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 Item 265<<< פריט



This catalogue presents items originating in a number of private collections: the 
collection of Dr. Simon Cohen from London, the collection of Willy Lindwer from 
the Netherlands-Jerusalem, the Sassoon family collection, and the collection of 
Shlomo Shva from Tel Aviv.
Like previous catalogues, the present volume contains a few dozen posters and 
other items from the collection of Dr. Simon Cohen.
The Willy Lindwer collection, the second part of which is offered for sale here (the 
collection's first part was offered for sale in catalogue no. 51), includes a variety of 
high-quality Israeliana items, including a rare assortment of stone items created 
in the Cyprus detention camps, fine ceramic pieces from Mandatory Palestine, and 
a selection of high-quality Bezalel items.
The catalogue also includes some items from the Sassoon family collection. Other 
items from the Sassoon collection will appear in future catalogues.
The collection of Shlomo Shva enriches the catalogue with a variety of paper 
items from Mandatory Palestine – proclamations and newspapers, pamphlets and 
single leaves, books, letters, postcards, posters, and more.

הקדמה

הקטלוג שלפניכם כולל פריטים שמקורם במספר אוספים פרטיים: אוסף ד"ר סימון כהן מלונדון, 
אוסף ווילי לינדוור מהולנד-ירושלים, אוסף משפחת ששון ואוסף שלמה שבא ז"ל מתל-אביב. 

כבקטלוגים הקודמים, גם קטלוג זה כולל כמה עשרות כרזות ופריטים נוספים מאוסף ד"ר סימון 
כהן.

אוסף ווילי לינדוור, שבזאת מוצע למכירה חלקו השני )חלקו הראשון הוצע למכירה בקטלוג 51(, 
במחנות  שנעשו  עבודות-אבן  של  נדיר  מקבץ  בהם  איכותיים,  "ישראליאנה"  פריטי  מגוון  כולל 
המעצר בקפריסין, עבודות קרמיקה ארצישראליות נאות, וכן מבחר עבודות "בצלאל" איכותיות. 

אף מספר פריטים מאוסף משפחת ששון מופיעים בקטלוג זה, ופריטים נוספים מאוסף המשפחה 
יופיעו בקטלוגים הבאים. 

– כרוזים ועתונים,  נייר ארצישראליים  ז"ל מעשיר את הקטלוג במגוון פריטי  אוסף שלמה שבא 
עלונים ודפים בודדים, ספרים, מכתבים, גלויות, כרזות ועוד. 

Introduction

 Detail from item 362<<< פרט מתוך פריט





שלמה שבא )1929-2015(

שלמה שבא )שורץ( נולד בעיירה רישא שבגליציה, ובגיל שש עלה לארץ יחד עם משפחתו, שהתיישבה 
בתל-אביב. כילד למד שבא בבית הספר "בזל" שבצפון תל-אביב ואחר-כך בישיבת הרב עמיאל. בגיל 
בצה"ל  ששירת  לאחר  סדר-דפוס.  כשוליית  ובהמשך  עורכי-דין  במשרד  כנער-שליח  לעבוד  החל   15
במלחמת העצמאות, עבד כיערן בשולי הרי יהודה; פרסם רשימות בעתונים והחל לעבוד כעורך לילה 
ועתונאי לענייני תרבות, ספרות והיסטוריה ב"על המשמר", "למרחב", "דבר", "בשער" ובעתונים נוספים. 

"הקיבוץ  )הוצאת  הגבוהים"  בהרים  חדשים  "אנשים  הראשון,  ספרו  את  שבא  פרסם   1953 בשנת 
לשורה  המבשר  אך  היה  זה  ספר  ירושלים.  בהרי  בכפר  תימן  יוצאי  עולים  של  חייהם  על  המאוחד"(, 
 - ישראל  "ארץ   – מכולם  המונומנטלי  גם  וכנראה  שבהם,  שהאחרון  שבא,  שפרסם  ספרים  כ-30  של 
אוטוביוגרפיה" – ראה אור בשנת 2001. כל אחד מספריו הוקדש לנושא היסטורי אחר, ומנעד הנושאים 
ארץ  "השומר",  תנועת  תולדות  החזיק שבא:  בה  האינטלקטואלית  היריעה  רוחב  על  גם  מעיד  הרחב 
ישראל במאה ה-19, תולדות וקורות תל-אביב ויפו, ביוגרפיה של חיים נחמן ביאליק, תולדות בני מרשק 
)הפוליטרוק של הפלמ"ח(, צייריה הראשונים של ארץ ישראל, סיפורן של "סולל בונה", "הבימה" וקק"ל, 
דברי חכמה ושעשוע ששמע מפי איצ'ה ממבוש )ומנגד – דברי חכמה שנשמעו מפי ש"י עגנון(, וספרים 

רבים נוספים. 

זאת ועוד, בשנת 1975 ייסד שבא את כתב העת "עת-מול", כתב עת לתולדות עם ישראל וארץ ישראל, 
בחירת  על  סיפר  העת,  כתב  של   200 בגליון  שהתפרסם  עמו,  בראיון   .1999 שנת  עד  ערך  גם  אותו 
ביסודי,  ל'עת-מול'...  מתאים  היה  אותי  שעניין  כל דבר  מאד:  פשוט  היה  "זה  ל"עת-מול":  הנושאים 
בית ספר על-יסודי,  לא סיימתי אפילו  עליי. אמנם, מעולם  כל הנושאים ההיסטוריים חביבים  כמעט 
אבל עקבתי במהלך השנים אחרי המחקר והפרסומים, והכרתי את הנושאים ואת הכותבים השונים, 
כך שידעתי היכן אוכל למצוא סיפורים מעניינים". ואמנם, ללא תארים אקדמיים ומתוך אהבה לשמה, 
התמיד שבא לאורך כל חייו הבוגרים לחשוף פרשיות ופרקים לא נודעים מתולדות היישוב וההיסטוריה 

של ארץ ישראל ולפרסמם בבמות שונות. 

כזה היה גם השיטוט בין מדפיו וספריו ובאוספיו השונים של שבא: שפע נדיר של פריטי-נייר, חומרים 
ויזואליים, ספרים וחוברות, שכמו ביקשו בספרייתו אלה את קרבתם של אלה: דפוסי ירושלים הראשונים 
לצד ספרי-מסע אירופאיים, עתונים מתקופת מלחמת העצמאות לצד כרזות ופרסומים מוקדמים של 
צה"ל; גלויות ארצישראליות לצד אוסף אוטוגרפים מרשים )שאת חלקו רכש במכירות פומביות עוד 
בשנות ה-20 לחייו(; מאספים ספרותיים חשובים וכתבי-עת היסטוריים לצד מהדורות ראשונות של 
ספרי הרצל וראשית הציונות; וכמובן, אוצר של אזוטריקה ארצישראלית – מגוון עצום של פתקאות, 
עושר  את  לציין  מבלי  עוד  וזאת,  הישוב.  בתולדות  נשכחות  עלילות  המאירים  בודדים,  ודפים  כרוזים 
ספרי האמנות, הציורים, החפצים והתמונות שמילאו את קירות ביתם של שבא ושל רעייתו, שחקנית 

התיאטרון זהרירה חריפאי ז"ל, כלת פרס ישראל לתיאטרון לשנת תשס"ג. 

בשנת 2010 הוענק לשבא אות "יקיר העיר תל-אביב-יפו". בשנה שלאחר מכן, התכבד בית המכירות 
טקסטים  שבא  חיבר   15 מס'  קטלוג  לכבוד  מאמרים.  בסדרת  ככותב-אורח,  שבא  את  לשתף  "קדם" 
וימיה הראשונים של  דיזנגוף, גימנסיה "הרצליה"  ולטר צדק, על מאיר  קצרים על קורותיו של הצלם 
תל-אביב, על הפצצות המטוסים האיטלקיים בתל-אביב בשנים 1940-1941, על הרב )המתאגרף( רפאל 
תהיינה  שכתב.  הדברים  בעד  תמורה  לקבל  שבא  סרב  בשעתו,  מלניקוב.  אברהם  הפסל  ועל  הלפרין 

פסקאות אלה תמורתו ומחווה של הערכה וכבוד לאיש, לאוספיו ולפועלו. 

יהלי  אריאל,  נכדים,  ושלושה  גרניט שבא,  איה  בת אחת, השחקנית  אחריו  הותיר  הזוג שבא-חריפאי 
ויותם.

Naftali Bezem, Portrait of Shlomo Shva נפתלי בזם, דיוקן שלמה שבא



Shlomo Shva (1929-2015)

history, throughout his adult life Shva persisted in revealing forgotten affairs 
and unknown chapters from the history of the Jewish Yishuv and of Palestine, 
publishing them in various platforms.  

A similar feeling pervaded the exploration of the shelves, books, and different 
items of Shva's collections: they were stocked with a rare abundance of paper 
items, visual materials, books, and booklets, all of which had seemingly sought 
each other's company in Shva's library: early prints of Jerusalem alongside 
European travel guides, newspapers from the War of Independence alongside 
early IDF posters and publications; postcards from Mandatory Palestine alongside 
an impressive collection of autographs (part of which Shva purchased in auctions 
in his twenties); important literary compilations and historical journals alongside 
first editions of works by Herzl and other early Zionist writers; and of course, 
a treasure house of esoteric items from Mandatory Palestine – a huge variety 
of notes, proclamations, and single leaves illuminating forgotten corners of the 
history of the Yishuv. Not to mention the wealth of art albums, paintings, objects, 
and pictures filling the walls of the home Shva shared with his spouse, actress 
Zaharira Harifai, recipient of the Israel Prize in theater for 2003.

In 2010 Shva was granted the "Worthy Citizen of Tel Aviv-Jaffa" award. In the 
following year, Kedem Auctions was honored to host Shva as guest writer in a 
series of essays. For catalogue no. 15 he composed short texts about the history 
of photographer Walter Tzedek, Meir Dizengoff, the Herzliya Gymnasium and 
the first days of Tel Aviv, the Italian aerial bombing of Tel Aviv in 1940-1941, 
Rabbi (and boxer) Rafael Halperin, and the sculptor Abraham Melnikoff. At the 
time Shva refused to receive payment for these essays. May these words be his 
compensation and a gesture of appreciation and respect for Shlomo Shva, his 
collections, and his life's work.

Shlomo Shva and Zaharira Harifai left behind a daughter, the actress Aya Granit 
Shva, and three grandsons, Ariel, Yahli and Yotam.

Shlomo Shva (Shwartz) was born in the town of Rzeszów in Galicia, immigrating 
to Palestine at the age of six with his family and settling in Tel Aviv. As a child 
Shva studied at the Basel school in north Tel Aviv and later at the yeshiva of 
Rabbi Amiel. At 15 he began running errands for a local law firm and later 
worked as a printer's typesetting apprentice. Following his IDF service in the 
War of Independence he worked as a forest ranger in the outlying regions of 
the Judean Hills, published essays in newspapers, and began working as a night 
editor and journalist specializing in cultural events, literature, and history for "Al 
HaMishmar," "LaMerhav," "Davar," "BaSha'ar," and other publications. 

In 1953 Shva published his first book, "New People in the High Mountains" 
(published by HaKibbutz HaMeuhad), about the life of Yemenite immigrants in 
a village in the Jerusalem hills. This was just the first title in a series of some 30 
books published by Shva, the last of which, and possibly the most monumental 
– "Eretz Israel – an Autobiography" – appeared in 2001. Each of his books was 
dedicated to a different historical topic, and the diversity of subjects reflects 
Shva's own broad intellectual horizons: a history of the "Shomer" movement, 
Palestine in the 19th century, the history of Tel Aviv and Jaffa, a biography of 
Hayim Nahman Bialik, a biography of Benny Marshak (the Palmach's political 
commissioner), Palestine's first painters, the stories of "Solel Boneh," "Habima," 
and the JNF, words of wisdom and amusement from Itche Mambush (and, on the 
other hand, words of wisdom heard from S.Y. Agnon), and many other books.

In 1975 Shva founded the journal "Et-Mol," a journal on the history of the Jewish 
people and Palestine, which he edited until 1999. In an interview published in 
the journal's 200th issue Shva spoke about the selection of topics for "Et-Mol": "It 
was very simple: anything that interested me was suitable for 'Et-Mol'… basically, 
almost all the historical topics are of interest to me. Although I did not even finish 
secondary school, over the years I followed the research and the publications and 
was familiar with the topics and the various writers, so I knew where I could find 
interesting stories." Indeed, lacking academic degrees and out of a pure love of
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1. ספר שלום ירושלים מאת רבי יהודה אלקלעי - 
אופן, 1840 - התייחסות לעלילת דמשק - לאדינו

תשובה  ורביתי  טפחתי  אשר  ירושלים,  שלום  ספר 
למלעיגים על דברי הנאמרים באמת בקדמת ספרי דרכי 
נועם, הנדפס בעיר בילוגראדו, מאת רבי יהודה אלקלעי. 
לאדינו   .]1840 ]ת"ר  בודפשט(,   - כיום   ,Ofen( אופן 

)באותיות רש"י(. 
"שלום ירושלים", מאת הרב יהודה בן שלמה חי אלקלעי 
)1798-1878(, רב וסופר, ממבשרי הציונות במאה ה-19. 
עיקרו של החיבור - רמזים והוכחות מתוך כתבי הקודש, 
ואשר ראשיתה בשנת ת"ר  על הגאולה הקרובה לבוא, 
הלעג  דברי  על  המחבר  מגיב  הספר  לאורך   .)1840(
שהושמעו על דברים מעין אלו, שכתב בהקדמה לחיבורו 
התייחסות  בהקדמתו,  הספר,  כולל  כן  נועם".  "דרכי 
באותה  התרחשה  אשר  דמשק  לעלילת  מצדו  ראשונה 

שנה. 
תורה  למד  שבבוסניה,  בסרייבו  נולד  אלקלעי  הרב 
אליעזר  ומהרב  סרייבו  בקהילת  דיין  היה  אשר  מאביו 
פאפו, בעל ה"פלא יועץ". בגיל 27 התמנה לרב הקהילה 
הספרדית בזמון )Semlin, כיום חלק מבלגרד(, ושימש 
"דרכי  הראשון,  ספרו  את  כתב  זה  )לצורך  כמלמד  גם 
נועם", ללימוד השפה העברית(. בשנת 1840, בעקבות 
הגלות  לפתרון  תוכנית  לגבש  החל  דמשק,  עלילת 
את  ישראל.  לארץ  העלייה  בבסיסה  אשר  היהודית, 
משנתו לגבי ההתיישבות בארץ ישראל הפיץ בחיבורים 
שונות  בקהילות  ערך  אשר  מסעות  במהלך  וכן  שונים, 
ברחבי אירופה. בספרו "גורל לה'" גיבש תכנית ציונית-
מדינית מפורטת להקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל 
]הספר, אשר ודאי היה מוכר לתיאודור הרצל, שכן אביו 
על  רבות  על  השפיע  אלקלעי,  הרב  של  תלמידו  היה 
אלקלעי  הרב  היהודים"[.  "מדינת  כתיבת  ועל  תפיסתו 
לארץ  עלייתו  לאחר  שנים  ארבע   ,1878 בשנת  נפטר 

ישראל. 
10 עמ', קב דף, 18.5 ס"מ. מצב טוב. כריכת עור מקורית. 
כתמים וקמטים. מספר רישומים בעט. קרעים בכריכה. 

פתיחה: $800

1. "Shelom Yerushalayim" by Rabbi Judah Alkalai - Ofen, 
1840 - Reference to the Damascus Blood Libel - Ladino

"The book Shelom Yerushalayim [Peace of Jerusalem], In which 
I Respond to Those who Mocked what is Written in my Book 
Darchei Noam [Pleasant Paths], printed in the city of Bilogrado 
[Belgrade]", by Rabbi Judah Alkalai. Ofen (today Budapest), 
[1840]. Ladino (in Rashi script).
"Shelom Yerushalayim" [Peace of Jerusalem] by Rabbi Judah 
ben Solomon Chai Alkalai (1798-1878), rabbi and writer, one 
of the precursors of Zionism in the 19th century. The greater 
part of the work is dedicated to hints and evidence from the 
Bible regarding the salvation that is at hand, and is to begin 
in the year 1840. Throughout the book the author responds to 
the mockery voiced against similar writings in the introduction 
to his work "Darchei Noam". The book also contains in the 
introduction a first reference on Alkalai's part to the Damascus 
Blood Libel, which occurred in the same year.
Rabbi Alkalai was born in Sarajevo, Bosnia, studied the Torah 
with his father who was a dayan in the Sarajevo community 
and with Rabbi Eliezer Papo, author of the "Pele Yoetz". At 27 
he was appointed rabbi of the Sephardic community in Semlin 
(today part of Belgrade), where he also served as a melamed (for 
which position he wrote his first book, "Darchei Noam", for the 
instruction of Hebrew). In 1840, following the Damascus Blood 
Libel, he began to consolidate a plan for solving the problem 
of the Jewish Exile, based on immigration to Palestine. He 
disseminated his doctrine regarding settlement in Palestine in 
various works, and on trips he took to different communities 
throughout Europe. In his book "Goral la-Adonai" (A Lot for 
the Lord) he presented a detailed political-Zionist plan for 
establishing a home for the Jewish people in Palestine [this 
book, which was certainly familiar to Theodor Herzl since his 
father had been a pupil of Rabbi Alkalai, greatly influenced 
Herzl's conceptions and the writing of "The Jewish State"]. Rabbi 
Alkalai died in 1878, four years after immigrating to Palestine.
10 pp, 102 leaves, 18.5 cm. Good condition. Original leather binding. 
Stains and creases. Some pen inscriptions. Tears to binding.

Opening price: $800

1
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2. תיאודור הרצל - מדינת היהודים - מהדורה ראשונה

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

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

הצורך בפתרון מדיני-לאומי.
"מדינת  של  גרמניות  מהדורות  מספר  נדפסו   1896 בשנת 
אשר  הפרח  בעיטור  קל  הבדל  למעט  לזו,  זו  זהות  היהודים", 
מצורף(.  חומר  )ראה  האחורית  ובעטיפה  האחרון  בעמוד  נדפס 
לעותק שלפנינו מצורף דף מודפס אשר כתב שלמה שבא: "זוהי 
עותקים.  ב-300  לאור  שיצאה  שבראשונה  ראשונה  מהדורה 
אותה שנה יצאה לאור מהדורה שניה של 3000 עותקים ומהדורה 
שלישית גם היא 3000 עותקים. המהדורה הראשונה ניכרת בכך 
שפרח-המדפיס בסוף החוברת הוא בן פרח אחד ופונה שמאלה. 

במהדורה השניה ישנם שני פרחים בכיוון שמאל וימין...". 
86 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. אחד הדפים חתוך בפינה הימנית-
תחתונה )ללא פגיעה בטקסט(. רישומים בעפרון, סימונים בעט 
בשני דפים. קרעים קלים בשולי מספר דפים. כתמים בדף השער 
ובדפי הבטנה. מעט כתמים קלים בגוף הספר. כריכת עור חדשה. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $1800

2. Theodor Herzl - The Jewish State - First Edition

published in 300 copies. In the same year, a second 
edition of 3,000 copies was published, and a third 
edition, also of 3,000 copies. The first edition can be 
identified by the printer's device at the end of the 
booklet, which contains one flower and points to 
the left. In the second edition there are two flowers 
pointing left and right…" (Hebrew).
86 pp, 23.5 cm. Good condition. One leaf is cut in the 
bottom right corner (without damage to text). Pencil 
inscriptions, pen notations on two leaves. Small tears to 
margins of some leaves. Stains to title page and endpapers. 
A few light stains to main text. New leather binding.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $1800

Der Judenstaat, Versuch Einer Modernen Lösung Der 
Judenfrage [The Jewish State: Proposal of a Modern 
Solution for the Jewish Question], by Theodor Herzl. 
Vienna-Leipzig: M. Breitenstein, 1896. First edition. 
German.
"The Jewish State: Proposal of a Modern Solution for 
the Jewish Question". Herzl's famous book in which 
he presents the Jewish problem and the need for a 
political-national solution.
In 1896 a number of German editions of "The Jewish 
State" were printed, identical except for a slight 
difference in the floral decoration printed on the last 
page and on the back cover (see enclosed material). 
The present copy is accompanied by a printed leaf 
written by Shlomo Shva: "This is the very first edition, 

3. "תל-אביב" - תרגום עברי ראשון ל"אלטנוילנד" מאת 
תיאודור הרצל 

ס.  נ.  לעברית:  העתיק  הירצל.  תיאודור  מאת  ספור,  תל-אביב, 
דפוס  הרוסית,  הציונית  האורגניזציא  הוצאת  סוקולוב[.  ]נחום 
"הצפירה", ורשה, תרס"ב 1902 ]על המעטפת הקדמית: תרס"ג, 

ומעבר לדף השער אישור צנזורה משנת 1903[.
הרצל,  תיאודור  של  האוטופי  לרומן  ראשון  עברי  תרגום 
משמעות  על  שנה.  באותה  בגרמנית  אור  שראה  "אלטנוילנד", 
אביב!  תל  לחש:  "ופרידריך   :80 בעמ'  נכתב  העברי  השם 
)אלטניילאנד: תל - חרבה עתיקה, אביב - תחיה, דבר חדש פורח, 
והוא שם מקום(. - אמנם כן! ִּכַוְנָּת היטב. זה היה תל עולם, תל 
וחיים. על אדמתנו הישנה  ועתה הוא תל אביב  נושנות,  חרבות 

יסדנו מדינה חדשה". 
אחורית[,  מעטפת  ]חסרה  עמ'   319 קדמית(,  )מעטפת  דף   ]1[
דפים  פגמים(.  )עם  מנותקת  כריכה  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21
מנותקים. כתמים וקרעים במספר דפים. חותמות. נקבי תילוע. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400

23
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3. "Tel Aviv" - First Hebrew Translation of 
Theodor Herzl's "Altneuland"

Tel Aviv, a Story, by Theodor Herzl. Hebrew version 
by N. S. [Nahum Sokolow]. Published by the Russian 
Zionist Organization, "HaTsfira" printing press, 
Warsaw, 5662 (1902) [on the front cover: 5663; on the 
reverse of the title page there is a censorship approval 
from 1903].
First Hebrew translation of Theodor Herzl's utopian 
novel "Altneuland", published in German in the same 
year. The Hebrew title is explained on p. 80: "And 
Friedrich whispered: Tel Aviv! (Altneuland: Tel - an 
ancient ruin, aviv [spring] - revival, something new 
blossoms, and that is the place's name). - Indeed! 
You aimed well. This had been a tel of ages, a tel of 
ancient ruins, and now it is a tel of spring and of life. 
On our ancient land we have founded a new state".
[1] leaf (front wrapper), 319 pp [back wrapper missing], 21 
cm. Good-fair condition. Detached binding (with defects). 
Detached leaves. Stains and tears to some leaves. Stamps. 
Worming.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

4. שטיח קיר - תיאודור הרצל

שטיח קיר עם דיוקן תיאודור הרצל, משקיף על ירושלים. ]שנות 
ה-20[. אריגת מכונה. 

עיצוב השטיח נעשה על-פי אחד מאיוריו של אפרים משה ליליאן 
רוזנפלד.  מוריס  מאת   ,)Lieder des Ghetto( הגטו"  ל"שירת 
באיורו של ליליאן, אשר נקרא Der Jüdische Mai ]מאי היהודי[ 
מתואר יהודי-גלותי, לכוד בתוך סבך קוצים שורץ נחשים, צופה 

בכמיהה לכיוון השמש הזורחת מעל העיר ירושלים. 
הגלותי.  היהודי  של  מקומו  את  הרצל  תופס  שלפנינו  באיור 
ירושלים,  לכיוון  קדימה,  מושטות  ידיים  עם  משמאל  ניצב  הוא 
הממוקמת מימין )במזרח(. ביניהם הרים ועצים, ובמרכז - כיפת 
פרחוניים  עיטורים  בשולי השטיח  בראשה.  מגן-דוד  עם  הסלע, 

ומגני-דוד. 
160X80 ס"מ בקירוב. סיומת אניצים. מצב טוב. 

ראה: "הרצל בפרופיל, דיוקן הרצל באמנות השימושית". מוזיאון 
במזרח  השטיח  של  מקורו  כי  מצוין  שם   ,)1978( תשל"ט  ת"א, 

אירופה.

פתיחה: $1000

4. Tapestry - Theodor Herzl

them are mountains and trees, and in the middle is 
the Dome of the Rock topped by a Star of David. The 
tapestry's margins are decorated with floral motifs 
and Stars of David.
Approx. 80X160 cm. Fringes. Good condition.
See: "Herzl in Profile, Herzl's Portrait in the Applied 
Arts". Tel Aviv Museum, 1978 (Hebrew). This 
catalogue notes that the tapestry was produced in 
Eastern Europe.

Opening price: $1000 

Tapestry with a portrait of Theodor Herzl gazing at 
Jerusalem. [1920s]. Machine weave.
The tapestry design is based on an illustration by 
Ephraim Moses Lilien to the "Lieder des Ghetto" 
by Morris Rosenfeld. Lilien's illustration, called 
Der Jüdische Mai [The Jewish May], shows an Exilic 
Jew entangled in a thicket of thorns seething with 
snakes, gazing longingly towards the sun rising above 
Jerusalem.
In the tapestry, Herzl replaces the Exilic Jew. He stands 
on the left, his hands stretched forward, towards 
Jerusalem which is on the right (in the East). Between 

4
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5. שטיח - תיאודור הרצל

שטיח עם דיוקן תיאודור הרצל. ]העשורים הראשונים של המאה 
ה-20[. 

תיאודור  של  דיוקנו  נראה  משמאל,  השטיח,  של  העליון  בחלקו 
הרצל על המרפסת בבאזל, משקיף על מגדל דוד וחומות העיר 
השטיח  של  התחתון  בחלקו  שיירת-עולים.  תחתם  ירושלים, 

מנורת שבעה קנים. מסביב מסגרת מעוטרת עם מגני-דוד. 
60.5X101.5 ס"מ. סיומת אניצים בשוליים העליונים והתחתונים. 

מצב טוב. פגמים קלים. מעט דהוי. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $400

5. Carpet - Theodor Herzl

Carpet with a portrait of Theodor Herzl. 
[First decades of the 20th century].
On the upper left part of the carpet is a 
portrait of Theodor Herzl gazing from 
the balcony in Basel towards the Tower of 
David and the walls of Jerusalem, beneath 
them a procession of new immigrants. On 
the lower part of the carpet is a seven-
branched menorah. Surrounding these is a 
frame decorated with Stars of David. 
101.5X60.5 cm. Fringes on upper and lower 
margins. Good condition. Slight defects. Slightly 
faded.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $400

6. דיוקן תיאודור הרצל - דיוקן על בד

דיוקן הרצל בפרופיל, ציור על בד. ]אמצע המאה ה-20 בקירוב[.
107X137 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. פרימות בשוליים. מספר 

נקבים וקרעים. 

פתיחה: $400

6. Portrait of Theodor Herzl - Portrait on Cloth

Portrait of Theodor Herzl in profile, painting on cloth. 
[Ca. mid-20th century].
137X107 cm. Good-fair condition. Stains. Unraveling to 
margins. Some holes and tears.

Opening price: $400

5
6
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בפורמט  הראשון  הציוני  הקונגרס  משתתפי  תמונת   .7
מיוחד - ברכת שנה טובה - ארה"ב

ראשית  ]ארה"ב,  תרנ"ז".  אלול  ג'  ב'  א'  בזל  הציונים,  "אספת 
המאה ה-20[.

הקונגרס  משתתפי   162 דיוקנאות  עם  המפורסמת  התמונה 
הראשון, בפורמט ייחודי: בצדה האחורי, לצד ברכות שנה טובה 
רבנים,  של  תצלומים  עשרות  נדפסו  ורוסית,  אנגלית  בעברית, 
משוררים ודמויות יהודיות בולטות, תמונות מארץ ישראל ומהווי 
ומסתירים  לקיפול  ניתנים  מהתצלומים  חלק  היהודי.  החיים 

תצלומים נוספים. הגליון כולו מקופל לקונטרס דמוי פנקס. 
לגודל  מקופל  ס"מ.   50X52.5 פתוחה:  הקונגרס  תמונת  גודל 
ומעט  קמטים  הקפל,  בקוי  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   13.5X9.5

כתמים. כיתוב בעט תחת דיוקנאות משתתפי הקונגרס. 

