening price: $300

373. Poems by Else Lasker-Schüler – Leipzig, 1917 
– Numbered Copy

Die Gesammelte Gedichte Von Else Lasker-Schüler 
[anthology of poems by Else Lasker-Schüler]. Leipzig: 
Weißen Bücher, 1917. German.
Anthology of poems by Else Lasker-Schüler (Alberfeld 
1869-Jerusalem, 1945), a poet, author, playwright 
and painter, one of the leading expressionist poets of 
the 20th century. Accompanied by an introduction by 
Peter Hille. Copy no. 20 of one hundred numbered 
copies printed on thick paper of good quality. Bound 
in a fine cloth-covered binding, with leather corners 
and spine. Gilt upper edges. 224, [2] pp, 24 cm. Good 
condition. Some foxing.

Opening price: $400

עותק   –  1917 לייפציג,   – לסקר-שילר  אלזה  שירי   .373
ממוספר

 Die Gesammelte Gedichte Von Else Lasker-Schüler
 Weißen הוצאת  לסקר-שילר[.  אלזה  מאת  שירים  ]אסופת 

Bücher, לייפציג, 1917. גרמנית. 
לקט משיריה של אלזה לסקר-שילר )אלברפלד, 1869 – ירושלים, 
המשוררים  מחשובי  וציירת,  מחזאית  סופרת,  משוררת,   ,)1945
פיטר  מאת  הקדמה  מלווה  ה-20.  במאה  האקספרסיוניסטיים 
הילה. עותק מס' 20 מתוך מהדורה של מאה עותקים ממוספרים 
אשר נדפסו על נייר עבה, איכותי. כרוך בכריכה נאה, מחופה בד, 
עם שדרה ופינות עשויות עור. חיתוך דפים עליון מוזהב. 224, ]2[ 

עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חלודה. 

פתיחה: $400

373374
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376. אלזה לסקר-שילר – "ספרו של פיטר הילה" – ברלין, 
1919 – עותק חתום וממוספר

 Paul הוצאת  הילה[,  פיטר  של  ]ספרו   Das Peter Hille-Buch
Cassirer, ברלין, 1919. גרמנית. 

הקרוב  ידידּה  הילה,  פיטר  המשורר  של  לדמותו  המוקדש  ספר 
של לסקר-שילר; מלווה דיוקן של הילה, מעשה ידיה. עותק מס' 
68 מתוך מהדורה של מאה עותקים ממוספרים; מודפס על נייר 
 29.5 עמ'.   109  ,]1[ )בעפרון(.  לסקר-שילר  ביד  וחתום  איכותי 
ס"מ. כרוך בכריכה נאה עם שדרת עור. חיתוך הדפים אינו אחיד. 
כתמי חלודה )בעיקר בשולי הדפים ובדפי הבטנה(, פגמים קלים. 

קרעים בשדרה ובשולי הכריכה. 

פתיחה: $600

376. Else Lasker-Schüler – "Book of Peter Hille" – 
Berlin, 1919 – Signed and Numbered Copy

Das Peter Hille-Buch [Book of Peter Hille], Berlin: Paul 
Cassirer, 1919. German.
A book dedicated to the poet Peter Hille, a close 
friend of Lasker-Schüler; accompanied by a portrait of 
Hille drawn by her. Copy no. 68 from an edition of 
one hundred numbered copies; printed on paper of 
good quality and signed by hand by Lasker-Schüler (in 
pencil). [1], 109 pp. 29.5 cm. Bound in a fine binding with 
leather spine. Uneven edges. Foxing (mainly at margins of 
leaves and endpapers), some damages. Tears to spine and 
at margins of binding.

Opening price: $600

375. Else Lasker-Schüler – "The Prince of Thebes" 
– First and Second Editions – Leipzig, 1917 / 
Berlin, 1920

Der Prinz von Theben, Ein Geschichtenbuch [The 
Prince of Thebes] by Else Lasker-Schüler. Two books – 
first and second editions. German.
1. First edition: Leipzig: Weissen Bücher, 1914. 
Accompanied by reproductions of drawings by Else 
Lasker-Schüler and by Franz Marc. 98 pp + [27] plates. 
Good condition. Signed by Paul Cassirer on title page (?).
2. Second edition: Berlin: Paul Cassirer, 1920. 
Accompanied by 13 reproductions of drawings by 
Lasker-Schüler. 86 pp + [13] plates. Good condition. Fine 
binding, with parchment spine and corners.

Opening price: $300

מהדורות   – תביי"  "נסיך   – לסקר-שילר  אלזה   .375
ראשונה ושניה – לייפציג, 1917 / ברלין, 1920

Der Prinz von Theben, Ein Geschichtenbuch ]נסיך תביי[, 
מאת אלזה לסקר-שילר. שני ספרים – מהדורות ראשונה ושניה. 

גרמנית.
Weissen Bücher, לייפציג, 1914.  1. מהדורה ראשונה: הוצאת 
ומאת  לסקר-שילר  מאת  רישומים  של  רפרודוקציות  מלווה 
פרנץ מארק )Franz Marc(. 98 עמ' + ]27[ לוחות. מצב טוב. עם 

חתימת פול קסירר )Paul Cassirer( בדף השער )?(.
מלווה   .1920 ברלין,   ,Paul Cassirer הוצאת  שניה:  מהדורה   .2
13 רפרודוקציות של רישומים מאת לסקר-שילר. 86 עמ' + ]13[ 

לוחות. מצב טוב. כריכה נאה, עם שדרה ופינות עשויות קלף. 

פתיחה: $300

375376a
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– תחריטים מקוריים  רוברט שומאן  "קרנבל" מאת   .378
מאת ארנסט אופלר  – ברלין, 1924

 Carnaval, Scénes Mignonnes sur Quatre Notes, par
Robert Schumann. הוצאת Horodisch & Marx, ברלין, 1924. 

גרמנית.
רוברט  המלחין  מאת   )9 )אופוס  "קרנבל"  ליצירה  תוי-נגינה 
שומאן )1810-1856(, מלווים 15 תחריטים מאת ארנסט אופלר 
)Ernst Oppler( – ארבעה עשר תחריטים בגוף הספר ותחריט 
אחד בדף השער; כולם חתומים בידי אופלר. עותק מס' 10 מתוך 
וכרוך  ואיכותי,  נייר עבה  על  עותקים. מודפס   420 מהדורה של 

בכריכת עור איכותית. ]33[ דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

378. "Carnaval" by Robert Schumann – Original 
Engravings by Ernst Oppler – Berlin, 1924

Carnaval, Scénes Mignonnes sur Quatre Notes, par 
Robert Schumann. Berlin: Horodisch & Marx, 1924. 
German.
Sheet music – "Carnaval" (Opus 9) by composer 
Robert Schumann (1810-1856), with 15 engravings by 
Ernst Oppler – 14 engravings within the book and one 
on the title page; all signed by Oppler. Copy no. 10 
from an edition of 420 copies. Printed on thick paper 
of good quality; bound in a fine leather binding. [33] 
leaves, 32.5 cm. Good condition.

Opening price: $300

377. "Das Buch Le Grand" by Heinrich Heine – 
Engravings by Max Oppenheimer – Signed and 
Numbered Copy

Das Buch Le Grand, 1826, Kapitel I Bis X [Le Grand 
Book, parts 1-10], by Heinrich Heine; with ten 
engravings by Max Oppenheimer. Berlin: Paul Cassirer, 
1914. German.
Ten engravings by Max Oppenheimer which 
accompany the "Book Le Grand" by Heinrich Heine. 
Copy no. 2 of 40 numbered copies (first ten copies 
were printed on Geldern Bütten paper). All of the 
engravings are signed by Oppenheimer: mopp. [3] 
leaves, 54 pp, [1] leaf, 27 cm. Bound in a fine binding with 
gold embossing. Good condition.

Opening price: $300

377. "ספר ל-גראן" מאת היינריך היינה – תחריטים מאת 
מקס אופנהיימר – עותק חתום וממוספר

]ספר ל-גראן,   Das Buch Le Grand, 1826, Kapitel I Bis X
מאת  תחריטים  עשרה  עם  היינה;  היינריך  מאת   ,]1-10 חלקים 

מקס אופנהיימר. הוצאת Paul Cassirer, ברלין, 1914. גרמנית. 
"ספר  את  המלווים  אופנהיימר  מקס  מאת  תחריטים  עשרה 
של  מהדורה  מתוך   2 מס'  עותק  היינה.  היינריך  מאת  ל-גראן" 
40 עותקים ממוספרים )עשרת העותקים הראשונים נדפסו על 
Geldern Bütten איכותי(. התחריטים כולם חתומים בידי  נייר 
אופנהיימר: moppי. ]3[ דף, 54 עמ', ]1[ דף, 27 ס"מ. כרוך בכריכה 

נאה עם הטבעות מוזהבות. מצב טוב. 

פתיחה: $300
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380. "שיר לילה" – שלושה תחריטים מקוריים מאת יוסף 
אברז – המבורג, 1921

שלושה  מלווה   ,Niels Hoyer מאת  לילה[,  ]שיר   Nachtlied
הוצאת   .)Josef Eberz( אברז  יוסף  מאת  מקוריים  תחריטים 

Adolf Harms, המבורג, 1921. גרמנית. 
 )1880-1942 ,Josef Eberz( שלושה תחריטים מאת יוסף אברז
חתומים  התחריטים  שלושת  הויר.  נילס  מאת  פואמה  המלווים 
 250 של  מהדורה  מתוך   48 מס'  עותק  אברז.  בידי  ומתוארכים 
 ]14[ הקולופון.  בדף  המחבר  חתימת  עם  ממוספרים;  עותקים 
עמ' + ]3[ לוחות תחריטים, 31 ס"מ. כריכה נאה עם שדרת קלף. 
מצב טוב-בינוני. קונטרסים רופפים. כתמי חלודה ופגמים קלים. 

פתיחה: $300

380. "Nachtlied" – Three Original Engravings by 
Josef Eberz – Hamburg, 1921

Nachtlied [Night Song], by Niels Hoyer, accompanied 
by three original engravings by Josef Eberz, Hamburg: 
Adolf Harms, 1921. German.
Three engravings by Josef Eberz (1880-1942) 
accompanying a poem by Niels Hoyer. The engravings 
are signed and dated by Emerz. Copy no. 48 of 250 
numbered copies; with author's signature on the 
colophon. [14] pp + [3] engraving plates, 31 cm. Fine 
binding with parchment spine. Good-fair condition. Loose 
signatures. Foxing and some damages.

Opening price: $300

379. Novel by Arthur Graf Gobineau – Engravings 
by Hugo Steiner-Prag – Berlin, 1923

Die Liebenden von Kandahar by Arthur Graf 
Gobineau, translated into German by Franz Werner 
Schmidt. With engravings by Hugo Steiner-Prag. 
Berlin: Franz Schneider, [1923]. German.
A novel by Arthur de Gobineau; accompanied by six 
engraving-plates, signed in pencil by Hugo Steiner-
Prag, and three small engravings (not signed). The 
book was printed in a limited edition of 200 signed 
copies. Presented is an unnumbered copy. On the 
colophon appears a signed comment handwritten 
by Steiner-Prag. Bound in an exquisite parchment 
binding, with a hand drawn illustration in color and a 
gold embossing on the spine. 56, [3] pp + [6] plates, 26.5 
cm. Good condition. Foxing (at margins and endpapers).

Opening price: $250

379. רומן מאת ארתור דה גובינו – תחריטים מאת הוגו 
שטיינר-פראג – ברלין, 1923

 Arthur Graf מאת   ,Die Liebenden von Kandahar
 Franz מאת  לגרמנית  תרגום  גובינו[,  דה  ]ארתור   Gobineau
שטיינר-פראג  הוגו  מאת  תחריטים  עם   .Werner Schmidt
ברלין,   ,Franz Schneider הוצאת   .)Hugo Steiner-Prag(

]1923[. גרמנית. 
תחריטים,  לוחות  שישה  מלווה  גובינו;  דה  ארתור  מאת  רומן 
תחריטים  ושלושה  שטיינר-פראג,  הוגו  בידי  בעפרון  חתומים 
מצומצמת  במהדורה  נדפס  הספר  חתומים(.  )אינם  קטנים 
בדף  ממוספר.  לא  עותק  לפנינו  חתומים.  עותקים   200 של 
שטיינר-פראג.  של  בכתב-ידו  חתומה  הערה  מופיעה  הקולופון 
בעבודת- צבעוני  איור  עם  קלף,  עשויה  מפוארת  בכריכה  כרוך 
יד בחלקה הקדמי והטבעה מוזהבת בשדרה. 56, ]3[ עמ' + ]6[ 
לוחות, 26.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה )בשולי הדפים ובדפי 

הבטנה(. 

פתיחה: $250

379380
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 – פינר  ארנה  מאת  ליטוגרפיות  עם  ספרים  שני   .382
דרמשטדט, 1923-1925 – עותקים חתומים וממוספרים

עם   ,Kasimir Edschmid מאת  ביבליופיליים  ספרים  שני 
 Erna Pinner( ליטוגרפיות צבעוניות מאת האמנית ארנה פינר 
 .Die Dachstube zu Darmstadt הוצאת   .)1890-1987

דרמשטדט, 1923-1925. גרמנית. 
Zur Naturgeschichte der Antilopen .1 ]תולדות הטבע של 
עותק  הטקסט.  בגוף  ליטוגרפיות  שמונה   .1923 האנטילופות[, 
המחבר  בידי  חתום  עותקים;  מאה  של  מהדורה  מתוך   99 מס' 
ובידי האמנית. ]1[, 13, ]2[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים 

בכריכה.
עשר   .1925 ופקינזים[,  ]בולדוגים   Bullis und Pekingesen  .2
ליטוגרפיות בגוף הטקסט )חלקן צבעוניות(. עותק מס' 34 מתוך 
מאה עותקים; חתום בידי המחבר ובידי האמנית. ]1[, 17, ]2[ עמ', 

26 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $400

381. חיבור מאת אדולף וייסמן – תחריטים מאת מיכאל 
פינגשטן – ברלין, 1920 – עותק חתום וממוספר

 ;)Weismann( וייסמן  אדולף  מאת   ,Der Klingende Garten
 .)Michel Fingesten( עם עשרה תחריטים מאת מיכאל פינגשטן

הוצאת Paul Graupe, ברלין, 1920. גרמנית. 
וייסמן,  ספר מאת התאורטיקן ומבקר המוזיקה הגרמני אדולף 
חתומים  פינגשטן;  מיכאל  האמן  מאת  תחריטים  עשרה  מלווה 
עותקים   200 של  מהדורה  מתוך   96 מס'  עותק  בעפרון.  כולם 

ממוספרים. 
פעל  צ'כי-יהודי,  וגרפיקאי  צייר   ,)1943-1883( פינגשטן  מיכאל 
בברלין. לאחר עליית הנאצים לשלטון נמלט לאיטליה, שם נכלא 
במחנה ריכוז. נפטר כמה ימים לאחר שחרור המחנה בידי הצבא 
 28.5 לוחות תחריטים,   ]10[  + דף   ]1[ עמ',   67 דף,   ]2[ הבריטי. 
טוב.  מצב  מוזהבת.  והטבעה  קלף  שדרת  עם  נאה  כריכה  ס"מ. 
הדפים.  חיתוך  באזור  חלודה  כתמי  הספר.  בגוף  כתמים  מעט 

פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $300

381. Composition by Adolph Weismann – 
Engravings by Michael Fingesten – Berlin, 1920 
– Signed and Numbered Copy

Der Klingende Garten, by Adolph Weismann; with ten 
engravings by Michel Fingesten. Berlin: Paul Graupe, 
1920. German. 
Book by the German theoretician and music critic 
Adolph Weismann, accompanied by ten engravings 
by the artist Michel Fingesten; all signed in pencil. 
Copy no. 96 of 200 numbered copies.
Michel Fingesten (1883-1943), a Czeck-Jewish painter 
and graphic designer, active in Berlin. After the rise 
of the Nazi party to power he fled to Italy, where he 
was arrested in a concentration camp. Fingesten died 
several days after the liberation of the camp by the 
British army. [2] leaves, 67 pp, [1] leaf + [10] engraving 
plates, 28.5 cm. Fine binding with parchment spine and a 
gold embossing. Good condition. Some stains within the 
book. Foxing at edges of leaves. Some damages to binding.

Opening price: $300

381
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פרנץ  בידי  ליטוגרפיות חתומות  – עשר   "Fairfax"  .384
מסרל – ברלין, 1922

עשר  עם   ,)Carl Sternheim( שטרנהיים  קרל  מאת   ,Fairfax
הוצאת   .)Frans Masereel( מסרל  פרנץ  מאת  ליטוגרפיות 
דמיין,  ברלין-דיסלדורף-פרנקפורט   ,Galerie Flechtheim

1922. גרמנית.
 Fairfax עשר ליטוגרפיות מאת פרנץ מסרל, המלוות את הרומן
הקולופון  דף  מסרל.  בידי  כולן  חתומות  שטרנהיים;  קרל  מאת 

חתום בידי מסרל ובידי המחבר. 
נדפסו על  עותק מס' 42 מתוך מהדורה של 200 עותקים אשר 
 + ]1[ עמ'  ונכרכו בכריכה נאה עם שדרת קלף. 35,  נייר איכותי 
]10[ ליטוגרפיות, 30.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים קלים 

בכריכה. 

פתיחה: $400

383. ספר ליטוגרפיות מאת רוברט גנין – מינכן, 1916 – 
מתוך מהדורה של שלושים עותקים

ליטוגרפי[,  סקיצות  ]ספר   Lithographisches Skizzenbuch
האמן.  של  עצמית  הוצאה   .)Robert Genin( גנין  רוברט  מאת 

מינכן, 1916. גרמנית.
כולם  ואיורים;  טקסט   – גנין  רוברט  מאת  סקיצות",  "ספר 
שבע  ביד.  צבועות  הליטוגרפיות  מרבית  ליטוגרפי.  בדפוס 
בידי  חתומות  שלם,  עמוד  על-פני  אחת  כל  ליטוגרפיות, 
בלבד.  עותקים   30 של  מהדורה  מתוך   26 מספר  עותק   גנין. 
התגורר  יהודי.  ממוצא  רוסי  אמן   ,)?1884-1941( גנין  רוברט 
קבוצת  מחברי  והיה  וברלין(  )מינכן  בגרמניה  ארוכה  תקופה 
הציירים האקספרסיוניסטים Der Blaue Reiter )הפרש הכחול( 
יחד עם וסילי קנדינסקי, פרנץ מארק, ואחרים. ]45[ דף, 39 ס"מ. 
עם  פגומה,  מעט  כריכה  קלים.  ופגמים  כתמים  מעט  טוב.  מצב 

כתמים וקרעים בשוליים ובשדרה. 

פתיחה: $700

383. Book of Lithographs by Robert Genin – 
Munich, 1916 – from an Edition of Thirty Copies

Lithographisches Skizzenbuch [lithographic sketch 
book] by Robert Genin. Self-published by the artist. 
Munich, 1916. German.
"Sketchbook" by Robert Genin – text and illustrations; 
all in lithographic printing. Most lithographs are 
colored by hand. Seven lithographs, each spread on 
a full page, are signed by Genin. Copy no. 26 from an 
edition of only 30 copies.
Robert Genin (1884-1941?), Russian artist of Jewish 
origin. Lived for a long period in Germany (Munich 
and Berlin) and was a member of the expressionist 
painters group Der Blaue Reiter (The Blue Rider) 
together with Vasily Kandinsky, Franz Mark, and 
others. [45] Leaves, 39 cm. Good condition. Some stains 
and damages. Binding slightly damaged, with stains and 
tears at margins and spine.

Opening price: $700

382. Two Books with Lithographs by Erna Pinner 
– Darmstadt, 1923-1925 – Signed and Numbered 
Copies

Two bibliophilic books, by Kasimir Edschmid, with 
lithographs in color by the artist Erna Pinner (1890-
1987). Darmstadt: Sie Dachstube Darmstadt, 1923-
1925. German.
1. Zur Naturgeschichte der Antilopen [Nature History 
of Antelopes], 1923. Eight lithographs within the text. 
Copy no. 99 from an edition of one hundred copies; 
signed by the author and by the artist. [1], 13, [2] pp, 
22 cm. Good condition. Slight damages to binding.
2. Bullis und Pekingesen [Bulldogs and Pekinese], 
1925. Ten lithographs within the text (some in color). 
Copy no. 34 from an edition of one hundred copies; 
signed by the author and by the artist. [1], 17, [2] pp, 
26 cm. Good condition. Slight damages to binding.

Opening price: $400
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385. The Rabbi of Bacherach – Max Liebermann 
– Berlin, 1923

Der Rabbi von Bacherach, Heinrich Heine, mit 
Originallithographien von Max Liebermann. Berlin: 
Propyläen, 1923.
"The Rabbi of Bacherach", Heine's story, written 
following the Damascus blood libel of 1840, with 
lithographs by Max Liebermann. Copy no. 386 of 
400 copies. Colophon and lithograph facing the title 
page are signed by Liebermann. [3], 9-57, [3] pp, 34 
cm. Good condition. Gilt upper edges. Binding with leather 
corners and spine; slightly damaged.

Opening price: $400

385. הרבי מבכרך – מקס ליברמן – ברלין, 1923

 Der Rabbi von Bacherach, Heinrich Heine, mit
הוצאת   .Originallithographien von Max Liebermann

Propyläen, ברלין, 1923.
עלילת  בעקבות  נכתב  אשר  היינה  של  סיפורו  מבכרך",  "הרבי 
הדם בדמשק בשנת 1840, מלווה ליטוגרפיות מאת מקס ליברמן. 
עותק מספר 386 מתוך מהדורה בת 400 עותקים. דף הקולופון 
 ,9-57 ,]3[ והליטוגרפיה שמול דף השער חתומים בידי ליברמן. 
]3[ עמ', 34 ס"מ. מצב טוב. חיתוך-דפים עליון מוזהב. כריכה עם 

פינות ושדרת עור; פגומה מעט. 

פתיחה: $400

384. "Fairfax" – Ten Lithographs Signed by Frans 
Masereel – Berlin, 1922

Fairfax, by Carl Sternheim, with ten lithographs by 
Frans Masereel. Berlin-Duesseldorf-Frankfurt am 
Main: Galerie Flechtheim, 1922. German.
Ten lithographs by Frans Masereel, which accompany 
the novel Fairfax by Carl Sternheim; all of the 
lithographs are signed by Masereel. The colophon 
leaf is signed by Masereel and by the author. 
Copy no. 42 of 200 copies printed on fine paper and 
bound in fine binding with a parchment spine. 35, 
[1] pp + [10] lithographs, 30.5 cm. Good condition. Some 
stains. Some damages to binding.

Opening price: $400
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387. Book of Ruth – Signed Lithographs by Max 
Liebermann – Berlin, 1924

Das Buch Ruth, mit Original-Lithographien von Max 
Liebermann. Berlin: Propylaen, 1924. German.
Book of Ruth translated into German, with nine 
lithographs by Max Liebermann, five of which are 
spread on a whole page and signed by Liebermann 
(in pencil). Copy no. 12 from an edition of 50 copies 
printed on Japanese paper. [11] leaves, 43 cm. Good 
condition. Foxing, mainly on first leaves. Fine Bordeaux 
colored leather binding, with embossed ornamentations. 
Damages at corners of binding and spine.

Opening price: $500

386. "Max Liebermann's Paintings" – Berlin, 1922 
– Numbered Copy – Two Original Engravings by 
Liebermann

Die Handzeichnungen Max Liebermanns, Ausgewalt 
und mit Einer Einleitung Herausgegeben von Julius 
Elias [paintings by Max Liebermann; editing and 
introduction by Julius Elias]. Berlin: Paul Cassirer, 
1922. German. 
A book dedicated to the oeuvres of Max Liebermann; 
accompanied by two original engravings, signed by 
Liebermann in pencil (the first – self-portrait) and 93 
reproductions in black and white of his paintings. 
Copy no. 378 from an edition of 480 copies. [1], 21, 
[1] pp, 93 leaves (reproductions), 42 cm. Good condition. 
Stains. Damages to binding.

Opening price: $350

387. ספר רות – ליטוגרפיות חתומות מאת מקס ליברמן 
– ברלין, 1924

 Das Buch Ruth, mit Original-Lithographien von Max
Liebermann. הוצאת Propylaen, ברלין, 1924. גרמנית.

מקס  מאת  ליטוגרפיות  תשע  עם  גרמני,  בתרגום  רות  ספר 
ליברמן, חמש מהן על עמוד שלם וחתומות בידי ליברמן )בעפרון(. 
עותק מספר 12 מתוך מהדורה של 50 עותקים שנדפסו על נייר 
בדפים  בעיקר  חלודה,  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   43 דף,   ]11[ יפני. 
עיטורים  עם  בורדו,  בצבע  מפוארת  עור  כריכת  הראשונים. 

מוטבעים. פגמים בפינות הכריכה והשדרה.

פתיחה: $500

עותק   –  1922 ברלין,   – ליברמן"  מקס  של  "ציוריו   .386
ממוספר – שני תחריטים מקוריים מאת ליברמן

 Die Handzeichnungen Max Liebermanns, Ausgewalt
 und mit Einer Einleitung Herausgegeben von Julius
יוליוס  ]ציוריו של מקס ליברמן; העריכה וההקדמה מאת   Elias

אליאס[. הוצאת Paul Cassirer, ברלין, 1922. גרמנית. 
ליברמן; מלווה שני תחריטים  ליצירתו של מקס  ספר המוקדש 
מקוריים, חתומים בידי ליברמן בעפרון )הראשון – דיוקן עצמי( 
ו-93 רפרודוקציות שחור-לבן של ציוריו. עותק מס' 378 מתוך 
מהדורה של 480 עותקים. ]1[, 21, ]1[ עמ', 93 דף )רפרודוקציות(, 

42 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בכריכה 

פתיחה: $350
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389. Max Liebermann – Two Engravings / Portrait 
of Max Liebermann by Erich Heermann

Three engravings – two portraits by Max Liebermann 
and a portrait of Max Liebermann by Erich Heermann.
1. Max Liebermann: portrait of Professor Hermann 
Cohen. Signed. 20X27 cm. A few stains.
2. Max Lieberman: portrait of Marzynski. Signed. 
22X28.5 cm. A few stains and damages at margins.
3. Erich Heermann: Portrait of Max Lieberman. Signed 
by the artist and by Max Lieberman; numbered: 26/85. 
Approx. 19.5X26 cm. Slightly dark paper, a few stains. 

Opening price: $600

389. מקס ליברמן – שני תחריטים / דיוקן מקס ליברמן 
מאת אריך הרמן

שלושה תחריטים – שני דיוקנאות מאת מקס ליברמן ודיוקן של 
.)Erich Heermann( מקס ליברמן מאת אריך הרמן

1. מקס ליברמן: דיוקן פרופסור הרמן כהן. חתום. 20X27 ס"מ. 
מעט כתמים.

 22X28.5 .חתום .)Marzynski( 2. מקס ליברמן: דיוקן מרזינסקי
ס"מ. מעט כתמים ונזקים בשוליים.

3. אריך הרמן: דיוקן מקס ליברמן. חתום בידי האמן ובידי מקס 
ליברמן; ממוספר: 19.5X26 .26/85 ס"מ בקירוב. נייר כהה מעט, 

מעט כתמים.

פתיחה: $600

388. מקס ליברמן – שני תחריטים

שני תחריטים מאת מקס ליברמן, חתומים. 
1. שמשון ודלילה. 28.5X21 ס"מ בקירוב. מצב טוב. נתון בפספרטו. 

כתמים ונקבים בארבע הפינות.
נתון  בקירוב.  ס"מ   24X18.5 באמשטרדם.  היהודי  הרחוב   .2

במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $400

388. Max Liebermann – Two Engravings

Two engravings by Max Liebermann. Signed.
1. Samson and Delilah. Approx. 28.5X21 cm. Good 
condition. Placed in a passepartout. Stains and pinholes at 
the four corners. 
2. Jewish Street in Amsterdam. Approx. 24X18.5 cm, 
framed. Unexamined out of frame.

Opening price: $400

388a388b
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391. Portraits of the Dancer Anita Berber – 
Lithographs by Charlotte Berend – Berlin, 1919

Anita Berber, Acht Originallithographieen [Anita 
Berber, eight original lithographs], by Charlotte 
Berend. Berlin: Fritz Gurlitt, 1919.
Eight lithographs by the German artist Charlotte 
Berend-Corinth (1880-1967) – portraits of the dancer 
Anita Berber. Copy no. XI out of 80 numbered copies. 
All of the lithographs are signed by the artist.
Many copies of this portfolio are alleged to have 
been destroyed after the work was banned due to 
the provocative nature of the portraits. [1] leaf + [8] 
lithograph plates, 62.5 cm. Fine portfolio. Overall good 
condition. Some damages to first leaf and to portfolio.

Opening price: $700

391. דיוקנאות הרקדנית אניטה ברבר – ליטוגרפיות מאת 
שרלוט ברנד – ברלין, 1919

Anita Berber, Acht Originallithographieen ]אניטה ברבר, 
שמונה ליטוגרפיות מקוריות[, מאת Charlotte Berend. הוצאת 

Fritz Gurlitt, ברלין, 1919. 
Charlotte Berend- שמונה ליטוגרפיות מאת האמנית הגרמניה

Corinth )1880-1967( – דיוקנאות הרקדנית אניטה ברבר. עותק 
מס' XI מתוך מהדורה של 80 עותקים ממוספרים. הליטוגרפיות 

כולן חתומות בידי האמנית. 
שנאסר  לאחר  הושמדו,  הפורטפוליו  מעותקי  רבים  כי  מסופר, 
להפצה בשל אופיים הפרובוקטיבי של הדיוקנאות. ]1[ דף + ]8[ 
לוחות ליטוגרפיות, 62.5 ס"מ. נתונים בתיקייה נאה. מצב כללי 

טוב. פגמים קלים בדף הראשון ובתיקייה. 

פתיחה: $700

מאת  חתומות  ליטוגרפיות  עשר   - "ליסיסטרטה"   .390
ארנסט שטרן - מהדורה של 15 עותקים

 10  Steinzeichnungen zum Lysistrata des Aristophanes
של  לליסיסטרטה  ליטוגרפיות  ]עשר   von Ernst Stern
אריסטופנס, מאת ארנסט שטרן[. ללא ציון מקום דפוס או שנה, 

]גרמניה, 1920 בקירוב[. 
איורים   – ארנסט-שטרן  מאת  ליטוגרפיות  עשר  ובו  פורטפוליו 
בידי  כולם  חתומים  אריסטופנס,  מאת  "ליסיסטרטה"  למחזה 
שטרן )בעפרון(. דף השער )גם הוא ליטוגרפיה( ממוספר – עותק 

מס' 4 מתוך מהדורה של 15 עותקים בלבד. 
יהודי-גרמני,  תפאורות  מעצב   ,)1876-1954( שטרן  ארנסט 
 )Deutsches Theater( תיאטר"  ב"דויטשס  עבד  רומניה.  יליד 
התיאטרון  עבור  ועיצב  ריינהרדט  מקס  של  בניהולו  שבברלין, 

עשרות תפאורות. לאחר עליית הנאצים לשלטון, עבר ללונדון. 
ופגמים  חלודה. קמטים  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   66X49 דף,   ]11[

קלים בשולי הדפים. פגמים קלים בתיקייה. 

פתיחה: $700

390. "Lysistrata" – Ten Lithographs Signed by 
Ernst Stern – Edition of 15 Copies

10 Steinzeichnungen zum Lysistrata des Aristophanes 
von Ernst Stern [ten lithographs for Lysistrata by 
Aristophanes, by Ernst Stern]. No printing location. 
No date. [Germany, ca. 1920].
Portfolio with ten lithographs by Ernst Stern – 
Illustrations for the play Lysistrata by Aristophanes, 
all signed by Stern (in pencil). Title page (a lithograph 
as well) is numbered – copy no. 4 from an edition of 
only 15 copies.
Ernst Stern (1876-1954), a Jewish-German theater 
stage-designer, born in Romania, worked for 
the Deutsches Theater in Berlin, directed by Max 
Reinhardt, and created dozens of stage designs. 
Moved to Britain when the Nazis rose to power. [11] 
leaves, 66X49 cm. Good condition. Foxing. Slight creases 
and damages at margins of leaves. Slight damages to 
portfolio.

Opening price: $700

390391
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היתה  אשר  לשנגחאי  להימלט  הצליח  שחרורו,  לאחר  שבועות. 
או  דרכון  ללא  כניסה  בעולם שהתיר  היחיד  למקום  באותה עת 

אשרה.
ציוריו  בציור.  עסק  במהלכן  שנים,  כעשר  בשנגחאי  שהה  בלוך 
תיעדו את חיי היום-יום בעיר, ובגטו שנגחאי בפרט. תחילה צייר 
)טכניקה  עץ  וחיתוכי  עפרון  רישומי  יצר  ובהמשך  מים,  בצבעי 
יצר מאות חיתוכי עץ,  לעיר(. עם השנים  אשר למד עם הגעתו 
אותם כינס בארבע סדרות: "ריקשה", "קבצנים", "ילדים סינים" 
וזכו  בעיר  שונות  בתערוכות  הוצגו  עבודותיו  ויאנג".  ו-"יין 

לביקורות אוהדות. 
הכיר  אותה  אשתו,  עם  יחד  לניו-יורק  בלוך  היגר   1949 בשנת 
פעילותו  את  המשיך  בארה"ב  לשנגחאי.  הגעתו  לאחר  כשנה 
היתר,  בין  עסקו,  יצירותיו  גרפי.  מעצב  בתור  ועבד  האמנותית 
בתקופת שהותו בשנגחאי, וכן בזכרונותיו ממחנה הריכוז דכאו. 

]64[ דף )גליונות מקופלים לשנים, לא חתוכים, מודפסים מצדם 
מצב  בקירוב.  ס"מ   9X12 עד   7X5 עץ:  חיתוכי  ס"מ.   21 האחד(, 
טוב. כתמי חלודה וכתמי רטיבות. שדרה קרועה ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $500

 – בלוך  לודוויג  דוד  מאת  עץ  חיתוכי   – ריקשה   .393
מהדורה  מתוך  וממוספר,  חתום  עותק   –  1942 שנגחאי, 

של עשרה עותקים 

Rickshaw, by D.L. Bloch, Shanghai 1941-1942. כרך ובו 60 
חיתוכי עץ מאת דוד לודוויג בלוך. ]שנגחאי, 1942 בקירוב[. 

של  היום-יום  חיי  את  המתארים  מרשימים,  עץ  חיתוכי  סדרת 
נהגי הריקשות הסינים, מעשה ידי דוד לודוויג בלוך, פליט יהודי 
מבין  הראשונה  הנה  שלפנינו  הסדרה  ה-40.  בשנות  בשנגחאי 
שהותו  שנות  במהלך  בלוך  יצר  אשר  עץ  חיתוכי  סדרות  ארבע 
עיניו,  לנגד  ראה  אשר  את  פרטים  לפרטי  תיאר  בהן  בשנגחאי, 

בדגש על חיי השכבות החלשות באוכלוסייה הסינית. 
הכרך נדפס בידי האמן במהדורה מצומצמת של עשרה עותקים 

בלבד. לפנינו עותק מס' 6, חתום וממוספר בידי האמן. 
דוד לודוויג בלוך )1910-2002( נולד בגרמניה למשפחה יהודית. 
 1925 בשנת  שמיעתו.  את  ואיבד  מהוריו  התייתם  צעיר  בגיל 
באקדמיה  למד  יותר  ומאוחר  חרסינה,  על  ציור  ללמוד  החל 
מעיצוב  התפרנס  אחדות  שנים  במשך  במינכן.  לציור  העירונית 
 ,Straubing( גרפי וציור כרזות עבור חנות כלבו בעיר סטראובינג
בוואריה(. בשנת 1938 פוטר מעבודתו בשל היותו יהודי. במהלך 
ארבעה  למשך  דכאו  הריכוז  למחנה  וגורש  נעצר  הבדולח"  "ליל 

392. ברונסיה קולר-פינל – פורטפוליו עם עשרה חיתוכי 
עץ מקוריים – וינה, 1976 

עשרה   ,Broncia Koller-Pinell, 10 Original-Holzschnitte
 Edition חיתוכי עץ מקוריים מאת ברונסיה קולר-פינל. הוצאת

Tusch, וינה, 1976. גרמנית. 
האמנית  ידי  מעשה  צבעוניים(,  )חלקם  נאים  עץ  חיתוכי  עשרה 
ברונסיה קולר-פינל )1863-1934(, ממוספרים וחתומים בעפרון 
בידי בנה של האמנית, רופרט קולר. עותק מס' XI מתוך מהדורה 
לא  רומיות,  בספרות  ממוספרים  עותקים  חמשה-עשר  של 
למכירה. מלווים הקדמה בגרמנית. ]6[ עמ', ]10[ לוחות חיתוכי 
עץ , 52.5 ס"מ )גודל חיתוכי העץ משתנה(. נתונים בתיקייה נאה. 