פתיחה: $500

7. Portraits of the First Zionist Congress 
Participants - Unique Format - Shana 
Tovah Greeting - USA

"Conference of the Zionists, Basel 1897" 
(Hebrew). [USA, early 20th century].
Portraits of 162 participants in the first Zionist 
Congress - a picture in a unique format: on 
the reverse, alongside a New Year Greeting in 
Hebrew, English and Russian, appear dozens 
of photos of rabbis, poets and leading Jewish 
figures, photos of Palestine and of Jewish life. 
Some of the photos can be folded and conceal 
other photos. The entire sheet was designed to 
be folded into a notebook-like pamphlet. 
Size of Congress photo when open: 52.5X50 
cm. Folded: 9.5X13.5 cm. Fair condition. Tears 
to folding lines, creases and some stains. Pen 
inscription beneath the portraits of the congress 
delegates.

Opening price: $500

8. פרוטוקול הקונגרס הציוני השני - וינה, 1898 - כריכת 
עור מפוארת

 Stenographisches Protokoll der Verhandlungen des II.
 Zionisten-Congresses gehalten zu Basel vom 28. bis 31.
הציוני  בקונגרס  מהמו"מ  סטנוגרפי  ]פרוטוקול   August 1898
 Verlag des Vereines הוצאת ,Industrie השני בבזל...[. דפוס

Erez Israel, וינה, 1898. גרמנית.
ישיבות הקונגרס הציוני השני שהתקיים בבזל  פרוטוקולים של 
ב-1898. כריכת עור נאה וייחודית, עליה מוטבעים כותר הספר 
כסופים  מגני-דוד  שבעה  של  קבוצות  ושתי  זהובות  באותיות 

)כנראה, אזכור ל"דגל שבעת הכוכבים" שהגה הרצל(. 
257, ]2[ עמ', 22.5 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב ודפי בטנה מאוירים 
בפרחים זהובים. מצב טוב. מעט כתמים. כתמים ופגמים קלים 

בכריכה. 

פתיחה: $400

8. Protocol of the Second Zionist Congress - 
Vienna, 1898 - Exquisite Leather Binding

Stenographisches Protokoll der Verhandlungen 
des II. Zionisten-Congresses gehalten zu Basel vom 
28. bis 31. August 1898 [Stenographic Protocol of 
the Negotiations at the Second Zionist Congress in 
Basel...]. Industrie Press. Vienna: Verlag des Vereines 
"Erez Israel", 1898. German.
Proceedings of the sessions of the Second Zionist 
Congress, held in Basel in 1898. Fine, unique leather 
binding, embossed with the book's title in golden 
letters and two groups of seven silvered Stars of David 
(apparently in reference to the "seven-starred flag" 
conceived by Herzl).
257, [2] pp, 22.5 cm. Top edges gilt. Endpapers illustrated 
with golden flowers. Good condition. Some stains. Stains 
and slight damage to binding.

Opening price: $400

78
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9. מדליון - הקונגרס הציוני השני, 1898

מדליון לציון הקונגרס הציוני השני, 1898.
וסביבו  הרצל  של  דיוקנו  במרכז  דיוקנאות.  חמישה  פנים: 
מנדלשטם  עמנואל  מקס  לזר,  ברנאר  נורדאו,  מקס  דיוקנאות 
והרב משה גסטר )תחת כל דיוקן מופיע השם בעברית(. סביבם 
עיטורים צמחיים. גב: מגן דוד, ובמרכזו הפסוק "הנה אני לוקח 
את בני ישראל מבין הגוים והבאתי אותם אל אדמתם". מסביב 
דער  קאנגרעסעס  2 -טען  דעם  "פרעזידיום  ביידיש:  כיתוב 
 "1898 אוגוסט   28-30 י-יב' אלול תרנח.  אין באזעל  ציאניסטען 

]כינוס הקונגרס הציוני השני בבאזל[.
קוטר: 29 מ"מ. קולב לתלייה ושרשרת. 

פתיחה: $400

9. Medallion - Second Zionist Congress, 1898

Medallion commemorating the Second Zionist 
Congress, 1898.
Obverse: Five portraits. In the center - Herzl's portrait 
surrounded by those of Max Nordau, Bernard Lazar, 
Max Emanuel Mandelstam and Rabbi Moshe Gaster 
(the name in Hebrew appears under each portrait). 
The portraits are surrounded by vegetal decorations.
Reverse: a Star of David, in the center of which is the 
verse "I shall take the sons of Israel and bring them 
to their land". Surrounding inscription in Yiddish: 
"Presidium dem 2-tn kongres der tsayonistn in Basel 
28-30 August 1898" [Second Zionist congress in Basel].
Diameter: 29 mm. Suspension loop and chain.

Opening price: $400

10. שלושה פריטי נייר - הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, 
1900

 13-16 בלונדון,  הרביעי  הציוני  מהקונגרס  נייר  פריטי  שלושה 
באוגוסט 1900.

 ,D. Willenberg 1. כרטיס משתתף )ריק(. על הכרטיס איור מאת
"ציון במשפט תפדה  הפסוק  בליווי  בחורבנה,  ציון  את  המתאר 
את  העובדים  איכרים  ומנגד  כ"ז(,  א,  )ישעיהו  בצדקה"  ושביה 
אדמת ארץ ישראל בליווי הכיתוב "ראשון לציון". שולי הכרטיס 
קלים  פגמים  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   20X12.5 מוזהבים. 

בשוליים.
עיניהם  הנושאים  גולים  מתוארים  הגלויה  על  רשמית.  גלויה   .2
לכיוונה של ארץ ישראל, עליה מצביעה דמות מלאכית. רימר מס' 5. 
14X9.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים קלים בשוליים. נשלחה 

בדואר.
ה-16  ליום  המוסיקה  תכנית   ,Programme of Music  .3
קרעים  נקבים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   29X22  .1900 באוגוסט 

קלים וכתמים. קו-קפל אנכי. חותמת בעלים בצדה האחורי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

10. Three Paper Items - Fourth Zionist Congress 
in London, 1900

Three paper items from the Fourth Zionist Congress in 
London, August 13-16,1900.
1. Delegate card (blank). On the card is an illustration 
by D. Willenberg depicting the destruction of 
Zion, with the verse (in Hebrew), "Zion shall be 
redeemed by justice, and those in her who repent, by 
righteousness" (Isaiah 1, 27). Facing is an illustration 
showing farmers cultivating the land of Palestine, 
with the Hebrew inscription "Rishon Le'Zion". The 
card's edges are gilt. 12.5X20 cm. Good condition. Some 
stains, slight defects to edges.
2. Official postcard. The postcard shows exiles gazing 
towards the Land of Israel, to which an angelic figure 
is pointing. Riemer no. 5. 9.5X14 cm. Good condition. 
Stains, light creases to edges. Has been posted.
3. Programme of Music, the music program for 
August 16, 1900. 22X29 cm. Good-fair condition. Holes, 
slight tears and stains. Vertical folding mark. Ownership 
stamp on reverse.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

10
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11. הקונגרס הציוני החמישי - גלויה רשמית

"הקונגרס החמישי של הציונים בבזל" - גלויה רשמית מן הקונגרס הציוני ה-5 שנערך בבאזל בשנת 1901, עם 
איור מאת א"מ ליליאן. 

גלויה לא מחולקת. רימר מס' 6. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $400

11. Fifth Zionist Congress - Official Postcard

"The Fifth Zionist Congress in Basel" - official postcard from the 5th Zionist Congress, held in 
Basel in 1901, with an illustration by E.M. Lilien.
Undivided postcard. Riemer no. 6. Good condition. Stains.

Opening price: $400

12. גלויות עם קריקטורות של משתתפי הקונגרס הציוני ה-19 / גלויה עם קריקטורה של משתתפי 
הקונגרס הציוני ה-20 - שוויץ, 1935-1937

חמש גלויות עם קריקטורות של משתתפי הקונגרס הציוני ה-19 והקונגרס הציוני ה-20, מאת יעקב ביקלס 
)Bickels, 1911-1945(, רופא פסיכיאטר וצייר קריקטורות, יליד לבוב. שוויץ, 1935-1937.

1-4. ארבע גלויות עם דיוקנאות )קריקטורות( של משתתפי הקונגרס הציוני ה-19. ]לוצרן, 1935[. המצוירים: 
הכיתוב  נדפס  הגלויות  של  האחורי  בצדן  ברודצקי.  וזליג  בן-גוריון  דוד  אוסישקין,  מנחם  כצנלסון,  ברל 
 10.5X15.5 .כפי הנראה, מתוך סדרה של 20 גלויות .Kongress-Karikaturen קרוקטורות ]![ הקונגרס הציוני"

ס"מ. 
5. גלויה עם קריקטורה בהשראת הקונגרס הציוני ה-20. ציריך, 1937. איורים של חיים ויצמן, דוד בן-גוריון, 

אוסישקין, ואחרים. 14X9.5 ס"מ בקירוב. 
מצב משתנה.

פתיחה: $400

12. Postcards with Caricatures of the Participants of the 19th Zionist Congress / 
Postcard with a Caricature of the Participants of the 20th Zionist Congress - 
Switzerland, 1935-1937

Five postcards with caricatures of the participants of the 19th and 20th Zionist congresses, by 
Jacob Bickels, a psychiatrist and caricaturist born in Lvov. Switzerland, 1935-1937.
1-4. Four postcards with portraits (caricatures) of the participants of the 19th Zionist 
Congress. [Lucerne, 1935]. Portrayed are Berl Katznelson, Menachem Ussishkin, David Ben-
Gurion and Selig Brodetsky. On the reverse of the postcards is the caption "Caricatures of 
the Zionist Congress" (Hebrew) - Kongress-Karikaturen. Apparently out of a series of 20 
postcards. 15.5X10.5 cm.
5. Postcard with a caricature inspired by the 20th Zionist Congress. Zurich, 1937. Portraits of 
Haim Weizmann, David Ben-Gurion, Ussishkin and others. Approx. 9.5X14 cm.
Condition varies.

Opening price: $400
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[1] leaf, folded in half (written on both sides), 29 cm. Good 
condition. Folding marks and creases, stains, some tiny 
tears, filing holes (with damage to text).
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

13. מכתב מיהודי פקיעין אל מנהלי בנק אנגלו-פלשתינה, 
1910

מכתב בכתב-יד מאת יהודי הכפר פקיעין אל מנהלי בנק אנגלו-
פלשתינה. חשוון תרע"א )1910(. 

במכתב מבקשים המתיישבים היהודים בפקיעין סיוע ברכישת 
אדמות סביב הכפר ומספרים על מצבה העגום של ההתיישבות 

היהודית בפקיעין ועל עזיבת המתיישבים את הארץ. 
הישובים  של  האחרונה  הפליטה  פקיעין,  כפר  יהודי  "אנחנו 
הכפריים שישבו בם אחב"י ]אחינו בני ישראל[ מימי עולם, פונים 
ולמליץ בעד קהלתנו הדלה  לפה  לנו  להיות  אליכם...  היום  הננו 
והמתמוטטת. יודע נא לכם אחינו ושרינו הנכבדים באי-כח הבנק 
הלאומי, כי רק לפני כשלשים שנה היו רוב קרקעות הכפר הזה, 
שייכים ליהודים, ואך מפני כובד המסים שהטילה אז הממשלה 
לידי  כמעט  פה  קרקעותינו  כל  עברו  ותבואותינו,  אדמתנו  על 
ורבים  ישובנו פה הלוך וחסור  זרים... ומפני כן מאז עד כה הלך 
לזרוע  להם  אדמה  אין  כי  על  לחו"ל  ואנה  אנה  התפזרו  מאתנו 
כלל... אי לזאת פונים הננו עתה בבקשה מכם מנהלים נכבדים כי 
תשתדלו לקנות בעדינו אדמה פה מסביב להכפר, על צד ואופן 

שיהיה נאות לשני הצדדים לנו ולהבנק...". 
המכתב חתום בכתב-יד בידי נציגי המשפחות היהודיות בפקיעין, 
המשפחתית,  המסורת  פי  ]על  זינאתי  המשפחות  בני  ובהם 
זינאתי,  מרגלית  שנה.  אלפיים  בפקיעין  חיה  זינאתי  משפחת 
היחידה  היהודיה  כיום  היא   ,1931 בשנת  בפקיעין  נולדה  אשר 
המתגוררת בכפר[, עודי, מזרחי, תומא, ואחרים. כן חתום המכתב 
ב"חותם קהל הקודש עובדי אדמה בכפר פקיען קרובה לעיהק 

צפת ת"ו". 
]1[ דף, מקופל לשניים )כתוב משני צדדים(, 29 ס"מ. מצב טוב. 
נקבי  מזעריים,  קרעים  מספר  כתמים,  וקמטים,  קיפול  סימני 

תיוק )עם פגיעה בטקסט(. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400

13. Letter from the Jews of Peki'in to the 
Directors of the Anglo-Palestine Bank, 1910

Handwritten letter from the Jews of the village of 
Peki'in to the directors of the Anglo-Palestine Bank. 
Heshvan 5671 (1910). Hebrew.
In the letter, the Jewish settlers of Peki'in request aid 
in acquiring land plots around the village and tell of 
the grim situation of the Jewish settlement in Peki'in, 
saying that many settlers have left the country.
"We, the Jews of the village of Peki'in, the last 
survivors of the rural settlements in which our 
brethren formerly resided from time immemorial, 
turn to you today… to be our mouthpiece and 
represent our impoverished, failing community. You 
should know, our brothers and honorable ministers, 
representatives of the national bank, that just thirty 
years ago most of the lands of this village belonged 
to Jews, and it is only due to the heavy taxes imposed 
then by the government on our land and produce 
that nearly all our lands here passed into the hands of 
strangers… and therefore, since then and until today, 
our settlement has grown ever smaller and many 
of us have strayed abroad, for they have no land to 
sow at all… we thus turn to you now with a request, 
honored directors, that you attempt to purchase for 
us land here around the village, in a manner which 
will be proper to both sides, us and the bank…"
The letter is hand-signed by representatives of the 
Jewish families in Peki'in, including the Zinati family 
[according to family tradition, the Zinati family has 
resided in Peki'in for two thousand years. Margalit 
Zinati, born in Peki'in in 1931, is today the only 
Jewish person to live in the village], the Oudi family, 
the Mizrachi family, the Toma family and others. 
The letter is also signed with the "Stamp of the Holy 
Community of Land Laborers in the Village of Peki'in 
near the Holy City of Safed".

ארץ ישראל, התיישבות, מנדט ומחתרות, הקמת 
המדינה, מדינת ישראל
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14. "המכביה הראשונה" - לקט פריטים, ראשית שנות ה-30

15 פריטים בנושא המכביה הראשונה. ]ארץ ישראל, ראשית שנות ה-30[.
ושרטוטים  "מכבי"  ארגון  מייסדי  מאת  מאמרים  מבחר  הכוללת  תרצ"ב"  "מכביה  חוברת  ביניהם: 
נגינה לתזמורת  ולנעילתה; חוברת תרגילי  של האולמות הנבנים; כרטיסי כניסה לפתיחת המכביה 
המכביה, חוברו וסודרו בידי פועה ]פואה[ גרינשפון; כרוז מאת יוסף יקותיאלי, הוגה רעיון "המכביה", 
הקורא לבחור בישראל רוקח, חבר הארגון ומיטיבו, לראשות העיר תל אביב; דפי "ידיעות המכביה", 

מודעות פרסום, ועוד.
נקבי  חותמות.  קלים.  וקרעים  קיפול  סימני  כתמים, קמטים,  טוב.  כללי  מצב  ומצב משתנים.  גודל 

תיוק. אחת החוברות חסרה שני דפים.

פתיחה: $1000

14. "The First Maccabiah" - Collection of Items, Early 1930s

15 items related to the first Maccabiah. [Palestine, early 1930s].
Including: booklet titled "Maccabiah 1932" with a selection of essays by the 
founders of the "Maccabi" organization and plans of the halls under construction; 
tickets to the Maccabiah's opening and closing ceremonies; booklet of playing 
exercises for the Maccabiah orchestra, composed and arranged by Puah Grinshpun; 
proclamation by Yosef Yekutieli, founder of the Maccabiah, calling on the public to 
elect Israel Rokach, a member of the organization and its supporter, as mayor of Tel 
Aviv; leaves of "Yedioth HaMaccabiah", advertisements, and more.
Size and condition vary. Good overall condition. Stains, creases, folding marks and small 
tears. Ink stamps. Filing holes. One of the booklets is missing two leaves.

Opening price: $1000

15. נמל תל-אביב - שלושה פריטי נייר, 1937-1938

שלושה פריטי נייר הקשורים להקמת נמל תל-אביב, 1937-1938.
1. תעודת מנייה של חברת "אוצר מפעלי-ים", שהונפקה בתאריך 15 בינואר 1937, עם גליון שוברי 

תשלום. מודפסת בגוני כחול ולבן, עם איור הנמל המוקם. 
השיר  )מילות  מולחן  מרש  הכוללת  מפעלי-ים",  "אוצר  מטעם  חוברת  אביב",  תל  נמל  "מרש   .2

ופרטיטורת תווים( מאת אברהם אהרונוב. דפוס "אריאלי", תל אביב, 1938. 
3. "חדשות! פה מוכרים שיר חדש: 'מרש נמל תל אביב'". ]תל אביב, 1938[. כרזה פרסומית קטנה, 

מודפסת על נייר עבה. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

פתיחה: $300

15. Port of Tel Aviv - Three Paper Items, 1937-1938

Three paper items related to the construction of the Tel Aviv Port, 1937-1938.
1. Share certificate of the "Otzar Mifalei Yam" company, issued on January 15, 1937, 
with vouchers. 
2. "Tel Aviv Port March", booklet of "Otzar Mifalei Yam" with a march set to music 
(lyrics and notes) by Avraham Aharonov. "Arieli" press, Tel Aviv, 1938.
3. "News! New Song Sold Here: 'The Tel Aviv Port March'". [Tel Aviv, 1938]. Small 
advertising poster printed on thick paper.
Size and condition vary. Good-fair overall condition.

Opening price: $300
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16. אוסף חוברות - פנחס גרייבסקי

כ-95 חוברות שונות שהוציא לאור פנחס גרייבסקי. ירושלים, שנות ה-20-30.
ציון  "בנות  הראשונים",  לחובבים  "זכרון  זכרון",  "אבני  ירושלם",  "מגנזי  מהסדרות  חוברות  ביניהן, 

וירושלים"; חוברת "החרש והמסגר בירושלם", חוברת "אוסף תמונות )אלבום( מילידי הארץ", ועוד.
תמונות,  היסטוריות,  תעודות  ליקט  ירושלים.  יליד  וסופר,  חוקר   ,)1873-1941( גרייבסקי  פנחס 
זיכרונות אישיים ותולדות אישים ומשפחות ביישוב הישן, ופרסם אותם בכתב העת "מגנזי ירושלים" 

שערך והוציא לאור, ובפרסומים רבים אחרים. 
חלק מהפריטים מופיעים בשני עותקים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני. מספר חוברות ללא 

עטיפה, או עם עטיפה מנותקת.

פתיחה: $900

16. Collection of Booklets - Pinchas Grayevsky

About 95 different booklets published by Pinchas Grayevsky. Jerusalem, 1920s-1930s. 
Including booklets from the series "MiGnazei Yerushalem" ("From Jerusalem's 
Archives"), "Avnei Zikaron" ("Stones of Remembrance"), "Zikaron LaHovevim 
HaRishonim" ("Remembrance of the First Hovevim"), "Bnot Tsiyon VeYerushalayim" 
("Daughters of Zions and Jerusalem"); the booklet "Haharash VeHaMasger 
B'Yerushalem" ("The Blacksmith and the Metalworker in Jerusalem"), booklet titled 
"Album of the Land's Natives" (Hebrew), and more.
Pinchas Grayevsky (1873-1941), scholar and writer, born in Jerusalem. Grayevsky 
collected historical documents, pictures, personal memoirs and the histories of 
persons and families in the old yishuv, publishing them in the journal "MiGnazei 
Yerushalem" which he edited and published, and in many other publications. 
Some of the items appear in two copies. Size and condition vary. Fair overall condition. 
Cover missing or detached on a number of booklets.

Opening price: $900 

17. "להחזיר את השלום למקומו מיד" - כרוז פיוס תלת לשוני מטעם ההנהגה הערבית 
בארץ ישראל - מלחמת העולם הראשונה

ולחיות  ליהודי הארץ לחדול ממאבקם המזויין  וגרמנית, הקורא  כרוז תלת לשוני, בעברית, ערבית 
בשלום תחת שלטון ערבי. ]1917 בקירוב[.

הכרוז, הכתוב ערבית, גרמנית רהוטה ועברית משובשת, פונה אל יהודי הארץ במסר פייסני ומבקש 
מהם להסתייג מן הלחימה הציונית: "אלפים ומליונים מעם היהודי היו חיים ויחיו עתה בתוך עיירות 
יימנעו  כי  היהודים  מהשוכנים  נדרוש  זמן  ובאות]ו[  ממש...  ערבים  כמו  ח]ו[ק  להם  ויש  הערב]י[ות 

מהיזק רע אסור עם הצהיונים ירחקו עצמם...".
50X35.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, כתמים וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $500

17. "Bring Peace Back Right Away" - Trilingual Reconciliation Poster on 
behalf of the Arab Leadership in Palestine - World War I

Trilingual poster, in Hebrew, Arabic and German, calling the Jews in Palestine to 
cease their armed struggle and live in peace under Arab rule. [ca. 1917].
The poster, written in Arabic, German and faulty Hebrew, addresses the Jews in 
the country in an appeasing tone asking them to refrain from the Zionist fight: 
"thousands and millions of Jews lived and will now live in Arab towns and they have 
laws… and at the same time we ask the Jews to refrain from doing evil…"
50X35.5 cm. Good condition. Folding marks, some stains and tears at margins. 

Opening price: $500
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אלנבי,  בידי  ירושלים  כיבוש   - לשונית  תלת  כרזה   .18
1917 - ערבית באותיות עבריות

"אלמנשוראת אלחרביה אלבריטאניה ואלאלמאניה מקארנה בין 
הבריטים.  בידי  ירושלים  כיבוש  בנושא  כרזה   - מנהא"  אנתנתין 

]1917 בקירוב[. אנגלית, צרפתית וערבית באותיות עבריות.
על  אלנבי  אדמונד  של  הרשמית  ההכרזה  נוסח  נדפס  בכרזה 
משטר צבאי לאחר כיבוש ירושלים, באנגלית, ולצדו כרוז שפורסם 
צרפת( בשנת   ,Holnon( הולנון  העיר  כיבוש  עם  הגרמנים  בידי 
1915. תחת שני הכרוזים פסקת הבהרה המדגישה את ההבדלים 
האנגלים  הכובשים  של  הטוב  יחסם  את  ובעיקר  ההצהרות,  בין 
לעומת יחסם של הגרמנים לבני המקום בהולנון. בתחתית הכרזה 

תרגום של שני הכרוזים לערבית באותיות עבריות.
וקרעים  קמטים  קיפול,  סימני  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   75X48.5

בשולי הכרזה. כתמים. 
מקור: אוסף משפחת ששון.

פתיחה: $450

18. Trilingual Poster - The Occupation of 
Jerusalem by Allenby, 1917 - Arabic in Hebrew 
Letters

"Almanshurat Alcharbia Albritania Walalmania 
Makarna Bin Antantin Manha" - poster on the 
occupation of Jerusalem by the British. [ca. 1917]. 
English, French and Judeo-Arabic (Arabic written in 
Hebrew script).
The poster is printed with the official declaration 
of Edmund Allenby of a military regime after the 
occupation of Jerusalem, in English, alongside 
a proclamation published by the Germans after 
occupying the city of Holnon, France in 1915. Beneath 
the two proclamations is a paragraph clarifying 
and emphasizing the differences between them, 
particularly the positive attitude of the British 
occupiers compared to that of the Germans with 
respect to the native residents of Holnon. At the 
bottom of the poster is a translation of the two 
proclamations to Judeo-Arabic.
48.5X75 cm. Fair-good condition. Folding marks, creases 
and tears to poser margins. Stains.
Provenance: Sassoon family collection.

Opening price: $450

19. חיבור בנושא ערביי ארץ ישראל - יפו, 1936

 Aziz B. מאת   ,A.B.C. of the Arab case in Palestine
 The Modern Library & Stationery הוצאת   .Shihadeh

Store, יפו, ]1936[. אנגלית. 
המנדטורית,  ישראל  ארץ  ערביי  של  מצבם  בנושא  קצר  חיבור 
מתייחס  החיבור  בארץ.  הערבי  הציבור  של  מבטו  מנקודת 
יחס  הנותנת  המנדט  ממשלת  של  למדיניותה  בלפור,  להצהרת 
וכולל  ועוד,  הגדול,  הערבי  למרד  היהודית,  לאוכלוסייה  מועדף 

התבטאויות חריפות נגד היהודים והתנהלותם.
דפים.  ובמספר  בעטיפה  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   19 עמ',   46

קמטים בדף השער. 

פתיחה: $300

19. Essay on the Subject of the Arabs in Palestine 
- Jaffa, 1936

A.B.C. of the Arab Case in Palestine, by Aziz B. 
Shihadeh. Jaffa: The Modern Library & Stationery 
Store, [1936]. English.
Short essay on the condition of the Arabs in Mandatory 
Palestine, from the perspective of the country's Arab 
public. The essay addresses the Balfour Declaration, 
the policies of the Mandate government granting 
privileged status to the Jewish population, the Arab 
Revolt and more, and contains harsh words against 
the Jews and their conduct.
46 pp, 19 cm. Good condition. Stains to cover and some 
leaves. Creases to title page.

Opening price: $300
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"הליגה  "איחוד",  חבר   - ברין  ארתור  ד"ר  ארכיון   .20
לשיתוף יהודי-ערבי" ו"ברית שלום"

תל-אביבי  רופא  ברין,  ארתור  הד"ר  מארכיון  נייר  פריטי  כ-195 
ממוצא גרמני, חבר הארגונים "ברית שלום" ו"איחוד" )מיסודו של 
ויהודים.  ערבים  בין  לקירוב  שונים  בארגונים  ופעיל  י"ל מאגנס( 
ארץ ישראל, שנות ה-30 עד שנות ה-50. עברית, גרמנית ואנגלית. 
אוסף עשיר ומגוון מעזבונו של הד"ר ארתור ברין, הכולל: · כ-95 
מסמכים בכתב-ידו של ארתור ברין )רובם בגרמנית(, בהם שמות 
ארץ  הערבית,  והאינטיליגנציה  ההנהגה  מחוגי  קשר  אנשי  של 
מוצאם ותמצות עמדתם. · 36 מכתבים אישיים, בהם תכתובת 
ענפה בין הד"ר ברין לבין חברי מערכת הירחון "בעיות" )בהוצאת 
אבי  מרדכי  של  ידו  בחתימת  חתום  אישי  מכתב  בובר(,  מרטין 
שאול )המונה את הסיבות לפרישתו מן "הליגה לשותפות ערבית 
עברית"( ושלושה מכתבים בכתב-ידו של נתן חפשי, ממנהיגיה 
הרוחניים של התנועה. · חוזר פנימי עם תמצית פגישות חשאיות 
בין חברי הארגון חיים קלווירסקי ואהרן כהן לבין גורמים ערבים 
אזרחיים בלבנון. · כרזה גדולה מטעם ליגת "לא תרצח!" ושבע 
כרזות נוספות בעלות מסר אנטי-לוחמני עבור כל יושבי הארץ. 
בין  לכינון קשרים  מזרחה"  "קדמה  אגודת  · מסמך תקנות של 
עבודה  על  "הצעה   · הקרוב.  המזרח  לתרבות  העברי  היישוב 
טיוטה   - וערבים"  אנגלים  יהודים,  בין  משותפת  מדיצינית 
למיגור  בארץ  הרפואיות  הקהילות  שלוש  בין  פעולה  לשיתוף 
מגיפות ושיפור מצב התברואה. · 27 הזמנות רשמיות לכנסים, 
הרצאות וערבי דיון של "הליגה לשיתוף יהודי ערבי" ו-"אחוד" בין 

השנים 1946-1949; ועוד.
קמטים  כתמים,  טוב-בינוני.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 

וקרעים בחלק מן הפריטים.