מצב טוב. פגמים בתיקיה. 

פתיחה: $500

392. Broncia Koller-Pinell – Portfolio with Ten 
Original Woodcuts – Vienna, 1976

Broncia Koller-Pinell, 10 Original-Holzschnitte [ten 
original woodcuts by Broncia Koller-Pinell]. Vienna: 
Edition Tusch, 1976. German.
Ten fine woodcuts (some in color) by the artist Broncia 
Koller-Pinell (1863-1934), numbered and signed in 
pencil by the artist's son, Rupert Koller. Copy no. XI 
out of fifteen copies numbered in Roman numerals, 
not for sale. Introduction in German. [6] pp, [10] 
woodcuts, 52.5 cm (size of woodcuts varies). In a nice 
portfolio. Good condition. Damages to portfolio.

Opening price: $500

392393a
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תחריטים  תריסר   – ליפן"  "הטיול   – אורליק  אמיל   .394
חתומים וממוספרים – מינכן, 1921

 Die Reise nach Japan, Zwölf Originalradierungen
אורליק.  אמיל  מאת  מקוריים[,  תחריטים  תריסר  ליפן,  ]הטיול 

הוצאת J. Bruckmann, מינכן, 1921. גרמנית. 
אורליק  אמיל  האמן  מאת  תחריטים  תריסר  המכיל  פורטפוליו 
 11 מספר  עותק  ביפן.  ביקורו  את  המתארים   ,)1870-1932(
Gelder-" מתוך מהדורה של מאה עותקים אשר נדפסו על נייר

בידי  וחתומים  ממוספרים  והתחריטים  הקולופון  דף   ."Bütten
 ]14[ אורליק.  בידי  חתום  תחריט,  הוא  גם  השער,  דף  אורליק. 
נאה.  בתיקייה  נתונים  משתנה(.  התחריטים  )גודל  ס"מ   36 דף, 
מצב טוב. כתמים בשני הדפים הראשונים. פגמים קלים בתיקייה 

)חסרים שלושה שרוכים לקשירה(. 

פתיחה: $500

394. Emil Orlik – "The Trip to Japan" – a Dozen 
Signed and Numbered Engravings – Munich, 
1921

Die Reise nach Japan, Zwölf Originalradierungen [the 
trip to Japan, a dozen original engravings] by Emil 
Orlik. Munich: J. Bruckmann, 1921. German. 
Portfolio containing a dozen engravings by the artist 
Emil Orlik (1870-1932), depicting his trip to Japan. 
Copy no. 11 from an edition of one hundred copies 
printed on "Gelder-Bütten" paper. Colophon leaf and 
engravings are numbered and signed by Orlik. Title 
page, an engraving as well, signed by Orlik. [14] leaves, 
36 cm (size of engravings changes). In a fine portfolio. 
Good condition. Stains to first leaves. Slight damages to 
portfolio (three laces are missing).

Opening price: $500

where he was held for four weeks. Bloch was then 
released and succeeded in fleeing to Shanghai – the 
only place in the world that allowed Jews to enter 
with no passport or visa.
Bloch stayed in Shanghai for about ten years and 
was involved in painting. His work depicts daily life 
in the city, the Jewish Ghetto in particular. First he 
used watercolor and later created drawings in pencil 
as well as woodcuts (a technique which he mastered 
in Shanghai). During these years he created hundreds 
of woodcuts which he compiled in four series: 
"Rickshaw", "Beggars", "Chinese Children", and 
"Yin and Yang". His works were exhibited in various 
exhibitions in the city and gained positive reviews.
In 1949 Bloch immigrated to New-York with his wife 
whom he met about a year after arriving in Shanghai. 
In the United States Bloch continued his artistic activity 
and worked as a graphic designer. His creations were 
inspired by his life in Shanghai and his memories 
from Dachau concentration camp. [64] leaves (sheets 
folded into two, unopened, printed on one side), 21 cm. 
Woodcuts: Approx. 7X5 cm – 9X12 cm. Good condition. 
Foxing and dampstaining. Torn spine, damaged binding.

Opening price: $500

393. Rickshaw – Woodcuts by David Ludwig 
Bloch – Shanghai, 1942 – Signed and Numbered 
Copy from an Edition of Ten Copies

Rickshaw, by D.L. Bloch, Shanghai 1941-1942. Volume 
with 60 woodcuts by David Ludwig Bloch. [Shangahi, 
ca. 1942].
A series of impressive woodcuts, depicting daily life 
of Chinese rickshaw drivers, created by David Ludwig 
Bloch, a Jewish refugee in Shanghai, during the 
1940s. This series of woodcuts is the first of four series 
created by Bloch while living in Shanghai, in which he 
depicted in great detail what surrounded him, mainly 
the life of the lower class Chinese population.
The book was printed by the artist in a limited edition 
of ten copies only. Presented is copy no. 6, signed and 
numbered by the artist.
David Ludwig Bloch (1910-2002) was born in Germany 
to a Jewish family. He lost his parents at an early age 
and became deaf when still a young child. He started 
to study porcelain painting in 1925, and later studied 
in the Art Academy in Munich. For several years he 
worked as a graphic designer for a department store 
in the town of Straubing, Bavaria. He was fired in 
1938 for being Jewish. During Kristallnacht he was 
arrested and deported to Dachau concentration camp 

393b393c



כרזות, "בצלאל", ביבליופיליה וספרי אמנות, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  231

396. אמיל אורליק – "צופים ומאזינים" – שמונה תחריטים 
חתומים וממוספרים – ברלין, 1923

ומאזינים[,  ]צופים   Emil Orlik, Zuhörer und Zuschauer
אורליק.  אמיל  מאת  מקוריים  תחריטים  שמונה  ובו  פורטפוליו 

הוצאת Amsler & Ruthardt, ברלין, 1923. גרמנית. 
קהלים  המתארים  אורליק  אמיל  מאת  תחריטים  שמונה 
בתיאטרון ובאירועים שונים )סצנות מצרפת, סין, מצרים, ועוד(. 
מתוך   27 מספר  עותק   .Oskar Loerke מאת  הקדמה  מלווים 
התחריטים  הקולופון.  בדף  חתום  עותקים;  מאה  של  מהדורה 
לוחות   ]8[  + עמ'   ]8[ אורליק.  בידי  וממוספרים  חתומים  כולם 
ס"מ   19X13 משתנה.  התחריטים  )גודל  ס"מ   36.5 תחריטים, 
מצב  מאוירת.  קלף,  מחופה  קרטון  בתיקיית  נתונים  בממוצע(. 

טוב. כתמים. פגמים בתיקייה. 

פתיחה: $400

396. Emil Orlik – "Listeners and Viewers" – Eight 
Signed and Numbered Engravings – Berlin, 1923

Emil Orlik, Zuhörer und Zuschauer [Listeners and 
Viewers], portfolio with eight original engravings by 
Emil Orlik. Berlin: Amsler & Ruthardt, 1923. German.
Eight engravings by Emil Orlik depicting audiences in 
theatres and in various events (scenes from France, 
China, Egypt, and more). An introduction by Oskar 
Loerke. Copy no. 27 from an edition of one hundred 
copies; signed on the colophon leaf. All of the 

395. Emil Orlik – "From Egypt" – Fifteen Signed 
Engravings – Berlin, 1922

Aus Agypten [from Egypt], portfolio with fifteen 
original engravings by Emil Orlik. Berlin: Propylaen, 
1922. German.
Fifteen engravings depicting figures and views in 
Egypt. Introduction by Julius Elias. Copy no. 56 from 
an edition of one hundred numbered copies. All of the 
engravings are signed by Orlik. [8] pp + [15] engraving 
plates. 41.5 cm (size of engravings varies, approx. 6.5X8.5 
cm – 20X11 cm). Fine portfolio. Good condition. Stains and 
creases to first leaves (Table of Content and introduction). 
Tears and damages to portfolio.

Opening price: $500

engravings are signed and numbered by Orlik. [8] 
pp + [8] engraving plates. 36.5 cm (size of engravings 
varies. Average size: 19X13 cm). In a parchment-covered 
cardboard portfolio, illustrated. Good condition. Stains. 
Damages to portfolio.

Opening price: $400 

395. אמיל אורליק – "ממצרים" – חמישה-עשר תחריטים 
חתומים – ברלין, 1922

Aus Agypten ]ממצרים[, פורטפוליו ובו חמישה-עשר תחריטים 
Propylaen. ברלין, 1922.  מקוריים מאת אמיל אורליק. הוצאת 

גרמנית. 
במצרים.  ונופים  דמויות  המתארים  תחריטים  חמישה-עשר 
מלווים הקדמה מאת Julius Elias. עותק מס' 56 מתוך מהדורה 
בידי  חתומים  כולם  התחריטים  ממוספרים.  עותקים  מאה  של 
)גודל  ס"מ   41.5 תחריטים,  לוחות   ]15[  + עמ'   ]8[ אורליק. 
התחריטים משתנה, 6.5X8.5 ס"מ עד 20X11 ס"מ בקירוב(. נתונים 
בתיקיה נאה. מצב טוב. כתמים וקמטים בדפים הראשונים )תוכן 

עניינים והקדמה(. קרעים ופגמים בתיקייה. 

פתיחה: $500

394

395396



232  |  ספטמבר 2015  

The lithographs are all signed by Orlik. The portfolio 
was printed in an edition of 180 copies. Presented 
is a copy which is not numbered, with a dedication 
handwritten by Orlik to one of the witnesses in this 
trial, Prof. Witkowski [most probably, the German 
scholar of literary history Georg Witkowski]. Enclosed 
is an handwritten letter by Orlik to Witkowski 
(German), from May 1922. Orlik writes, among 
other things, about his intention to dedicate one 
of the portfolio copies to him and comments that 
Witkowski's name was wrongly spelled and he will, 
therefore, have to correct the name by hand in all 
the copies [the correction in pencil can be seen in 
the portfolio]. Portfolio: [4] pp, [14] lithograph plates, 
40 cm. Good condition. Some creases and slight damages. 
Portfolio stained and torn. Letter: 28 cm. Good condition. 
Folding marks. Some stains and slight damages.

Opening price: $300

397. Emil Orlik – "From the 'Reigen' Trial" – 14 
Signed Lithographs – Berlin, 1921 / Autograph 
Letter by Orlik

Aus dem Reigen-Process [From the 'Reigen' Trial], a 
portfolio with fourteen lithographs by Emil Orlik. 
Berlin: Neue Kunsthandlung, 1921. 
Fourteen lithographs by Emil Orlik – portraits of 
participants in a trial which took place following the 
performance of the play "Reigen" by Arthur Schnitzler. 
The play composed in 1897 and performed for the 
first time only in 1921, arose, at the time, a public 
scandal due to its sexual context and provocative 
nature, and an indictment was submitted against the 
theater team that performed the play. Many were 
summoned to testify in court, including Emil Orlik, 
who passed the time by drawing the portraits of the 
attendants in court.

397. אמיל אורליק – "משפט 'המעגל'" – 14 ליטוגרפיות 
חתומות – ברלין, 1921 / מכתב בכתב-ידו של אורליק

Aus dem Reigen-Process ]ממשפט "המעגל"[, פורטפוליו ובו 
 Neue הוצאת  אורליק.  אמיל  מאת  ליטוגרפיות  ארבע-עשרה 

Kunsthandlung, ברלין, 1921. 
דיוקנאות   – אורליק  אמיל  מאת  ליטוגרפיות  ארבע-עשרה 
המחזה  של  הצגתו  בעקבות  נערך  אשר  במשפט  המשתתפים 
"המעגל" מאת ארתור שניצלר. המחזה, אשר נכתב בשנת 1897 
שערורייה  עת  באותה  עורר   ,1921 בשנת  רק  לראשונה  והוצג 
ונגד  הפרובוקטיבי,  ואופיו  המיניים  תכניו  בשל  גדולה  ציבורית 
צוות התיאטרון אשר הציג את המחזה הוגש כתב-אישום. רבים 
זומנו להעיד במשפט, ובהם אמיל אורליק, אשר העביר את זמנו 

בציור דיוקנאותיהם של הנוכחים בבית המשפט. 
נדפס  הפורטפוליו  אורליק.  בידי  חתומות  כולן  הליטוגרפיות 
עם  ממוספר,  לא  עותק  לפנינו  עותקים.   180 של  במהדורה 
פרופ'  במשפט,  העדים  לאחד  אורליק  של  בכתב-ידו  הקדשה 
הספרות  היסטוריון  הנראה,  ]כפי   )Witkowski( ויטקובסקי 

הגרמני גיאורג ויטקובסקי[. 
)גרמנית(,  לויטקובסקי  אורליק,  של  בכתב-ידו  מכתב  מצורף 
לו  להקדיש  כוונתו  על  היתר,  בין  כותב,  אורליק   .1922 ממאי 
באיות  טעות  נפלה  כי  ומציין  הפורטפוליו,  מעותקי  אחד  את 
בכל  ייאלץ לתקן את השם בעצמו  כן  ועל  ויטקובסקי  שמו של 
העותקים ]ניתן לראות את התיקון בעפרון בפורטפוליו שלפנינו[. 
פורטפוליו: ]4[ עמ', ]14[ לוחות ליטוגרפיות, 40 ס"מ. מצב טוב. 
מספר קמטים ופגמים קלים. תיקייה מוכתמת וקרועה. מכתב: 

28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מספר כתמים ופגמים קלים.

פתיחה: $300
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398. לודוויג מיידנר – "שמונה ראשים" – ברלין, 1917

 Acht Köpfe, Lichtdrucke Nach Zeichnungen von
 .]1917[ ברלין,   ,Neue Jugend הוצאת   .Ludwig Meidner

גרמנית. 
"שמונה ראשים", פורטפוליו המכיל שמונה הדפסים של ציורי-
דיוקן מאת לודוויג מיידנר. עותק מס' 69 מתוך מהדורה של 90 
עותקים ממוספרים. ]8[ דף, 44 ס"מ. מצב טוב. קרעים ופגמים 

בתיקייה. 

פתיחה: $400

398. Ludwig Meidner – "Eight Heads" – Berlin, 
1917

Acht Köpfe, Lichtdrucke Nach Zeichnungen von 
Ludwig Meidner. Berlin: Neue Jugend, 1917. German.
"Eight Heads", portfolio containing eight prints of 
portraits by Ludwig Meidner. Copy no. 69 from an 
edition of 90 numbered copies. [8] leaves, 44 cm. Good 
condition. Tears and damages to portfolio.

Opening price: $400 

Ludwig Meidner (1884-1966)

Ludwig Meidner, Jewish artist and author, a prominent 
figure in the German Expressionist movement. Meidner 
studied art at the Breslau Academy and later in Paris. 
In 1907 he settled in Berlin where he was involved in 
painting. Around 1911, when he became more familiar 
with the circles of the Berlin Avant-garde artists and poets, 
Meidner started to paint portraits (including numerous 
self-portraits) and urban landscapes in expressionist 
style. The landscapes, mostly depicting the destruction 
of a city, represent the atmosphere in Germany prior to 
World War I and are a result of Meidner's interest in the 
Bible's prophets and the "end of days" prophecies. These 
landscapes, named "Apocalyptic Landscapes" granted 
Meidner his reputation. 
In 1912, Meidner founded, together with Jacob 
Steinhardt, the art group named Die Pathetiker. In 1913-
1914 he stayed in Dresden, where he created a series of 
lithographs – "The War". In 1916 Meidner was recruited 
by the German Army and served as an interpreter in an 
internment camp for prisoners of war. During his military 
service he began to write. He authored, among others, 
the book Septemberschrei [see item no. 400] in which he 
presented his artistic theory. The book was accompanied 
by "apocalyptic" lithographs in his unique style. 
In ca.1923, Meidner deserted the expressionist style and 
started to paint in a more naturalistic style, and began 
getting closer to religion. In the following years his art 
was mainly characterized by biblical and Jewish motifs. In 
1933, during the "Burning of books" by the Nazis, all of 
Meidner writings were burnt. His name was later added 
to the list of "degenerate artists" and his works were 
exhibited in the Nazi exhibition "Degenerate Art". In 
1935-1939 Meidner taught in a Jewish school in Cologne 
and later fled to London with his family.
Meidner's work during his stay in London was mostly 
unrecognised. In 1953 he returned to Germany, and in 
1963 his first significant exhibition since 1918 took place 
in Berlin. Meidner died in 1966 at the age of 82. 

לודוויג מיידנר )1884-1966( 

לודוויג מיידנר, אמן וסופר יהודי, מן הדמויות הבולטות בזרם 
באקדמיה  אמנות  למד  מיידנר  הגרמני.  האקספרסיוניזם 
בברלין  השתקע   1907 בשנת  בפריז.  יותר  ומאוחר  בברסלאו, 
ועסק בציור. בשנת 1911 בקירוב, לאחר שהתקרב לחוג אמני 
דיוקנאות  בציור  לעסוק  החל  הברלינאים,  האוונגרד  ומשוררי 
בסגנון  עירוניים  ונופים  רבים(,  דיוקנאות-עצמיים  )ובהם 
אקספרסיוניסטי. הנופים אשר צייר בתקופה זו תיארו לרוב את 
חורבנה של עיר וניתן לראות בהם הן ייצוג של האווירה אשר 
תולדה  והן  הראשונה,  העולם  מלחמת  טרם  בגרמניה  שררה 
אחרית  ובנבואות  התנ"ך  בנביאי  מיידנר  של  התעניינותו  של 
הימים. נופים אלו, אשר כונו "נופים אפוקליפטיים", הם שהקנו 

למיידנר את תהילתו.
קבוצת  את  שטיינהרט,  יעקב  עם  יחד  הקים,   1912 בשנת 
שהה  בקירוב   1913-1914 בשנים   .Die Pathetiker האמנות 
בשנת  "המלחמה".  בשם  ליטוגרפיות  סדרת  יצר  שם  בדרזדן, 
1916 גויס מיידנר לצבא גרמניה, ושירת בתור מתורגמן במחנה 
שבויי מלחמה. בתקופת שירותו החל לכתוב. בין היתר, חיבר 
את  שטח  בו   ,]400 פריט  ]ראה   Septemberschrei הספר  את 
"אפוקליפטיות"  בליטוגרפיות  לווה  ואשר  משנתו האמנותית, 

בסגנונו הייחודי. 
בשנת 1923 בקירוב, זנח מיידנר את הסגנון האקספרסיוניסטי 
לדת.  להתקרב  החל  ובמקביל  יותר,  נטורליסטי  סגנון  לטובת 
תנ"כיים  במוטיבים  בעיקר  התאפיינה  יצירתו  הבאות  בשנים 
ויהודיים. בשנת 1933, במהלך "שריפת הספרים" בידי השלטון 
הנאצי, נשרפו כתביו של מיידנר. בהמשך נוסף שמו לרשימת 
הנאצית  בתערוכה  הוצגו  ויצירותיו  המנוונים",  "האמנים 
יהודי  ספר  בבית  לימד   1935-1939 בשנים  מנוונת".  "אמנות 

בקלן, ואחר כך נמלט עם משפחתו ללונדון.
לא  בלונדון  שהותו  בתקופת  מיידנר  של  האמנותית  יצירתו 
 1963 ובשנת  לגרמניה,  שב   1953 בשנת  רבה.  להכרה  זכתה 
התקיימה בברלין תערוכתו הגדולה הראשונה מאז שנת 1918. 

בשנת 1966 נפטר, בהיותו בן 82.

398
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400. Ludwig Meidner – Septemberschrei – 
Fourteen Lithographs – Signed and Numbered 
Edition – Berlin, 1920 

Septemberschrei, Hymnen / Gebete / Lästerungen, 
Mit Vierzehn Stein Drucken [September Cry, hymns, 
prayers and blasphemy, with fourteen lithographs], by 
Ludwig Meidner. Berlin: Paul Cassirer, 1920. German.
The book Septemberschrei, by the artist Ludwig 
Meidner. Accompanied by fourteen lithographs 
of good quality. Copy no. 10 from an elaborate 
edition of one hundred copies printed on fine 
handmade paper. All the lithographs are signed 
by Meidner (in  pencil, one in purple). [3] leaves, 75 
pp, [2] leaves + [14] leaves-lithographs, 29 cm. Fine 
binding with parchment spine (slight damages). Gilt 
upper edges. Good condition. Some stains and damages.

Opening price: $1800

400. לודוויג מיידנר – Septemberschrei – ארבע-עשר 
ליטוגרפיות – מהדורה חתומה וממוספרת – ברלין, 1920

 Septemberschrei, Hymnen / Gebete / Lästerungen, Mit
Vierzehn Stein Drucken ]זעקת ספטמבר, מזמורים, תפלות 
וחילול הקודש, עם ארבע-עשר ליטוגרפיות[, מאת לודוויג מיידנר 

)Meidner(. הוצאת Paul Cassirer, ברלין, 1920. גרמנית. 
מלווה  מיידנר.  לודוויג  Septemberschrei, מאת האמן  החיבור 
 10 ידיו. עותק מס'  איכותיות מעשה  ליטוגרפיות  ארבע-עשרה 
נייר  מתוך מהדורה מפוארת של מאה עותקים אשר נדפסו על 
מיידנר  בידי  חתומות  כולן  הליטוגרפיות  עבודת-יד.  איכותי, 
 – דף   ]14[  + דף   ]2[ עמ',   75 דף,   ]3[ בסגול(.  אחת  )בעפרון; 
ליטוגרפיות, 29 ס"מ. כריכה נאה עם שדרת קלף )פגמים קלים(. 

חיתוך דפים עליון מוזהב. מצב טוב. מעט כתמים ופגמים. 

פתיחה: $1800

שמונה   – ובתי-קפה"  "רחובות   – מיידנר  לודוויג   .399
הדפסים – לייפציג, 1918

 Strassen Und Cafes, Eine Mappe Mit 8 Lichtdrucken
 Kurt הוצאת   .Nach Zeichnungen von Ludwig Meidner

Wolff, לייפציג, 1918. גרמנית. 
של  הדפסים  שמונה  המכיל  פורטפוליו  ובתי-קפה",  "רחובות 
ציורים מאת לודוויג מיידנר. עותק מס' 140 מתוך מהדורה של 
 ]8[  + עמ'   ]4[ הקולופון.  בדף  מיידנר  בידי  חתום  עותקים;   150
לוחות, 43 ס"מ. מצב טוב. כתמים בעמודים הראשונים. פגמים 

וקרעים בתיקייה. 

פתיחה: $700

399. Ludwig Meidner – "Streets and Cafés" – 
Eight Prints – Leipzig, 1918

Strassen Und Cafes, Eine Mappe Mit 8 Lichtdrucken 
Nach Zeichnungen von Ludwig Meidner. Leipzig: Kurt 
Wolff, 1918. German.
"Streets and Cafés", portfolio containing eight prints 
of paintings by Ludwig Meidner. Copy no. 140 from 
an edition of 150 copies; signed by Meidner on the 
colophon. [4] pp + [8] plates, 43 cm. Good condition. 
Stains to first pages. Damages and tears to portfolio.

Opening price: $700
399400
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402. לודוויג מיידנר )1884-1966(

ארבעה תחריטים וליטוגרפיה: 
1. דיוקן עצמי / 1924 / תחריט / 20X26.5 ס"מ / חתום, מתוארך 

ומתואר
2. דיוקן גבר עם זקן / 1920 / תחריט / 17.5X19.5 ס"מ / חתום 

ומתוארך
3. דיוקן נער / ]1922 בקירוב[ / תחריט / 19X20.5 ס"מ / חתום
4. דיוקן גבר / ]1922 בקירוב[ / תחריט / 21X26.5 ס"מ / חתום

5. אלגוריה / ליטוגרפיה / 35X49 ס"מ / חתומה וממוספרת 3/60

פתיחה: $700

402. Ludwig Meidner (1884-1966)

Four engravings and a lithograph:
1. Self-portrait / 1924 / Engraving / 20X26.5 cm / 
Signed, dated and titled
2. Portrait of a man with a beard / 1920 / Engraving / 
17.5X19.5 cm / Signed and dated
3. Portrait of a boy / [ca.1922] / Engraving / 19X20.5 
cm / Signed
4. Portrait of a man / [ca.1922] / Engraving / 21X26.5 
cm / Signed
5. Allegory / Lithograph / 35X49 cm / Signed and 
numbered 3/60

Opening price: $700 401. Ludwig Meidner – Psalms 69 – Two 
Engravings – Potsdam, 1923

Der Knecht des Herrn im tiefsten Leid, Ein Psalm 
Davids von den Rosen, vorzusingen, der 69. Psalm, 
Mit Zwei Radierungen von Ludwig Meidner. Potsdam: 
Verlag zu Potsdam, 1923. German.
Psalms, 69, with two engravings by Ludwig Meidner 
(not signed). Printed in an edition of 250 copies, on 
fine paper. This copy is not numbered. [1], 8, [1] pp, 28 
cm. Good condition. Uneven edges. Tears to spine. Slightly 
loose binding.

Opening price: $250

 – תחריטים  שני   – ס"ט  תהלים   – מיידנר  לודוויג   .401
פוטסדאם, 1923

 Der Knecht des Herrn im tiefsten Leid, Ein Psalm Davids
 von den Rosen, vorzusingen, der 69. Psalm, Mit Zwei
]...ַלְמַנֵּצַח ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים   Radierungen von Ludwig Meidner
ְלָדִוד, תהלים 69, עם שני תחריטים מאת לודוויג מיידנר[. הוצאת 

Verlag zu Potsdam, פוטסדאם, 1923. גרמנית. 
תהלים, פרק ס"ט, בליווי שני תחריטים מאת לודוויג מיידנר )אינם 
איכותי.  נייר  על  עותקים,   250 של  במהדורה  נדפס  חתומים(. 
העותק שלפנינו אינו ממוספר. ]1[, 8, ]1[ עמ', 28 ס"מ. מצב טוב. 

חיתוך הדפים אינו אחיד. קרעים בשדרה. כריכה מעט רופפת. 

פתיחה: $250

401402
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404. לודוויג מיידנר )1884-1966(

דיוקן עצמי / גרפיט על נייר / 15.5X15 ס"מ / חתום

פתיחה: $700

404. Ludwig Meidner (1884-1966)

Self-portrait / Graphite on paper / 15.5X15 cm / Signed

Opening price: $700

403. Ludwig Meidner (1884-1966)

Portraits (portraits of his wife, Else Meidner, and 
more) / Three engravings / 15X19.5 cm – 20.5X26.5 cm 
/ Signed / One dated (1921)

Opening price: $500

403. לודוויג מיידנר )1884-1966(

שלושה   / ועוד(  מיידנר,  אלזה  אשתו,  )דיוקנאות  דיוקנאות 
/ אחד  / חתומים  / 15X19.5 ס"מ עד 20.5X26.5 ס"מ  תחריטים 

מתוארך )1921(

פתיחה: $500

403a403b

404
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405. Attributed to Ludwig Meidner (1884-1966)

Two works: Illstrations of a Memorial for Holocaust 
Victims / [Late 1940s-early 1950s] / Watercolor and 
charcoal on paper / 39.5X42 cm; 40.5X43.5 cm
Provenance: purchased through F. Dörling Auction 
House in Hamburg (1981).

Enclosed in a certificate on behalf of the auction 
house certifying that the works are sketches for a 
monument which has never been built, and were 
commissioned for sale by one of Meidner’s friends.

Opening price: $1000

405. מיוחס ללודוויג מיידנר )1884-1966(

]סוף   / לזכר קורבנות השואה  שתי עבודות: איורי מצבת-זכרון 
נייר /  / צבע מים ופחם על  שנות ה-40 – ראשית שנות ה-50[ 

39.5X42 ס"מ; 40.5X43.5 ס"מ 
מקור: נרכש דרך בית המכירות הפומביות F. Dörling בהמבורג 

 .)1981(
הנן  העבודות  כי  המעיד  המכירות,  בית  מטעם  אישור  מצורף 
ונמסרו למכירה  מתווים למצבת-זכרון אשר מעולם לא נבנתה, 

מידי אחד מידידיו של מיידנר.

פתיחה: $1000

405a405b
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408. א"מ ליליאן – קטלוג תערוכה – לבוב, 1914

 Pierwsza Wystawa Rysunkow I Kwasorytow E. M.
א"מ  מאת  ותחריטים  ציורים  של  ראשונה  ]תערוכה   Liliena
 Graficzne Prace E. M. על שער המעטפת:  )הכותר  ליליאן[. 
Liliena ]יצירתו הגרפית של א"מ ליליאן[(. לבוב, 1914. פולנית. 

קטלוג תערוכה מיצירותיו של א"מ ליליאן, אשר התקיימה בלבוב 
בשנת 1914. רשימת יצירות )על-פי קטגוריות( ומחיריהן, מלווה 

 .Arthur Schröder רפרודוקציות רבות ומאמר בפולנית מאת
90, ]4[ עמ' + ]1[ לוח )רפרודוקציה של דיוקן ליליאן מול מכבש 
כרוך לא במקומו. עמ'  הדפוס(. חסרים כ-11 דפים. עמוד אחד 
45-90 )לוחות רפרודוקציות( נדפסו על נייר צהבהב. 22.5 ס"מ. 
כריכה ודפי בטנה חדשים. על הכריכה הקדמית מודבקת עטיפתו 

המקורית של הקטלוג. מצב כללי טוב. כתמים. פגמים קלים.

פתיחה: $400

מהדורה   – איוריו  עם  מהתנ"ך  כרך   – ליליאן  א"מ   .407
מפוארת, ממוספרת וחתומה

 Die Bücher der Bibel, Herausgegeben von F. Rahlwes,
 George הוצאת   .Zeichnungen von E. M. Lilien
גרמנית.   .1909  ,)Braunschweig( בראונשווייג   ,Westermann

כרך שישי.
ליליאן,  משה  אפרים  איורי  עם  התנ"ך  ממהדורת  השישי  הכרך 
 7 מס'  עותק  השירים.  ושיר  איכה  תהלים,  ספרי  את  הכולל 
אשר  ממוספרים,  עותקים  מאה  של  מצומצמת  מהדורה  מתוך 
בכריכת  כרוך  ליליאן.  בידי  חתום  ואיכותי.  עבה  נייר  על  נדפסו 
קלף מפוארת, עם שוליים מקופלים. ]2[, 327 עמ', 26 ס"מ. כמה 
גליונות לא חתוכים. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים קלים בשולי 

חלק מהדפים. פגמים קלים בכריכה. חיתוך דפים עליון מוזהב. 

פתיחה: $400

407. E.M. Lilien – Illustrated Volume of the Bible 
– Exquisite Edition, Numbered and Signed

Die Bücher der Bibel, Herausgegeben von F. Rahlwes, 
Zeichnungen von E. M. Lilien. Braunschweig: George 
Westermann, 1909. German. Sixth volume.
Sixth volume of the Bible illustrated by Ephraim 
Moshe Lilien, composed of Psalms, Eicha and the Song 
of Songs. Copy no. 7 from a limited edition of one 
hundred numbered copies, printed on thick paper of 
good quality. Signed by Lilien. Bound in a splendid 
vellum binding, with folded margins. [2], 327 pp, 26 
cm. Several unopened sheets. Good condition. Some stains 
and slight tears at margins. Slight damages to binding. Gilt 
upper edges.

Opening price: $400

406. איזידור קאופמן )1853-1921(

שני רבנים בוחנים תלמיד חדר / תחריט צבעוני / 31X29.5 ס"מ 
/ חתום בלוח

פתיחה: $300

406. Isidor Kaufmann (1853-1921)

In the Cheder / Engraving in color / 31X29.5 cm / 
Signed in the plate

Opening price: $300

406

407
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409. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Two engravings:
1. The Jordan River / [1918] / Approx. 25X21 cm / 
Signed in pencil
2. European Landscape / Approx. 20X15.5 cm / Signed 
in pencil

Opening price: $800

409. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

שני תחריטים: 
1. הירדן / ]25X21 / ]1918 ס"מ בקירוב / חתום בעפרון
2. נוף אירופאי / 20X15.5 ס"מ בקירוב / חתום בעפרון

פתיחה: $800

408. E.M. Lilien – Exhibition Catalogue – Lvov, 
1914

Pierwsza Wystawa Rysunkow I Kwasorytow E. M. 
Liliena [First exhibition of drawings and engravings 
by E.M. Lilien]. (Title on cover: Graficzne Prace E. M. 
Liliena [Graphic art of E.M. Lilien]). Lvov, 1914. Polish.
Exhibition catalogue of works by E.M. Lilien, held in 
Lvov in 1914. List of works (by category), with prices, 
accompanied by numerous reproductions and an 
essay in Polish by Arthur Schröder.
90, [4] pp + [1] plate (reproduction of Lilien's portrait next 
to a printing press). Missing are some 11 leaves. One page 
is bound out of place. Pages 45-90 (reproduction plates) 
printed on yellowish paper. 22.5 cm. New cover and 
endpapers. The original front wrapper is mounted on the 
front cover. Overall good condition. Stains. Some damages.