פתיחה: $2000

20. Archive of Dr. Arthur Brin - Member of "Ichud", "League for Jewish-Arab Cooperation" and "Brit 
Shalom"

between organization members Chaim Kalvarisky and 
Aaron Cohen and civilian Arab parties in Lebanon. · 
Large poster of the "Thou Shalt not Kill" League and 
seven additional posters conveying a message against 
aggression for all the country's residents. · List of 
regulations of the "Kedma Mizracha" Association 
for promoting ties between the Jewish Yishuv and 
the Near East culture. · "Proposal for Joint Medicinal 
Work between Jews, Englishmen and Arabs" - draft 
for a collaborative enterprise between the three 
medical communities in Palestine in the interests of 
eradicating epidemics and improving sanitation. · 
27 official invitations to conferences, lectures and 
evening discussions of the "League for Jewish-Arab 
Cooperation" and "Ichud" in the years 1946-1949; 
and more.
Size and condition vary. Good-fair overall condition. Stains, 
creases and tears to some items.

Opening price: $2000

About 195 paper items from the archive of Dr. Arthur 
Brin, a Tel Aviv doctor from Germany, member of the 
organizations "Brit Shalom" and "Ichud" (founded by 
Y. L. Magnes) who was active in many organizations for 
rapprochement between Arabs and Jews. Palestine, 
1930s to 1950s. Hebrew, German and English.
Rich and diverse collection from the estate of Dr. 
Arthur Brin, including: · Some 95 documents in Arthur 
Brin's hand (mostly in German), with names of contact 
persons in the Arab leadership and intelligentsia 
circles, their countries of origin and summaries of their 
positions. · 36 personal letters, including an extensive 
correspondence between Dr. Brin and members of 
the editorial board of the journal "Ba'yot" (Problems) 
(published by Martin Buber), personal letter signed in 
the hand of Mordechai Avi-Shaul (listing the reasons 
for his resignation from the "League for Jewish-Arab 
Cooperation") and three letters in the hand of Nathan 
Chofshi, one of the movement's spiritual leaders. 

· Internal circular summarizing secret meetings
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ישראל  בארץ  הבריטית  המדיניות  בנושא  תזכיר   .21
וזכויותיהם של ערביי ארץ ישראל - לונדון, שנות ה-30

 Extreme pressure of international finance on Great
מימון  של  כבד  ]לחץ   Britain's policy, constitutional crisis
בינלאומי על מדיניות בריטניה, משבר חוקתי[. עלון בפורמט גדול 
 National-ה מטעם  ישראל,  בארץ  הבריטית  המדיניות  בנושא 

League. לונדון, ]שנות ה-30[. אנגלית.
 - ובפרט  ישראל,  בארץ  הבריטית  המדיניות  בנושא  תזכיר 
ניתן  אשר  המלח,  ים  של  והמינרלים  המלחים  למיצוי  הזיכיון 
משה  בהנהלת  ישראלית"  הארץ  האשלג  ל"חברת   1930 בשנת 
לשליטה  קורא  חריפה,  בלשון  המנוסח  התזכיר,  נובומייסקי. 
לנקוט  בריטניה  בשלטונות  ומפציר  המלח  ים  על  בריטית 
בהתחייבויותיה  לעמוד  "הבעיה הפלשתינית",  לפתרון  בצעדים 
והמכובדת  "החברות הארוכה  על  ולשמור  לאוכלוסייה הערבית 
 Margaret )עם העולם המוסלמי". על התזכיר חתומה )בדפוס

 .National League-נשיאת ה ,Farquharson
 )The National Political League( National League-ארגון ה
 Margaret Milne בידי  לא-מפלגתי  כארגון   1911 בשנת  נוסד 
Farquharson ו-Mary Adelaide Broadhurst, פעילות למען 
במסע  הארגון  התמקד   1918 משנת  בבריטניה.  נשים  זכויות 
הסברה נגד הבולשביזם ולמען זכויותיהם של ערביי ארץ ישראל. 
לטובת  בלפור  הצהרת  עקרונות  לשינוי  הארגון  לחם  היתר,  בין 

הערבים.
]4[ עמ' )גליון מקופל לשניים(, 43 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול 

ומעט קמטים. מספר כתמים. 
.OCLC-עותק אחד בלבד מופיע ב

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300

21. Memorandum on the Subject of British Policy 
in Palestine and the Rights of Palestine's Arabs - 
London, 1930s

Extreme pressure of international finance on Great 
Britain's policy, constitutional crisis. Pamphlet in 
a large format on the subject of British policy in 
Palestine, published by the National League. London, 
[1930s]. English.
Memorandum on British Policy in Palestine, specifically 
- the license to extract salts and minerals from the 
Dead Sea, granted in 1930 to the "Palestine Potash 
Company" managed by Moshe Novomeysky. The 
memorandum, worded harshly, calls for the imposition 
of British rule on the Dead Sea and urges the British 
authorities to take steps to settle the "Palestinian 
problem", "To maintain the pledges given to the 
Arabs and our long and honoured friendship with 
the Moslem World". The memorandum is signed (in 
print) by Margaret Farquharson, the president of the 
National League.
The National League (National Political League) was 
founded in 1911 as a non-partisan organization by 
Margaret Milne Farquharson and Mary Adelaide 
Broadhurst, both of them activists for women's rights 
in Britain. Beginning in 1918 the organization focused 
on a publicity campaign against Bolshevism and in 
favor of the rights of the Arabs of Palestine. Among 
other things, the organization struggled to change 
the principles of the Balfour declaration in favor of 
the Arabs.
[4] pp (one sheet folded in two), 43 cm. Good condition. 
Folding marks and some creases. Some stains.
Only one copy in OCLC.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $300

22. לקט כרוזים בגנות הממשל הבריטי, שנות ה-40

שישה כרוזים מטעם היישוב העברי בגנות הממשל הבריטי. ארץ 
ישראל, ראשית שנות ה-40. 

מודעת   · לוחם".  "עם  תחנת  של  הפתיחה  שידור  תמלול   ·
"יזכור" מטעם "משמר היישוב" לנספים במבצע הטבעת האנייה 
לצבא  העבריים"  ה"גדודים  להפיכת  הקורא  כרוז   · "פאטריה". 
יהודי לוחם. · כרוז מחאה נגד "שלטון הספר הלבן" מטעם "הנוער 
העברי". · כרוז מחאה על הקשיים שמערים השלטון הבריטי על 
מאמצי ההעפלה.· כרוז הקורא להמשך המאבק בממשל הבריטי 

גם בעת מלחמת העולם השנייה.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. סימני קיפול, קמטים, מעט 

כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $400
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22. Collection of Proclamations Condemning the 
British Government, 1940s

Six proclamations on behalf of the Jewish yishuv 
against the British government. Palestine, early 1940s.
Including: · Transcription of the opening broadcast 
of the "Am Lochem" radio station. · Commemorative 
notice on behalf of "Mishmar HaYishuv" honoring 
the fallen in the British sinking of the "Patria". · 
Proclamation calling for the transformation of the 
"Jewish Brigades" into a Jewish fighting force. · 
Proclamation of protest against the "Rule of the White 
Paper" by "HaNo'ar HaIvri". · Proclamation of protest 
against the British government's efforts to thwart 
Jewish immigration to Palestine. · Proclamation 
calling for the continued struggle against the British 
government even during the Second World War.
Size and condition vary. Good overall condition. Folding 
marks, creases, some stains and small tears.

Opening price: $400

23. לקט כרוזים בתגובה ל"חוק הקרקעות", שנות ה-40

הלבן"  ל"ספר  בתגובה  שנדפסו  מחאה  כרוזי  שבעה-עשר 
)רובם  ה-40  שנות  ישראל,  ארץ  הקרקעות".  "חוק  ולמגבלות 

משנת 1940(. עברית ואנגלית. 
עלונים וכרוזים שנדפסו מטעם "מועצת פועלי תל אביב" ו-"ועד 
הקהילה העברית בירושלם", הקוראים לשביתה כללית ואסיפת 
מחאה, גילוי דעת של "מליאת הועד הלאומי", כרוז המוחה על 
חריפים,  כרוזים  ושני  העברית  העתונות  על  שהוטלה  הצנזורה 
הקוראים במרומז למאבק אלים. שבעה מהכרוזים גדולים ונועדו 

לתליה בחוצות.
"חוק הקרקעות", שחוקק בפברואר 1940, אסר רכישת קרקעות 

על ידי יהודים והוחל על 95% מאדמות ארץ ישראל.
17 כרוזים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $600

23. Compilation of Proclamations in Response to 
the "Land Transfer Regulations", 1940s

Seventeen proclamations of protest printed in 
response to the "White Paper" and the limitations 
imposed in the "Land Transfer Regulations". Palestine, 
1940s (most are from 1940). Hebrew and English.
Pamphlets and notices printed by the "Tel Aviv 
Labor Council" and the "Jewish Community in 
Jerusalem", calling for a general strike and a protest 
demonstration, a statement of the "People's Council 
Assembly", a notice protesting the censorship imposed 
on the Hebrew press and two harsh notices implicitly 
calling for a violent struggle. Seven of the notices are 
large and were intended to be pasted on billboards.
The "Land Transfer Regulations", legislated in 
February 1940, prohibited Jews from purchasing land 
and were applied to 95% of the lands of Palestine.
17 proclamations. Size and condition vary. Good overall 
condition.

Opening price: $600

מטעם  נייר  פריטי  אוסף   - הכרוזים"  "מלחמת   .24
המחתרות והיישוב

105 פריטי נייר מטעם אצ"ל, לח"י והנהגת היישוב מימי "מלחמת 
הכרוזים". ארץ ישראל, שנות ה-40.

ביניהם: 
התנועה  עתון  של  גליונות   31 האצ"ל:  מטעם  פריטים   69  ·
בהם  ליד,  מיד  ולהחלפה  בחוצות  לתלייה  כרוזים   19 "חירות"; 
חוברת  "האמת",  הלוחמת";  ציון  "קול  שידורי  של  תמלולים 
הודעה   ;22.6.1948 מיום  בגין[  ]מנחם  "מפקד הארגון"  ובה דבר 
שני  של  ענשם  הקלת  על  "המשקיף"  עיתון  מטעם  מיוחדת 
חברי מחתרת, מעונש מוות למאסר עולם; "הנה דעתי", חוברת 
פולמוסית מאת חבר בארגון מחודש כסלו תש"ח; 4 תוויות נייר 

עגולות עם סמל הארגון וסיסמאות; ועוד.
גליונות   4 "המעש";  גליונות   11 הלח"י:  מטעם  פריטים   27  ·
את  המתארת  חוברת  התלייה",  עד  המשפט  "מן  "החזית"; 
בית- אליהו  מוין,  בלורד  המתנקשים  של  האחרונות  שעותיהם 
צורי ואליהו חכים, לפני תלייתם במצרים; "הנאשמים מאשימים", 
חוברת הסוקרת את הופעת חברי הארגון בפני בית הדין הצבאי 
האנגלי בשנת 1944; "הודעה על התעללות הפושעים הבריטיים 

בלוחם חירות גוסס"; ועוד.
זו...",  "בשעה  היישוב:  ומוסדות  ההגנה  מטעם  נייר  פריטי   9  ·
ארץ  פועלי  מפלגת  מרכז  של  פעמית  חד  בהוצאה  עיתון 
ישראל, המגנה את המחתרות ואת השלטונות הבריטים כאחד; 
"למשטינים", נאום דוד בן-גוריון מיום 4.10.43, מודפס כחוברת; 
המחתרות  בגנות  פולמוסיים  כרוזים  שני  וסיכומים",  "עובדות 

מטעם השלטון העברי; ועוד. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $1000
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25. Etzel - Newspapers and Broadsides, 1944-1948

"Aharon"; broadsides in English and French telling 
the organization's version regarding the bombing of 
King David Hotel, and more. 

· 22 issues of "Herut". Including: an issue from the 
"Saison" months with the headline "No hope for 
Informers"; issue 65, with "letter by Dr. Weizmann 
to the terrorists", expressing his ambivalent attitude 
towards the underground, and more.
Size and condition vary. Overall good condition. Folding 
marks. Some stains and creases. Some newspapers are 
restored with adhesive tape. Two issues of "Herut" appear 
twice.

Opening price: $300 

35 newspapers and broadsides on behalf of Etzel 
(Irgun). Palestine, 1944-1948. Hebrew, English and 
French.

· 13 broadsides and leaflets, among them: broadside 
issued by "Etzel Court" announcing the execution 
of British Sergeants Clifford Martin and Mervyn 
Paice, and telling briefly the reasons for conviction; 
additional broadside, listing in detail the national and 
historic meaning of the deed, several weeks after the 
execution; a broadside calling the Arab population 
not to be tempted by the British persuasion efforts to 
join the undergrounds in their struggle, and to cease 
immediately all violence against Jewish population; 
obituaries in memory of organization's member 

24. Collection of Paper Items of the Underground 
Movements and the Yishuv

105 paper items of the Etzel (Irgun), Lehi and the 
yishuv leadership. Palestine, 1940s.
Including:

· 69 items of the Etzel: 31 issues of the movement's 
newspaper "Cherut"; 19 proclamations for 
hanging on billboards and handing out, including 
transcriptions of the broadcasts of "Kol Tzion 
HaLochemet"; "HaEmet", booklet with a statement of 
the "organization's commander" [Menachem Begin] 
from June 22, 1948; special notice of the newspaper 
"HaMashkif" regarding the mitigated sentence of 
two underground movement members, from a death 
sentence to life imprisonment; "Hine Da'ati", polemic 
booklet by a member of the organization from Kislev 
5708 (1948); 4 round paper labels with an emblem of 
the organization and slogans; and more.

· 27 items of the Lehi: 11 issues of "HaMa'as"; 4 issues 
of "HeChazit"; "From the Trial to the Hanging", 
booklet describing the last hours of the assassins of 
Lord Moyne, Eliyahu Bet-Zuri and Eliyahu Hakim, 
prior to their hanging in Egypt; "The Accused 
Accuse", booklet reviewing the appearance of the 
organization's members before the English military 
tribunal in 1944; "Notice regarding the Abuse of a 
Dying Freedom Fighter by the British Criminals"; and 
more.

· 9 paper items of the Haganah and yishuv 
institutions: "At this hour…", single-issue newspaper 
of the Mapai Central Committee condemning both the 
underground movements and the British authorities; 
"To the Hate-Mongerers", speech of David Ben-
Gurion from October 4, 1943, printed as a booklet; 
"Facts and Conclusions", two polemic proclamations 
condemning the underground organizations in the 
name of the Jewish authorities; and more.
Size and condition vary. Good-fair overall condition.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $1000

25. אצ"ל - עיתונים וכרוזים, 1944-1948

 .1944-1948 ישראל,  ארץ  האצ"ל.  מטעם  וכרוזים  עיתונים   35
עברית, אנגלית וצרפתית.

הארגון  של  הדין  "בית  מטעם  כרוז  בהם:  ועלונים,  כרוזים   13  ·
הצבאי לאומי" המודיע על הוצאתם להורג של הקצינים הבריטיים 
גזר  נימוקי  את  בקצרה  ושוטח  פייס,  ומרווין  מרטין  קליפורד 
הלאומית  משמעותו  את  באריכות  המסביר  נוסף,  כרוז  הדין; 
ההוצאה  לאחר  ספורים  שבועות  המעשה,  של  וההיסטורית 
להתפתות  שלא  הערבית  לאוכלוסייה  הקורא  כרוז  להורג; 
לאלתר  ולחדול  במאבקן  למחתרות  לחבור  הבריטים,  לשידולי 
ממעשי אלימות כלפי האוכלוסייה היהודית; מודעות אבל לחבר 
הארגון "אהרן"; כרוזים באנגלית ובצרפתית המוסרים את גרסת 

הארגון לפיצוץ מלון "המלך דוד"; ועוד. 
ובראשו  ה-"סזון"  מחודשי  גליון  בהם:  "חירות".  גליונות   22  ·
הכיתוב "ולמלשינים אל תהי תקוה"; גליון ס"ה, ובו "מכתב של 
ד"ר וויצמן אל הטרוריסטים", המביע את יחסו האמביוולנטי אל 

המחתרת; ועוד.
קמטים  קיפול,  סימני  טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 
שני  דבק.  בנייר  משוקמים  העיתונים  מקצת  קלים.  וקרעים 

גליונות "חירות" מצויים בעותק כפול. 

פתיחה: $300
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ומלחמת  המנדט  תקופת   - נייר  פריטי  לקט   .26
העצמאות - לח"י, אצ"ל ו"ברית הקנאים"

ומלחמת  הבריטי  המנדט  תקופת  משלהי  נייר  פריטי   42
העצמאות. ארץ ישראל, סוף שנות ה-40. עברית ואנגלית.

פריטי דפוס ומסמכים בכתב-יד, של לוחמי חירות ישראל, 
הארגון הצבאי לאומי, ו"ברית הקנאים": 

 L.H.I. - Bulletin :21 פריטי נייר של ארגון הלח"י. ביניהם ·
 An ו-10;   9  ,8 חוברות   - האנגלית(  הארגון בשפה  )בטאון 
Outline of Foreign Policy - תרגום החוברת "קווי יסוד 
למדיניות חוץ עברית"; שתי חוברת בהוצאת הארגון, לציון 
אברהם  המחתרת  מנהיג  של  להורג  להוצאתו  שנים  שלוש 
אחת  הלאומית;  בספרייה  מצויות  ]אינן  שטרן  "יאיר" 
נוספות  חוברות  שלוש  עותקים[;  בשני  מופיעה  החוברות 
מאמצע שנות ה-40, בהוצאת הארגון, המנסחות קווי יסוד 

להשקפה המדינית-רוחנית; ועוד. 
· 6 פריטי נייר של ארגון האצ"ל. ביניהם: כרוז נטילת אחריות 
"החבית  )מבצע  בחיפה  הבריטי  המשטרה  מטה  לפיצוץ 
המעופפת", ספטמבר 1947(; כרוז פולמוסי המופנה לארגון 
שידור  תמלול  בבריטים;  המאבק  הפסקת  בדבר  הלח"י 
תש"ח;  חשוון  ה'  מיום  הלוחמת",  ציון  "קול  של  מחתרתי 

ועוד. 
כתב  ביניהם:  הקנאים".  "ברית  ארגון  של  נייר  פריטי   15  ·
אזהרה לבנות ישראל שלא להתרועע בחברת חיילים אנגלים 
צעדים  לנקיטת  איום מרומז  בו  הנושא  אזהרה חמור  וכתב 
אלימים; טיוטה מפורטת בכתב-יד ל"עמוד הקלון" - כרזה 
שנועדה לפרסם ברבים את שמן ותמונתן של נשים יהודיות 
שהסתופפו בחברת חיילים אנגלים; דיווח חשאי בכתב-יד, 
על נשים שנראו בבית קפה בחברת אנגלים )מתוארך לשנת 

אודות  על  קצרות,  ידיעות  שתי  ובה  מודפסת  פתקה   ;)1943
מנהיגה הרוחני של המחתרת ועל אודות מקום ההתוועדות של 

חבריה; ועוד. 
פריטים  מספר  בינוני-טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 

מופיעים בכמה עותקים.
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $800 

printed note with two short notices regarding the 
spiritual leader of the underground movement and 
the meeting place of its members; and more.
Size and condition vary. Good-fair overall condition. Some 
items appear in several copies.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $800 

26. Collection of Paper Items - British Mandate 
and War of Independence Period - Lehi, Etzel 
and "Brit HaKanaim"

42 paper items from the end of the British 
Mandate period and the War of Independence. 
Palestine, late 1940s. Hebrew and English.
Printed items and documents in handwriting of 
the Lehi Group (Stern Gang), the Etzel (Irgun) and 
"Brit HaKanaim":

· 21 paper items of the Lehi Group, including: 
"L.H.I. - Bulletin" (the group's English-language 
newspaper) - booklets 8, 9 and 10; "An Outline of 
Foreign Policy" - English translation of a Hebrew 
pamphlet; two pamphlets published by the group 
on the third anniversary of the execution of its 
leader Avraham "Yair" Stern [not in NLI; one 
of the pamphlets appears in two copies]; three 
additional pamphlets from the 1940s, published 
by the group and presenting the guidelines of its 
political-spiritual outlook; and more.

· 6 paper items of the Etzel Group (Irgun), 
including: proclamation declaring responsibility 
for the explosion at British police headquarters in 
Haifa (the "Flying Barrel" operation, September 
1947); polemic proclamation addressed to 
the Lehi Group regarding the cessation of the 
struggle against the British; transcription of an 
illicit broadcast of "Kol Zion HaLohemet" from 5 
Heshvan 5708 (1947); and more. 

· 15 paper items of the "Brit HaKanaim" group, 
including: warning to Jewish women not to socialize 
with British soldiers, and a harsh warning implying 
that violent steps may be taken; detailed draft in 
handwriting for a "column of shame" - a poster 
meant to publish the names and photographs of 
Jewish women who socialized with British soldiers; 
secret handwritten report regarding women seen in 
a café in the company of Englishmen (dated 1943); 
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27. מחברות מאוירות וכתובות ביד - שי לאסיר ה"הגנה", 1945

שש מחברות, כתובות ומאוירת ביד; עבודת תלמיד או מספר תלמידי בית-ספר בארץ )"בית חינוך" 
ברחובות?(. ניתנו כשי לאסיר ה"הגנה" לכבוד שחרורו בתאריך כ"א אייר תש"ה )מאי 1945(. 

אורך  לכל  שונים.  ואתרים  ערים  אודות  ומידע  הארץ  ברחבי  טיול  של  תיאורים  כוללות  המחברות 
הטקסט מופיעים איורים נאים בדיו ובצבעי מים - ציורי נוף, קישוטים, מפות, ועוד. 

1. מחברת ובה תיאור של טיול שנתי בית-ספרי ברחבי הארץ. הטקסט נכתב בידי אחד התלמידים, 
והוא מתאר את מסלול הטיול, את האתרים השונים בהם ביקרו ואת האנשים שפגשו לאורך הדרך. 
הטיול המתואר מתחיל בנסיעה מרחובות לעתלית, ממשיך בואדי פלאח )נחל אורן( וקיבוץ בית אורן, 
קרן הכרמל, דאלית אל-כרמל, קיבוץ יגור, חיפה )בין היתר מתואר מפגש עם ראש העיר(, רמת יוחנן, 
בית החרושת "נעמן" ללבנים, עכו, נהריה וקיבוץ אילון. בתחילת המחברת - מפת ארץ ישראל, עם 

סימון מסלול הטיול. 
בעמוד הראשון מופיעה הקדשה: "לאסיר ההגנה / 'נתן' / ביום שחרורו באהבה / כתה ה' תש"ה כ"א 

איר". 

2. מחברת עם הטקסט הנזכר לעיל )עם כמה שינויים(, בליווי איורים שונים וכותרות צבעוניות. 
כפי   - בארץ  שונים  מקומות  של  וגיאוגרפיים  היסטוריים  תיאורים  הכוללות  מחברות  ארבע   .3-6
הנראה, סיכומי שיעורים והרצאות. בין היתר כוללות המחברות טקסטים על השומרון, חבל מנשה, 
הכרמל, בית אורן, באר שבע והנגב )עם איור על-פני עמוד שלם המתאר את "צפיפות הישוב בנגב 
ובעבר הירדן המערבי מחוץ לנגב"(, ישובים בגליל, תל-אביב ויפו, ביצות כבארה, עכו, ואתרים נוספים. 
כן כוללות המחברות טקסטים רבים בנושא הים )העתקות שירים העוסקים בים, טקסטים על דיג, 

ועוד. באחד הדפים מופיעה מפה של יישובי דייגים בארץ בשנת 1940(.
שש מחברות, כ-420 דפים, 30.5X20.5 ס"מ בקירוב. כרוכות בכריכות חדשות )עם דפי בטנה חדשים(. 

מצב כללי טוב. כתמים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור. 

פתיחה: $800
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27. Notebooks Written and Illustrated by Hand - Gift to "Haganah" Prisoner, 
1945

Six notebooks, written and illustrated by hand; the work of a pupil or a number of 
pupils at a school in Palestine ("Beit Chinuch" in Rehovot?). Presented as a gift to 
an imprisoned "Haganah" member at the time of his release in May 1945. Hebrew.
The notebooks include descriptions of a trip throughout the country and information 
on various cities and sites. Incorporated throughout the text are fine illustrations in 
ink and watercolor - landscapes, decorations, maps and more. 
1. Notebook with description of an annual school excursion to sites throughout the 
country. The text was written by one of the pupils and it describes the excursion's 
itinerary, the different sites they visited and the people they met along the way. The 
excursion begins with a ride from Rechovot to Atlit, continues to Wadi Fallah (Oren 
River) and Kibbutz Beit Oren, Keren HaCarmel, Daliat al-Carmel, Kibbutz Yagur, 
Haifa (including a meeting with the mayor), Ramat Yochanan, the "Na'aman" brick 
factory, Acre, Nahariya and Kibbutz Eilon. At the beginning of the notebook is a 
map of Palestine marked with the excursion's itinerary. 
On the first page is a dedication: "To the Haganah prisoner / 'Nathan' / On the day 
of his release, with love / Class 5, 21 Iyar 5705".
2. Notebook with the same text as above (with some changes), with different 
illustrations and color captions.
3-6. Four notebooks containing historical and geographic depictions of different 
sites throughout the country - apparently, notes taken in classes and lectures. Among 
other things the notebooks contain texts about Samaria, the Menashe Region, the 
Carmel, Beit Oren, Beersheba and the Negev (with a full-page illustration depicting 
the "crowdedness of the settlements in the Negev and the Western Transjordan 
outside the Negev"), settlements in the Galilee, Tel Aviv and Jaffa, the Kabara 
swamps, Acre and other sites. The notebooks also include many texts about the sea 
(copied poems about the sea, texts on fishing and more. One leaf shows a map of 
fishing villages in Palestine in 1940).
Six notebooks, about 420 leaves, approx. 20.5X30.5 cm. Bound in new bindings (with new 
endpapers). Good overall condition. Stains.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $800

28. לקט פריטים - המשטרה הבריטית בפלשתינה - נוטרים

לקט פריטים של שוטר ששירת ב"חיל הנוטרים", שפעל במסגרת המשטרה הבריטית בפלשתינה, 
1937 בקירוב, עד אמצע שנות ה-40 בקירוב. 

)שתיים  דרגות-בד  שלוש  ובתפקיד;  במדים  באימונים,  השוטר,  של  תצלומים  כ-65  כולל  האוסף 
מהן רקומות בחוטי כסף(; סיכת-כובע וארבעה זוגות כפתורים של משטרת פלשתינה; ַאַּלת עץ עם 

חגורת עור. 
סה"כ כ-75 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

28. Collection of Items - Palestine British Police Force - Notrim

Collection of items belonging to a policeman who served in the "Notrim Force", 
the Jewish police force active as part of the British Police in Palestine, ca. 1937 to 
ca. mid-1940s.
The collection includes some 65 photographs of the policeman, at training, in 
uniform and in service; three cloth rank markings (two are embroidered with silver 
threads); a cap pin and four pairs of Palestine Police Force buttons; a wooden baton 
with a leather strap. 
Total of about 75 items. Size and condition vary.

Opening price: $400
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29. Collection of Items of a Policeman in the 
Palestine Police Force

Collection of items belonging to a policeman who 
served in the Palestine Police Force, and was a member 
of the Force's Old Comrades Association, [1940s].

· Seven tablespoons with the emblem of the 
Palestine Police Force embossed on the handle ends. 