Opening price: $400

408

409a409b
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411. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

דקלים )מצרים( / תחריט / 17.5X23.5 ס"מ בקירוב / חתום בלוח 
וחתום בעפרון

פתיחה: $800

411. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Palm Trees (Egypt) / Engraving / Approx. 17.5X23 cm / 
Signed in the plate and signed in pencil

Opening price: $800

410. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

A paddock in the Tatra Mountains / Engraving / 
Approx. 58.5X38.5 cm / Signed in the plate and 
signed in pencil

Opening price: $1000

410. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

גדרת צאן בהרי הטאטרה / תחריט / 58.5X38.5 ס"מ בקירוב / 
חתום בלוח וחתום בעפרון

פתיחה: $1000

410411
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414. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

שני תחריטים: 
1. דיוקן הלן ליליאן )אשת האמן( / 17X23 ס"מ / חתום בלוח
2. חנה בת שלשה חודשים ]דיוקן בת האמן[ / 17.5X24 ס"מ

פתיחה: $800

413. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

דיוקן יהודיה בוכרית / ]1915[ / תחריט / 16X21.5 ס"מ בקירוב 
/ חתום בעפרון

פתיחה: $500

413. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Portrait of a Bukharin Jewish Woman / [1915] / 
Engraving / Approx. 16X21.5 cm / Signed in pencil

Opening price: $500

412. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

נגנית נבל )מצרים( / תחריט / 20X33 ס"מ בקירוב / חתום בעפרון

פתיחה: $500

412. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Woman playing a harp (Egypt) / Engraving / Approx. 
20X33 cm / Signed in pencil

Opening price: $500

412413414a
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416. הרמן שטרוק )1876-1944(

הבדלה / תחריט / 27X38 ס"מ בקירוב / חתום

פתיחה: $400

416. Hermann Struck (1876-1944)

Havdalah / Engraving / Approx. 27X38 cm / Signed

Opening price: $400

415. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

תלמוד תורה / תחריט / 32.5X31 ס"מ בקירוב / חתום בעפרון

פתיחה: $500

415. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Talmud Torah / Engraving / Approx. 32.5X31 cm / 
Signed in pencil

Opening price: $500

414. Ephraim Moshe Lilien (1874-1925)

Two engravings:
1. Portrait of Helene Lilien (artist's wife) / 17X23 cm / 
Signed in the plate
2. Hannah is three months old [portrait of artist's 
daughter] / 17.5X24 cm

Opening price: $800

414b

415

416
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419. הרמן שטרוק )1876-1944(

דיוקן ר' עקיבא איגר / 1934 / תחריט / 33.5X44.5 ס"מ בקירוב / 
חתום ומתוארך בלוח / חתום וממוספר 29/50

פתיחה: $300

419. Hermann Struck (1876-1944)

Portrait of Rabbi Akiva Eiger / 1934 / Engraving / 
Approx. 33.5X44.5 cm / Signed and dated in the plate 
/ Signed and numbered 29/50

Opening price: $300

418. הרמן שטרוק )1876-1944(

לומד תלמוד / 1927 / תחריט / 49.5X32.5 ס"מ בקירוב / חתום 
ומתוארך בלוח / חתום וממוספר 46/50

פתיחה: $300

418. Hermann Struck (1876-1944)

Talmudist / 1927 / Engraving / Approx. 49.5X32.5 cm / 
Signed and dated in the plate / Signed and numbered 
46/50

Opening price: $300

417. הרמן שטרוק )1876-1944(

חתום   / בקירוב  ס"מ   32X49  / תחריט   /  1927  / תלמוד  לומד 
ומתוארך בלוח / חתום וממוספר 21/50

פתיחה: $300

417. Hermann Struck (1876-1944)

Talmudist / 1927 / Engraving / Approx. 32X49 cm / 
Signed and dated in the plate / Signed and numbered 
21/50

Opening price: $300

417

418

419
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422. הרמן שטרוק )1876-1944(

דמויות יהודיות / שבעה תחריטים / 5X7 ס"מ עד 15.5X21.5 ס"מ 
/ חתומים בעפרון / אחד ממוספר מתוך 50; שניים ממוספרים 

מתוך 100 / אחד מתוארך בלוח: 1907

פתיחה: $400

422. Hermann Struck (1876-1944)

Jewish figures / Seven engravings / 5X7 cm – 15.5X21.5 
cm / Signed in pencil / One numbered out of 50; two 
numbered out of 100 / One dated in the plate: 1907

Opening price: $400

421. הרמן שטרוק )1876-1944(

 20X27.5 עד  ס"מ   8X10  / תחריטים  שבעה   / יהודים  דיוקנאות 
ס"מ / חתומים בעפרון / שישה ממוספרים )מתוך 50 ומתוך 100( 

/ שניים מתוארכים בלוח )1902, 1928(

פתיחה: $300

421. Hermann Struck (1876-1944)

Jewish portraits / Seven engravings / 8X10 cm – 
20X27.5 cm / Signed in pencil / Six numbered (out of 
50 and 100) / Two dated in the plate (1902, 1928)

Opening price: $300

420. הרמן שטרוק )1876-1944(

רבנים  המזרח";  יהודי  מרוסיה,  "מתוות  האוגדן  מתוך  דמויות: 
)דיוקנאות הרש"ר הירש, עזריאל הילדסהיימר ואחרים(; חיילים; 
ועוד / 28 ליטוגרפיות / 14X21 ס"מ עד 35X47 ס"מ / כולן, למעט 

אחת, חתומות בעפרון / שש ממוספרות )מתוך 30(

פתיחה: $600

420. Hermann Struck (1876-1944)

Figures: from the portfolio "sketches from Russia, 
Jews of the East"; Rabbis (portraits of Rabbi Hirsch, 
Azriel Hildesheimer and others); soldiers; and more / 
28 lithographs / 14X21 cm – 35X47 cm / All, except for 
one, signed in pencil / Six are numbered (out of 30)

Opening price: $600

420421422
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424. הרמן שטרוק )1876-1944(

דמויות ונופים / עשרה תחריטים / 3.5X5 עד 7.5X10 ס"מ בקירוב 
/ חתומים / שניים ממוספרים מתוך 50; שניים ממוספרים מתוך 

60; שלושה ממוספרים מתוך 22

פתיחה: $300

424. Hermann Struck (1876-1944)

Figures and landscapes / 10 engravings / Approx. 
3.5X5 – 7.5X10 cm / Signed / Two numbered out of 50; 
two numbered out of 60; three numbered out of 22

Opening price: $300

423. הרמן שטרוק )1876-1944(

עשרה תחריטים – דיוקנאות אישים:
לואי  לינקולן,  אברהם  אלישר,  שאול  יעקב  הרב  דיוקנאות   .1-9
ראובן  תחריטים(,  )שני  רוטנברג  פנחס  היינה,  היינריך  מרשל, 
 20X27 8 ס"מ עדX10 / בריינין, הרמן כהן, ועוד / תשעה תחריטים
ס"מ / חתומים בעפרון / שישה ממוספרים )מתוך מהדורות של 

25, 50 ו-100( / שניים מתוארכים בלוח )1903, 1905(
10. דיוקן מקס עמנואל מנדלשטם / תחריט על בד / 7.5X10 ס"מ 

בקירוב / חתום ומתוארך בלוח )1906/8?( / חתום

פתיחה: $300

423. Hermann Struck (1876-1944)

Ten engravings – portraits:
1-9. Portraits of Rabbi Ya'akov Shaul Eliashar, 
Abraham Lincoln, Louis Marshal, Heinrich Heine, 
Pinchas Rotenberg (two engravings), Reuven Breinin, 
Hermann Cohen, and more / Nine engravings / 8X10 
cm – 20X27 cm / Signed in pencil / Six numbered (out 
of 25, 50, and 100) / Two dated in the plate (1903,1905)
10. Portrait of Max Emanuel Mandelstam / Engraving 
on fabric / Approx. 7.5X10 cm / Signed and dated in 
the plate (1906/8?) / Signed

Opening price: $300
423

424
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427. הרמן שטרוק )1876-1944(

שישה תחריטים – נופים ואתרים בארץ ישראל:
proof :21 ס"מ / חתום בעפרון / מסומןX15 / 1. קבר רחל

תחריטים  שני   / המכפלה(  )מערת  בחברון  האבות  קברי   .2-3
 / בעפרון  חתומים   / בקירוב  ס"מ   13X17 ס"מ,   13.5X18.5  /

מתוארים בלוח )"חברון"(
4. טבריה / 14.5X12 ס"מ / חתום, מתואר וממוספר )19/30( בעפרון

5. ראשון לציון / 17X15 ס"מ בקירוב / חתום, מתואר וממוספר 
)19/30( בעפרון

6. יפו / 19X14 ס"מ / חתום, מתואר וממוספר )19/30( בעפרון

פתיחה: $300

427. Hermann Struck (1876-1944)

Six engravings – landscapes and sites in Eretz Israel:
1. Rachel's Tomb / 21X15 cm / Signed in pencil / 
Marked: proof
2-3. Graves of Patriarchs in Hebron (Cave of Machpela) 
/ Two engravings / Approx. 13.5X18.5 cm, 13X17 cm / 
Signed in pencil / Titled in the plate ("Hebron")
4. Tiberias / 14.5X12 cm / Signed, titled and numbered 
(19/30) in pencil
5. Rishon Lezion / Approx. 17X15 cm / Signed, titled 
and numbered (19/30) in pencil
6. Jaffa / 19X14 cm / Signed, titled and numbered 
(19/30) in pencil

Opening price: $300

426. הרמן שטרוק )1876-1944(

 24.5X19.5 / 1. מסגד עומר, ירושלים / ]1923 בקירוב[ / תחריט
ממוספר:   / בעפרון  ומתואר  חתום  בלוח;  חתום   / בקירוב  ס"מ 

32/50
2. מבט על ירושלים / תחריט / 23.5X17.5 ס"מ בקירוב / חתום 

בעפרון

פתיחה: $400

426. Hermann Struck (1876-1944)

1. Omar Mosque, Jerusalem / [ca. 1923] / Engraving / 
Approx. 24.5X19.5 cm / Signed in the plate; dated and 
titled in pencil / Numbered 32/50
2. View of Jerusalem / Engraving / Approx. 23.5X17.5 
cm / Signed in pencil

Opening price: $400

425. הרמן שטרוק )1876-1944(

עד  ס"מ   18X13  / וליטוגרפיה  תחריטים  חמישה   / ירושלים 
24X19 ס"מ בקירוב / חתומים כולם בעפרון / ארבעה תחריטים 

ממוספרים מתוך 50; הליטוגרפיה ממוספרת, 8/30

פתיחה: $500

425. Hermann Struck (1876-1944)

Jerusalem / Five engravings and a lithograph / 
Approx. 18X13 cm – 24X19 cm / All signed in pencil 
/ Four engravings numbered out of 50; lithograph 
numbered 8/30

Opening price: $500

425426427
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430. הרמן שטרוק )1876-1944(

נופים עם דקלים / שמונה תחריטים / 12X6 ס"מ עד 27X19 ס"מ 
בקירוב / חתומים בעפרון / שישה ממוספרים מתוך 50

פתיחה: $300

430. Hermann Struck (1876-1944)

Landscapes with Palm Trees / Eight engravings / 
Approx. 12X6 – 27X19 cm / Signed in pencil / Six 
numbered out of 50

Opening price: $300

429. הרמן שטרוק )1876-1944(

ארבעה תחריטים ושתי ליטוגרפיות – נופי העיר חיפה:
1-4. חיפה / ארבעה תחריטים / 17X12 ס"מ עד 21X14.5 ס"מ / 

חתומים בעפרון וממוספרים )שלושה מתוך 50, אחד מתוך 25(
 / בקירוב  ס"מ   25X20 דפים   / ליטוגרפיות  שתי   / חיפה   .5-6

חתומות וממוספרות מתוך 30

פתיחה: $300

429. Hermann Struck (1876-1944)

Four engravings and two lithographs – View of Haifa:
1-4. Haifa / Four engravings / 17X12 cm – 21X14.5 cm 
/ Signed in pencil and numbered (three out of 50, one 
out of 25)
5-6. Haifa / Two lithographs / Leaves approx. 25X20 cm 
/ Signed and numbered out of 30

Opening price: $300

428. הרמן שטרוק )1876-1944(

נופים ואתרים )חיפה, ירושלים, כנרת, ועוד( / עשר ליטוגרפיות 
חמש   / בעפרון  כולן  חתומות   / ס"מ   28X22 עד  ס"מ   23X15  /

ממוספרות מתוך 30; אחת מממוספרת מתוך 45

פתיחה: $300

428. Hermann Struck (1876-1944)

Landscapes and sites (Haifa, Jerusalem, Kineret, and 
more) / Ten lithographs / 23X15 cm – 28X22 cm / 
All signed in pencil / Five numbered out of 30; one 
numbered out of 45

Opening price: $300

428

429430
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432. Hermann Struck (1876-1944)

1-15. European landscapes / 14 engravings and a 
lithograph / Approx. 4X2.5 cm – 19X13.5 cm / Signed 
in pencil / Six numbered (out of 22 and 30)
16-18. Landscapes / [1921?] / Three pencil drawings on 
paper / Approx. 16X10 cm

Opening price: $500

432. הרמן שטרוק )1876-1944(

1-15. נופים אירופאיים / 14 תחריטים וליטוגרפיה / 4X2.5 ס"מ 
עד 19X13.5 ס"מ בקירוב / חתומים בעפרון / שישה ממוספרים 

)מתוך 22 ומתוך 30(
 16X10 / 16-18. נופים / ]1921?[ / שלושה רישומי עפרון על נייר

ס"מ בקירוב

פתיחה: $500 

431. הרמן שטרוק )1876-1944(

קבר  גתה,  של  הקיץ  בית  )איטליה,  באירופה  ואתרים  נופים 
היינה, ועוד( / תשעה תחריטים / 20X15 ס"מ בממוצע / חתומים 
/ שלושה מתוארכים )1902, 1905(; ארבעה ממוספרים  בעפרון 

מתוך 150; שניים ממוספרים מתוך 22

פתיחה: $400

431. Hermann Struck (1876-1944)

Landscapes and sites in Europe (Italy, Goethe's 
summer house, Goethe's grave, and more) / Nine 
engravings / Average: 20X15 cm / Signed in pencil / 
Three dated (1902, 1905); four numbered out of 150; 
two numbered out of 22

Opening price: $400

431

432a432b
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 / 434. הרמן שטרוק – תעודה על רישום ב"ספר הזהב" 
תצלום / ליטוגרפיה / קטלוג תערוכה

 Collegiate ה-  מטעם  שטרוק  להרמן  ניתנה  אשר  תעודה   .1
Zionist League ]אגודה ציונית של האוניברסיטאות בניו-יורק[. 

ניו-יורק, 1912. אנגלית. 
ניתנה בעקבות רישום שמו של שטרוק בספר הזהב של הקק"ל 
הראשון  ביקורו  ולציון  פועלו  על  הערכה  לאות  האגודה,  בידי 

בארה"ב. כתובה בכתב-יד. ]1[ דף )מקופל(, 24 ס"מ. 
2. תצלום של הרמן שטרוק. 6.5X8.5 ס"מ בקירוב. חותמת "פוטו 

ברנר, חיפה".
תש"ד  תל-אביב,  מוזיאון  זכרון,  תערוכת  שטרוק,  "הרמן   .3
יצירותיו  רשימת   – ואנגלית  בעברית  תערוכה  קטלוג   .")1944(
של שטרוק, בליווי תצלומים והקדמה מאת ד"ר קרל שווארץ. 17 

ס"מ.
וממוספרת,  חתומה  ליטוגרפיה,  עצמי.  דיוקן  שטרוק,  הרמן   .4

30/40. ]1[ דף, 14 ס"מ.
מצב משתנה. 

פתיחה: $250

434. Hermann Struck – Certificate for Inscription 
in the "Golden Book" / Photograph / Lithograph 
/ Exhibition Catalogue

1. Certificate granted to Hermann Struck on behalf 
of Collegiate Zionist League [Zionist association of 
universities in New-York]. New-York, 1912. English.
Granted on the occasion of the inscription of Struck's 
name in JNF Golden Book by the association, in 
order to commemorate his first visit to the USA and 
in appreciation of his activities. Handwritten. [1] leaf 
(folded), 24 cm.
2. Photograph of Hermann Struck. Approx. 6.5X8.5 cm. 
Stamped "Photo Brenner, Haifa".
3. "Herman Struck, Memorial Exhibition", Tel-Aviv 
Museum, 1944. Exhibition catalogue in Hebrew and 
English – List of Struck's works, with photographs and 
an introduction by Karl Scwartz. 17 cm.
4. Hermann Struck, self portrait. Lithograph, signed 
and numbered, 30/40. [1] leaf, 14 cm.
Condition varies.

Opening price: $250

433. הרמן שטרוק )1876-1944(

 / ובראונלגה  שירקה  נופי   ,]Aus Schierke und Braunlage[
 20X14 עד  ס"מ   4X2.5  / 17 תחריטי מחט יבשה  פורטפוליו ובו 
ס"מ בקירוב / חתומים בעפרון; מתוארכים בלוח )1912( / ללא 

הדפים הנלווים לפורטפוליו )דף שער, קולופון וכו'(

פתיחה: $400

433. Hermann Struck (1876-1944)

[Aus Schierke und Braunlage], views of Schierke and 
Braunlage / Portfolio with 17 dry point engravings 
/ Approx. 4X2.5 cm to 20X14 cm / Signed in pencil; 
dated in the plate (1912) / Without the leaves which 
accompany the portfolio (title page, colophon, etc)

Opening price: $400

433

434
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436. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

/ חתום  בקירוב  5X6 ס"מ   / / תחריט   1907  / 1. סבו של האמן 
ומתוארך בלוח / חתום ומתוארך בעפרון

חתום   / בקירוב  ס"מ   5X6  / תחריט   /  1907  / יהודי  ראש   .2
ומתוארך בלוח, עם הכיתוב Peisern / חתום ומתוארך בעפרון

ספרות: "יעקב שטיינהרט, תחריטים והדפסי-אבן", זיוה עמישי-
מייזלש. הוצאת "דביר", 1981. פריטים מס' 10 ו-17. 

פתיחה: $250

436. Jacob Steinhardt (1887-1968)

1. The Artist's Grandfather / 1907 / Engraving / Approx. 
5X6 cm / Signed and dated in the plate / Signed and 
dated in pencil
2. Head of a Jew / 1907 / Engraving / Approx. 5X6 cm 
/ Signed and dated in the plate, inscribed: Peisern / 
Signed and dated in pencil
Literature: "Jacob Steinhardt, Engravings and 
Lithographs", Ziva Amishai-Maisels, 1981. Items no. 
10 and 17.

Opening price: $250

435. Jacob Steinhardt – Eight Woodcuts – Stages 
in the Printing Process / Autograph Letters by 
Steinhardt

1-8. Eight woodcuts – various stages in the 
preparation of an illustration for the book "Kabalah" 
by G. Patai. [ca. 1935]. All of the woodcuts are signed 
by Steinhardt. The first seven are numbered 1-7. The 
eighth woodcut, the final one, is signed in Hebrew 
and in English. Kolb, 170.
9-11. Three handwritten letters by Steinhardt, to Mr. 
Vogelsohn [Menachem Vogelsohn], 1943. German. 
The letters concern an exhibition of Steinhardt's 
works. One letter is written on the reverse of a 
woodcut created by Steinhardt; two small woodcuts 
appear on the upper part of the two other letters. 
Lot of 11 items. Size and condition vary.

Opening price: $400

שלבים   – עץ  חיתוכי  שמונה   – שטיינהרט  יעקב   .435
בתהליך ההדפס / מכתבים בכתב-ידו

לספר  איור  בהכנת  שונים  שלבים   – עץ  חיתוכי  שמונה   .1-8
"קבלה" מאת ג. פטאי )Patai(. ]1935 בקירוב[. חיתוכי העץ כולם 
חתומים בידי שטיינהרט. השבעה הראשונים ממוספרים מ-1 עד 
7. חיתוך העץ השמיני, הסופי, חתום בעברית ובאנגלית. קולב, 

 .170
9-11. שלושה מכתבים בכתב-ידו של שטיינהרט, אל מר פוגלסון 
היתר,  בין  עוסקים,  המכתבים  גרמנית.   .1943 פוגלסון[,  ]מנחם 
בתערוכה מיצירותיו של שטיינהרט. אחד המכתבים נכתב בצדו 
השני של חיתוך עץ מעשה ידי שטיינהרט; שני חיתוכי עץ קטנים 

מופיעים בראש שני המכתבים האחרים.
סה"כ 11 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

435a435b

436
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439. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

]מוטיבים   Jüdische Motive, Sechs Originalholzschnitte
 Verlag fur הוצאת   / מקוריים[  עץ  חיתוכי  ששה  יהודיים, 
 /  1920 ברלין,   .judische Kunst und Kultur, Fritz Gurlitt
פורטפוליו המכיל ששה חיתוכי עץ בנושאים יהודיים )ערב שבת, 
תשעה באב, ועוד( / 27X25 ס"מ – 24X34 ס"מ בקירוב / חתומים 

בעפרון
קולב 33-38.

פתיחה: $1500

439. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Jüdische Motive, Sechs Originalholzschnitte [Jewish 
motifs, six original woodcuts] / Berlin: Verlag fur 
Jüdische Kunst und Kultur, Fritz Gurlitt, 1920 / 
Portfolio containing six woodcuts depicting Jewish 
subjects (Friday night, Tisha BeAv, and more) / Approx. 
27X25 cm – 24X34 cm / Signed in pencil
Kolb 33-38.

Opening price: $1500

438. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

1. איור )אם עם ילדה בבית( / ]1922[ / חיתוך עץ / 12X16 ס"מ / 
חתום בעפרון בעברית / קולב 66

ומתוארך  / חתום  / 11X15 ס"מ  / חיתוך עץ   1960 / 2. בעיירה 
בעפרון / אינו מופיע בקולב

פתיחה: $250

438. Jacob Steinhardt (1887-1968)

1. Illustration (Mother with Girl at Home) / [1922] / 
Woodcut / 12X16 cm / Signed in pencil, in Hebrew / 
Kolb 66
2. In Town / 1960 / Woodcut / 11X15 cm / Signed and 
dated in pencil / Not listed in Kolb

Opening price: $250

437. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

חתום   / ס"מ   11.5X9  / תחריט   / בקירוב[   1923[  / דייגים  זוג 
ומתואר

פתיחה: $250

437. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Two Fishermen / [ca.1923] / Engraving / 11.5X9 cm / 
Signed and titled

Opening price: $250

437

438439
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442. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

חמישה חיתוכי עץ צבעוניים )יונה והלוויתן, הדלקת נרות, ועוד( 
/ 24X35 ס"מ בממוצע / חתומים / חלקם אינם מופיעים בקולב

פתיחה: $400

442. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Five woodcuts in color (Jonah and the Whale, Candle 
lighting, and more) / Average size: 24X35 cm / Signed 
/ Some not listed in Kolb

Opening price: $400

441. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

משה ולוחות הברית / ]1955[ / חיתוך עץ / 36X49.5 ס"מ / חתום
קולב 397.

פתיחה: $250

441. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Moses and the Tablets of the Law / [1955] / Woodcut / 
36X49.5 cm / Signed
Kolb 397.

Opening price: $250

440. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

ברכת הלבנה / ]1919[ / חיתוך עץ / 25X27.5 ס"מ בקירוב / חתום
קולב 36.

פתיחה: $300

440. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Prayer at change of the moon / [1919] / Woodcut / ca. 
25X27.5 cm / Signed
Kolb 36.

Opening price: $300

440441

442
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445. יוסף בודקו )1888-1940(

 36X40 / יהודי לומד )בית-המדרש בפלונסק( / 1921 / חיתוך עץ
ס"מ / חתום ומתוארך בעפרון / הקדשה בדפוס )בלוח(: "מקדש 

לאבי היקר תרפ"ב"

פתיחה: $300

445. Joseph Budko (1888-1940)

Jewish Scholar (Beit Midrash in Plonsk) / 1921 / 
Woodcut / 36X40 cm / Signed and dated in pencil / 
Dedication in the plate: "dedicated to my dear father 
1921" (Hebrew)

Opening price: $300

444. יוסף בודקו )1888-1940(

מתפללים / שנות ה-20 / חיתוך עץ, מוצמד לקרטון עם פספרטו 
/ 40X36 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $300

444. Joseph Budko (1888-1940)

Prayer / 1920s / Woodcut, attached to cardboard with 
passé-par tout / 40X36 cm / Signed and dated

Opening price: $300

443. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

מתוארך  חתום,   / ס"מ   40.5X32  / עץ  חיתוך   /  1943  / ִרים  ָהִעְוּ
וממוספר 8/30

קולב 232.

פתיחה: $250

443. Jacob Steinhardt (1887-1968)

The Blind / 1943 / Woodcut / 40.5X32 cm / Signed, 
dated and numbered 8/30
Kolb 232.

Opening price: $250

443

444445
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447. יעקב פינס )1917-2005(

ס"מ   46X34  / עץ  חיתוך   /  1947  / )מזכרת משה(  העץ העתיק 
בקירוב )ממוסגר( / חתום ומתוארך

פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. פריט מס' 45.

פתיחה: $250

447. Jacob Pins (1917-2005)

The Old Tree (Mazckereth Moshe) / 1947 / Woodcut / 
Approx. 46X34 cm (framed) / Signed and dated
Literature: "Pins: Woodcuts, 1942-1985", Meira Perry-
Lehmann. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Item 
no. 45.

Opening price: $250

446. Jacob Pins (1917-2005)

Four woodcuts:
1. Jerusalem Neighborhood / 1950 / Woodcut / 31X25 
cm / Signed and dated 
2. The Wood Gatherer / 1950 / Woodcut (on red paper) 
/ 18X23.5 cm / Signed and dated
3. Safed (a greeting card) / 1956 / Woodcut in color / 
Approx. 11X20.5 cm / Signed and dated
4. Skyline of Jerusalem / 1974 / Woodcut in color / 
18.5X29.5 cm / Signed and dated
Literature: "Pins: Woodcuts, 1942-1985", Meira Perry-
Lehmann. The Israel Museum, Jerusalem, 1985. Items 
no. 59, 60, 123, 254.

Opening price: $500

446. יעקב פינס )1917-2005(

ארבעה חיתוכי עץ: 
/ חתום  31X25 ס"מ   / עץ  חיתוך   /  1950  / בירושלים  1. שכונה 

ומתוארך
 18X23.5 / )2. מקושש העצים / 1950 / חיתוך עץ )על נייר אדום

ס"מ / חתום ומתוארך
3. צפת )כרטיס ברכה( / 1956 / חיתוך עץ צבעוני / 11X20.5 ס"מ 

בקירוב / חתום ומתוארך
 18.5X29.5 / 4. קו הרקיע של ירושלים / 1974 / חיתוך עץ צבעוני

ס"מ / חתום ומתוארך
פרי-להמן.  מאירה   ,"1942-1985 חיתוכי-עץ,  "פינס:  ספרות: 
הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1985. פריטים מס' 59, 60, 123, 

.254
פתיחה: $500

446447
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450. מירון סימה )1902-1999(

הכלה / 1970 / חיתוך עץ צבעוני / 45X59 ס"מ בקירוב )ממוסגר( 
A. P . חתום, מתוארך, מתואר ומסומן /

עפרת.  גדעון  מאת  סימה",  מירון  בחשכה,  "לראות  ספרות: 
הוצאת ש. זק ועמותת מירון סימה, ירושלים, 2003. עמ' 182.

פתיחה: $400

450. Miron Sima (1902-1999)

The Bride / 1970 / Woodcut in color / Approx. 45X59 
cm (framed) / Signed, dated, titled and marked A.P.
Literature: "To See in the Dark, Miron Sima", by 
Gideon Ofrat. Jerusalem, 2003. p. 182.

Opening price: $400

449. יעקב פינס )1917-2005(

אגאבה / 1944 / תחריט / 39X47.5 ס"מ בקירוב / חתום, מתוארך 
וממוספר 12/25

פתיחה: $300

449. Jacob Pins (1917-2005)

Agave / 1944 / Engraving / Approx. 39X47.5 cm / 
Signed, dated and numbered 12/25

Opening price: $300

448. יעקב פינס )1917-2005(

חיתוכי-עץ לסיפורו של היינריך פון קלייסט / 1952 / פורטפוליו 
עם 12 חיתוכי עץ )עשרה דפים( / הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים 
חתומים  עותקים   25 בת  מהדורה  מתוך   14 מספר  עותק   /
 / בקירוב  ס"מ   17X22  – ס"מ   7X5  / פינס  בידי  וממוספרים 

חתומים ומתוארכים 

פתיחה: $500

448. Jacob Pins (1917-2005)

Woodcuts for a story by Heinrich von Kleist / 1952 
/ Portfolio containing 12 woodcuts (ten leaves) / 
Jerusalem: Tarshish / Copy no. 14 from an edition of 
25 copies signed and numbered by Pins / Approx. 7X5 
cm – 17X22 cm / Signed and dated

Opening price: $500

448449450
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452. אנה טיכו )1894-1980(

 15X21 ,6 ס"מX9 :נופים / שני תחריטים וליטוגרפיה / התחריטים
התחריטים  אחד   / חתומים   / ס"מ   53X45 הליטוגרפיה:  ס"מ; 

ממוספר 28/50; הליטוגרפיה ממוספרת 45/75

פתיחה: $300

452. Anna Ticho (1894-1980)

Landscapes / Two engravings and a lithograph / 
Engravings: 6X9 cm, 15X21 cm; lithograph: 53X45 cm 
/ Signed / One engraving numbered 28/50; lithograph 
numbered 45/74

Opening price: $300

451. הרברט גוסטב שמאלץ )1856-1935(

 24X34 / חברון )המדרגות למערת המכפלה( / 1890 / שמן על עץ
ס"מ בקירוב / חתום, מתואר ומתוארך

סגנונו האמנותי המגוון של הרברט גוסטב שמאלץ )יליד אנגליה, 
נופים  ותנ"כיים,  ספרותיים  היסטוריים,  נושאים  כלל   )1856
)אשר  זה  ביקור  ישראל.  בארץ  ביקר   1890 בשנת  ודיוקנאות. 
הקריירה  משיאי  לאחד  נחשב  שלפנינו(,  הציור  צויר  במהלכו 
האמנותית של שמאלץ. בעקבותיו יצר סדרה של ציורים בנושאים 
 The ,תנ"כיים ובהם את אחד מציוריו הידועים והחשובים ביותר

.Return from Calvary
 Trevor מאת   ,The Art of Herbert Schmalz ספרות: 
Blakemore. לונדון, 1911 )מצורף(. מצולם בלוח שמול עמ' 70. 

 Miss Horne, Hambeldon,( מקור: אוסף הגב' הורן, המפשייר
 Neville Orgel, Old דרך   1973 בשנת  נרכש   ;)Hampshire

Masters Paintings, לונדון. 

פתיחה: $1500

451. Herbert Gustave Schmalz (1856-1935)

Hebron (steps to Cave of Patriarchs) / 1890 / Oil on 
panel / Approx. 24X34 cm / Signed, titled and dated
The artistic style of Gustave Schmalz (b. England, 
1856) was wide, embracing historical, literary and 
biblical subjects, landscapes and portraits. Schmalz 
Visited Eretz Israel in 1890. This visit, (during which he 
painted the work presented here), was considered as 
one of the peaks of his artistic career. Following this 
visit he created a series of paintings on biblical topics 
including one of his best known paintings, The Return 
from Calvary. 
Literature: The Art of Herbert Schmalz, by Trevor 
Blakemore. London, 1911 (enclosed). Photographed 
on the plate facing page 70.
Provenance: Collection of Miss. Horn, Hambeldon, 
Hampshire; acquired in 1973 through Neville Orgel, 
Old Masters Paintings, London.

Opening price: $1500

451452
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454. Jacob Eisenberg (1897-1966)

Two engravings: 
1. Jerusalem / Engraving / Approx. 24.5X14 cm / Signed 
in the plate and signed in pencil
2. Three Jews / Engraving in color / 21X11.5 cm / 
Signed in pencil

Opening price: $250

454. יעקב איזנברג )1897-1966(

שני תחריטים:
1. ירושלים / תחריט / 24.5X14 ס"מ בקירוב / חתום בלוח וחתום 

בעפרון
2. שלושה יהודים / תחריט צבעוני / 21X11.5 ס"מ / חתום בעפרון

פתיחה: $250

453. אנה טיכו )1894-1980(

ס"מ   50X70  – ס"מ   33.5X47 דפים   / ליטוגרפיות  שש   / נופים 
בקירוב / חתומות בעפרון; שתיים ממוספרות מתוך 75; שתיים 

.A. P ממוספרות מתוך 100; אחת מסומנת

פתיחה: $300

453. Anna Ticho (1894-1980)

Landscapes / Six lithographs / Leaves Approx. 33.5X47 
cm – 50X70 cm / Signed in pencil; two numbered from 
editions of 75; two numbered from editions of 100; 
one marked A.P.

Opening price: $300

453

454
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456. לאה גרונדיג )1906-1977(

1. ילדה / 1937 / רישום דיו על נייר / דף 25X25 ס"מ בקירוב / מתוארך וחתום בשם נעוריה: 
לנגר

2. ילד / 1941 / רישום דיו על נייר / דף 22X28.5 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $400

456. Lea Grundig (1906-1977)

1. Girl / 1937 / Ink drawing on paper / Leaf approx. 25X25 cm / Dated and 
signed in maiden name: Langer
2. Boy / 1941 / Ink drawing on paper / Leaf 22X28.5 cm / Signed and dated

Opening price: $400

455. לאה גולדברג )1911-1970(

1. נוף / 1966 / צבע מים על נייר / 26X38 ס"מ בקירוב / חתום ומתוארך
2. דמויות בנוף עירוני / שנות ה-60 / עט וצבע מים על נייר / חתום ומתוארך 

שתי העבודות נושאות בגב אישור מאת נח אופיר, שכנּה של גולדברג.

פתיחה: $300

455. Leah Goldberg (1911-1970)

1. Landscape / 1966 / Watercolor on paper / Approx. 26X38 cm / Signed and dated
2. Figures in an urban landscape / 1960s / Pen and watercolor on paper / Signed and 
dated
Both works are authenticated on the reverse by Noah Ofir, Goldberg’s neighbor

Opening price: $300

455

456
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458. אנה ריכטר מאי )1865-1955(

דמויות בירושלים / צבע מים על נייר / 15X11.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $400

458. Anna Rychter-May (1865-1955)

Figures in Jerusalem / Watercolor on paper / 15X11.5 cm / Signed

Opening price: $400

457. נחום גוטמן )1898-1980(

הרי צפת / צבע מים על נייר / 46X32.5 ס"מ בקירוב / חתום

פתיחה: $1500

457. Nachum Gutman (1898-1980)

Safed Mountains / Watercolor on paper / Approx. 46X32.5 cm / Signed

Opening price: $1500

457

458
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460. שמואל שלזינגר )1896-1986(

דיוקן ילדה / שמן על קרטון / 43X62 ס"מ בקירוב / חתום

פתיחה: $700

460. Shmuel Schlesinger (1896-1986)

Portrait of a Girl / Oil on cardboard / Approx. 43X62 cm / 
Signed

Opening price: $700 

459. יעקב איזנשר )1896-1980(

אגרטל פרחים / 1947 / גואש על נייר / 45X55 ס"מ בקירוב / חתום ומתוארך

פתיחה: $400

459. Jacob Eisenscher (1896-1980)

Flower Vase / 1947 / Gouache on paper / Approx. 45X55 cm / Signed and 
dated

Opening price: $400

459460



כרזות, "בצלאל", ביבליופיליה וספרי אמנות, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  261

462. ליאו רוט )1914-2002(

דמויות / 1971 / שמן על בד / 29.5X40 ס"מ בקירוב / חתום / חתום ומתוארך בגב )אנגלית(

פתיחה: $400

462. Leo Roth (1914-2002)

Figures / 1971 / Oil on canvas / Approx. 29.5X40 cm. / Signed / Signed and 
dated on the reverse (English)

Opening price: $400

461. לודוויג שוורין )1897-1983(

על חוף הים / 1970 / אקריליק על בד / 60X49 ס"מ / חתום ומתוארך

פתיחה: $400

461. Ludwig Schwerin (1897-1983)

On the Beach / 1970 / Acrylic on canvas / 60X49 cm / Signed and dated

Opening price: $400

461

462
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463. מיכאל קובנר )נ. 1948(

שני ברושים / 2000 / שמן על בד / 38.5X48.5 ס"מ בקירוב
מקור: העבודה מופיעה על עטיפת הספר "התגנבות יחידים", מאת יהושע קנז 
)הוצאת "עם עובד", 2006(. מצורף אישור מקוריות מאת אחיינו של יהושע קנז. 
ספרות: מיכאל קובנר 1975-2001. המוזיאון לאמנות ישראלית, רמת-גן, 2002. 

עמ' 143 )מצולם(.

פתיחה: $1000

463. Michael Kovner (b. 1948)

Two Cypresses / 2000 / Oil on canvas / 38.5X48.5 cm
Provenance: work appears on the cover of the book "Hitganvut 
Yechidim" by Yehoshua Kenaz ("Am Oved" publishing, 2006). 
Enclosed is a certificate of authenticity by Yehoshua Kenaz's 
nephew. 
Literature: Michael Kovner 1975-2001. The Museum of Israeli Art, 
Ramat Gan, 2002. p. 143 (photographed).