· Belt buckle. · Cloth badge. · Three hat pins, two 
lapel pins, and a small pin of the Old Comrades 
Association. · Three buttons. · Two wooden shields, 
one of the Palestine Police Force and the other of 
the Old Comrades Association. · Wooden baton with 
leather strap. · Three whistles (two made in England, 
one made in Palestine).
Total of 24 items. Size varies, good overall condition.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500 

29. אוסף פריטים של שוטר במשטרת המנדט

חבר  והיה  המנדט,  במשטרת  ששירת  שוטר  של  פריטים  אוסף 
ב- Old Comrades Association של משטרת פלשתינה, ]שנות 

ה-40[. 
ידית  בקצה  מוטבע  פלשתינה  משטרת  סמל  עם  כפות  שבע   ·
האחיזה. · אבזם לחגורה. · תג בד. · שלוש סיכות כובע, שתי 
 .Old Comrades Association-סיכות דש, וסיכה קטנה של ה
· שלושה כפתורים. · שני מגיני עץ, אחד של משטרת פלשתינה 
עם  עץ  ַאַּלת   ·  .Old Comrades Association-ה של  והשני 
ואחת  אנגליה  תוצרת  )שתיים  משרוקיות  שלוש   · עור.  חגורת 

תוצרת הארץ(. 
סה"כ 24 פריטים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור. 

פתיחה: $500

30. הנוער האגודתי בא"י - אגודת ישראל - לקט פריטי 
נייר, 1948

מלחמת  מתקופת  ישראל",  "אגודת  מטעם  נייר  פריטי  שמונה 
השחרור. ארץ ישראל, ]1948[.

· ארבעת הגליונות הראשונים של העלון "אגרת לחייל" מטעם 
לחימה,  בעת  והלכה  שבת  לשמירת  הדרכה  המכילים  האגודה, 
 · ועוד.  התנועה  אידיאולוגיית  ברוח  אירועי השעה  על  דיווחים 
גליון מס' 150 של "הנוער האגודתי בישראל", מעוטר באיור חגיגי 
ומצרכים  תרומות  לגיוס  כרוזים  שני   · כתום.  נייר  על  ומודפס 
להרכבת סלי שי ברוח היהדות לחייל העברי. · כרטיס הצטרפות 
הנוער   - צא"י  "הסתדרות  מטעם  דתיות  לוחמות  ליחידות 

האגודתי בא"י".
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. נקבי תיוק. מעט כתמים.

פתיחה: $300

30. HaNoar HaAgudati BeEretz Israel - Agudat 
Israel - Collection of Paper Items, 1948

Eight paper items of "Agudat Israel" from the War of 
Independence period. Palestine, [1948].

· The first four issues of the Aguda's "Soldier's 
Bulletin", containing instructions for keeping the 
Sabbath and Halakhic laws during wartime, reports 
on current events in the spirit of the movement's 
ideology, and more. · Issue no. 150 of "HaNoar 
HaAgudati BeIsrael", decorated with a celebratory 
illustration and printed on orange paper. · Two 
posters for raising funds and collecting donations 
for gift baskets in the Jewish spirit for the Hebrew 
soldier. · Enlistment card for religious combat units, 
on behalf of the "Agudat Israel Youth Organization - 
HaNoar HaAgudati BeEretz Israel".
Size and condition vary. Good overall condition. Filing 
holes. Some stains.

Opening price: $300
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31. "תפילה בעד מדינת ישראל" - כתב-יד, 1948 

תפילה בעד מדינת ישראל, כתובה בכתב-יד על גבי נייר שורות 
ומוצמדת לקרטון. ]מקום לא ידוע, 1948[.

מדינת  הקמת  לרגל  ומנוקד,  מפוסק  מסוגנן,  בכתב-יד  תפילה 
פרקי  שלושה  המהווים  נמלצת,  בלשון  בתים  שלושה  ישראל. 
מנהיגי  למען  השחרור,  במלחמת  ישראל  ניצחון  למען  תפילה: 
הארץ ותבונתם, ולמען אנשי הצבא ואומץ ליבם. תיקון והחלפה 
"ראשי"  )המילה  התפילה  גבי  על  דק  בקו  המילים  אחת  של 

מחוקה ומוחלפת במילה "פרזידנט"(.
18X18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקמטים. סימני קיפול. קרע קל 

בפינה הימנית התחתונה. 

פתיחה: $400

31. "Prayer for the State of Israel" - Manuscript, 
1948

Prayer for the State of Israel, handwritten on a lined 
sheet of paper mounted on cardboard. [Unknown 
location, 1948]. Hebrew.
A prayer handwritten in a stylized script, punctuated 
and vowelized, in honor of the establishment of the 
State of Israel. Three stanzas in a poetic language, 
which constitute three passages of prayer: prayer for 
the victory of Israel in the Independence War, prayer 
for the State's leaders and prayer for the military 
forces. Correction and replacement of one word with 
a thin line on the prayer sheet (the word "Chief" is 
crossed off and replaced by the word "President").
18X18.5 cm. Fair condition. Stains and creases. Folding 
marks. Small tear at bottom right corner.

Opening price: $400

32. לוח נחושת - הכרזת העצמאות - ניו-יורק, 1948 - 
אנגלית

לוח לתליה, עם נוסח "מגילת העצמאות" בתרגום לאנגלית. ניו-
יורק, 1948.

.Grodel Inc. New York :נחושת; הדפסה. חתימת יצרן
במרכז הלוח מופיע נוסח "מגילת העצמאות" בתרגום לאנגלית; 
סביבו מסגרת מאוירת, עם עיטורים בדגמים צמחיים, דמות חייל, 
מראה העיר תל-אביב, ועוד. בראש הלוח דיוקן של הרצל, עם דגל 

ישראל משני צדיו והכיתוב "אם תרצו אין זו אגדה".
"מגילת  נוסח  עם  זהה,  לוח  חברה  אותה  ייצרה  במקביל 

העצמאות" בעברית. ראה קטלוג "קדם", מכירה 47, פריט 36. 
26.5X34 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ופגמים קלים. שני נקבים 

לתליה. 

פתיחה: $400
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32. Copper Plaque - The Israeli Declaration of 
Independence - New York, 1948 - English

Plaque for hanging, with the text of the Israeli 
"Declaration of Independence" in English translation. 
New York, 1948.
Copper; printing. Copyright by: Grodel Inc. New York.
In the center of the plaque is the text of the Israeli 
"Declaration of Independence" in English translation; 
surrounding it is an illustrated frame with decorations 
in vegetal motifs, a soldier figure, view of Tel Aviv, 
and more. At the top of the plaque is a portrait of 
Herzl, with the flag of Israel on both sides and the 
inscription, "If you will it, it is no dream" (Hebrew).
The same company produced another, identical 
plaque with the "Declaration of Independence" text 
in Hebrew. See "Kedem" catalogue, auction 47, item 
36.
34X26.5 cm. Good condition. Some stains and light 
defects. Two holes for hanging.

Opening price: $400

33. ארבעה גליונות של עיתון "קול העם", נובמבר 1947

המפלגה  של  הרשמי  עיתונה  העם",  "קול  של  גליונות  ארבעה 
)שהתקיימה  האו"ם  בעצרת  ההצבעה  שעניינם  הקומוניסטית, 

ביום כ"ט בנובמבר(, נובמבר 1947.
כותרתו:   .1947 בנובמבר   26 תש"ח,  בכסלו  י"ג  מיום  גיליון   .1
אושרה  הערבית  והמדינה  היהודית  המדינה  להקמת  "התכנית 

בוועדת או"מ".
כותרתו:   .1947 בנובמבר   27 תש"ח,  בכסלו  י"ד  מיום  גליון   .2

"ההצבעה במליאת או"מ נדחתה ליום ו'".
כותרתו:   .1947 בנובמבר   28 תש"ח,  בכסלו  ט"ו  מיום  גליון   .3

"הערב ההצבעה המכרעת במליאת האו"מ.
4. גליון מיום י"ז בכסלו, 30 בנובמבר 1947. כותרתו: "אושר דבר 
המדינה היהודית. האסיפה הכללית של או"מ קבלה ברוב של שני 

שלישים החלטה על הקמת שתי מדינות -יהודית וערבית...". 
4-6 עמ' בגליון. 49 ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב. בארבעת 
בשוליים  ונקבים  קלים  קרעים  כתמים,  קיפול,  קווי  הגליונות 

)כתוצאה מכריכה קודמת(. סימונים אחדים בעפרון. 

פתיחה: $400

33. Four Issues of "Kol Ha'Am" Newspaper, 
November 1947

Four issues of the newspaper "Kol Ha'Am", the official 
newspaper of the Communist party, concerning the 
vote at the U.N. General Assembly (which took place 
on November 29), November 1947. Hebrew.
1. Issue from November 26, 1947. Headline: "Program 
for Establishing a Jewish State and an Arab State 
Approved by U.N. Committee".
2. Issue from November 27, 1947. Headline: "Vote at 
U.N. General Assembly Postponed to Friday". 
3. Issue from November 28, 1947. Headline: "Tonight, 
the Decisive Vote at the U.N. General Assembly".
4. Issue from November 30, 1947. Headline: "Jewish 
State Approved. The U.N. General Assembly Passed, 
by a Majority of Two Thirds, the Resolution regarding 
the Establishment of Two States - One Jewish and the 
other Arab…"
4-6 pp per issue. 49 cm. Condition varies, fair to good. All 
four issues have folding lines, stains, small tears and holes 
to margins (from earlier binding). Some markings in pencil.

Opening price: $400
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34. "יום המדינה" - עתון משותף של עתוני הארץ - ה' 
באייר תש"ח

עתון יום המדינה, גליון חגיגי בהוצאה משותפת של עיתוני הארץ 
מיום הכרזת המדינה. ישראל, 14 במאי 1948.

58X44 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. כתמים קלים. קרעים. 
משוקם בנייר דבק במספר מקומות בצדו האחורי.

פתיחה: $350

34. "State Day" - Joint Issue of All the Country's 
Newspapers - May 14, 1948

State day newspaper, celebratory issue published 
jointly by all the country's newspapers on the day of 
the declaration of the State of Israel. Israel, May 14, 
1948.
44X58 cm. Good-fair condition. Folding marks. Light 
stains. Tears. Restored with adhesive tape to a number of 
places on verso.

Opening price: $350

35. ארבעה גליונות של עיתון "דבר", מאי-יוני 1948

ארבעה גליונות של עיתון "דבר" מהחודשים מאי-יוני 1948. 
1. גליון מיום ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, יום הקמת מדינת 
בישיבה  ישראל  מדינת  הקמת  תוכרז  "היום  כותרתו:  ישראל. 

חגיגית של מועצת העם". 
2. גליון מיום ז' באייר תש"ח, 16 במאי 1948. כותרתו: "הוקמה 

מדינת ישראל". 
"צבא  כותרתו:   .1948 ביוני   29 בסיוון תש"ח,  כ"ב  מיום  גליון   .3

ההגנה לישראל נשבע אמונים למדינתו". 
4. גליון מיום כ"ג בסיוון תש"ח, 30 ביוני 1948. כותרתו: "אחרון 

הבריטים עוזב היום אדמת ישראל". 
4-8 עמ' בגיליון, 56.5 ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב. בארבעת 
בשוליים  ונקבים  קלים  קרעים  כתמים,  קיפול,  קווי  הגליונות 
)כתוצאה מכריכה קודמת(. בגליון ה-14 במאי קרעים  הימניים 

מחוזקים בנייר דבק. 

פתיחה: $700

35. Four Issues of "Davar" Newspaper, May-June 
1948

Four issue of "Davar" newspaper from May-June 
1948. Hebrew.
1. Issue from May 14, 1948, the day the State of Israel 
was established. Headline: "Today the State of Israel 
to be Declared in a Special Session of the People's 
Council".
2. Issue from May 16, 1948. The headline: "State of 
Israel Established".
3. Issue from June 29, 1948. The headline: "Israel 
Defense Forces Swear Loyalty to their State".
4. Issue from June 30, 1948. The headline: "Last of the 
British Leave Israeli Territory Today".
4-8 pp per issue, 56.5 cm. Condition varies, fair to good. 
All four issues have folding lines, stains, small tears and 
small holes to right margins (a result of prior binding). Tears 
reinforced with adhesive tape to issue of May 14.

Opening price: $700
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36. שני גליונות "מברק - עתון הערב" - הקמת המדינה

שני גליונות "מברק - עתון הערב" מקום המדינה )14-15.5.1948(.
ו', ה' באייר תש"ח )14.5.1948(. כותרתו:  1. גליון "מברק" מיום 

"תם המנדט הבריטי / תוקם מדינה עברית". 8 עמודים.
2. גליון "מברק", הוצאת מוצ"ש, ט' באייר תש"ח ]צריך להיות ו' 

באייר[ )15.5.1948(. כותרתו: "קמה מדינת ישראל". 2 עמודים.
קרעים  כתמים,  קיפול,  סימני  בינוני.  מצב  ס"מ.   42.5 גליונות 

ותיקוני הדבקה.

פתיחה: $500

36. Two Issues of "Mivrak - Iton Ha'Erev" - 
Establishment of Israel

Two issues of "Mivrak - Iton Ha'Erev" from the 
establishment of the State of Israel (May 14-15, 1948).
1. Issue from Friday, May 14,1948. The headline (in 
Hebrew): "British Mandate Ceases / Jewish State to be 
Established". 8 pages.
2. Issue published on Saturday night, May 15, 1948. 
The headline (in Hebrew): "The State of Israel has 
been Established". 2 pages.
Issues 42.5 cm. Fair condition. Folding marks, stains, tears 
and pastings.

Opening price: $500

37. "עתון רשמי" מס' 1 - ישראל, הממשלה הזמנית - ה' 
באייר תש"ח 

הזמנית,  הממשלה  בהרשאת  נדפס    .1 מס'  גליון  רשמי,  עתון 
דפוס "הפועל הצעיר", תל-אביב, 14.5.1948.

ומנשר הקובע  ישראל  נדפסו ההכרזה על הקמת מדינת  בגליון 
סמכויות חקיקה.

4 עמ'. 32.5 ס"מ. מצב טוב מאד. קמטים קלים.

פתיחה: $500

37. "Iton Rishmi" No. 1 - Israel, the Provisional 
Government – May 14, 1948

Iton Rishmi [Hebrew: Official Newspaper] isuue no. 1. 
Printed with authorization granted by the Provisional 
Government, "HaPo'el HaTza'ir" printing press, Tel 
Aviv, May 14, 1948.
The issue contains the declaration of the establishment 
of the State of Israel and a proclamation regarding 
legislative powers.
4 pp. 32.5 cm. Very good condition. Light creases.

Opening price: $500

38. "עתון רשמי" - גליונות 1-25

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

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

במקור.  שיצא  כפי  יותר,  בהיר  נייר  על  מודפס   1 מס'  עתון 
הגליונות מכילים שפע של מידע על מצב החרום בארץ וראשית 

התארגנות מוסדותיה השונים של מדינת ישראל הצעירה.
קלים  קרעים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   32 עמ',   167  ,VIII

נקבי  הראשונים.  הדפים  בשני  בעט  רישום  דפים.  מספר  בשולי 
הכרך  בתחילת  נוספים  ובדפים  הבטנה  בדפי  בשדרה,  תילוע 

ובסופו. כריכה מוכתמת ופגומה, שדרה קרועה. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500
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38. "Iton Rishmi" - Issues 1-25

Iton Rishmi [Hebrew: Official Newspaper]. Issue no. 1 
(14.5.48) through issue no. 25 (1.10.48), bound together 
in an original binding with an index. Printed with 
authorization granted by the Provisional Government, 
"HaPo'el HaTza'ir" printing press, Tel Aviv.
The papers were printed separately and bound 
together towards the end of 1948.
Issue no. 1 is printed on lighter paper, as it appeared 
originally. The issues contain an abundance of 
information as to the emergency state in the country 
and the initial organization of various institutions of 
the young State of Israel. 
VIII, 167 pp, 32 cm. Good condition. Minor stains. Minor 
tears to margins of a number of leaves. Pen inscription 
on first two leaves. Worming to spine, endpapers and 
additional leaves at the beginning and end of the volume. 
Stained and damaged binding, torn spine.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

39. צוים, פקודות והודעות - השלטון הצבאי בירושלים, 
1948

צוים, פקודות והודעות של שלטון צבא-הגנה לישראל בירושלים, 
אוגוסט עד דצמבר 1948.

גליונות 1 ו-2, בהם פקודות שנתפרסמו בידי המושל הצבאי, דב 
יוסף: צו בתי המשפט, מינוי שופטים לתקופות מוגבלות, מינוי 

חוקרי סיבות המוות, ועוד.
8 עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, קמטים וקרעים 

קלים בשוליים. מעט כתמים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

39. Decrees, Orders and Notices - Military Regime 
in Jerusalem, 1948

Decrees, orders and notices of the Israel Defense 
Forces regime in Jerusalem, August to December 
1948. Hebrew.
Issues 1 and 2, including orders published by 
the Military Governor Dov Yosef: courts decree, 
appointment of judges for restricted periods, 
appointment of coroner and more.
8 pp, 30.5 cm. Good-fair condition. Folding marks, creases 
and small tears to margins. Some stains.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400 

כל   - העם"  ו-"מועצת  הזמנית"  המדינה  "מועצת   .40
חוברות הפרוטוקול, 1948-1949

שני כרכי פרוטוקולים מהדיונים בישיבות "מועצת העם" ו"מועצת 
תל- החדש",  "הדפוס  הממשלתי,  המדפיס  הזמנית".  המדינה 

אביב, 1948-1949. 
כל חוברות הפרוטוקול, המתעדות את מהלכן של ארבע ישיבות 
"מועצת העם" ואת ארבעים ישיבות "מועצת המדינה הזמנית" 
מנהלת  "גליון  חוברת  מצורפת   .)1949 פברואר  עד   1948 )מאי 
העם, צוים והודעות" )תל-אביב, א' אייר תש"ח, 10 במאי 1948(.

בפרוטוקולים חקיקה עשירה ודיון נרחב באופי המדינה המוקמת, 
כמו גם החלטות ודיונים בענייני החירום הדוחקים. בין הנושאים 
החקיקה  )דבר  והמשפט"  השלטון  הסדרי  "פקודת  הנידונים: 
ויום  העבודה  ימי  ששת  קביעת  ישראל(,  במדינת  הראשון 
השבת כיום המנוחה )המכוננת את אופיה היהודי של המדינה(, 
"תקנות שעות חירום", דיונים ענפים בסוגיית אלטלנה, פקודת 
סמל מדינת ישראל, פקודת האסיפה המכוננת, ועוד. המועצות 
 ,1949 פברואר  עד   1948 מאי  החודשים  בין  התקיימו  הזמניות 

ושמשו חוליית מעבר בין הממשל המנדטורי ל-"כנסת ישראל".
על שער פרוטוקול האסיפה השלושים מופיעה חתימת ידו של 

זאב שרף, מזכ"ל המועצה.
כרכים 24 ס"מ, מצב כללי טוב. מעט כתמים. כריכת הכרך השני 

מנותקת חלקית. כריכות בלויות מעט. 

פתיחה: $700
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40. "Provisional State Council" and "Provisional 
Government" - All Protocol Booklets - 1948-1949

Two volumes of protocols of the "Provisional 
Government" meetings and the "Provisional State 
Council" meetings. Tel Aviv: Government printer, 
"New printing press", 1948-1949. Hebrew.
All booklets, recording four meetings of the 
"Provisional Government" and forty meetings of the 
"Provisional State Council" (May 1948 until February 
1949). Enclosed is the booklet "Gilyon Minhelet 
Ha'am, Zavim Vehoda'ot" (Tel Aviv, May 10, 1948). 
The protocols contain legislation and thorough 
discussions concerning the nature of the new state, 
as well as resolutions and discussions concerning 
emergency matters. Among the discussed topics: 
"Pekudat Hesderey HaShilton veHaMishpat" (first 
legislation in the State of Israel), ruling of a six-
day working week and Saturday as a day of rest 
(constituting the Jewish nature of the State), 
"Emergency Regulations", discussions about 
Altalena, State of Israel emblem, the Constituent 
Assembly Order, and more. The provisional councils 
existed between May 1948 and February 1949, and 
served as a transitional link between the mandatory 
government and "Knesset Israel".
On the title page of the thirtieth meeting protocol 
appears a signature by Ze'ev Sherf, secretary of the 
council.
Volumes 24 cm, overall good condition. Some stains. 
Binding of second volume is partly detached. Bindings are 
slightly worn.

Opening price: $700

 

41. שלוש הצעות לחוקה עבור מדינת ישראל

תיקיית קרטון עם תוית מודפסת של "מדינת ישראל - הממשלה 
עבור  לחוקה  מוקדמות  הצעות  שלוש  מאוגדות  ובה  הזמנית", 
מדינת ישראל. התיקיה נשלחה אל מערכת העתון "על המשמר". 

]1949 בקירוב[. עברית ואנגלית.
כהן  ליאו  דר.  בידי  ערוכה  חוקה".  הצעת  ישראל,  "מדינת   .1-2
חוקה  הצעת  על  "תזכיר   + זילברג(  מ.  דר.  ע"י  עברית  )נוסחה 

לישראל" מאת ליאו כהן )מספר דפים חסרים(. 
כהן  ליאו  על  הוטלה  ישראל  למדינת  חוקה  לנסח  המשימה 
זרח  לידי   1949 בשנת  הוגשה  ההצעה  היהודית.  הסוכנות  בידי 
ועדת החוקה של הכנסת. ההצעה  ורהפטיג, היו"ר הראשון של 

נכתבה במקור באנגלית. 
 Suggestions for the Constitution of the State of  .3
Israel, ]מאת דר. רולבנט )Rolbant(, מבית הספר לכלכלה של 
לסקי  הרולד  מאת  המלצה  מכתב   - ההצעה  בתחילת  לונדון[. 

 .)Harold J. Laski(
ורנר  ד"ר  מאת  ישראל",  למדינת  חוקה  למגלת  "הצעה   .4

פראושטטר. 
]1[, 13; ]1[, 9, 17-26; 22, ]2[; 23 דף, 33 ס"מ. כרוכים בשרוך. 

מצב טוב-בינוני. כתמי חלודה רבים. תיקיה קרועה. 

פתיחה: $400

41. Three Propositions for a Constitution for the 
State of Israel

Cardboard folder with a printed label reading "State 
of Israel - The Provisional Government" (Hebrew) 
containing three early propositions for a constitution 
for the State of Israel. The folder was sent to the 
editorial staff of the newspaper Al HaMishmar. [ca. 
1949]. Hebrew and English.
1-2. "State of Israel, constitution proposal". Edited by 
Dr. Leo Cohen (Hebrew version by Dr. M. Zilberg) + 
"Memorandum regarding a constitution proposal for 
Israel" by Leo Cohen (several leaves missing). 
The task of formulating a constitution for the state 
of Israel was placed in the hands of Leo Cohen by the 
Jewish Agency. The proposal was submitted in 1949 
to Zerach Warhaftig, first chairman of the Knesset's 
constitution committee. The proposal was originally 
written in English.
3. Suggestions for the Constitution of the State of 
Israel, [by Dr. Rolbant, London School of Economics]. 
At the beginning of the proposal is a letter of 
recommendation by Harold J. Laski.
4. "Proposal for a Constitution for the State of Israel", 
by Dr. Werner Freistetter.
[1], 13; [1], 9, 17-26; 22, [2]; 23 leaves, 33 cm. Bound with 
string. Good-fair condition. Extensive foxing. Torn folder.

Opening price: $400 
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השחרור,  מלחמת   - צבאיות  הדרכה  חוברות  אוסף   .42
1947-1949

צה"ל,  של  מוקדמות  הדפסות  ומערכי-שיעור,  חוברות  כ-90 
בנושאי הדרכת לוחמים ומפקדים לטקטיקות קרב, שימוש בכלי 

נשק, ועוד. ישראל, 1947-1949.
אוסף עשיר ומגוון, המכיל חומר רב על תורת הלחימה של צה"ל 

בראשית ימיו, כלי נשק, ציוד צבאי וציוד לחימה. 
בין הפריטים: חוברות "הרצאות למפקדים" מאת מיכאל מרקוס 
נוספות(;  חוברות  נדפסו  )לא  א-ו  חלקים  מרקוס(,  דוד  )האלוף 
"צלוף", חוברת הדרכה לירי צלפים, משוכפלת בסטנסיל ומלווה 
באיורים; חוברת הדרכה מאוירת לבישול בתנאי שדה; "מלחמת 
טנקים  "ציד  גרילה;  בתנאי  ללחימה  הדרכה  חוברת  גרילה", 
שיעור  ומערכי  אימונים  תכנוני  הדרכה;  חוברת  והשמדתם", 

בכתב-יד; ועוד. 
מצב  ס"מ.   31.5 בגודל  הפריטים  מרבית  משתנים.  ומצב  גודל 
כללי טוב. כתמים, קרעים וקמטים על חלק מן הפריטים. פריטים 

ספורים מחוזקים בנייר דבק.

פתיחה: $600

42. Collection of Military Instruction Booklets - 
War of Independence, 1947-1949

Some 90 booklets and lesson plans, early IDF printings, 
on the instruction of fighters and commanders in 
battle tactics, weapon use and more. Israel, 1947-1949. 
Hebrew.
Rich, varied collection containing many materials on 
the IDF's early military doctrine, weapons, military 
equipment and combat equipment.
Items include: booklets of "Lectures for Commanders" 
by Michael Marcus (General David Marcus), parts 1-6 
(no more booklets were printed); "Tslof", instruction 
booklet for snipers, stencilled, with illustrations; 
illustrated instruction booklet for cooking in the field; 
"Guerilla Warfare", instruction booklet for fighting in 
guerilla warfare conditions; "Hunting and Destroying 
Tanks", instruction booklet; training programs and 
lesson plans in handwriting; and more.
Size and condition vary. Most items are 31.5 cm. Good 
overall condition. Stains, tears and creases to some items. 
A few items are reinforced with adhesive tape.

Opening price: $600

43. לקט פריטי נייר - צה"ל, שנות ה-40-50

78 עלונים, דפי קרב ופריטי נייר שונים, שנדפסו מטעם יחידות 
צה"ל וגופי הגנת היישוב, מרביתם מימי מלחמת השחרור ומימי 
מלחמת ההתשה. ישראל, סוף שנות ה-40 עד אמצע שנות ה-50 

)מספר פריטים משנות ה-60(. 
בין הפריטים: 

מלחמת  מימי  וחטיבתיים  גדודיים  ועלונים  ביטאונים   36  ·
השחרור. ביניהם: גליון "במחנה" מיום 2 בספטמבר 1948 )גליונו 
הראשון בתור "עתון חיילי ישראל"(; בטאון גדוד 51 מס' 7 )ככל 
פלאי(;  משה  מאת  "החירות"   - המאמר  בשל  הוחרם,  הנראה 

גליונו היחיד של "עלון חיל-התחבורה" משנת 1949; ועוד.
· שלושה גליונות "קול צפת", מאי 1948, אפריל 1948 ומאי 1949. 
· 16 דפי קרב. ביניהם: שלושה גליונות של "בחטיבה 6" - יומן 
חטיבת ירושלים, מחודשים יולי-אוגוסט 1948; דף קרבי מחודש 
מאי 1949 המתרה בחיילי צה"ל שלא לחרוג מהתנהגות נאותה 
כלפי האויב, ועוד. חלק מן העלונים מסווגים בסיווג "מוגבל", ועל 

מקצתם ההוראה "השמד לאחר הקריאה".
· 12 פריטים מטעם "שרות התרבות של צבא ההגנה לישראל" 
הדרכה  חוברת   - בקרב"  הפחד  "על  ביניהם:  כיס.  בפורמט 

שמות  אוצר   - עברי"  שם  לך  "בחר  לחימה;  בעת  פסיכולוגית 
לחייל  כיס  "ספריית  מסדרת  נובלות  שלוש  לעולה;  עבריים 

העברי; ועוד.
על  חלוצית-צה"לית  וריאציה   - תשח"  החרות  "חג  חוברת   ·
צבאיים,  תפקידים  פי  על  הקראה  חלוקת  ובה  פסח,  הגדת 
הוראות הרמת כוס לחיי ה"הגנה", ועוד, עם עיטורים מעשה ידי 

אריה אלואיל.
· גליון "דפים למדריך" מטעם "חזית הנוער", תנועת הנוער של 
הספורים  בחודשים  התנועה  למדריכי  הנחיות  הכוללים  הלח"י, 

שבהם הייתה ליגאלית.
· כרוז מטעם הפלמ"ח )יידיש(, הפונה אל העולה החדש ושוטח 

בפניו את קורות היחידה והישיגה.
 ,1948 באוגוסט  שנדפסו  מפ"ם,  מפלגת  מטעם  חוברות  שתי   ·
האחת פונה אל חיילי ישראל והשנייה אל "המגוייסים הצעירים", 

הנושאות שתיהן מסר אנטי אימפריאליסטי חריף.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $1000
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· Palmach proclamation (Yiddish), addressed to the 
new immigrant and presenting the unit's history and 
achievements.

· Two booklets of the Mapam party, printed in 1948, 
one addressed to Israel's soldiers and the other to 
"the young recruits", both conveying a radical anti-
imperialist message.
Size and condition vary. Good-fair overall condition.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $1000

43. Collection of Paper Items - IDF, 1940s-1950s

78 pamphlets, military leaves and various paper items 
printed by IDF units and civilian defense units, most 
from the War of Independence period and the War of 
Attrition period. Israel, late 1940s to mid-1950s (a few 
items from the 1960s). Hebrew.
Items include:

· 36 battalion and brigade bulletins and pamphlets 
from the War of Independence period. These include: 
an issue of "BaMahane" from September 2, 1948 (its 
first issue as the "Israel Soldiers' Newspaper"); bulletin 
no. 7 of the 51st Battalion (apparently confiscated due 
to the article "HaCherut" [Freedom] by Moshe Peli); 
the only issue of the "Transportation Corps Bulletin" 
from 1949; and more.

· Three issues of "Kol Tsfat", May 1948, April 1948 
and May 1949.

· 16 military leaves, including: 3 issues of "BeChativa 
6" - journal of the Jerusalem Brigade from July-August 
1948; military leaf from May 1949 calling on IDF 
soldiers to refrain from unseemly behavior towards 
the enemy, and more. Some of the pamphlets are 
classified "restricted", and a few are marked "destroy 
after reading".

· 12 items of the "IDF Culture Service" in pocket 
format, including: "On Fear under Fire" - psychological 
guide for combat soldiers in wartime; "Choose a 
Hebrew Name" - collection of Hebrew names for 
new immigrants; three novels from the series "Pocket 
Library for the Hebrew Soldier", and more.

· "1948 Passover" booklet - a pioneer-IDF variation 
on the Passover haggadah, with a division of reading 
portions according to military positions, a toast 
honoring the "Haganah", and more, with decorations 
by Arieh Allweil.

· Issue of "Dapim LaMadrich" [Guide Leaves]
of "Hazit HaNoar" [The Youth Front], the youth 
movement of the Lehi Group, including directives for 
the movement's instructors during the few months 
when the movement was legal.

44. לקט עתונים ועלונים - מבצע קדש 

ישראל,  קדש(.  )מבצע  סיני  מלחמת  מימי  ועלונים  עתונים   23
אוקטובר-נובמבר 1956.

1-5. גליונות 2-6 של העלון הצה"לי "עלי אש" )נדפסו ברצף מיום 
31.10.1956 עד ליום 5.11.1956(. כוללים דיווחים משדה המערכה, 

מאמרים לחיזוק רוח הלוחמים וידיעות על הנעשה בארץ.
דיווח  הכולל   ,14.10.1956 מיום  צפון  פיקוד  עלון  צפון",  "עלי   .6

רחב בן ארבעה עמודים על כיבוש רפיח, ומפה.
עלון- ובעורף,  "בחזית  החטיבתי  העלון  של  גליונות  שני   .7-8

חדשות קרבי לחיילי החטיבה", בעריכת יחזקאל המאירי.
9. "המצב", גליון מס' 2. חוזר פנימי ובו הנחיות לעורכי העיתונים 
הצה"ליים, מטעם ענף ההסברה של קצין החינוך של צה"ל. כולל 
מחורזות  וסיסמאות  ראשית  כותרת  לסיקור,  כלליים  נושאים 

לחשיבות שמירת סודיות.
ימי  גליונות  )כל  "הארץ",  עיתון  של  גליונות  תריסר   .10-23
גליונות  ושני   ,9.11.1956 עד   30.10.1956 מהתאריכים  הלחימה, 
בנובמבר   13 מיום  "מעריב"  עתון  גליון  נובמבר(;  חודש  מסוף 

1956; גליון עתון "למרחב" מיום 7 במרץ 1957.
גודל ומצב משתנים. העלונים במצב כללי טוב, העתונים במצב 

בינוני-טוב. 

פתיחה: $350

9. "HaMatzav" [The Situation], issue no. 2. Internal 
circular with instructions to the editors of IDF 
newspapers, on behalf of the Information Branch 
of the IDF Education Officer. Includes general topics 
to be covered, headlines and rhymed passwords for 
maintaining secrecy.
10-23. Twelve issues of "Haaretz" newspaper (all 
the daily wartime issues, from October 30, 1956 to 
November 9, 1956, and two issues from the end of 
November); issue of "Ma'ariv" from November 13, 
1956; issue of "Lamerhav" from March 7, 1957.
Size and condition vary. Bulletins in good overall condition, 
newspapers in fair-good condition.

Opening price: $350
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44. Collection of Newspapers and Pamphlets - 
Suez Crisis

23 newspapers and pamphlets from the Suez Crisis. 
Israel, October-November 1956. Hebrew.
1-5. Issues 2-6 of the IDF pamphlet "Alei Esh" (printed 
consecutively from October 31, 1956 to November 5, 
1956). Including reports from the battlefield, essays 
to strengthen the fighters' morale and news of events 
in Israel.
6. "Alei Tsafon", bulletin of the Northern Command 
from October 14, 1956, including a detailed report, 4 
pages long, on the occupation of Rafah, and a map.
7-8. Two issues of the brigade bulletin "BaHazit 
U'vaOref" [On the Front and in the Rear, Military 
News Bulletin for the Brigade's Soldiers], edited by 
Yehezkel HaMeiri.

ששת  מלחמת   - ועתונים  עלונים   - נייר  פרטי  לקט   .45
הימים

60 פרטי נייר מתקופת מלחמת ששת הימים. מאי-יוני 1967. 
ביניהם:

ערב  וחולק  שנדפס  גדודי  עלון  "בחזית",  של  גליונות  שלושה   ·
ברכות  בארץ,  הנעשה  על  קצרות  ידיעות  מכילים  המלחמה. 
לוי  המשלה  ראש  הודעת   · הומוריסטיים.  וסעיפים  אישיות 
אשכול לחיילי צה"ל לקראת הכרזת המלחמה, מתאריך 29 במאי 
1967. · שמונה גליונות ודף הסברה מיוחד של "צו קריאה", עלון 
פיקוד המרכז מימי המלחמה והימים שקדמו לה. כוללים את דבר 
)ָקִריֵאל  דוש  מאת  במיוחד,  שצוירו  וקריקטורות  הפיקוד  אלוף 
בירושלים.  צה"ל  מחוז  מטעם  קרביים  דפים  שישה   · ַגרדֹוש(. 
כניסת חיילי  ירושלים המשוחררת עם  כוללים איורים רבים של 
בהן מפות התקדמות  · חמש מפות מתקופת הלחימה,  צה"ל. 
וגליון עם שתי  ירושלים העתיקה בעת שחרורה  הכוחות, מפת 
עם  הכוחות  )האחת מפרטת את מאזני  האנגלית  מפות בשפה 
גבול  עבר  אל  ערב  צבאות  תנועת  את  והשנייה  המלחמה  פרוץ 
ישראל ב-4 ביוני 1967(. · גליונות רבים של העיתונים "ידיעות 
אחרונות", "מעריב", "הארץ" ו-"דבר" מתקופת המלחמה, בהם 
גליונות מזכרת ומהדורות מיוחדות לרגל הניצחון. · גליון העתון 

המצרי Al Mussawar מיום 2 ביוני 1967. ופריטים נוספים.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב.

פתיחה: $400

45. Collection of Paper Items - Bulletins and Newspapers - Six-Day War

entry of IDF soldiers. · Five maps from the wartime 
period, including maps of the forces' advance, a map 
of Jerusalem's Old City at its liberation and an issue 
with two maps in English (one presenting the balance 
of power at the outbreak of the war and the other 
presenting the movement of the Arab armies towards 
the Israeli border on June 4, 1967). · Many issues of 
the newspapers "Yedioth Ahronoth", "Ma'ariv", 
"Haaretz" and "Davar" from the war period, 
including souvenir issues and special victory editions. 

· Issue of the Egyptian newspaper Al Mussawar from 
June 2, 1967. And additional items.
Size and condition vary. Fair-good overall condition.

Opening price: $400

60 paper items from the Six-Day War period. May-
June 1967. 
Including:

· Three issues of "BaHazit", battalion bulletin 
printed and distributed on the eve of the war. The 
issues contain short items on current affairs in Israel, 
personal greetings and humoristic items. · Notice 
of Prime Minister Levi Eshkol to IDF soldiers prior 
to declaring war, from May 29, 1967. · Eight issues 
and special information leaf of "Tsav Kri'ah", the 
bulletin of the Central Command from the war days 
and the days preceding the war. The issues include a 
statement by the Chief of Command and caricatures 
drawn especially for the bulletin by Dosh. · Six 
military leaves by the IDF Jerusalem District. With 
many illustrations of liberated Jerusalem after the
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לקט   - הכיפורים  יום  מלחמת   .46
צה"ל  מטעם  ומסמכים  עלונים 

והגדודים

ו"דפי  עלונים  רובם  נייר,  פריט  כ-120 
והפיקודים  צה"ל  מטעם  שנדפסו  קרב", 
ישראל,  הכיפורים.  יום  מלחמת  בעת 

אוקטובר 1973.
בין הפריטים: · גליונות 1-20 של "בטאון 
של   1-7 גליונות   · האוויר";  חיל  קרב 
הצפון.  פיקוד  מטעם  "מחץ"  הקרב  עלון 
"בדרום",  עלון הקרב  1-18 של  גליונות   ·
כרוכים יחד. · גליונות 5, 11, 14-16 ו-18 
הים  חיל  בטאון   - גלים"  "בין  העלון  של 
במהדורת המלחמה. · דפי קרב מס' 1-19, 
וגליונות 1-6 של שעשועון קרבי בהדפסת 

פיקוד המרכז; ועוד.
טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 
כתמים, קמטים, נקבי תיוק וקרעים קלים.

מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $400

46. The Yom Kippur War - Collection of Pamphlets and Documents of the IDF and 
the Battalions

Some 120 paper items, mostly bulletins and "military leaves", printed by the IDF and the 
various commands during the Yom Kippur War. Israel, October 1973.
Items include: · issues 1-20 of the "Air Force Military Bulletin"; · issues 1-7 and the military 
bulletin "Machatz" published by the Northern Command. · Issues 1-18 of the military bulletin 
"BaDarom", bound together. · Issues 5, 11, 14-16 and 18 and the bulletin "Bein Galim" - the 
navy's bulletin in a wartime edition. · Military leaves no. 1-19, and issues 1-6 of a military 
amusement leaf printed by the Central Command; and more.
Size and condition vary. Good overall condition. Stains, creases, filing holes and small tears.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400 

47. חמש קריקטורות מקוריות מאת דֹוש - שרוליק

חמש קריקטורות מקוריות מאת דֹוש )ָקִריֵאל ַגרדֹוש 1921-2000(. דיו על נייר.
קריקטורות בנושאים פוליטיים ומדיניים, אשר נועדו כפי הנראה לפרסום בעתון "מעריב". 

בכולן מופיעה דמותו של שרוליק.
גרסאות סופיות, עם הנחיות לדפוס )כתובות בעט( וכותרות )כתובות בעפרון(.

]5[ דף, 22X18 ס"מ עד 32X21 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים וקמטים. מספר קרעים. נקבי 
תיוק בשניים מהדפים. 

מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $500

47. Five Original Caricatures by Dosh - Srulik

Five original caricatures by Dosh (Kariel Gardosn, 1921-2000). Ink on paper.
Caricatures on political subjects, apparently intended for publication in the 
newspaper "Ma'ariv". The figure of Srulik appears in all of them.
Final versions, with printing instructions (written in pen) and captions 
(written in pencil).
[5] leaves, approx. 18X22 cm to 21X32 cm. Good condition. Stains and creases. 
Some tears. Filing holes to two leaves.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500 
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48. "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[.
"וישאהו  במיוחד,  קטן  בפורמט  ירושלים,  העיר  אודות  ספר 
)חלקם  הקדושים  המקומות  ציורי  עם  תמיד",  בחיקו  ציון'  'בן 
במסגרות זהובות(. שער-מעטפת מודפס על נייר כחול עם כיתוב 
מוזהב, בעברית ובגרמנית. המחבר, טוביה סולומון )1862-1951(, 
מדפיס, משורר, סופר וחוקר, בנו של יואל משה סולומון. בצדה 
"מנחה  מודפסת:  תוית  מודבקת  הקדמית  הכריכה  של  הפנימי 

מזכרת מאת המו"ל טוביה סאלאמאן". 
איכותי ובהיר. פגמים  נייר  טוב.  8 ס"מ. מצב  ]13[ עמ',   ,54  ,]3[

קלים. כריכת קרטון ישנה. 
על  רב-ענין  חומר  "מכיל  בהערה  מציינת  )הלוי   456 הלוי  ש' 

ירושלים"(.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500 

48. "Sefer Yerushalem" - Tuvia Solomon - 
Jerusalem, 1884 - Miniature

"Sefer Yerushalem", a concise history of Jerusalem, by 
Tuvia Solomon. Jerusalem, [Solomon printing press], 
1884. 
A book about Jerusalem in a particularly small format 
with drawings of the holy places (some in golden 
frames). Title page-wrappers printed on blue paper 
with golden print, in Hebrew and German. The author, 
Tuvia Solomon (1862-1951), printer, poet, author and 
scholar, was the son of Yoel Moshe Solomon. Printed 
label attached to inner side of front binding: "Souvenir 
from the publisher Tuvia Solomon" (Hebrew).  
[3], 54, [13] pp, 8 cm. Good condition. High-quality light-
colored paper. Slight defects. Old cardboard binding.
S. Halevi 456 (Halevi notes "contains very interesting 
material about Jerusalem").
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

צרפתית  מהדורה   - מטודלה  בנימין  רבי  מסעות   .49
ראשונה - אמשטרדם, 1734

 Voyages de Rabbi Benjamin fils de Jona de Tudele, en
 Europe, en Asie & en Afrique, depuis l'Espagne jusqu'à
 la Chine... traduits de l'hébreu et enrichis de notes et
 de dissertations historiques et critiques sur ces voyages
 ,Aux dépens de la Compagnie הוצאת .par J. P. Baratier

אמשטרדם, 1734. צרפתית.
ספרד  אפריקה,  אסיה,  באירופה,  מטודלה  בנימין  רבי  מסעות 
 Jean בידי  ומוערת  ראשונה, מתורגמת  צרפתית  וסין. מהדורה 
השער  דף  מול  מופיע  בתחריט,  )דיוקנו,   Philippe Baratier

הראשון(. 
מצב  ס"מ.   15 עמ',   ]1[  ,377 עמ';   ]9[  ,247  ,]54[ פורטרט,   ]1[
קרעים  השער.  בדף  בעט  ורישום  תוי-ספר  כתמים.  מעט  טוב. 
בפורטרט ובשני דפי השער. כריכת עור מקורית, קרועה ופגומה 

בפינות ובשדרה. 

פתיחה: $400

49. The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela - 
First French Edition - Amsterdam, 1734

Voyages de Rabbi Benjamin fils de Jona de Tudele, 
en Europe, en Asie & en Afrique, depuis l'Espagne 
jusqu'à la Chine... traduits de l'hébreu et enrichis de 
notes et de dissertations historiques et critiques sur 
ces voyages par J. P. Baratier. Amsterdam: Aux dépens 
de la Compagnie, 1734. French.
The itinerary of Rabbi Benjamin from Tudela in 
Europe, Asia, Africa, Spain and China. First French 
edition, translated and with commentary by Jean 
Philippe Baratier (his engraved portrait appears 
facing the first title page).
[1] portrait, [54], 247, [9] pp; 377, [1] pp, 15 cm. Good 
condition. Some stains. Bookplates and pen inscription on 
title page. Tears to portrait and to both title pages. Original 
leather binding, with tears and damage to corners and 
spine.

Opening price: $400 
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50. "ארץ הקודש" - דיוויד רוברטס

 The Holy Land. From Original Drawings by David
 Roberts, R. A. With Historical Descriptions by The Rev.
 ,Cassell, Petter, Galpin & Co. הוצאת .George Croly, LL. D
לונדון-פריז-ניו-יורק, ]סוף שנות ה-80 של המאה ה-19 בקירוב[.
120 לוחות ליטוגרפיות, על-פי ציוריו של דייוויד רוברטס, בליווי 
ירושלים והגליל;  George Croly. שלושה חלקים:  טקסט מאת 
הירדן ובית-לחם; אדום ופטרה )בכרך שלפנינו שני שערים: שער 

בתחילת הכרך ושער בתחילת החלק השלישי(. 
שער  וחסר  יתכן  לוחות.   ]120[  + עמ'   36  ,VIII עמ';   85 דף,   ]1[
החלק השני ודפים נוספים )רשימות הלוחות(. מצב טוב. כתמי 
חלודה. עותק ספריה לשעבר )תווית ספריה בחלקה הפנימי של 
הכריכה הקדמית וחותמות ספריה רבות - בדף השער הראשון 

ובצדם האחורי של הלוחות(. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $1500 

50. "The Holy Land" - David Roberts

The Holy Land. From Original Drawings by David 
Roberts, R. A. With Historical Descriptions by The Rev. 
George Croly, LL. D. London-Paris-New York: Cassel, 
Petter, Galpin & Co., [ca. late 1880s].
120 lithographic plates, after paintings by David 
Roberts, with text by George Croly. Three parts: 
Jerusalem and the Galilee; the Jordan and Bethlehem; 
Edom and Petra (the present volume contains two 
title pages: one at the beginning of the volume and 
another at the beginning of the third part).
[1] leaf, 85 pp; VIII, 36 pp + [120] plates. Title page of the 
second part and other leaves (list of plates) may be missing. 
Good condition. Foxing. Former library copy (library label 
on the inner part of the front cover and numerous library 
stamps - on the first title page and on the reverse of the 
plates). Damage to binding.

Opening price: $1500

51. מדריך טיולים בירושלים וסביבתה - אלכסנדר הווארד 
- יפו-ירושלים, 1888

 Howard's guide to Jerusalem and vicinity, with map
of Palestine ]מדריך הווארד לירושלים וסביבתה, עם מפת ארץ 
 Howard's הוצאת   .Alexander Howard בעריכת  ישראל[, 

Hotel, יפו-ירושלים, 1888. אנגלית.
והסביבה, מאת אלכסנדר הווארד  ירושלים  מדריך טיולים ביפו, 
הווארד  של  דיוקן  מופיעים  השער  דף  לפני  עוואד(.  )איסכנדר 

ומפת ארץ ישראל )לוח מקופל(.
נוצרי- הווארד(,  לאלכסנדר  שמו  את  )שינה  עוואד  איסכנדר 
מארוני, יליד מלטה, אשר עבד כסוכן של חברת התיירות "תומס 
קוק". בארץ ישראל הקים מלונות ביפו ובירושלים )המלון אשר 
כרכרות  קו  והפעיל  פאסט(  מלון  לימים  היה  בירושלים  הקים 
רחוב  גילר,  שמואל  ראה:  אודותיו,  נוסף  למידע  לירושלים. 
הווראד-בוסטרוס-רזיאל,  רחוב  תולדות  על  יפו:  של  היהודים 

קתדרה 157, תשרי תשע"ו, עמ' 53-76. 
16.5 ס"מ. מצב  ]1[ עמ',  )דיוקן + מפה מקופלת(, 111,  ]2[ דף 
עם  דהויה,  מקורית,  כריכה  בשולי המפה.  קרעים  כתמים.  טוב. 

מעט כתמים. 

פתיחה: $300
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51. Guide to Jerusalem and Vicinity - Alexander 
Howard - Jaffa-Jerusalem, 1888

Howard's Guide to Jerusalem and Vicinity, with map 
of Palestine, edited by Alexander Howard. Jaffa-
Jerusalem: Howard's Hotel, 1888. English.
Guide to Jaffa, Jerusalem and its surroundings, 
by Alexander Howard (Iskander Awad). Preceding 
the title page are Howard's portrait and a map of 
Palestine (folded plate).
Chevalier Iskander Awad (who changed his name to 
Alexander Howard), was a Maronite Christian born in 
Malta. Howard worked as an agent for the "Thomas 
Cook" tour company. In Palestine he built hotels 
in Jaffa and Jerusalem (His hotel in Jerusalem later 
became Hotel Fast) and operated a carriage line to 
Jerusalem. For additional information on Iskander 
Awad see: Samuel Giler, The Street of the Jews in 
Jaffa: The History of Haward-Bustros-Raziel Street, 
Cathedra 157, September-October 2015, pp, 53-76 
(Hebrew). 
[2] leaves (portrait + folded map), 111, [1] pp, 16.5 cm. 
Good condition. Stains. Tears to map margins. Original 
binding, faded, with some stains.

Opening price: $300

52. ספר מסע לסין - לונדון, 1669 - תחריטים

 An embassy from the East-India Company of the
 United Provinces, to the Grand Tartar Cham Emperour
 ,John Macock דפוס   .Johan Nieuhof מאת   ,of China…

לונדון, 1669. מהדורה אנגלית ראשונה.
 Johan Nieuhof ההולנדי  הנוסע  הצטרף   1655 בשנת 
הודו  חברת  נציגי  לשני   ,)steward( ַּכְלַּכל  בתור   ,)1618-1672(
חברה   ,Dutch East India Company( ההולנדית  המזרחית 
ניהלה את המושבות ההולנדיות באסיה ואת המסחר עם  אשר 
אסיה( במסעם לסין לפגוש את הקיסר. חלקו הראשון של ספר 
כללית  סקירה  הנו  השני  והחלק  המסע,  את  בפירוט  מתאר  זה 

של סין. 
בגוף  המשולבים  מרשימים  תחריטים  עשרות  מלווה  הספר 
סיניים  ומנהגים  דמויות  נופים,  אתרים,  והמתארים  הטקסט 
 John דיוקן  ובהם  תחריטים,  לוחות   20 הספר  כולל  כן  שונים. 
עמוד  ההולנדית(,  המזרחית  הודו  חברת  מנציגי  )אחד   Ogilby

שער, מפת סין )תחריט על-פני שני עמודים(, ועוד. 
היווה   ,1665 בשנת  בהולנדית  לראשונה  נדפס  אשר  זה,  ספר 
ומנהגיהם, בתקופה בה הדימוי  תיאור מהימן של סין, תושביה 
ותיאורים  איורים  סין בעיני האירופאים הסתמך בעיקר על  של 
זכה  סין,  בנושא  הידע  להעמקת  רבות  תרם  הספר  דמיוניים. 

להצלחה רבה ותורגם למספר שפות. 
]2[, 146 עמ', ]1[ דף ריק, 149-184, 205-327, ]1[ )ריק(, 1-106 
ס"מ.   41 לוחות(.  שני  חסרים  הנראה  )כפי  לוחות   ]20[  + עמ' 
הראשון  השער  בעמ'  דפים.  במספר  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב 
השער  בדף  בדיו  רישום   .1669 משנת  בעלים  חתימת  )תחריט( 
השני. הדפים הריקים שבהתחלה ובסוף והדף האחרון )המודפס( 

משוקמים בשוליהם. כריכה ודפי בטנה חדשים.

פתיחה: $1800
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52. Travelogue of China - London, 1669 - Engravings

An embassy from the East-India Company of the United Provinces, to the Grand Tartar Cham 
Emperour of China… by Johan Nieuhof. London: John Macock, 1669. First English edition.
In 1655, the Dutch explorer Johan Nieuhof (1618-1672) joined, as steward, two representatives 
of the Dutch East India Company (which managed the Dutch colonies in Asia and trade with 
Asia) on their journey to China to meet the Emperor. The first part of this book describes the 
journey in detail, and the second part is a general survey of China.
The book contains dozens of impressive engravings incorporated in the text that describe 
sites, landscapes, figures and various Chinese customs. The book also contains 20 engraved 
plates, including a portrait of John Ogilby (a representative of the Dutch East India Company), 
a title page, a map of China (double-spread engraving), and more.
This book, first printed in Dutch in 1665, was a reliable description of China, its residents 
and their customs in a period when China's image in European eyes was based mostly on 
illustrations and imagined descriptions. The book contributed greatly to deepening European 
knowledge about China. It was highly successful and was translated to many languages.
[2], 146 pp, [1] blank leaf, 149-184, 205-327, [1] (blank), 1-106 pp + [20] plates (apparently two 
plates are missing). 41 cm. Good condition. Stains. Tears to a number of leaves. On the first title page 
(engraving) is an owner's signature from 1669. Pen inscription on the second title page. Restored 
margins on blank pages at the beginning and end of the book, and on the last (printed) leaf. New 
binding and endpapers.

Opening price: $1800

53. ספר מסע לפרס ולהודו המזרחית - אמשטרדם, 1727 - תחריטים

 Voyages celebres & remarquables, faits de Perse aux Indes Orientales, par le
Sr. Jean-Albert de Mandelslo. הוצאת Michel Charles le Cene, אמשטרדם, 1727. 

צרפתית. שני חלקים בכרך אחד. 
Johan Albrecht de Mandelslo לפרס ומשם להודו )כולל תיאורים  תיאור מסעו של 
מעניינים של האימפריה המוגולית(, סרי לנקה, מדגסקר וכף התקווה הטובה, כולל תיאור 

של סין ויפן. 
נוספים  ותחריטים  כפולים,  חלקם  תחריטים,  לוחות   46( תחריטים רבים  מלווה  החיבור 
של  מקופל,  גדול,  תחריט  בהם:  שונים,  ואתרים  דמויות  נופים,  מפות,   - הטקסט(  בגוף 
טוקיו; נופי בנדר עבאס )Gamron(, סוראט, גואה, ועוד; תחריטים המתארים את לונדון, 

אמשטרדם ובריסל; דיוקן Johan Albrecht de Mandelslo; ותחריטים נוספים. 
]30[ עמ', 808 עמודות )שתי עמודות בעמוד(, ]72[ עמ', 36 ס"מ. מצב טוב. כריכת עור 
מקורית, נאה, עם פגמים וקרעים בשוליים ובשדרה )הכריכה הקדמית מנותקת חלקית(. 
של  הפנימי  בחלקה  ספר  תו  כתמים.  מנותקים.  התחריטים  ואחד  הראשון  הקונטרס 

הכריכה הקדמית. נתון בנרתיק קרטון. 

פתיחה: $1800
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53. Travelogue of Persia and East India - Amsterdam, 1727 - Engravings

Voyages celebres & remarquables, faits de Perse aux Indes Orientales, par le Sr. 
Jean-Albert de Mandelslo. Amsterdam: Michel Charles le Cene, 1727. French. Two 
parts in one volume.
Description of the journey of Johan Albercht de Mandelslo to Persia and then 
to India (including interesting descriptions of the Mogul Empire), Sri Lanka, 
Madagascar and the Cape of Good Hope, including a description of China and 
Japan.
The work includes numerous engravings (46 plates, some of them double, and 
additional engravings incorporated in the text) - maps, landscapes, figures and 
different sites, including: a large folded engraving of Tokyo; Bandar Abbas 
(Gamron), Surat, Goa and more; engravings depicting London, Amsterdam and 
Brussels; a portrait of Johan Albrecht de Mandelslo; and additional engravings. 
[30] pp, 808 columns (two columns per page), [72] pp, 36 cm. Good condition. Original, 
fine leather binding with damage and tears to margins and spine (front cover partly 
detached). The first signature and one of the engravings are detached. Stains. Bookplate 
on inner part of front binding. Inserted in cardboard slipcase.