Opening price: $1000

463
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465. ג'וליאן לוי )1900-1982(

דיוקן אברהם וולקוביץ / שמן על בד / 30X50 ס"מ בקירוב / חתום

פתיחה: $250

465. Julian E. Levi (1900-1982)

Portrait of Abraham Walkowitz / Oil on canvas / 
Approx. 30X50 cm / Signed

Opening price: $250

464. אברהם וולקוביץ )1878-1965(

דמויות ביער / צבע מים ודיו על נייר / 17.5X13 ס"מ / חתום

פתיחה: $400

464. Abraham Walkowitz (1878-1965)

Figures in a Forest / Watercolor and ink on paper / 17.5X13 cm / Signed

Opening price: $400

464

465
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467. ראובן רובין )1893-1974(

 / The Prophets / 12 ליטוגרפיות מקוריות / 1973   / הנביאים 
 Transworld 66 ס"מ / חתומות וממוספרות 56/200 / הוצאתX50
Art, שוויץ-ארה"ב-צרפת, לכבוד 25 שנים למדינת ישראל ו-80 

שנים להולדת האמן / עם הקדמה מאת ד"ר חיים גמזו

פתיחה: $1000 

467. Reuven Rubin (1893-1974)

The Prophets / 12 Original Lithographs / 1973 / 66X50 
cm / Signed and numbered 56/200 / Transworld Art 
publishing, Switzerland-USA-France, in honor of the 
25th anniversary of the State of Israel and the artist's 
80th birthday / introduction by Dr. Haim Gamzo

Opening price: $1000

466. Béla Kádár (1877-1956)

Composition (a tiger and a figure) / Watercolor 
on paper / 34X24.5 cm / Signed

Opening price: $2500

466. בלה קאדר )1877-1956(

קומפוזיציה )נמר ומניפת דמות( / צבע מים על נייר / 
34X24.5 ס"מ / חתום

פתיחה: $2500

466467
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469. מנשה קדישמן )1932-2015(

 69X49 / )מחווה לח. נ. ביאליק / טכניקה מעורבת )אקריליק ולוחית יצוקה על בד מוצמד לדיקט
ס"מ בקירוב / חתום / חתום בגב

פתיחה: $3000

469. Menashe Kadishman (1932-2015)

Homage to H.N. Bialik / Mixed media (acrylic and a cast plaque on canvas attached 
to plywood) / Approx. 69X49 cm / Signed / Signed on the reverse

Opening price: $3000

468. מנשה קדישמן )1932-2015(

צייר לי כבשה )מחווה לנסיך הקטן( / אקריליק על בד / 94X64 ס"מ בקירוב / חתום / חתום בגב

פתיחה: $3000

468. Menashe Kadishman (1932-2015)

Draw me a Sheep (homage to the Little Prince) / Acrylic on canvas / Approx. 94X64 
cm / Signed / Signed on the reverse

Opening price: $3000

468469
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472. ארכיון מסמכים וקטלוגים – גלריה "מקרא סטודיו"

תערוכות  של  וקטלוגים  הזמנות  מסמכים,  של  גדול  ארכיון 
שהתקיימו ב"מקרא סטודיו" בתל-אביב וב"גלריה יפו העתיקה", 

שנות ה-40 עד שנות ה-80. 
האוסף כולל עשרות מסמכים אישיים של הבעלים, יוחנן סמואל 
ומתקופת  לארץ  עלייתו  מלפני  מעניינים  מסמכים  )ביניהם 
מלחמת העצמאות(, ולצדם מאות הזמנות לתערוכות וקטלוגים, 
משנות ה-60 עד שנות ה-80, של "גלריה יפו העתיקה" )המשכה 
של "מקרא סטודיו"( ביניהם קטלוגים של האמנים הבאים )עם 
יוחנן  סמואל,  חוה  ברגר,  ג'ניה  מחירים(:  ורשימות  תצלומים 
סימון, שמואל כץ, יעקב פינס, יהושע גרובסרד, עובדיה אלקרא, 
אהרון כהנא ולצדם אמנים שלא זכו לפרסום רב וזו היתה הגלריה 

היחידה שהציגה אותם. 
של  הבעלים  רוזנפלד,  אליעזר  סיפר  סטודיו"  "מקרא  גלריה  על 
"גלריה רוזנפלד": "באתי לתל אביב וחיפשתי כמובן חנויות של 
תמונות ומסגרות. נודע לי על גלריה בשם 'מקרא סטודיו', ברחוב 
ילידת  סמואל,  אירם  את  ופגשתי  עליתי  ב'...  קומה   56 אלנבי 
האל"ף- את  למדתי  אירם  אצל  העסק...  את  שניהלה  גרמניה 
הספר'  'בית  היה  סטודיו'  'מקרא  המקומית.  האמנות  של  בי"ת 
וייל, את  של האמנים העולים מאירופה. כאן פגשתי את שרגא 
שמואליק כ"ץ, מולה בן-חיים, את הולמן, שטרייכמן וכו'. אירם 
]...[. מדי שבוע בשבוע נסעתי מקיבוץ  הסבירה לנו על הציורים 
לקבלת  לי  הספיק  וזה  סטודיו'  ל'מקרא  אביב  לתל  בית-אלפא 
)מתוך:  האמנות"  בתחומי  בארץ  המתרחש  כל  אודות  מידע 
"כשבפיננסים הייתה קולטורה: ראשית המסחר באמנות בא"י" 
גודל  עפרת"(.  גדעון  של  "המחסן  באתר  עפרת,  גדעון  מאת 

משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $500

471. מנשה קדישמן )1932-2015(

ראש כבש / יציקת ברונזה / 27X28 ס"מ בקירוב

פתיחה: $1500

471. Menashe Kadishman (1932-2015)

Head of a Sheep / Bronze cast / Approx. 27X28 cm

Opening price: $1500

470. מנשה קדישמן )1932-2015(

ללא כותרת / פסל ברזל / גובה: 34 ס"מ; רוחב מקסימלי: 22 ס"מ

פתיחה: $1500

470. Menashe Kadishman (1932-2015)

Untitled / Iron sculpture / Height 34 cm; max. width: 
22 cm

Opening price: $1500

470

471



כרזות, "בצלאל", ביבליופיליה וספרי אמנות, אמנות ישראלית ובינלאומית     |  267

472. Archive of Documents and Catalogues – 
"Mikra Studio" Gallery

Extensive archive of documents, invitations and 
catalogues of exhibitions that were exhibited in 
"Mikra Studio" Gallery in Tel-Aviv and in "Old Jaffa 
Gallery". 1940s-1980s.
The collection includes tens of personal documents of 
the owner, Yochanan Samuel (among them interesting 
documents from the period prior to his immigration 
to Israel and from the Independence War period), 
alongside with hundreds of invitations to exhibitions, 
and catalogues, from the 1960s-1980s, of "Old Jaffa 
Gallery" (continuation of "Mikra Gallery") including 
catalogues of the following artists (with photographs 
and price lists): Genia Berger, Hava Samuel, Yochanan 
Simon, Shmuel Katz, Jacob Pins, Yehoshua Grosbard, 
Ovadia Elkara, Aharon Kahana as well as artists who 
did not gain much fame and this was the only gallery 
that exhibited their works. Eliezer Rosenfeld, owner 
of "Rosenfeld Gallery" told about "Mikra Studio" 
Gallery: "I came to Tel-Aviv and was, of course, 
looking for shops of pictures and frames. I heard 
that a gallery by the name of 'Mikra Studio' was the 
'school' of the artists who emigrated from Europe. 
Here I met Shraga Weil, Shmulik Katz, Mula Ben-
Haim, Holman, Streichman etc. Iram [Iram Samuel, the 
owner] explained to us about the painting[…] Every 
week I went from Kibbutz Beit Alfa to Tel-Aviv to 
'Mikra Studio' and for me this was sufficient to get all 
the information about the art scene in the country". 
(From:""when in finance there was culture: early art 
trading in Eretz Israel" (Hebrew) by Gideon Ofrat, in 
the web site "Hamachsan shel Gideon Ofrat"). Size 
varies. Overall good condition.

Opening price: $500

472
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וילהלם השני בארץ  475. ארבע מדליות – ביקור הקיסר 
ישראל

ארבע מדליות מזכרת מביקור הקיסר וילהלם השני בארץ ישראל 
בשנת 1898. 

שלוש מדליות עשויות כסף ואחת מצופה כסף. 
 Wilhelm II" והכיתוב  סוס  על  רכוב  גרמניה,  קיסר  פנים:   .1
"ביקור  והכיתוב  הקדוש"  "הקבר  גב:   ;"Deutscher Kaiser
בעובי  חריטה  בגרמנית.   "1898 אוקטובר  בירושלים,  הקיסר 

המדליה. קוטר: 33 מ"מ. 
הקיסרית  רעייתו,  ושל  הקיסר  של  דיוקנאותיהם  פנים:   .2
הגואל  כנסיית  איור  גב:  בגרמנית.  וכיתוב  ויקטוריה  אוגוסטה 

וכיתוב בגרמנית. קוטר: 35 מ"מ.
3. פנים: דיוקן הקיסר וכיתוב בגרמנית. גב: איור כנסיית הגואל 

וכיתוב בגרמנית. חריטה בעובי המדליה. קוטר: 34 מ"מ. 
4. פנים: דיוקנאותיהם של הקיסר ושל רעייתו. גב: איור כנסיית 

הגואל וכיתוב בגרמנית. קוטר: 40 מ"מ. 

פתיחה: $500

474. שתי מדליות - הסנהדרין של נפוליאון

שתי מדליות לציון כינוס "סנהדרין גדולה" על ידי נפוליאון בשנת 
.1807

 "Napoleon Emp. Et Roi" פנים: דיוקנו של נפוליאון והכיתוב
הברית.  בלוחות  אוחז  נפוליאון  גב:  ומלך"(.  קיסר   – )"נפוליאון 
הכיתוב:  ותחתיה  הסנהדרין  את  מייצגת  הכורעת  הדמות 
"Grand Sanhedrin" )סנהדרין גדולה( ותאריך. קוטר: 40 מ"מ.

פתיחה: $350

474. Two Medals – Napoleon's Sanhedrin

Two medals commemorating the convention of the 
"Grand Sanhedrin" by Napoleon in 1807.
Obverse: Napoleon's portrait and an inscription: 
"Napoleon Emp. Et Roi" (French: Napoleon – Emperor 
and King). Reverse: Napoleon holding the Tablets of 
the Law. The kneeling figure represents the Sanhedrin 
and below it the inscription "Grand Sanhedrin" (Great 
Sanhedrin) and the date. Diameter: 40 mm.

Opening price: $350 

473. אסימון מתכת עם כיתוב עברי – פוריצק, אוקראינה

]ראשית  אוקראינה,   ,)Poryck( פוריצק  קטן.  מתכת  אסימון 
המאה ה-20, או קודם לכן[. 

בצדו האחד הכיתוב "פאריצק" ]פוריצק[, תחתיו ענף עם עלים 
"פ"  האותיות  השני  בצדו  בנקודות.  מקושטת  מסגרת  ומסביב 
ו"ל" ]אולי – פת לחם?[, במסגרת מקושטת בנקודות ובעיטורים 

בצורות v ו-1X1.5 .y ס"מ. מצב טוב. 
לא ידוע לנו על עותקים נוספים מאסימון זה. 

פתיחה: $400

473. Metal Token with Hebrew Inscription – 
Poryck, Ukraine

Small metal token. Poryck, Ukraine, [early 20th century, 
or earlier]. 
On one side appears an inscription "Paryck" (Hebrew), 
with a branch and leaves below it and a surrounding 
frame adorned with dots. On the reverse – the letters 
 [maybe Pat Lehem (Hebrew: slice of bread)] "פ" "ל"
in a frame decorated with dots and the letters V and 
Y. 1X1.5 cm. Good condition.
No other copies of this token are known.

Opening price: $400

Medals, Numismatics, Objectsמדליות, נומיסמטיקה, חפצים

473

474475a
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המכביה   – מפוארת  רצועת-כסף  עם  מדליה   .476
הראשונה

מדליה לכבוד המכביה הראשונה, תרצ"ב ]1932[. 
פנים: בשוליים – "המכביה הראשונה בארץ ישראל, א'תת' שנים 
לבר-כוכבא, לזכרון", במרכז – האות מ' בצורת מגן דוד, האותיות 
ג' ה' והשנים תתצ"ב ]תחילת מרד בר כוכבא[ תרצ"ב ]שנת קיום 

המכביה הראשונה בארץ ישראל[. 
מלאכת   ,)ribbon( מפוארת  רצועת-כסף  מחוברת  הקולב  אל 
פיליגרן נאה עם סוגר בסופּה. קוטר: 24 מ"מ, אורך הרצועה: 11 

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

476. Medal with a Unique Silver-Ribbon – First 
Maccabiah

Medal minted for the first Maccabiah, 1932.
Obverse: on the rim – "First Maccabiah in Eretz 
Israel, 1800 years to Bar Kochba, for remembrance", 
(Hebrew), in the center – the letter "Mem" in the 
shape of a Star of David, the letters "Gimmel" and 
"Heh" and the years 132 (the Bar Kochba revolt) 
and 1932 (the date of the first Maccabiah). A unique 
silver-filigree ribbon is attached to the loop with a 
clasp at the end.
Diameter: 24 mm, length of ribbon: 11 cm. Good condition.

Opening price: $400

475. Four Medals – Visit of Emperor Wilhelm II 
to Eretz Israel

Four medals commemorating the visit of Emperor 
Wilhelm II to Eretz Israel in 1898. Three silver medals; 
one silver plated.
1. Obverse: the Emperor, riding a horse and the 
inscription "Wilhelm II Deutscher Kaiser"; Reverse: 
Holy Sepulcher and the inscription "Visit of Emperor 
in Jerusalem, October, 1898" in German. Engraving 
on the rim. Diameter: 33 mm.
2. Obverse: Portraits of Emperor and his wife Empress 
Augusta Victoria and an inscription in German. 
Reverse: Church of the Redeemer and inscription in 
German. Diameter: 35 mm.
3. Obverse: Portrait of the emperor and a German 
inscription. Reverse: Church of the Redeemer and 
German inscription. Engraving on the rim. Diameter: 
34 mm.
4. Obverse: Portraits of the Emperor and his wife. 
Reverse: Church of the Redeemer and German 
inscription. Diameter: 40 mm.

Opening price: $500

476

475b



270  |  ספטמבר 2015  

באירופה  יהודיים  ארגונים   – ומדליות  סיכות  לקט   .478
ובאנגליה / ארגוני ספורט

ספורט  ארגוני  מטעם  שניתנו  ולוחיות  מדליות  סיכות,   .1-7
הארגון:  סמל  את  נושאים  או  בתחרות  זכיה  על  כפרס  יהודיים 
 Jewish -מדליה )עם קולב לתליה( – פרס בתחרות, מטעם ה ·
Athletic Association, 1912. · שלוש לוחיות – פרס בתחרות 
החמישי   )Slet. Jevr. Omladine( הנעורים"  ב"קונגרס  ספורט 
)1924(; ושתי לוחיות מ"קונגרס הנעורים" השלישי )1922(. זגרב, 
קרואטיה. · לוחית מטעם ארגון "בר כוכבא", 1922. · שתי סיכות 

של מועדון הספורט "הגבור".
8. מדליה מפוארת וגדולה, בצורת מגן-דוד, עם סרט-בד מקורי 
 Order of( "לתלייה על הצוואר של "אגודת המכבים הקדמונים
אשר  ציונית,  הדדית,  עזרה  אגודת   –  )Ancient Maccabeans

נוסדה בלונדון בשנת 1896. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

477. A Large Collection of Jewish Medals

Collection which includes approx. 350 medals of 
Jewish context, [19th-20th century (most medals are 
from the 19th century, some are earlier)].
Among the medals are some silver medals, Zionist 
medals, pendants, sports medals, "private" medals 
minted for special occasions, synagogue medals, 
medals with portraits of dignitaries, tokens, "Goerlitz" 
Shekels, Lodz Ghetto coins, cast plaques, and more. 
Size and condition vary.

Opening price: $1500

477. אוסף גדול של מדליות יהודיות

]המאות  יהודי,  הקשר  בעלות  מדליות  כ-350  הכולל  אוסף 
ה-19-20 )רובן מהמאה ה-19, מעט מהן מוקדמות יותר([. 

מדליות  תליונים,  ציוניות,  מדליות  כסף,  מדליות  מספר  ביניהן 
מיוחדים,  אירועים  לרגל  שנטבעו  "פרטיות"  מדליות  ספורט, 
אסימונים,  אישים,  דיוקנאות  עם  מדליות  בתי-כנסת,  מדליות 
גודל  שקלי "גרליץ", מטבעות מגטו לודז', לוחיות יצוקות, ועוד. 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $1500

477478
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479. Collection of Pins and Medals – "Maccabi" 
and "Maccabia"

12 pins and medals – "Maccabi" and "Maccabia".
Including: · pins of "Maccabi" organization in 
Europe: "Maccabi" Hungary; "Maccabi" Germany; 
"Maccabi" Kovno; "Maccabi" Brody; "Maccabi" 
Banska Bystrica (Slovakia); "Zionist Society for 
Exercise, Maccabi Plovdiv" (Bulgaria); "Association 
for Winter Games, Maccabi", Zakopane; two pins: 
"Competitions, Maccabi", Prague, 1933. · Medal 
(hook for hanging) granted as a prize in the second 
Maccabia, 1935 (design: Moshe Murro). · Pin from 
the third Maccabia. Enclosed is a medal with the 
inscription "Masada 1939" and a relief of a basketball 
player. Size and condition vary.

Opening price: $350 

479. לקט סיכות ומדליות - "מכבי" והמכביה

12 סיכות ומדליות – "מכבי" וה"מכביה". 
הונגריה;  "מכבי"  באירופה:  "מכבי"  ארגון  של  סיכות   · ביניהן: 
"מכבי" גרמניה; "הסתדרות מכבי" קובנה; "מכבי" ברוד )ברודי(; 
של  ציונית  "חברת  )סלובקיה(;  ביסטריצה  באנסקה  "מכבי" 
למשחקי  "הסתדרות  )בולגריה(;  פלובדיב"  מכבי  התעמלות, 
פראג,  מכבי",  "התחרויות,  סיכות,  שתי  זקופנה;  מכבי",  חורף, 
1933. · מדליה )עם קולב לתליה( אשר הוענקה כפרס במכביה 
השניה, 1935 )עיצוב: משה מורו(. · סיכה מן המכביה השלישית. 
שחקן  ותבליט   "1939 "מסדה  הכיתוב  עם  מדליה  מצורפת 

כדורסל. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

478. Collection of Pins and Medals – Jewish 
Organizations in Europe and England / Sports 
Organizations

1-7. Pins, medals and plaques awarded by Jewish 
sports organizations as competition prizes or bearing 
the emblem of the organization: · medal (hook for 
hanging) – competition prize on behalf of Jewish 
Athletic Association, 1912. · Three plaques – sports 
competition prize on behalf of Slet. Jevr. Omladine 
– 5th "Youth Congress" (1924); two plaques from 
the third "Youth Congress" (1922), Zagreb, Croatia. 