Opening price: $1800 

54. חורבן ירושלים - דף אינקונבולה כפול מתוך "כרוניקת נירנברג" של הרטמן ֶׁשֶדל, 1493

Destruccio Iherosolime ]חורבן ירושלים / חורבן בית ראשון על ידי הכׂשדים[, דף אינקונבולה כפול 
]דפוס  נירנברג"(.  )"כרוניקת   Schedelsche Weltchronik שדל  הרטמן  של  ספרו  מתוך   )LXIIII )מס' 

Anton Koberger, נירנברג, 1493[.
חיתוך עץ )אינו צבוע(, המתאר את חורבן ירושלים ובית המקדש הראשון, שנחרבו בידי נבוזראדן שר 

צבאו של נבוכדנאצר מלך בבל בשנת 586 לפנה"ס.
על-פי לאור, זהו המראה השני של ירושלים שהופיע אי-פעם בדפוס )לאור 1125(.

דף 54.5X39 ס"מ בקירוב, נתון במסגרת 73.5X59 ס"מ. מצב טוב. נייר נקי. קרעים בקו הקפל האנכי )עם 
חיזוק בנייר-דבק בשני מקומות(. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $500

54. Destruction of Jerusalem - Double Incunabula Leaf from the "Nuremberg 
Chronicle" by Hartmann Schedel, 1493

Destruccio Iherosolime [Destruction of Jerusalem / Destruction of the First Temple 
by the Chaldeans], double incunabula leaf (no. LXIIII) from Hartmann Schedel's 
"Schedelsche Weltchronik" ("Nuremberg Chronicle"). [Nuremberg: Anton Koberger, 
1493].
Woodcut (uncolored) depicting the destruction of Jerusalem and the First Temple by 
Nebuzaradan, commander of the guard of Nebuchadnezzar King of Babylon, in the 
year 586 BCE.
According to Laor, this is only the second view of Jerusalem ever printed (Laor 1125).
Sheet approx. 39X54.5 cm, in a 59X73.5 cm frame. Good condition. Clean paper. Tears to 
vertical folding mark (reinforced with adhesive tape in two places). Unexamined out of frame.

Opening price: $500
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55. מפת ירושלים - קלן, 1575

Hierosolyma, Urbs Sancta, מפת ירושלים. תחריט צבוע ביד, מתוך ספרם של גיאורג בראון ופרנץ 
הוגנברג )Civitates Orbis Terrarum ,)Braun & Hogenberg. ]קלן, 1575[. 

הגויים  בתוך  ירושלים,  "זאת  בלטינית:  כיתוב  העליונים  בשוליים  מזרח.  מכיוון  ירושלים  על  מבט 
שמתיה וסביבותיה ארצות" )יחזקאל ה, ה(.

תחריט 41.5X32.5 ס"מ בקירוב, דף מוצמד לפספרטו ונתון במסגרת 59.5X50 ס"מ. מצב טוב. קו קפל 
אנכי וקמטים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

לאור 1040. 

פתיחה: $700

55. Map of Jerusalem - Cologne, 1575

Hierosolyma, Urbs Sancta, map of Jerusalem. Hand-colored copperplate engraving, 
from the book by Braun & Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum. [Cologne, 1575].
A view of Jerusalem from the East. A Latin inscription on the upper margins reads: 
"This is Jerusalem; I have set her in the center of the nations, with countries round 
about her" (Ezekiel 5, 5).
Copperplate approx. 32.5X41.5 cm. Matted and framed in a 50X59.5 cm. frame. Good 
condition. Vertical folding mark and creases. Unexamined out of frame.
Laor 1040.

Opening price: $700

56. מפת ארץ ישראל - אברהם אורטליוס - אנטוורפן, 1575

 Palestinae sive totius terrae promissionis Nova Descriptio Auctore Tilemanno Stella
 Theatrum Orbis Terrarum האטלס  מתוך  ביד,  צבוע  תחריט  ישראל.  ארץ  מפת   .Sigenens

]תיאטרון העולם[ של הקרטוגרף אברהם אורטליוס. ]אנטוורפן, 1575[. טקסט בלטינית בגב המפה. 
דף 48X36 ס"מ בקירוב, במסגרת 71X60 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. לא נבדקה מחוץ למסגרת.

 .539B לאור

פתיחה: $800

56. Map of Palestine - Abraham Ortelius - Antwerp, 1575

Palestinae sive totius terrae promissionis Nova Descriptio Auctore Tilemanno Stella 
Sigenens. Map of Palestine. Hand-colored copperplate engraving, from the atlas 
Theatrum Orbis Terrarum [Theater of the World] by cartographer Abraham Ortelius. 
[Antwerp, 1575]. Text in Latin on verso.
Sheet approx. 36X48 cm, in a 60X71 cm frame. Good condition. Folding marks. Unexamined 
out of frame.
Laor 539B.

Opening price: $800
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57. מפה צבועה - "חייו ונדודיו של אברהם אבינו" - אברהם אורטליוס

Abrahami Patriarchae Peregrination Et Vita - "חייו ונדודיו של אברהם אבינו", תחריט צבוע 
ביד. ]אנטוורפן, 1590 בקירוב[. הקרטוגרף: אברהם אורטליוס.

במפה מתוארת ארץ כנען וחלק ממצרים; פונה לצד צפון. סביב המפה 22 מדליונים בהם תיאורים 
מחיי אברהם אבינו, גירוש הגר וישמעאל ועקידת יצחק. מתחת לקרטוש בצד ימין משורטטים שלושה 

סרגלי קנה-מידה לפי שלוש שיטות מדידה שונות.
התחריט   .Additamentum IV Theatri Orbis Terrarum אורטליוס  של  בספרו  הופיע  התחריט 
)Proof( או  שלפנינו הנו ללא טקסט בצדו האחורי. על-פי לאור 547, יתכן כי מדובר בהדפס נסיון 

בתחריט שנמכר לחוד לפני שנת 1590. 
דף 46X36 ס"מ בקירוב, במסגרת 60X71 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. פגמים קלים. לא נבדק 

מחוץ למסגרת.

פתיחה: $800

57. Colored Map - "The Life and Wanderings of Abraham the Patriarch" - 
Abraham Ortelius

Abrahami Patriarchae Peregrination Et Vita - "The Life and Wanderings of 
Abraham the Patriarch", hand-colored copperplate engraving. [Antwerp, ca. 1590]. 
Cartographer: Abraham Ortelius.
The map depicts the land of Canaan and part of Egypt; it points to the north. 
Surrounding the map are 22 medallions with depictions of scenes from the life of 
Abraham, the expulsion of Hagar and Ishmael and the binding of Isaac. Underneath 
the cartouche on the right are three bar scales representing three different 
measuring methods.
The engraving appeared in Ortelius's book Additamentum IV Theatri Orbis Terrarum. 
The present map has no text on verso. According to Laor 547, it may be a proof or 
an etching sold individually prior to 1590.
Sheet approx. 36X46 cm, in a 71X60 cm frame. Good condition. Folding marks and creases. 
Slight defects. Unexamined out of frame.

Opening price: $800

58. מפת ארץ ישראל - תחריט - ונציה, 1786

 Chorographia Terrae Sanctae in Angustiorem Formam Redacta, Et Ex Variis Auctoribus
A Multis Erroribus Expurgata. מפת ארץ ישראל - תחריט )כפי הנראה, על-פי כריסטיאן ואן 

אדריכום(. ]ונציה, 1786[. 
מפה גדולה של ארץ ישראל, עם חלוקה לנחלות השבטים, משני עברי הירדן. בחלקה התחתון המרכזי 
מטבעות  של  איורים  עם  מלבנים  שמונה-עשר  המפה  בשולי  ירושלים.  של  אובלית  מפה  משולבת 

עתיקים, שרטוט פנים בית המקדש ומבט על חזיתו, כלים מבית המקדש, ועוד. 
 .Jacobus Tirinus מאת ,In universam Sacram Scripturam מתוך הספר

תחריט 83X32 ס"מ בקירוב )שני גליונות מחוברים(. נתון במסגרת 101X52.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
סימני קיפול. כתמים. רישום בעפרון בשוליים התחתונים. לא נבדק מחוץ למסגרת.

.771A לאור

פתיחה: $500
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58. Map of Palestine - Engraving - Venice, 1786

Chorographia Terrae Sanctae in Angustiorem Formam Redacta, Et Ex Variis Auctoribus A 
Multis Erroribus Expurgata. Map of Palestine - copperplate engraving (apparently after 
Christian van Adrichem). [Venice, 1786].
A large map of Palestine, showing the territories of the tribes of Israel, on both sides of 
the Jordan River. At the bottom center is an oval map of Jerusalem. On the margins of 
the map are 18 rectangles with illustrations of ancient coins, a plan of the Temple interior 
and a view of its façade, Temple appurtenances and more.
From the book In universam Sacram Scripturam, by Jacobus Tirinus.
Engraving approx. 32X83 cm (two attached sheets). Framed: 52.5X101 cm. Good-fair condition. 
Folding marks. Stains. Pencil inscription on bottom margins. Unexamined out of frame.
Laor 771A.

Opening price: $500

59. מפת ארץ כנען - ג'ון ספיד - לונדון

Canaan, מפת ארץ כנען וחלק ממצרים. בפינה השמאלית העליונה - מפת ירושלים. תחריט 
 Prospect of the Most  ,)John Speed( ספיד  ג'ון  הקרטוגרף  של  ספרו  מתוך  ביד,  צבוע 

Famous Parts of the World. ]לונדון[, מתוארכת: 1651.
למידע נוסף ראה לאור 737. 

52X38.5 ס"מ, במסגרת 66X53 ס"מ. מצב טוב. לא נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $500

59. Map of Canaan - John Speed - London

Canaan, a map of Canaan and part of Egypt. On the top left corner is a map 
of Jerusalem. Hand-colored copperplate engraving, from the book Prospect of 
the Most Famous Parts of the World, by cartographer John Speed. [London], 
dated: 1651.
For additional information see Laor 737.
38.5X52 cm, in a 53X66 cm frame. Good condition. Unexamined out of frame. 

Opening price: $500
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60. וויליאם וויסטון - מפת ארץ ישראל ושרטוט של בית המקדש - לונדון, המאה ה-18

מפת ארץ ישראל ושרטוט של בית המקדש, מאת וויליאם וויסטון. ]לונדון, המחצית הראשונה של המאה 
ה-18[. 

וויליאם וויסטון )William Whiston, 1667-1752(, תיאולוג, היסטוריון ומתמטיקאי אנגלי, עמיתו של 
הפיזיקאי והמתמטיקאי האנגלי סר אייזק ניוטון. בשנת 1702 ירש וויסטון את מקומו של ניוטון כראש 
עמדותיו  בשל  ממשרתו  פוטר   1710 בשנת  אולם  קיימברידג’,  באוניברסיטת  למתמטיקה  הקתדרה 

התיאולוגיות אשר עמדו בניגוד לדוקטרינה האנגליקנית.
וויסטון מוכר, בין היתר, בקרב חוקרי התלמוד, כמי שתרגם לאנגלית את כתביו של ההיסטוריון היהודי-
רומי יוסף בן מתתיהו. נוסף על כך, הרכיב דגם של בית המקדש, והרצה ברחבי אנגליה על דגם זה ועל 

תפיסותיו בנושא ביאת המשיח. 
 Cellarius's, Reland's & Maundrell's Maps of Palestine Corrected and Improved by Mr. .1

]…[ Whiston. לונדון, 1737. תחריט נחושת. 
מפת ארץ ישראל, עם ציון נחלות השבטים. משמאל מופיע מפתח שמות מקומות, עם ציון קווי האורך 
וקווי הרוחב למציאת המקומות על המפה. מימין - הערה לקוראים מאת המחבר על השינויים שהכניס 
 .)Cellarius( ואנדראס סלריוס )Maundrell( במפה לעומת מפותיהם של אדריאן רילאנד, הנרי מונדרל

בתחתית המפה איור של מטבע שקל קדמון, משני צדיו. 
המפה הנה, כפי הנראה, מתוך תרגומו האנגלי של וויסטון לכתביו של יוספוס פלביוס, אשר ראה אור 

 .)W. Bowyer הוצאת .The Genuine Works of Flavius Josephus…( 1737 בלונדון בשנת
 .OCLC-מפה לא מצויה, שאינה קיימת באוסף לאור. עותק יחיד ב

תחריט נחושת. 49.5X59.5 ס"מ )דף 51X61 ס"מ(. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול, קרעים מחוזקים בנייר 
דבק בגב המפה. כתמים. פיסה חסרה בשוליים הימניים, משוקמת בהדבקת נייר. נתון בפספרטו.

 Mr. Whiston's Description of his Models of the Tabernacle of Moses; and of Solomon's, .2
Zorobabel's, Herod's, and Ezekiel's Temples at Jerusalem. דף בודד )תחריט נחושת( עם שרטוט 
פנים בית המקדש, על-פי דגמו של וויליאם וויסטון. ]כנראה, לונדון, המחצית הראשונה של המאה ה-18[. 
בנושא בית המקדש, טעויותיהם של החוקרים  וויסטון  סביב השרטוט מופיע טקסט אגלי ארוך מאת 
ששרטטו את בית המקדש לפניו, ועוד. בתחתית הדף מופיעה שורת איורים - המשכן, כלי המקדש, ועוד.

 .OCLC-אינו מופיע ב
דף 78X62 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול וקמטים. קרעים )חלקם עם פגיעה בטקסט(, מחוזקים בניירות 

דבק בצדו האחורי של הדף. כתמים רבים. פיסה מנותקת חלקית בשוליים הימניים. נתון בפספרטו. 

פתיחה: $600
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60. William Whiston - Map of the Holy Land and Plan of the Temple - London, 
Early 18th Century

Map of the Holy Land and plan of the Second Temple, by William Whiston. [London, 
first half of the 18th century].
William Whiston (1667-1752) was an English theologian, historian and 
mathematician, a colleague of the English physician and mathematician Sir 
Isaac Newton. In 1702, Whiston succeeded Newton as the Lucasian Professor of 
Mathematics at the University of Cambridge, but in 1710 he was dismissed due to 
his theological views, which contradicted the Anglican doctrine.
Whiston is known among Talmud scholars as the translator into English of the 
works of Romano-Jewish scholar and historian Josephus Flavius. In addition, he 
constructed a model of the Temple and lectured throughout England on the model 
and on his views regarding the Second Coming.
1. "Cellarius's, Reland's & Maundrell's Maps of Palestine Corrected and Improved by 
Mr. Whiston […]." London, 1737. Copperplate engraving.
Map of the Holy Land showing the territories of the tribes of Israel. Includes a 
legend with points of interest and longitude and latitude lines for finding them on 
the map. Also includes a note to readers by the author, regarding the changes he 
introduced compared to the previous maps by Adrian Ryland, Henry Maundrell and 
Andreas Cellarius. At the bottom of the map is an illustration of an ancient shekel 
coin, shown from both sides.
The map may possibly be from Whiston's English translation of the works of 
Josephus Flavius, Genuine Works of Flavius Josephus […], published in London in 
1737 by W. Bowyer.
This is a scarce map, not in the Laor Collection at the JNL. One copy on OCLC. 
Copperplate engraving. 59.5X49.5 cm (sheet 61X51 cm). Fair-good condition. Creases. 
Closed tears reinforced with adhesive tape on verso. Stains. Piece missing from right margin, 
restored. Matted.
2. "Mr. Whiston's Description of his Models of the Tabernacle of Moses; and of 
Solomon's, Zorobabel's, Herod's, and Ezekiel's Temples at Jerusalem." Single-leaf 
copper engraving showing a plan of the interior of the Second Temple, based on 
Whiston's model. [Apparently London, first half of the 18th century].
Surrounding the plan is a long English text by Whiston regarding the Temple, the 
errors of earlier scholars who had drawn a plan of the Temple, a calculation of the 
amount of money stored in the Temple, and more. At the bottom of the leaf is a row 
of illustrations - the Tabernacle, religious apparatus used in the Temple, and more.
Not in OCLC. 
62X78 cm sheet. Fair condition. Folding marks and creases. Tears (a few that affect the 
text), reinforced with adhesive tape on verso. Many stains. Piece partly detached from right 
margin. Matted.

Opening price: $600 

61. מפת ירושלים - תחריט - המאה ה-18

Descriptio seu Ichnographia Veteris Urbis Hierusalem et Locorum Adjacentium. מפת 
ירושלים - תחריט נחושת. ]ליידן, 1723[. 

מפת ירושלים מוקפת חומה, עם ציון האתרים הקדושים, ובהם הר הבית )הר מוריה(. פונה לכיוון 
כפי הנראה, מתוך  לכיוון מזרח(.  דומה הפונה  )ראה להשוואה לאור 1061, שם מופיעה מפה  צפון 
 ,"Apparatus Biblicus Sive Manuductio Ad Sacram Scripturam" ,Bernard Lamy ספרו של

ליידן, 1723. 
תחריט נחושת. 42X42 ס"מ בקירוב )דף 51.5X44 ס"מ(. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים. קרעים 

משוקמים שיקום מקצועי. 
.OCLC-מפה לא מצויה שאינה קיימת באוסף לאור. עותק יחיד ב

פתיחה: $300
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61. Map of Jerusalem - Engraving - 18th Century

Descriptio seu Ichnographia Veteris Urbis Hierusalem et Locorum Adjacentium. Map 
of Jerusalem - copper engraving. [Leiden, 1723].
Map of Jerusalem surrounded by a wall, with designations of the holy sites, including 
the Temple Mount (Mount Moriah). Oriented to the north (compare to Laor 1061, 
which is a similar map oriented to the east). Possibly from Bernard Lamy’s book, 
Apparatus Biblicus Sive Manuductio Ad Sacram Scripturam (Leiden, 1723).
Copperplate engraving. Ca. 42X42 cm (sheet 44X51.5 cm). Good condition. Creases. Some 
stains. Tears, professionally restored.
This is a scarce map, not in the Laor Collection at the JNL. One copy on OCLC.

Opening price: $300 

62. שש מפות ארץ ישראל - תחריטים

שש מפות ארץ ישראל - תחריטים צבועים ביד, המאות ה-16-18. 
 Palestinae Sive Totius Terrae Promissionis Nova Descriptio; Auctore Tilemanno  .1
אברהם  מאת   Theatrum Orbis Terrarum האטלס  מתוך  ישראל,  ארץ  מפת   .Stella Sigenens

אורטיליוס. ]אנטוורפן, 1570-71[. לאור 539. 
 Willem מאת הקרטוגרף ,Terra Sancta quae in Sacris Terra Promissionis olim Palestina .2

Janszoon Blaeu. אמשטרדם, 1629. לאור 106. 
Totius Terrae Sanctae Delineatio .3, מאת Philipp Clüver. ]אמשטרדם, 1697[. לאור 216. 

 Situs Terrae Promissionis S.S. Bibliorum intelligentiam exacte aperiens per Chr.  .4
Adrichom. ]אמשטרדם, 1652[. טקסט בלטינית בגב. לאור 24.

 Geographiae Sacrae ex Veteri et Novo Testamento desumptae, Tabula in qua Terra .5
Promissa, מאת הקרטוגרף Nicolas Sanson. ]פריז? 1662[. אינה בלאור. ראה לאור 688-690.
Palaestina sev Terra Sancta .6 מאת Christoph Cellarius. ]אמשטרדם, 1706[. לאור 202.

גודל ומצב משתנים. נתונות במסגרות )אחת ללא זכוכית(. לא נבדקו מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $1000
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62. Six Maps of Palestine - Engravings

5. Geographiae Sacrae ex Veteri et Novo Testamento 
desumptae, Tabula in qua Terra Promissa, by 
cartographer Nicolas Sanson. [Paris? 1662]. Not in 
Laor. See Laor 688-690.
6. Palaestina sev Terra Sancta by Christoph Cellarius. 
[Amsterdam, 1706]. Laor 202.
Size and condition vary. Framed (one frame without glass). 
Unexamined out of frame.

Opening price: $1000  

Six maps of Palestine - hand-colored engravings, 16th-
18th centuries.
1. Palestinae Sive Totius Terrae Promissionis Nova 
Descriptio; Auctore Tilemanno Stella Sigenens. Map 
of Palestine, from the atlas Theatrum Orbis Terrarum 
by Abraham Ortelius. [Antwerp, 1570-71]. Laor 539.
2. Terra Sancta quae in Sacris Terra Promissionis olim 
Palestina, by cartographer Willem Janszoon Blaeu. 
Amsterdam, 1629. Laor 106.
3. Totius Terrae Sanctae Delineatio, by Philipp Clüver. 
[Amsterdam, 1697]. Laor 216.
4. Situs Terrae Promissionis S.S. Bibliorum 
intelligentiam exacte aperiens per Chr. Adrichom. 
[Amsterdam, 1652]. Latin text on verso. Laor 24.

1880-1881 ,PEF - 63. שני סטים של מפות ארץ ישראל

 Palestine Exploration( PEF ,שני סטים של מפות ארץ ישראל
.1881-1880 ,)Fund

 Map of Western Palestine in 26 sheets from  .1
 surveys conducted for the committee of the Palestine
 Exploration Fund by lieutenants C. R. Conder and H. H.
Kitchener, R.E during the Years 1872-1877. נדפס על ידי

Ordnance Survey Office, לונדון, 1880. אנגלית.
תיקיה גדולה ובה 26 מפות של ארץ ישראל, בתוספת מפת מקרא, 
וישובים מרכזיים  בקנה מידה 1:63,360 )אינץ' למייל(. קו החוף 
 Subscriber's הוא  זה  כי  מצויין  השער  בעמוד  ביד.  צבועים 
.James Glaisher ממוספר )מס' 74(, עם חתימת ידו של ,Copy

]2[ דף, XXVI לוחות.
 Map of Western Palestine from surveys conducted  .2
 for the committee of the Palestine Exploration Fund
 by lieuts. C. R. Conder and H. H. Kitchener, R.E.
 Stanford's נדפס על ידי .Reduced from the one inch map

Geographical Establishment, לונדון, 1881. אנגלית.
סט של 6 מפות ארץ ישראל משנת 1881 )נתון בתיקיה של הסט 

הראשון(. ]7[ דף. 
קרעים  כתמים,  בלאי.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   59X69 תיקיה 

וקמטים. התיקיה בלויה מאד, מנותקת לשניים.
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $700
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63. Two Sets of Maps of Palestine - PEF, 1880-1881

Two sets of maps of Palestine, PEF (Palestine Exploration Fund), 1880-1881
1. Map of Western Palestine in 26 sheets from surveys conducted for the 
committee of the Palestine Exploration Fund by Lieutenants C. R. Conder and H. 
H. Kitchener, R.E. during the Years 1872-1877. London: Ordnance Survey Office, 
1880. English.
Large portfolio containing 26 maps of Palestine and an index map, on a scale of 
1:63,360 (one inch per mile). The shoreline and central places of settlement are 
hand-colored. The title page notes this is a Subscriber's Copy, numbered (no. 74), 
with the signature of James Glaisher. [2] leaves, XXVI plates.
2. Map of Western Palestine, From Surveys Conducted By the Palestine Exploration 
Fund by Lieuts. C. R. Conder and H. H. Kitchener, R.E. Reduced from the one inch 
map. London: Stanford's Geographical Establishment, 1881. English.
Set of 6 maps of Palestine from 1881 (held in the first set's portfolio). [7] leaves. 
Portfolio 69X59 cm. Good-fair condition. Wear. Stains, tears and creases. The portfolio 
is badly worn and detached into two pieces.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $700

64. קרטוגרפיה ארצישראלית - שני פריטים

Palästina Wirtschaftsatlas .1 ]אטלס כלכלי של 
 ,Orient הוצאת  טריטש.  דוד  מאת  ישראל[,  ארץ 

ברלין, 1926. גרמנית.
שלושים לוחות צבעוניים )מקצתם מקופלים(, ובהם 
מגוון תרשימים, גרפים, סכמות ומפות עם מידע רב 
אודות ארץ ישראל והעם היהודי )ריכוזי יישוב, גידול 
אוכלוסין, מחצבים, ייבוא וייצוא, ועוד(. ]30[ גליונות 
נפרדים בתיקיית נייר. לוחות בגודל 38X25.5 ס"מ. 

מצב הלוחות טוב מאוד. התיקיה קרועה ופגומה. 
 Историко-географический атлас  .2
של  גיאוגרפי-היסטורי  ]אטלס   Палестины
אלברטוביץ'[  ]מאקס  א.  מ.  בעריכת  פלשתינה[, 
סט.  ]השחר[.   Разсвѣтъ הוצאת  סולובייצ'יק. 

פטרבורג, 1913. רוסית.
)היסטוריות  ישראל  ארץ  של  צבעוניות  מפות 
ועדכניות לזמן ההדפסה(, ורישום של בית המקדש 
בירושלים. האטלס יצא כ"מוסף" לשבועון הציוני-
היהודים  זיקת  את  לחזק  במטרה  "השחר",  הרוסי 
לוחות, 10 עמ', 32 ס"מ.   IV  ,]2[  ,VIII ישראל.  לארץ 
בשולי  קלים  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב 
מהמפות.  חלק  תחת  בעפרון  כיתוב  הדפים. 

העטיפה משוקמת בנייר הדבקה.

פתיחה: $500

64. Cartography of Palestine - Two Items

1. Palästina Wirtschaftsatlas [Economic Atlas of Palestine], by David Trietsch. Berlin: 
Orient, 1926. German.
Thirty color plates (some folded) with a variety of diagrams, graphs, charts and maps 
containing abundant information on Palestine and the Jewish people (population centers, 
demographic growth, quarries, import and export data and more). [30] separate sheets in 
paper portfolio. Plates: 25.5X38 cm. Plate condition very good. Portfolio torn and damaged.
2. Историко-географический атлас Палестины [Geographic-Historical Atlas of Palestine], 
edited by M. A. [Max Albertovich] Soloveitchik. St. Petersburg: Разсвѣтъ [Dawn], 1913. 
Russian.
Color maps of Palestine (historical and current at the time of printing), and a drawing 
of the Temple in Jerusalem. The atlas was published as a "supplement" of the Russian-
Zionist weekly "Dawn" with the aim of strengthening the affiliation of Russian Jews 
with Palestine. VIII, [2], IV plates, 10 pp, 32 cm. Good-fair condition. Stains. Small tears to leaf 
margins. Pencil inscription beneath some maps. Cover restored with adhesive tape.