· Plaque on behalf of "Bar Kochba" Organization, 
1922. · Two pins of "HaGibor" sports club.
8. Large medal, shaped as a Star of David, with original 
ribbon for hanging around the neck, of the "Order 
of Ancient Maccabeans" – a Zionist charity society, 
founded in London in 1896. Size and condition vary.

Opening price: $300

479
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481. Two Amulets for Protection of a Baby

Two amulets for protection of a baby or infant. 
[Europe, 18th-19th century].
The design of both amulets is identical, but they differ 
in size and in some minor details. Both are slightly 
different from the amulet in the Feuchtwanger 
collection catalogue, item 966.
Obverse: the letter "Heh" in the center, within it a 
flower in bloom, surrounded by: "This child will grow 
and learn Torah, get married and do good deeds" 
(Hebrew). Reverse: a pair of fish, below the fish an 
inscription: "[Yehi Ratzon Milfanech Hashem…] that 
you save babies…" Diameter: 3.8 cm; 2.7 cm. Fair-poor 
condition.

Opening price: $300

481. צמד קמיעות לשמירה על תינוק 

]אירופה, המאות  הילד.  ועל  צמד קמיעות לשמירה על התינוק 
ה-18-19[. 

קלים  ובשינויים  בגודלם  נבדלים  הם  אך  זהה,  הקמיעות  עיצוב 
ביותר. שניהם אף שונים במעט מהקמיע המופיע בקטלוג אוסף 

פויכטונגר, פריט 966. 
הילד  "זה  מסביב:  פורח,  שיח  ובתוכה  ה'  האות  במרכז  פנים: 
דגים  זוג  גב:  טובים[".  ]מעשים  ולמעש"ט  לחופה  לתורה.  יגדל 
אלהינו  ה'  מלפניך  רצון  ]יהי  ה'א'ו'א'  "י'ר'מ'  כיתוב:  ומתחתם 
ואלהי אבותינו[ שתציל תנוקות / תנוקת של עמך ישראל שלא 
ברחמיך  עליהם  ותגן  לתורתך  ותגדלם  בפיהם  אסכרה  תפול 

אמן". קוטר: 3.8 ס"מ; 2.7 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $300

 – מכוניות  במרוץ  למשתתף  הוענקה  אשר  מדליה   .480
מרוקו, 1928

מכוניות.  מרוץ  המתאר  תבליט  העליון  בחלקה  יצוקה.  לוחית 
 Automobile Club Marocain :בחלקה התחתון נוסף הכיתוב
 S. וכן שמו של מקבל הלוחית והתאריך:  ]מועדון רכב מרוקאי[ 
ניתנה הלוחית  ]ש. אזולאי[. כפי הנראה,   Azoulay, Avril 1928
במרוקו  נערך  אשר  למכוניות  פרי"  ה"גרנד  במרוץ  למשתתף 

בשנת 50X65 .1928 מ"מ בקירוב. 

פתיחה: $300

480. Medal Awarded to a Participant in a Car 
Race – Morocco, 1928

Cast plaque. On the upper part a relief depicting a 
car race. On the lower part an inscription: Automobile 
Club Marocain [Moroccan Automobile Club] and 
name of receiver and date: S. Azoulay, Avril 1928. It 
seems that the plaque was awarded to a participant 
in the Grand Prix race held in Morocco in 1928. Approx. 
50X65 mm.

Opening price: $300

480
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483. מדליית זהב – "עשור לחרות ישראל"

"עשור לחרות ישראל", מדליית זהב, 1958. 
האחד  מצדו  תמר;  עץ   – המשוחררת"  ל"ישראל  כסמל  פנים: 
אשה הנושאת אלומת שיבולים ומצדו השני גבר הנושא מעדר. 
בלטינית(  המשוחררת"  )"ישראל   "Israel Liberata" המילים 
לחרות  "עשור  הכתובת  ומסביבו  באיור  משולבות  ו"ירושלים" 
השבויה"  "יהודה  הרומי  המטבע  תעתיק  גב:  תשי"ח".  ישראל 
והכתובת "גלתה יהודה תל"א". קוטר: 27 מ"מ, משקל: 14.9 גרם. 

נתונה בנרתיק מקורי נאה. 

פתיחה: $300

483. Gold Medal – "Decade of Israel's Liberation"

"Decade of Israel's Liberation", gold medal, 1958.
Obverse: as a symbol of "Liberated Israel" – palm tree; 
on one side a woman carrying a sheaf of wheat and on 
the other side a man holding a hoe. The word "Israel 
Liberata" (Latin – liberated Israel) and "Jerusalem" 
are integrated into the illustration surrounded by 
the inscription "Decade of Israel's Liberation 1958". 
Reverse: replica of a Roman coin "Judea Capta" and 
inscription "Judea in exile 70 AD". Diameter: 27 mm, 
weight: 14.9 gram. Original pouch.

Opening price: $300

482. "Legal Currency Proposal" Banknote – 250 
Pruta – Consecutive Numbers / Errors

Five banknotes "Legal Currency Proposal", 250 Pruta.
Three with consecutive numbers. Two with a minor 
error (fold in paper). Condition: UNC.

Opening price: $400

 – פרוטה   250  – חוקית"  מטבע  "הצעת  שטרות   .482
מספרים רצים / טעויות

חמישה שטרות "הצעת מטבע חוקית", 250 פרוטה. 
שלושה מהם עם מספרים רצים. שניים מהם עם טעות מינורית 

 .UNC קפל בנייר(. מצב(

פתיחה: $400

482

483
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 – 485. תקליט בהוצאת הציונים הרביזיוניסטיים בפולין 
ז'בוטינסקי

הועד  הוצאת  ז'בוטינסקי.  זאב  של  נאומים  שני  עם   ,78 תקליט 
 The Central( המרכזי של ארגון הציונים הרביזיוניסטיים בפולין
 Committee of Zionist Revisionist Organisation in

Poland(, ]שנות ה-30 בקירוב[. 
 Z. Zabotinsky, The – )צד אחד: דער גינסטיגער שטורם )אידיש
 My – צד שני: דבר אל הישוב .Morrow of the Jewish Nation
Word to the Citizens of Palestine. קוטר: 25 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

485. Record Issued by the Zionist Revisionists in 
Poland – Jabotinsky

A 78 rpm record, with two speeches by Ze'ev 
Jabotinsky. Issued by the Central Committee of the 
Zionist Revisionist Organization in Poland, [ca. 1930s].
Side I: der ginstiger shturm (Yiddish) – Z. Jabotinsky 
– The Morrow of the Jewish Nation. Side II: My Word 
to the Citizens of Palestine. Diameter: 25 cm. Good 
condition.

Opening price: $300

484. Sculpture of Ze'ev Jabotinsky in Jewish 
Legion Uniform

Ze'ev Jabotinsky in 1919. Bust made of plaster, 
painted brown.
The bust portrays the chest and head of Jabotinsky 
wearing a Jewish Legion uniform (Jabotinsky was one 
of the founders with Joseph Trumpeldor), and a cap 
with a "Royal Fusiliers" cap badge. On the reverse 
appears a dedication in Hebrew. Height: 34 cm, width: 
21 cm, length: 15 cm. Good condition. Slight cracks and 
paint flaking.

Opening price: $400

484. פסל של זאב ז'בוטינסקי במדי הגדודים העבריים

וצבועה  גבס  עשויה  פרוטומה  תרע"ט.  בשנת  ז'בוטינסקי  זאב 
בצבע חום.

בפרוטומה נראים חזהו וראשו של ז'בוטינסקי כשהוא לבוש במדי 
הגדודים העבריים )ז'בוטינסקי היה מיוזמי הקמתם יחד עם יוסף 
טרומפלדור( וחובש לראשו כובע עם עיטור "קלעי המלך". בצדו 
גובה: 34 ס"מ,  יוכבד, 413".  האחורי של הפסל הקדשה: "למפ' 
וקילופי  רוחב: 21 ס"מ, אורך: 15 ס"מ. מצב טוב. שברים קלים 

צבע במספר מקומות. 

פתיחה: $400

484
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487. שני תכשיטי כסף תימניים

1. שרשרת לכלה תימניה, לענדה ביום חתונתה. אורך: 60 ס"מ. החוט והסוגר אינם מקוריים. 
הכלה  שחבשה  ה"גרגוש"  לכובע  וחוברה  המצח  על  נענדה  כנראה  כסף,  חוליות  עשויה  חגורה   .2

בתימן. בחלקה התחתון משתלשלים תליונים. אורך: 42 ס"מ. 

פתיחה: $500

487. Two Pieces of Yemenite Silver Jewelry

1. Necklace for a Yemenite bride, for her wedding day. Length: 60 cm. Thread and 
clasp are not original.
2. Belt made of silver links, which was probably worn on the forehead and attached 
to the "Gargush" headdress worn by brides in Yemen. Pendants hang from the 
lower part. Length: 42 cm.

Opening price: $500

486. שני כדי אמייל – סוריה

צמד כדים עשויים נחושת ואמייל. סוריה, ]ראשית המאה ה-20[.
על שני הכדים מופיע כיתוב באותיות עבריות: על אחד מופיע הפסוק "בן פורת יוסף בן ]פורת[ עלי 
בינוני-טוב.  25 ס"מ. מצב  14 ס"מ, קוטר מירבי:  גובה:  לא מזוהה.  כיתוב  ועל השני  )משובש(  עין" 

כיפופים ופגמים באמייל. 

פתיחה: $400

486. Two Enamel Jugs – Syria

Two jugs made of copper and enamel. Syria, [early 20th century].
On both jugs appears an inscription in Hebrew characters: on one appears the verse 
"Ben Porat Yossef Ben [Porat] Aley Ayin" (faulty) and on the other an illegible 
inscription. Height: 14 cm, max. diameter: 25 cm. Fair-good condition. Bends and damages 
to enamel.

Opening price: $400

486
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489. כד – קרמיקה ארמנית

כד עם עיטורים צמחיים. חמר צבוע ומזוגג. חתום בבסיס. 
גובה: 27 ס"מ. פגמים קלים. 

פתיחה: $700

489. Vase – Armenian Ceramic

Vase with vegetal ornamentations. Painted and 
glazed clay. Signed on the base.
Height: 27 cm. Some damages.

Opening price: $700

488. טס לספר תורה – לודוויג יהודה וולפרט

טס לספר תורה, מעשה ידי לודוויג יהודה וולפרט. ארה"ב, ]שנות 
ה-50[. 

 Tobe Pascher יצרן:  חותמת  מוזהב.   ,)Sterling )חתום  כסף 
.Workshop, the Jewish Museum / Wolpert

הפסוק  אותיות  ניסור  עם  מוארכת,  מלבנית  בצורה  כסף  לוח 
"ימין ה' עשה חיל" )תהלים(. הטס נעשה בידי וולפרט בתקופה 
מודרנית"  יהודית  לאמנות  פאשר  טובי  "סדנת  בראש  עמד  בה 
 .1956 בשנת  לארה"ב  שהיגר  לאחר  יורק,  בניו  היהודי  במוזיאון 

24X9.5 ס"מ. מצב טוב. שרשרת מקורית. 
 A Sermon in Metal, The Art Work at Temple ראה: 
 Emanuel of Great Neck by Ludwig Wolpert (New

.York, 1960(, pp. 8

פתיחה: $400

488. Torah Shield – Ludwig Yehudah Wolpert

Torah Shield, created by Ludwig Yehudah Wolpert, 
USA, [1950s].
Silver (marked: sterling), gilt. Maker's mark: "Tobe 
Pascher Workshop, the Jewish Museum / Wolpert.
Silver plaque in an oblong rectangular shape, with 
cut letters of the verse "Yemin Hashem Asa Hayil" 
(Psalms). The shield was created by Wolpert when 
he headed the "Tobe Pascher Workshop for Modern 
Jewish Art" in the Jewish Museum in New York, after 
he immigrated to the USA in 1956. 24X9.5 cm. Good 
condition. Original chain.
See: A Sermon in Metal, The Art Work at Temple 
Emanuel of Great Neck by Ludwig Wolpert (New 
York, 1960), pp. 8.

Opening price: $400

488
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492. אהרן כהנא – סט כלים לקפה

סט הכולל צלחת, שש כוסיות וקערית, מעשה ידי אהרן כהנא. 
חמר צבוע ומזוגג. הצלחת חתומה: "כהנא". 

שש  במרכזה;  נאה  גיאומטרי  עיטור  עם  ביצה,  בצורת  צלחת 
משולש  בסיס  על  ניצבות  תואם,  עיטור  עם  וקערית  כוסיות 
ומתרחבות כלפי מעלה. צלחת – 24X21 ס"מ בקירוב. 6 כוסיות 
 5 גובה:   – בקירוב. קערית  ס"מ   4 בסיס:  רוחב  ס"מ.   5 גובה:   –
ס"מ, רוחב בסיס 5.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. פגמים קלים. 

מדבקת מס קניה בבסיס הצלחת. 

פתיחה: $500

492. Aharon Kahana – Coffee Set

Set including a plate, six cups and a bowl, created by 
Aharon Kahana.
Painted and glazed clay. Plate signed: "Kahana".
An egg-shaped plate, with a nice geometric decoration 
in the center; six cups and a bowl with matching 
decorations; cups on a triangular base, widening 
upwards. Plate – ca. 24X21 cm. 6 cups – height: 5 cm. 
Width of base: ca. 4 cm. Bowl – height: 5 cm, width of 
base ca. 5.5 cm. Overall good condition. Some damages. 
"Purchase Tax" sticker on base of plate.

Opening price: $500

491. כלי עם מכסה – קרמיקה ארמנית

כלי עם מכסה, מעוטר בעיטורי עלים ופרחים. 
חמר צבוע ומזוגג. אינו חתום. 

גובה: 7 ס"מ. פגמים בשפת הכלי ובשולי המכסה. 

פתיחה: $400

491. Dish with a Lid - Armenian Ceramic

Dish with a lid, decorated with leaves and flowers.
Painted and glazed clay. Not signed.
Height: 7 cm. Damages at rim of dish and rim of lid.

Opening price: $400 

490. אגרטל – קרמיקה ארמנית – סדנת קרקשיאן-בליאן

אגרטל עם עיטורי עלים ופרחים, תוצרת סדנת קרקשיאן-בליאן. 
חמר צבוע ומזוגג. חתום בבסיס: Palestine וסמל הסדנה. 

גובה: 26 ס"מ. פגמים קלים. שבר בבסיס. 

פתיחה: $250

490. Vase – Armenian Ceramic – Karkashain-
Balian Workshop

Vase decorated with leaves and flowers, created in 
Karkashain-Balian workshop.
Painted and glazed clay. Signed on the base: 
"Palestine" and workshop emblem.
Height: 26 cm. Some damages. Fracture at base.

Opening price: $250

490
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 Bid Incrementsמדרגות הצעת מחיר:

מדרגהמחיר פתיחה
Opening PriceBid Increments 

$200-500$200-500$20

$500-1,000$50

$1,000-2,000$100

$2,000-5,000$200

$5,000-10,000$500

$10,000-20,000$1000

$20,000-50,000$2000

$50,000+$5,000

* Absentee bids which do not fall on the increments 
 may be lowered to the next acceptable increment

הצעות שלא במדרגות    *
המחיר תעוגלנה כלפי מטה    



 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to 
 cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser with any 
 expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage,sue 
 for compensation, delay the release of the item and add all expenses to the 
 sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ 
 nature, originality and condition. However all information given by “Kedem”, 
 in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated 
 information and the experience of its experts. It is entirely the responsibility 
 of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine 
 condition, quality, authenticity, size, authorship during the allocated 
 time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any 
 doubts regarding the authenticity and condition of the item within 
 30 days of the sale. If it is proven to “Kedem” that there has clearly been 
 an error in the information which was given relating to any item, “Kedem” 
 shall refund any sums paid by the purchaser and the item shall be returned 
 to the possession of “Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser 
 shall have no claims and\or further demands with respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his obligations 
 to pay for the item no later than seven days from the date of the sale of the item. 
 For the avoidance of doubt, the right to possession of the item will pass only once 
 the purchaser has fully filled his payment obligations as set out in these 
 conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not 
 wish or who are unable to attend the auction. These potential purchasers 
 are requested to complete the Rights to Bid form in the catalogue or 
 website, no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be 
 liable, under no circumstances, for any error, emissions in connection therewith. 
 Absentee bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via 
 telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time 
 before commencement of the auction and no later than 3 hours before the 
 auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer 
 of any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the 
 binding document.

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 
 offeror whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment 
 by the Purchaser of all payment obligations to “Kedem” as set out 
 hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted 
 (‘the Hammer Price’) shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, together 
 with the commission of 23% of the Hammer Price (‘the Commission’) 
 and Israeli VAT on commision only. Payment to “Kedem” shall be effected 
 immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later 
 than seven days after the date of the auction.
9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US Dollars), check (NIS 
 or US Dollars), credit card or via bank wire transfer.
10. A 3% discount will be given to buyers who remit payment within 7 days of
 the date of the auction, in cash (NIS or US Dollars), check (NIS) or bank wire
 transfer.
11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly 
 from the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service 
 or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, 
 “Kedem” can, at its sole discretion and without taking or accepting any 
 responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, 
 provided the buyer pays in advance for the full cost of shipping and 
 handling. The cost of shipping and handling varies according to type, size 
 and weight of the package, the shipping method and the shipping 
 destination. For further information about shipping methods and charges, 
 please contact “Kedem”.
12.  An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels 
 in accordance with the representative rate of exchangeas 
 published by Israel Bank on the date of the auction.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at 
 the rate of 2% per month of the amount payable, with adjustments 
 to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the 
 items and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks 

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

Terms of Saleתנאי מכירה
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