Opening price: $500
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 -  1839 שטוטגרט,   - הקודש"  מארץ  "תמונות   .65
ליטוגרפיות

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

Steinkopf, שטוטגרט, ]1839 בקירוב[. גרמנית.
ציורים  על-פי  נופים מקראיים  ארבעים  הקודש,  תמונות מארץ 
 Gotthilf מאת  טקסט  עם   ,Johann Martin Bernatz מאת 

 . Heinrich von Schubert
ישראל  בארץ  ואתרים  נופים  המתארות  לוחות-ליטוגרפיות   40
וסביבתה - דמשק, חברון, טבריה, הר הכרמל, נצרת, הר תבור, 

קבר יוסף בשכם, ועוד - כולל פנורמה מתקפלת של סיני.
נקבי  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   25.5X34 לוחות.   ]40[  + דף   ]43[

תילוע, כתמים, קרעים וקפלים קלים.
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $600

65. "Pictures of the Holy Land" - Stuttgart, 1839 
- Lithographs

Bilder Aus dem Heiligen Lande. Vierzig ausgewaehlte 
Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte treu 
nach der Natur... gezeichnet von J. M. Bernatz, mit 
erläuterndem texte von G. H. v. Schubert. Stuttgart: 
J.F. Steinkopf, [ca. 1839]. German.
Pictures of the Holy Land, forty biblical landscapes 
after paintings by Johann Martin Bernatz, with text 
by Gotthilf Heinrich von Schubert. 
40 lithograph plates portraying views and sites in 
Palestine and its surroundings - Damascus, Hebron, 
Tiberias, Mount Carmel, Nazareth, Mount Tabor, 
Joseph's tomb in Nablus, and more, including a 
folding panorama of Sinai. 
[43] leaves + [40] plates. 25.5X34 cm. Good-fair condition. 
Worming, stains, tears and light folding marks.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $600

 - רפאלוביץ   - והמושבות"  ישראל  ארץ  "מראה   .66
ירושלים, 1899

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

בירושלם ת"ו". ירושלים, 1899. עברית וגרמנית.
ישראל  ישעיהו רפאלוביץ בארץ  חוברת תצלומים מסיור שערך 
)מגדרה ועד מטולה( בשנת 1898, בלוויית חברו אליהו )אלייז'ה( 
מאיירס, צלם "אמריקן קולוני". המסע נערך בעקבות פנייה אל 
רפאלוביץ, להכין אלבום מתמונות הארץ עבור הקונגרס הציוני 

השלישי שהתקיים בבאזל כשנה לאחר מכן. 
האתרים  על  הסברים  נדפסו  התצלומים  מדפי  חלק  בגב 
לוחות  על  במיוחד,  גדולים  תצלומים  מספר  המצולמים. 
מקופלים. כרוך בכריכה נאה, עשויה קרטון מחופה בד, עם דפי 
בטנה זהובים. בעמוד הבטנה הקדמי הקדשה באותיות כסופות: 
)בר  לו שלש עשרה שנה  ליום מלאת  רוסעצקי  זעליג  "לחביבנו 
מצוה( לזכרון מאת משה בערקאוויץ ורעיתו", מתוארכת: טבת 

תרפ"ד )1923(.
כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   25X17.5 לוחות-תמונות,   57 דף,   ]4[
חלודה וכתמי רטיבות לאורך החוברת כולה. קרעים בשולי מספר 
וקרעים  )בקו הקפל(. כתמים  דפים ובאחד הלוחות המקופלים 

בכריכה. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400
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66. "Views from Palestine and its Jewish 
Colonies" - Raffalovich - Jerusalem, 1899

"Views from Palestine and its Jewish Colonies, 
photographed and described by I.[Isaiah] Raffalovich 
and M. E. [Moshe Eliyahu] Sachs". Jerusalem, 1899. 
Hebrew and German.
Booklet of photographs taken during a voyage 
through Palestine (from Gedera to Metulah) in 
1898, embarked on by Isaiah Raffalovich with his 
friend Eliyahu (Elijah) Meyers, an "American Colony" 
photographer. The voyage followed a commission 
from Raffalovich to prepare a photo-album with 
views from Palestine for the Third Zionist Congress, 
held in Basel in the following year. 
On the verso of some of the photograph leaves captions 
are printed describing the photographed sites. A 
number of photographs are particularly large, printed 
on folding plates. Bound in a fine binding, made of 
cloth-covered cardboard, with gold endpapers. On the 
front free endpaper is a dedication in silver letters: "To 
our beloved Zelig Russetzky on his thirteenth birthday 
(Bar Mitzvah), a souvenir from Moshe Berkowitz and 
his wife", dated: Tevet 5684 (1923).
[4] leaves, 57 plates, 17.5X25 cm. Fair condition. Foxing 
and dampstains throughout the booklet. Tears to margins 
of a number of leaves and to one of the folding plates (to 
fold line). Stains and tears to binding.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

67. ליאו קאהן - תצלומים בפורמט גדול, מתוך "פלשתינה 
בתמונות"

אחד-עשר לוחות עם תצלומים מאת ליאו קאהן, מתוך הסדרה 
בידי  צולמה  אשר  בתמונות[  ]פלשתינה   Palästina im Bild
העתון  מטעם  ישראל  בארץ  בשליחותו   ,1912 בשנת  קאהן 
 Judische הוצאת  קק"ל.  ובשיתוף   Judische Zeitung

Zeitung / Kunstanstalt Max Jaffé, וינה. 
צורפים  התצלומים:  בין  גדול.  בפורמט  איכותיות  הדפסות 
תימנים, שומר במושבה כנרת, תצלומים מהמושבות פתח תקוה 

ורחובות, ועוד. 
ס"מ. מצב משתנה. בחלקם כתמים, קמטים   58X48 לוחות,   11

ופגמים קלים. 
מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $500

67. Leo Kahn - Photographs in a Large Format, 
from "Palestine in Pictures"

Eleven plates with photographs by Leo Kahn, from the 
series Palästina im Bild [Palestine in Pictures], taken by 
Kahn in 1912 on a mission to Palestine on behalf of 
the newspaper Judische Zeitung and in collaboration 
with the JNF. Vienna: Judische Zeitung / Kunstanstalt 
Max Jaffé.
High-quality prints in a large format. Photographs 
include: Yemenite silversmiths, a guard at the 
moshava Kinneret, photographs from the moshavot 
Petach Tikva and Rehovot and more.
11 plates, 48X58 cm. Condition varies. Stains, creases and 
slight defects to some plates.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500 

67

66b



54  |  ספטמבר 2016  

68. "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   155
בשנת  קק"ל  ובשיתוף  העתון  מטעם  ישראל  בארץ  בשליחותו 

.1912
במקור נדפסה הסדרה כשהיא מסודרת בשלוש תיקיות )"מיפו 
לוחות.   180 וכללה  "הגליל"(  לחיפה",  "מירושלים  לירושלים", 
לפנינו לוחות-תצלומים משלוש התיקיות, וכן לוחות-טקסט: דף 
שער, דף הקדמה, ו-11 לוחות עם מידע על קק"ל ועל האתרים 
המצולמים )גרמנית(. כולל הכריכות המקוריות של תיקיות 2 ו-3.
 20X16.5 לוחות  על  מודפסים  בקירוב,  ס"מ   11.5X8.5 תצלומים 
ס"מ. כתמי חלודה. רישומים בעט בחלק מהלוחות. מהתיקיות 
והאחוריים  הקדמיים  הקרטון  לוחות  רק  נשארו  המקוריות 

)פגומים(.
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $600

68. "Palestine in Pictures" - Leo Kahn

Palästina im Bild [Palestine in Pictures]. Photography: 
Leo Kahn. Published by the Judische Zeitung (where 
Kahn worked), Vienna, [1912].
155 plates with high-quality prints of photographs 
taken by Kahn during his mission to Palestine in 1912, 
on behalf of the newspaper and in collaboration with 
the JNF.
Originally the series was printed and arranged in 
three portfolios ("From Jaffa to Jerusalem", "From 
Jerusalem to Haifa", "The Galilee") and included 180 
plates. Seen here are plates from all three portfolios, 
and text plates: a title page, an introductory page, 
and 11 plates with information on the JNF and on the 
photographed sites (in German). Includes the original 
covers of portfolios 2 and 3.
Photographs approx. 8.5X11.5 cm, printed on 16.5X20 
cm plates. Foxing. Pen inscriptions on some of the plates. 
Only the front and back cardboard plates (damaged) are 
left from the original portfolios.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $600

- מזכרת ממסע לארץ  לוחות-תצלומים  69. תיקייה עם 
ישראל - האנייה טירוליה, 1903-1904 

מהטיול  ]זכרון   Erinnerung an meine Palästinareise
של  הדפסות   75 עם  מהודרת  תיקיה  ישראל[,  לארץ  שלי 
Eggenstein-( אגנשטיין   ,W. Meister הוצאת  תצלומים. 

Leopoldshafen(, גרמניה, ]1903-1904 בקירוב[.
מהפלגת  תצלומים  של  איכותיות  הדפסות  עם  לוחות   75
Tirolia לארץ ישראל, שנערכה בין ה-15 באוגוסט ל-4  האנייה 

בספטמבר 1903. 
בין התצלומים: הפלגת האנייה מטריאסטה, נוסעים ותזמורת על 
סיפון האנייה, פנורמה של ירושלים מכיוון הר הזיתים )לוח כפול(, 
ראשית הבניה של כנסיית דורמציון, תמונת חדר הקריפטה של 
דורמציון, הנוסעים מולבשים בבגדים בדואים מסורתיים, תמונת 

"קבר דוד המזויף" מבעד לסורגי החלון, ועוד. 
התיירות  אפנת  של  פריחתה  בשיא  הושקה  "טירוליה"  האנייה 
התיור  מחבילות  אחת  את  והציעה  הקרוב,  למזרח  האירופית 
מדריכים,  איש,  כ-92  של  צוות  אז:  שנודעו  ביותר  המפוארות 

אנשי תזמורת, וכן צוות צלמים מקצועי. 
סה"כ 75 לוחות. 19.5X15.5 ס"מ. תיקיה בגודל 34X25 ס"מ. מצב 
קלים  פגמים  לוחות.  מספר  בשולי  קלים  וקרעים  קמטים  טוב. 

בשולי התיקייה.

פתיחה: $500

69. Folder with Prints of Photographs - Souvenir 
from a Journey to Palestine - Tirolia Ship, 1903-
1904

Erinnerung an meine Palästinareise [memories from 
my journey to Palestine], folder with 75 prints of 
photographs. Published by W. Meisler, Eggenstein- 
Leopoldshafen, Germany, [ca. 1903-1904].
75 plates with prints of good quality, of photographs 
from the journey of the ship Tirolia to Palestine, 
between August 15 and September 4, 1903.
Among the photographs: the ship departs Trieste, 
passengers and an orchestra on the deck, panorama 
of Jerusalem from the direction of Mount of Olives 
(double plate), beginning of the construction 
of Dormition Abbey, photograph of the crypt in 
Dormition Abbey, passengers dressed in traditional 
Bedouin clothes, and more.
The ship Tirolia was launched when European 
tourism to the Near East flourished, and offered an 
outstandingly luxurious tourism package: a crew of 
92 members, guides, orchestra, and a professional 
team of photographers.
Total of 75 plates. 19.5X15.5 cm. Folder: 34X25 cm. Good 
condition. Slight creases and tears at margins of some of 
the plates. Some damages to margins of folder.

Opening price: $500
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ו"אמריקן  בונפיס   - תצלומים  שלושה   - רחל  קבר   .70
קולוני"

שלושה תצלומים של קבר רחל, שניים מאת בונפיס ואחד מאת 
וראשית  ישראל, סוף המאה ה-19  קולוני. ארץ  צלמי האמריקן 

המאה ה-20.
חתום  קולוני,  האמריקן  של  לצילום  המחלקה  מאת  תצלום   .1
ומתואר.  ממוספר   ,"American Colony Jerusalem" בלוח 

27X21 ס"מ.
 28X21.5 .2. תצלום מאת בונפיס. חתום, ממוספר ומתואר בלוח

ס"מ.
3. תצלום מוקדם, כפי הנראה מאת בונפיס )אינו חתום(, ממוספר 

ומתואר בלוח. 29X23 ס"מ.
מצב טוב. כתמים וקמטים קלים. רישום בעפרון וסמני תלייה על 

צדו האחורי של אחד התצלומים. 

פתיחה: $400

71. לקט תצלומים מארץ ישראל - וולטון אדמס / בונפיס, 
סוף המאה ה-19

36 תצלומים מארץ ישראל, מודבקים על דפי נייר. צלמים: וולטון 
ארץ   .)Bonfils( בונפיס  ופליקס   )Walton Adams( אדמס 

ישראל, ]סוף המאה ה-19[. 
הצלם  של  המחנה  צילום  )כולל  וסביבותיה  מנצרת  תצלומים 
וקבוצתו(, ירושלים וסביבותיה, ברובם נראים ערביי ארץ ישראל 

ובדואים. 
אדמס  וולטון  הצלם  בידי  חתומים  מהתצלומים  שניים 
דפי  על  המופיעים  בכתב-יד  מהתיאורים  אך   ,)1842-1934(
לא  סיטואציות  בחלקם,  המתעדים,  התצלומים,  ומאופי  הנייר 
שגרתיות, נראה כי מרביתם נעשו במצלמתו של אדמס. ארבעה 

תצלומים של הצלם בונפיס, חתומים בלוח. 
נייר( של דמות ערבי, חתום בידי הצלם  מצורף איור )עפרון על 
לשנת  אדמס, מתוארך  וולטון  הצלם  של  בנו   ,Marcus Adams

 .1907
גודל משתנה. גודל ממוצע: 12X18.5 ס"מ, מודבקים על דפי נייר 
24.5X30 ס"מ. מספר תצלומים מנותקים. מצב כללי טוב. קמטים 

וקרעים בשולי דפי הנייר. 

פתיחה: $400

70. Rachel's Tomb - Three Photographs - Bonfils 
and the "American Colony"

Three photographs of Rachel's Tomb, two by Bonfils 
and one by photographers of the American Colony. 
Palestine, late 19th-early 20th century.
1. Photograph by the Photography Department of the 
American Colony, signed in the negative: "American 
Colony Jerusalem", numbered and captioned. 21X27 
cm.
2. Photograph by Bonfils. Signed, numbered and 
captioned in the negative. 21.5X28 cm.
3. Early photograph, apparently by Bonfils (unsigned), 
numbered and captioned in the negative. 23X29 cm.
Good condition. Stains and light creases. Pencil inscription 
and hanging marks on reverse of one of the photographs. 

Opening price: $400
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71. Collection of Photographs from Palestine - 
Walton Adams / Bonfils, Late 19th Century

36 photographs from Palestine, mounted on paper 
leaves. Photographers: Walton Adams and Félix 
Bonfils. Palestine, [late 19th century].
Photographs from Nazareth and environs (including a 
photograph of the photographer's camp and group), 
Jerusalem and environs, most showing Palestinian 
Arabs and Bedouin.
Only two of the photographs are signed by the 
photographer Walton Adams (1824-1934), but judging 
from the handwritten descriptions appearing on the 
paper leaves and the character of the photographs, 
some of which document unusual situations, most 
were taken by Adams's camera. Four photographs by 
the photographer Bonfils, signed in the negative.
Attached is an illustration (pencil on paper) of an 
Arab figure, signed by the photographer Marcus 
Adams, the son of Walton Adams, dated 1907.
Size varies. Average size: 18.5X12 cm, mounted on 
30X24.5 cm paper leaves. Some photographs detached. 
Good overall condition. Creases and tears to margins of 
paper leaves.

Opening price: $400 

72. אלבום תצלומים בכריכת עץ זית, סוף המאה ה-19

תשעה-עשר  הכולל  הקודש",  מארץ  "מזכרת  תצלומים,  אלבום 
תצלומים. ]ארץ ישראל, סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20[. 
ומאירופה(.  ישראל  )מארץ  שונים  ממקורות  מגוונים,  תצלומים 
תמונתו  ביניהם:  הכפולים.  האלבום  דפי  מתוך  לשליפה  ניתנים 
קורא  ירושלמי  יהודי  של  תצלומים  שאג-צוובנר;  אברהם  של 
בספר, עם תפילין על ראשו; דיוקנו של הגיאוגרף יהוסף שוורץ; 
אתרים  של  תצלומים  עשרה  וכן  מונטיפיורי;  משה  של  דיוקנו 
בארץ ישראל )חלקם מתוארים בכתב-יד(. כריכת עץ שעל חזיתה 
 Souvenir of" והכיתוב  סילואן,  עם תצלום של  מדליון  מוטבע 

."the Holy Land
מצב  ס"מ.   13 אלבום  בממוצע,  ס"מ   10X6 תצלומים,   19 סה"כ 
טוב. כתמים ומעט קרעים. פיסה מהפינה העליונה של הכריכה 

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

פתיחה: $500

72. Photograph Album in Olive Wood Binding, 
Late 19th Century

Photograph album, "Souvenir from the Holy Land", 
containing nineteen photographs. [Palestine, late 19th 
century and early 20th century].
An assortment of photographs from various sources 
(in Palestine and Europe). The photographs can be 
removed from the double album leaves. Including: 
portrait of Abraham Shag-Zwebner; photographs of 
a Jerusalem Jew reading a book, with tfillin on his 
forehead; portrait of the geographer Joseph Schwarz; 
portrait of Moses Montefiore; and ten photographs 
of sites in Palestine (some captioned by hand). 
Wooden binding embossed with a medallion with a 
photograph of Silwan, and the inscription "Souvenir 
of the Holy Land".
Total of 19 photograph, averaging 6X10 cm, album: 13 
cm. Good condition. Stains and some tears. A piece of the 
top corner of the back binding is missing. 
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500
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73. "אמריקן קולוני" - אלבום תצלומים בכריכת עץ זית

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

]סוף המאה ה-19 - ראשית המאה ה-20[.
וסטר,  פ'  קולוני"  ה"אמריקן  צלם  של  תצלומים   24 ובו  אלבום 
ירושלים  של  התצלומים  עיקר  עבים.  קרטון  דפי  על  מודבקים 
 American Colony" בלוח  חתומים  רובם  וסביבותיה. 
 "Jerusalem" כריכת עץ זית, בגבה נדפס הכיתוב ."Jerusalem

ו"ירושלם".
תצלומים: 15X11 ס"מ בקירוב. כריכה: 22X15.5 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים ופגמים בשולי העמודים. פגמים קלים בכריכה. 
"אמריקן  חנות  של  לשניים(  מקופל  )דף  פרסום  עלון  מצורף: 

קולוני" בשער יפו, ירושלים. בפנים העלון - מפה של ירושלים. 

פתיחה: $400

73. American Colony - Photograph Album in 
Olive Wood Binding

Photographs of the Holy Land, by photographer F. 
Vester, Jerusalem: American Colony, [late 19th-early 
20th century].
Album with 24 photographs by "American Colony" 
photographer F. Vester, mounted on thick cardboard 
leaves. Most of the photographs are of Jerusalem 
and its surroundings. Most are signed in the 
negative: "American Colony Jerusalem". Olive wood 
binding, printed on the reverse with the inscription 
"Jerusalem" and "Yerushalem" [Hebrew].
Photographs: approx. 11X15 cm. Binding: 15.5X22 cm. 
Good condition. Stains and damage to page margins. 
Slight damage to binding.
Enclosed: advertising leaflet (leaf folded in two) of 
the "American Colony" store at Jaffa Gate, Jerusalem. 
Inside the leaflet is a map of Jerusalem.

Opening price: $400

74. "אמריקן קולוני" - אלבום תצלומים בכריכת עץ זית 
- ירושלים וסביבתה

אלבום ובו 37 תצלומים של צלמי ה"אמריקן קולוני", מודבקים 
ראשית  או  ה-19  המאה  סוף  ]ירושלים,  עבים.  קרטון  דפי  על 

המאה ה-20[.
של  הצילום  "מחלקת  צלמי  מאת  ישראל,  ארץ  של  תצלומים 
 American Colony"( בלוח  חתומים  האמריקאית".  המושבה 

Jerusalem"( ומתוארים )באנגלית וצרפתית(.
כפת הסלע,  פנים  הכותל,  ברחבת  נשים  הצילומים: תפילת  בין 
העץ  כריכת  על  יפו.  נמל  שרטוני  בין  דייגים  וסירת  רחל  קבר 
על  "ירושלם".  הכיתוב  ותחתיו  ירושלים"  "צלב  מגולף  הקדמית 

 ."Jerusalem" הכריכה האחורית מופיע הכיתוב
מצב  ס"מ.   16X22 אלבום  בממוצע,  ס"מ   10.5X15 תצלומים 
ועל  ההפרדה  דפי  על  תצלומים,  במספר  כתמים  בינוני-טוב. 
בכריכת  סדקים  הקרטון.  בדפי  קלים  כיפופים  הקרטון.  לוחות 

העץ. שדרת עור, בלויה מעט. 

פתיחה: $600
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74. American Colony - Photograph Album in 
Olive Wood Binding - Jerusalem and Vicinity

Album with 37 photographs taken by American 
Colony photographers, mounted on thick cardboard 
leaves. [Jerusalem, late 19th century or early 20th 
century].
Photographs of Palestine, taken by photographers 
of the "Photography Department of the American 
Colony". signed in the negative ("American Colony 
Jerusalem") and captioned (in English and French).
Photographs include: women's prayer at the Western 
Wall, interior of the Dome of the Rock, Rachel's Tomb 
and a fishing boat among the rocks of Jaffa Port. The 
front wooden binding is carved with a "Jerusalem 
cross", beneath which is the inscription "Yerushalem" 
(Hebrew). On the back binding is the inscription 
"Jerusalem".
Photographs average 15X10.5 cm, album: 22X16 cm. Fair-
good condition. Stains to some photographs, tissue guards 
and cardboard plates. Light bends to cardboard leaves. 
Cracks to wooden binding. Leather spine, slightly worn.

Opening price: $600

75. אלבום תצלומים - ירושלים וארץ ישראל

]סוף  ישראל.  בארץ  ואתרים  נופים  של  18 תצלומים  ובו  אלבום 
המאה ה-19 - ראשית המאה ה-20[. 

רוב התצלומים הנם של ירושלים וסביבותיה: בית החולים שערי 
צדק, בית ישע אהרן, בית חנוך עיוורים, מצודת דוד, מתפללים 
רחל,  יפו, קבר  נוספים של  ועוד. תצלומים  יד אבשלום,  בכותל, 
מורכבים  חלקם  בלוח.  מתוארים  רובם  ועוד.  המכפלה,  מערת 

ממספר תצלומים, בעבודת פוטומונטאז'. 
האלבום.  לדפי  מודבקים  בקירוב,  ס"מ   14.5X10 תצלומים 
אלבום 21X16 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה בדפי האלבום )סביב 
כתמים.  בחלקם  מעט.  דהויים  מהתצלומים  חלק  התצלומים(. 

פגמים קלים בכריכה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300

75. Photograph Album - Jerusalem and Palestine

Album with 18 photographs of landscapes and sites in 
Palestine. [Late 19th- early 20th century].
Most of the photographs are of Jerusalem and its 
surroundings: Shaare Zedek Hospital, Yesha Aharon 
Hospital, the Institute for the Blind, the Tower of 
David, worshippers at the Western Wall, the Tomb of 
Absalom and more. Additional photographs of Jaffa, 
Rachel's Tomb, the Cave of Machpelah and more. Most 
are titled in the negative. Some are constructed from 
a number of photographs, using the photomontage 
technique.
Photographs ca. 10X14.5 cm, mounted on album leaves. 
Album: 16X21 cm. Good condition. Foxing to album leaves 
(around the photographs). Some of the photographs are 
slightly faded. Some are stained. Slight defects to binding.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $300
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76. שקופיות זכוכית - ארץ ישראל - ערביי ארץ ישראל

יצרנים  ישראל.  ארץ  של  תצלומים  עם  זכוכית  שקופיות   120
וראשית  ]סוף המאה ה-19  ישראל,  וארץ  לונדון  שונים, ארה"ב, 

המאה ה-20[. 
תצלומים  ישראל;  מארץ  תצלומים  עם  זכוכית  שקופיות  אוסף 
רבים מתארים את תושביה הערבים של ארץ ישראל, ומלאכות 
דייגים,  פיתות,  מוכר  כספים,  חלפן  צאן,  רעיית   - יום-יום 
יריחו  מירושלים,  נוספים  תצלומים  ועוד.  סנדלר,  חיטה,  ניפוי 

וסביבותיה, נהר הירדן, בית לחם, ועוד. 
,)Fr. Vester & Co.( קולוני  אמריקן  השקופיות:  יצרני  בין 
 ,Palestine Exploration Fund )לונדון(,   Newton & co.
,[George Washington Wilson?]  "G. W. W."

 ,Chicago Transparency Co. Franklin D. Edmundsי, 
 .Moorem Bond & Co. )פילדלפיה( .C. H. Graves Company

מספר שקופיות צבעוניות. 
 80 קלים.  שברים  עם  בודדות  שקופיות  בממוצע.  ס"מ   8X8

מהשקופיות נתונות בקופסת עץ מקורית. 

פתיחה: $600 

76. Glass Slides - Palestine - Palestine Arabs

120 glass slides with photographs of Palestine. 
Different producers, U.S.A., London and Palestine, 
[late 19th-early 20th century].
Collection of glass slides with photographs from 
Palestine; many photographs depict the Arab 
residents of Palestine, and typical occupations - 
shepherding, money changing, a pita bread vendor, 
fishermen, wheat sieving, a shoemaker, and more. 
Additional photographs from Jerusalem, Jericho and 
its surroundings, the Jordan River, Bethlehem, and 
more.
Slide producers include: American Colony (Fr. 
Vester & Co.), Newton & Co. (London), Palestine 
Exploration Fund, "G.W.W." [George Washington 
Wilson?], Franklin D. Edmuns, Chicago Transparency 
Co., Moorem Bond & Co., C.H. Graves Company 
(Philadelphia). Some color slides.
Average size 8X8 cm. A few slides with small fractures. 80 
slides are inserted in original wooden box.

Opening price: $600
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77. שקופיות זכוכית - ארץ ישראל

98 שקופיות זכוכית עם תצלומים של ארץ ישראל. יצרנים שונים, 
]סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20[. 

ארץ  מרחבי  תצלומים  עם  זכוכית  שקופיות  של  מגוון  אוסף 
ו-35  בשחור-לבן  מהן   63 ואנשים,  אתרים  נופים,  ישראל: 

צבעוניות. 
חלק  בדפוס;  או  בכתב-יד  מתוארות  השקופיות  מרבית 
 Swan" של  מודפסת  תוית  נושאות  שבשחור-לבן  מהשקופיות 
 Palestine Exploration" תוית  עם  )אחת   "Series F.M.P.
של  מודפסות  תויות  הצבעוניות  מהשקופיות  וחלק   )"Fund
 G. W. W." ]George Washington"-ו "Fradelle & Young"

.]?Wilson
נתונות  שקופיות.  מספר  בפינות  שברים  בממוצע.  ס"מ   8X8

 .Keystone בקופסה של חברת

פתיחה: $300

77. Glass Slides - Palestine

98 glass slides with photographs of Palestine. 
Different producers, [late 19th-early 20th century].
Varied collection of glass slides with photographs 
from different parts of Palestine: landscapes, sites and 
people, 63 in black-and-white and 35 in color.
Most of the slides are titled in handwriting or in print; 
some of the black-and-white slides bear a printed 
label marked "Swan Series F.M.P." (one has a label of 
the "Palestine Exploration Fund"), and some of the 
color slides have printed labels of "Fradelle & Young" 
and "G.W.W." [George Washington Wilson?].
Average size 8X8 cm. Fractures to corners of a number of 
slides. Inserted in Keystone Company box.

Opening price: $300

78. שקופיות זכוכית צבעוניות – "אמריקן קולוני"

על  ישראל.  ארץ  של  צבעוניים  תצלומים  זכוכית,  שקופיות   60
 American colony" מודפסת:  תוית  מופיעה  שקופית  כל 
 ."Photographers, Fr. Vester & Co., Jerusalem, Palestine

]ארץ ישראל, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[. 
תצלומים של אתרים ונופים ברחבי הארץ, עם דגש על ירושלים 
חמישים  בכתב-יד.  מתוארות  השקופיות  מרבית  וסביבתה. 

מסודרות בקופסת עץ, עשר בקופסת קרטון. 
10X8 ס"מ. מצב טוב. שבר באחת השקופיות. 

פתיחה: $300
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78. Color Glass Slides - American Colony

60 glass slides, color photographs of Palestine. Printed 
label attached to each slide: "American Colony 
Photographers, Fr. Vester & Co., Jerusalem, Palestine". 
[Palestine, late 19th or early 20th century].
Photographs of sites and landscapes from throughout 
the country, particularly Jerusalem and its environs. 
Most of the slides are titled in handwriting. Fifty are 
arranged in a wooden box, ten are in a cardboard 
box.
8X10 cm. Good condition. Crack to one slide.

Opening price: $300 

79. לקט שקופיות זכוכית - ארץ ישראל

46 שקופיות זכוכית עם תצלומים של ארץ ישראל. יצרנים שונים, 
]סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20[.

שקופיות זכוכית עם תצלומים מארץ ישראל - ירושלים, טבריה, 
 Life and מהסדרה  שקופיות  מספר  נוספים.  ומקומות  יפו 
 Millikin & ,לונדון ,E. G. Wood תוצרת Scenes in Palestine
Lawley, לונדון, "אמריקן קולוני" ויצרנים נוספים. חמש-עשרה 

מהשקופיות צבעוניות. 
8X8 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $400

79. Collection of Glass Slides - Palestine

46 glass slides with photographs of Palestine. Different 
producers, [late 19th and early 20th centuries].
Glass slides with photographs from Palestine - 
Jerusalem, Tiberias, Jaffa and other sites. Some slides 
from the series Life and Scenes in Palestine by E. G. 
Wood, London, Millikin & Lawley, London, American 
Colony and other producers. Fifteen of the slides are 
in color.
Average size: 8X8 cm. Good condition.

Opening price: $400
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80. אוסף תצלומים סטריאוסקופיים / ספר / מכשיר סטריאוסקופ

1. מאה תצלומים סטריאוסקופיים, המציגים דמויות ואתרים בארץ ישראל וסביבותיה בסוף המאה ה-19. הוצאת 
חברת Underwood & Underwood. נתונים בקופסה מקורית, דמוית שני כרכי ספרים. כריכה קרועה ופגומה.

Traveling in the Holy Land through the Stereoscope .2 ]מסע בארץ הקודש דרך הסטריאוסקופ[. הוצאת 
בליווי  ]1900[. אנגלית. הסברים על מאה האתרים המצולמים,  ניו-יורק-לונדון,   ,Underwood & Underwood

שבע מפות )כולל מפה מקופלת של ארץ ישראל, מנותקת(. כתמים. פגמים קלים. 
3. מכשיר סטריאוסקופ עשוי עץ ואלומיניום, עם עיטורים חרוטים. חתום, Underwood & Underwood, ניו-יורק.

פתיחה: $300

80. Collection of Stereoscopic Photographs / Book / Stereoscope

1. One hundred stereoscopic photographs presenting figures and sites in Palestine and its 
surroundings in the late 19th century. Published by Underwood & Underwood. Contained in 
original case in the shape of two book volumes. Torn and damaged binding.
2. Traveling in the Holy Land through the Stereoscope. New York-London: Underwood & 
Underwood, [1900]. English. Descriptions of the 100 photographed sites, with seven maps 
(including a folded map of Palestine, detached). Stains. Slight damage.
3. Wood and aluminum stereoscope, with etched decorations. Produced by Underwood & 
Underwood, New York.

Opening price: $300 

81. אוסף תצלומים סטריאוסקופיים - הוצאת "לבנון"

67 תצלומים סטריאוסקופיים של יישובי ארץ ישראל ונופיה. הוצאת "לבנון", ]ורשה 
או מוסקבה, ראשית המאה ה-20[. 

של  תצלומים  יעקב;  זכרון  פינה,  ראש  צפת,  חיפה,  ירושלים,  של  תצלומים  סדרת 
ממוספרים  מיושבים.  לא  ואתרים  נופים  של  אחדים  ותצלומים  וקבוצות  מושבות 
ומתוארים בעברית וברוסית, בלוח )בחזית( או בצדם האחורי )על תוית נייר מודפסת(. 
67 תצלומים. 18X9 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, שריטות קלות וכיפוף קל בקרטונים.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

81. Collection of Stereoscopic Photographs - "Levanon" 
Publishing House

67 stereoscopic photographs of settlements and landscapes in 
Palestine. Published by "Levanon", [Warsaw or Moscow, early 20th 
century].
Series of photographs of Jerusalem, Haifa, Safed, Rosh Pina, Zichron 
Ya'akov; photographs of colonies and kvutzot and some photographs 
of landscapes and unpopulated sites. Numbered and captioned in 
Hebrew and Russian, in print (on the front) or on the reverse (on 
printed paper label).
67 photographs. 9X18 cm. Good overall condition. Stains, light scratches 
and a sight bend to cardboard plates.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $1000
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82. אלבום תצלומים מביקור בארץ ישראל ובמצרים, 1913 

70 תצלומים המתעדים ביקור בארץ ישראל )דרך מצרים( בשנת 
1913. מתוארים ומתוארכים בכתב-יד )גרמנית( בצדם האחורי. 

תצלומי נופים ואתרים, ובהם תצלומים רבים של ירושלים )חומות 
ורחובות העיר העתיקה, מבט על הר הבית וכיפת הסלע, מבט 
על רחוב יפו ממלון פאסט, ועוד(, תצלומים של יפו, גת שמנים, 
קבר אבשלום, בית לחם, נהר הירדן, ים המלח, ואתרים נוספים; 

תצלומים מנמל פורט סעיד במצרים, ועוד. 
 Palaestina" כריכתו הקדמית של האלבום מופיע הכיתוב:  על 
1913". בצדה הפנימי של הכריכה האחורית מודבקת תווית נייר 

מהחנות בה נרכש האלבום בוינה.
)כרוך  ס"מ   19.5X12 באלבום  בקירוב,  ס"מ   10.5X7.5 תצלומים: 
בשרוך(. מצב טוב. פגמים קלים. קמטים וקרעים קלים בכריכת 

האלבום.
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500

82. Photo Album from a Voyage to Palestine and 
Egypt, 1913

70 photographs documenting a voyage to Palestine 
(through Egypt) in 1913. Dated and described in 
handwriting (German) on reverse.
Photographs of landscapes and sites, including many 
photographs of Jerusalem (walls and streets of the 
Old City, a view of the Temple Mount and the Dome 
of the Rock, a view of Jaffa Street from Hotel Fast, 
and more), photographs of Jaffa, Gethsemane, the 
Tomb of Absalom, Bethlehem, the Jordan River, the 
Dead Sea, and other sites; photographs from the port 
of Port Said in Egypt, and more.
On the front binding of the album is the inscription: 
"Palaestina 1913". On the inner side of the back 
binding is a glued-on paper label from the store 
where the album was purchased in Vienna.
Photographs: approx. 7.5X10.5 cm, in a 12X19.5 cm 
album (bound with a string). Good condition. Slight 
defects. Creases and small tears to album binding.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500 

83. "מזכרת ירושלם" - אלבום מוגש לפרחה ששון, 1925 
- זכריה קוטלר

עבה(,  נייר  על  והדפסות  )תצלומים  תמונות   12 המכיל  אלבום 
הספרדים  עדת  ועד  מאת  ששון,  )פלורה(  לפרחה  מוקדש 

בירושלים. ירושלים, טבת תרפ"ה ]דצמבר 1924 או ינואר 1925[.
הספרדית  העדה  ועד  אנשי  בידי  שנאסף  תמונות  אלבום 
ששון".  דוד  סלימאן  פרחה  ל"מרת  הוקרה  כמתנת  בירושלים, 
מוקדש על גבי תווית מודבקת וחתום בחותמת הוועד ובכתב-יד. 
מרביתם  וסביבותיה,  בירושלים  אתרים  מופיעים  בתמונות 
מתוארים בכתב-יד וחלקם מעוטרים במסגרת כסף. שלושה מן 
התצלומים חתומים בהטבעה: "ז. קוטלר ירושלם" )הצלם זכריה 
קוטלר(. על תמונת בית העלמין של העדה הספרדית בירושלים 

מסומן מקום קבורתה של מזל טוב, בתה של פרחה ששון.
תצלומים 13.5X17 ס"מ עד 24.5X18 ס"מ. אלבום 27X21.5 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני. מספר תמונות מוכתמות.
מקור: אוסף משפחת ששון.

פתיחה: $400
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83. "Souvenir of Jerusalem" - Album Presented 
to Farha Sassoon, 1925 - Zechariah Kotler

Album containing 12 pictures (photographs and prints 
on thick paper), dedicated to Farha (Flora) Sassoon, 
from the Sephardic Council of Jerusalem. Jerusalem, 
[December 1924 or January 1925].
Picture album compiled by the Sephardic Council of 
Jerusalem, as a gift of appreciation to "Madam Farha 
Solomon David Sassoon". Dedication on attached 
label, stamped with the council stamp and signed by 
hand.
The pictures show sites in Jerusalem and its 
surroundings, most captioned by hand and some 
decorated with a silver frame. Three of the 
photographs bear embossed signatures: "Z. Kotler 
Jerusalem" (the photographer Zechariah Kotler). 
The picture of the Sephardic cemetery in Jerusalem is 
marked with the location of the grave of Mazal Tov, 
Farha Sassoon's daughter.
Photographs: 17X13.5 cm to 18X24.5 cm. Album: 21.5X27 
cm. Good-fair condition. Some stained pictures.
Provenance: Sassoon family collection.

Opening price: $400 

84. אלבום תצלומים מתל-אביב ומירושלים, 1930

ומירושלים(,  מתל-אביב  )רובם  ישראל  מארץ  תצלומים  אלבום 
]1930 בקירוב[. 

115 תצלומים שחור-לבן, מודבקים על דפי האלבום ומתוארים 
בכתב-יד )עברית(. רובם צולמו בתל-אביב ובירושלים. ביניהם: 

· תצלומים מתל-אביב: מראה כללי של העיר, רחוב אלנבי, רחוב 
גימנסיה  פלטין,  מלון  שפירא,  שכונת  לילנבלום,  רחוב  הרצל, 
הרצליה, בית הבריאות ע״ש נתן ולינה שטראוס, "תערוכת המזרח 
הקרוב", תצלומים מקרנבל פורים בעיר )באחד התצלומים נראה 
אביב(,  בתל  הראשון  )הקיוסק  רובננקו  קיוסק  אגדתי(,  ברוך 

תהלוכת צופים, תצלומים קבוצתיים של שוטרים, ועוד.
· תצלומים מיפו, כולל תצלומים של אניה צבאית. 

ו"הפועל"  "מכבי"  מהאגודות  ספורטאים  של  תצלומים   ·
ותצלומים מתחרויות ספורט.

בעיר  רחובות  הסלע,  כיפת  ביניהם:  מירושלים.  תצלומים   ·
השוטר  של  תצלום  המערבי,  בכותל  צבאי  משמר  העתיקה, 
במעשה  הורשע  אשר  המנדט  במשטרת  )שוטר  חינקיס  שמחה 
מהפגנה  תצלום  תרפ"ט(,  מאורעות  במהלך  כביר  באבו  נקמה 

בעניין הכותל המערבי.
· תצלום מאירוע רשמי. במרכז נראה זאב ז'בוטינסקי. התצלום 

מתואר: "ז'בוטינסקי בחברת 'חסידיו'". 
גודל התצלומים משתנה. רובם בגודל 9X6 ס"מ בקירוב. אלבום 
מצב  ס"מ.   25.5X17.5 בחזיתו,  רחל  קבר  איור  עם  בד,  מחופה 
כללי טוב. פגמים קלים. דפי האלבום מנותקים )החוט הכורך את 

האלבום פרום וחסר בחלקו(. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400
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84. Album of Photographs from Tel Aviv and 
Jerusalem, 1930

Album of photographs from Palestine (mostly from 
Tel Aviv and Jerusalem), [ca. 1930].
115 black-and-white photographs, mounted on the 
album leaves and titled in handwriting (Hebrew). 
Most were photographed in Tel Aviv and Jerusalem. 
Including:

· Photographs from Tel Aviv: general view of the city, 
Allenby Street, Herzl Street, Lilienblum Street, Shapira 
neighborhood, Palatin Hotel, Herzliya Gymnasium, 
Nathan and Lina Strauss Health Center, "The Near 
East Exhibition", photographs from the city's Purim 
carnival (one shows Baruch Agadati), Rubanenko's 
kiosk (the first kiosk in Tel Aviv), a Scouts' procession, 
group photographs of policemen, and more.

· Photographs from Jaffa, including photographs of 
a military boat.

· Photographs of sportsmen from the "Maccabi" and 
"HaPoel" associations and photographs from sports 
competitions.

· Photographs from Jerusalem. Including: the Dome 
of the Rock, streets in the Old City, military guard 
at the Western Wall, photograph of the policemen 
Simcha Chinkis (policeman in the Palestine Police 
Force who was convicted of vengeful behavior in 
Abu Kabir during the 1929 riots), photograph from 
a demonstration having to do with the Western Wall.

· Photograph of an official event. In the center is 
Ze'ev Jabotinsky. The caption reads: "Jabotinsky with 
his 'followers'". 
Photograph size varies. Most are approx. 6X9 cm. Cloth-
covered album, with an illustration of Rachel's Tomb on 
the front, 17.5X25.5 cm. Good overall condition. Slight 
defects. Album leaves detached (the string binding the 
album is unraveled and partly missing).
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

85. אלבום תצלומים מרשים - הקמת נמל תל-אביב

תל-אביב.  נמל  הקמת  את  המתעדים  תצלומים   60 ובו  אלבום 
]תל-אביב, סוף 1936 עד ראשית 1938[. 

בהקמת  רבים  שלבים  המתעדים  ומרשימים,  גדולים  תצלומים 
הנמל, למן הכנות הבניה הראשונות ועד טקס הפתיחה בנוכחותם 
של הנציב העליון וחיים ויצמן. התצלומים מתעדים, בין היתר, את 
הכלים ההנדסיים שסייעו בהקמת הנמל, את עבודות הפועלים 
במהלך  באתר,  שיפמן,  יעקב  תל-אביב,  העיר  מהנדס  את  וכן 
מודבקת  האלבום  בפתח  חתומים.  אינם  התצלומים  העבודות. 

תוית נייר קטנה עם הכיתוב "י. כהן, א. ב. יהודה 16". 
 29X41 :17 ס"מ. אלבוםX23.5 :סה"כ 60 תצלומים, גודל ממוצע
בלויה  כריכת האלבום  טוב. שני תצלומים מנותקים.  ס"מ. מצב 

ופגומה מעט. 

פתיחה: $1200

85. Impressive Photograph Album - Construction 
of Tel Aviv Port

Album with 60 photographs documenting the 
construction of Tel Aviv Port. [Tel Aviv, late 1936 to 
early 1938].
Large, impressive photographs documenting many 
stages in the port's construction, from the preliminary 
preparations to the opening ceremony attended 
by the High Commissioner and Chaim Weizmann. 
Among other things, the photographs document the 
engineering instruments used in the construction, the 
laborers' work and the Tel Aviv Municipal Engineer, 
Yaakov Shifman, at the site during the works. The 
photographs are unsigned. At the beginning of the 
album is a small label with the inscription "Y. Cohen, 
E. B. Yehuda 16" (Hebrew).
Total of 60 photographs, average size: 23.5X17 cm. Album: 
41X29 cm. Good condition. Two detached photographs. 
Album binding slightly worn and damaged.

Opening price: $1200
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עזיבת  מיום  תצלומים  אלבום   - חיפה  נמל  שחרור   .86
הבריטים, 1948

אלבום תצלומים מאת חברת   ,"1948 ליוני   30 ביום  חיפה  "נמל 
"סולל בונה בע"מ", מיום העברת נמל חיפה לידי ישראל. סידר: י. 

]יהודה[ רוקח, צילם: יצחק אלטוביה. חיפה, 30 ביוני 1948.
37 תצלומים, מודבקים על דפי נייר גדולים ומתוארים בכתב-יד, 
את  )שהפעילה  בונה"  "סולל  חברת  איש  אלטוביה,  יצחק  מאת 
עזיבת  את  במצלמתו  תיעד  אשר  הראשונות(,  בשנותיו  הנמל 
הבריטים והעברת הנמל לרשות ישראל. בין התצלומים: סירתו 
היוצאת של המפקד הבריטי האחרון, הנפת דגל ישראל והסרת 
הדגל הבריטי, משטרת הנמל עולה מן המחתרת, ביקורו של ראש 
הממשלה דוד בן גוריון, שירת "התקווה", כניסת אניית העולים 

הראשונה, ועוד. ראה גם פריט הבא.
סה"כ 37 תצלומים, 12.5X18 ס"מ בקירוב. אלבום 30.5X41 ס"מ. 
מצב טוב. כתמים, קרעים קלים וקמטים )בעיקר בדפי ההפרדה(.

פתיחה: $900 

86. Liberation of Haifa Port - Photograph Album 
- Withdrawal of the British, 1948

"Haifa Port on June 30, 1948" (Hebrew), photograph 
album of "Solel Boneh Ltd.", on the day the port 
was transferred to Israel. Arranged by: Y. [Yehudah] 
Rokach, photographed by: Yitzchak Altuvia. Haifa, 
June 30, 1948.
37 photographs, mounted on large paper leaves and 
titled by hand, by Yitzchak Altuvia, one of the heads of 
"Solel Boneh" (the company operated the port during 
the first years), who documented the withdrawal of 
the British and the handover of the port to Israel. The 
album includes photographs showing: the boat of the 
last British commander leaving the port, Israeli flag is 
raised and the British flag is removed, visit of Prime 
Minister David Ben Gurion, singing "Hatikvah", first 
boat with new immigrants enters the port, and more. 
See also next item.
Total of 37 photographs, approx. 12.5X18 cm. Album: 
30.5X41 cm. Good condition. Stains, slight tears and 
creases (mainly to tissue guards).

Opening price: $900

87. שנה לשחרור נמל חיפה - אלבום תצלומים, 1949

"נמל חיפה בתמונות ומספרים במלאת שנה לשחרורו", אלבום 
יהודה  מאת  תצלומים  חיפה.  נמל  מנהלת  בהוצאת  תצלומים 

רוקח, רודולף יונס ובירקנפלד. חיפה, ]1949[. 
שצולמו  תצלומים   36 כולל  הנמל,  לשחרור  השנה  יום  אלבום 
דפי  על  מודבקים  ובירקנפלד,  יונס  רודולף  רוקח,  יהודה  בידי 
רציף  עולים,  לאניית  פנים  קבלת  התצלומים:  בין  גדולים.  נייר 
הנוסעים הישן, פועלי הנמל בעבודתם, ועוד. כולל שישה שערים 
וארבע טבלאות שנדפסו על רקע איורים כסופים של הנמל. בסוף 

האלבום מודבקת תווית נייר מודפסת עם שמות עורך האלבום 
והצלמים. ראה גם פריט קודם.

סה"כ 36 תצלומים 21.5X15.5 ס"מ. אלבום 31X41.5 ס"מ. מצב 
קמטים  התצלומים.  ובשולי  הדפים  על  בעיקר  כתמים,  טוב. 
כתמים  המפרידים(.  בדפים  )בעיקר  בשוליים  קלים  וקרעים 

בכריכה.

פתיחה: $500
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88. אלבום תצלומים של חייל בריטי בארץ ישראל, 1946 - איורים

 .Trip to the Middle East, 12th February - 17th April 1946
ישראל  לארץ  ממסע  הבריטי,  בצבא  חייל  של  תצלומים  אלבום 

בחודשים פברואר-אפריל 1946. 
בדפי האלבום מודבקים כ-150 תצלומים המתעדים את המסע 
ואיורים רבים,  )אנגלית(,  כרונולוגי, עם כותרות בכתב-יד  בסדר 
של  קטנים  איורים  האלבום(,  )בעל  החייל  של  קריקטורות  בהם 
נופים ודמויות שפגש לאורך המסע, מפה עליה משורטט מסלול 
חתומים  האיורים  מן  חלק  ועוד.  ישראל,  ארץ  של  מפה  המסע, 

בראשי תיבות. 
)רובע בעיר המבורג  בנוינגמה  המסע המתועד באלבום מתחיל 
שבגרמניה; שם פעל מחנה ריכוז נאצי אשר שוחרר בידי הצבא 
של  )תצלומים  צרפת  טולון,  דרך  וממשיך   ,)1945 במאי  הבריטי 

ספינת הקרב Richelieu(, מלטה ואלכסנדריה. 
תל- של  תצלומים  ישראל, ובהם  מארץ  הם  התצלומים  מרבית 
ויפו )חוף הים, קולנוע מוגרבי, רחוב אלנבי, מגדל השעון,  אביב 

המלח,  ים  חיפה,  וצפת,  טבריה  ועוד(,  ביפו,  השוק  רחובות 
הצופים,  בהר  האוניברסיטה  מכיוון  מבט  הזיתים,  )הר  ירושלים 
בית החולים הדסה, מבט מגג בנק אנגלו-פלשתינה, מגדל דוד, 
ועוד(.  המערבי,  הכותל  הסלע,  כיפת  העתיקה,  העיר  רחובות 
המסע מסתיים במצרים )הפירמידות בגיזה, טיול לנילוס, קהיר, 
 RAF -ועוד(, משם חזר החייל לטולון. כפי הנראה, שירת החייל ב

 .Transport Command
האלבום כרוך בכריכת עץ נאה, עם שדרה ופינות מנחושת. בחזית 

הכריכה צרוב איור מסגד. 
ס"מ   11.5X12 )רובם  משתנה  גודל  תצלומים.  כ-150  סה"כ 

בקירוב(. אלבום 33X25 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן. 

פתיחה: $1500

87. Commemorating the First Year Anniversary 
of the Haifa Port Liberation - Photo-Album, 1949

"Haifa Port in pictures and numbers one year after its 
liberation" (Hebrew), photo-album published by the 
Haifa Port Administration. Photographs by Yehudah 
Rokach, Rudolf Jonas and Birkenfeld. Haifa, [1949]. 
Album prepared for the first anniversary of the 
liberation of Haifa Port. The album contains 36 
photographs taken by Yehudah Rokach, Rudolf Jonas 
and Birkenfeld, mounted on large paper leaves. 
Including photographs showing: reception in honor 
of a ship with immigrants (Olim), the old passengers 
dock, workers during work, and more. The album 
contains six title pages and four tables printed on 
the background of silvery illustrations of the port. 
A printed paper label at the end of the album 
lists the names of the editor of the album and the 
photographers. See also previous item.
Total of 36 photographs, 21.5X15.5 cm. Album: 31X41.5 
cm. Good condition. Stains, mainly to leaves and at margins 
of photographs. Slight creases and tears at margins (mainly 
to tissue guards). Stains to cover.

Opening price: $500
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88. Photograph Album 
Belonging to a British 
Soldier in Palestine, 1946 - 
Illustrations

Trip to the Middle East, 12th 
February - 17th April 1946. 
Photograph album belonging 
to a soldier in the British Army, 
from a trip to Palestine in 
February-April 1946.
The album leaves are mounted 
with some 150 photographs 
documenting the trip in 
chronological order, with 
captions in handwriting 
(English) and many illustrations, 
including caricatures of the 
soldier (the album's owner), 
small illustrations of landscapes and people he met during the trip, a map marked with the 
trip's itinerary, a map of Palestine, and more. Some of the illustrations are initialed.
The journey documented in the album begins in Neuengamme (a quarter of Hamburg, 
Germany; location of a Nazi concentration camp liberated by the British Army in May 1945), 
continuing to Toulon, France (photographs of the warship Richelieu), Malta and Alexandria.
Most of the photographs are from Palestine, including photographs of Tel Aviv and Jaffa 
(the beach, Mograbi Cinema, Allenby Street, the Clock Tower, the street market in Jaffa and 
more), Tiberias and Safed, Haifa, the Dead Sea, Jerusalem (the Mount of Olives, view from the 
university on Mount Scopus, Hadassah Hospital, view from the roof of the Anglo-Palestine 
Bank, the Tower of David, streets in the Old City, the Dome of the Rock, the Western Wall 
and more). The journey ends in Egypt (the pyramids of Giza, a trip to the Nile, Cairo and 
more), from where the soldier returned to Toulon. Apparently he served in the RAF Transport 
Command.
The album is bound in a fine wooden binding, with copper spine and corners. On the front 
binding is an etched mosque illustration.
Total of about 150 photographs. Size varies (most are approx. 12X11.5 cm). Album: 25X33 cm. Good 
condition.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $1500

89. אלבום תצלומים בכריכת עץ זית - חייל בריטי בארץ ישראל, 1937-1938 
- המרד הערבי הגדול

אלבום תצלומים של חייל בריטי ששירת בארץ ישראל. ]1937-1938 בקירוב[. 
כ-240 תצלומים שחור-לבן, מסודרים באלבום ומתוארים על גבי דפי האלבום בכתב-יד 
)אנגלית(. רובם צולמו בארץ ישראל; חלקם מתארים אירועי חבלה שונים אשר התרחשו 

במהלך המרד הערבי הגדול. 
בין התצלומים: 

· תצלומים של רכב אשר עלה על מוקש בדרך לטולכרם )1938( וחקירת חשודים ערבים 
מפקד  של  למותו  הביא  אשר  מוקש  התפוצצות  של  נוסף  אירוע  האירוע;  בעקבות 
בריטי, תצלומים אשר צולמו בעקבות אירוע חבלה ברכבת המנדטורית, התהפכות רכב 

ברמאללה, ועוד. 
· תצלומים של חיילים בירושלים, ותצלומי אתרים שונים בעיר - שער שכם, שער יפו, 
בית  ימק"א,  בניין  הסלע,  כיפת  הקבר,  כנסיית  דוד,  מגדל  המערבי,  בכותל  מתפללים 

הקברות הצבאי הבריטי, מלון המלך דוד, ועוד.
· תצלומים מטקס שנערך לכבוד הכתרתו של ג'ורג' השישי למלך הממלכה המאוחדת 

של בריטניה )מאי 1937(.
.)Trans-Jordan Frontier Force( תצלום של יחידת חיל הספר העבר-ירדני ·

)כולל  לוד  לחם,  בית  שמנים,  גת  רחל,  קבר  בארץ:  שונים  ואתרים  מערים  תצלומים   ·
מספר תצלומי מטוסים בנמל התעופה(, יפו, חתונה ערבית בג'נין, צריפין, חיפה )מבט 
על בת גלים מהר הכרמל, קזינו בת גלים, נמל חיפה, ספינת חיל הים הבריטי בנמל, חוף 

הים, ועוד(, נתניה, ראשון לציון )ביקור במבשלת שיכר ועוד(, ועוד. 
· תצלומים ממלטה, גיברלטר ופורט סעיד.

· תצלומים של משפחת החייל. 
 האלבום כרוך בכריכת עץ זית נאה, עם איורים בסגנון "בצלאל". 

 8.5X6 17.5 ס"מ בקירוב. רוב התצלומים בגודלX12 6.5 עדX4 ,גודל התצלומים משתנה
ס"מ בקירוב. אלבום 29X21 ס"מ. מצב כללי טוב. מרבית דפי המגן חסרים.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800
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89. Photograph Album in Olive Wood Binding - British Soldier in Palestine, 1937-1938 - The Arab Revolt

King of the United Kingdom (May 1937).

· Photograph of the Trans-Jordan Frontier Force.

· Photographs from various cities and sites in the country: Rachel's Tomb, 
Gethsemane, Bethlehem, Lod (including a number of photographs of planes at the 
airport), Jaffa, an Arab wedding at Jenin, Tsrifin, Haifa (view towards Bat Galim 
from Mount Carmel, the Bat Galim Casino, the Haifa port, a ship of the Royal Navy 
in the port, the beach and more), Netanya, Rishon LeZion (visit to a brewery and 
more), and others.

· Photographs from Malta, Gibraltar and Port Said.

· Photographs of the soldier's family.
The album is bound in a fine olive wood binding, with "Bezalel"-style decorations.
Photograph size varies, approx. 4X6.5 to 12X17.5 cm. Most of the photographs are approx. 
6X8.5 cm. Album: 21X29 cm. Good overall condition. Most tissue guards missing.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

Photograph album belonging to a British soldier who served in Palestine. [Ca. 1937-
1938].
About 240 black-and-white photographs, arranged in an album and titled on its 
leaves in handwriting (English). Most were photographed in Palestine; some depict 
various destructive acts that occurred in the course of the Arab Revolt.
Photographs include:

· Photographs of a vehicle that hit a mine on its way to Tulkarm (1938) and the 
questioning of Arab suspects following the event; additional case of a mine that 
exploded and caused the death of a British commander; photographs taken 
following an attack on the British railway; an overturned vehicle in Ramallah, and 
more.

· Photographs of soldiers in Jerusalem and various sites in the city - Damascus Gate, 
Jaffa Gate, worshipers at the Western Wall, the Tower of David, the Church of the 
Holy Sepulchre, the Dome of the Rock, the YMCA building, the British military 
cemetery, the King David Hotel and more.

· Photographs from a ceremony held in honor of the coronation of George VI as 
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90. אלבום תצלומים מארץ ישראל - שנות ה-40 / ערביי 
ארץ ישראל

אלבום תצלומים מארץ ישראל. ]שנות ה-40[. 
חיילים  מתעדים  חלקם  תצלומים.   71 מודבקים  האלבום  בדפי 
בריטים )בתהלוכות ובמהלך פעולות שונות(, ובאחד התצלומים 
מן התצלומים מתועדים  ברבים  המנדט.  שוטר במשטרת  נראה 
ערביי ארץ ישראל: תצלומים מעבודות דיג, תצלומים המתעדים 

פיצוץ דינמיט, ועוד. 
מתחרות  )תצלומים  אישיים  תצלומים  הנם  התצלומים  יתר 
נופים  ותצלומי  ועוד(  גמל,  על  רכיבה  כדורגל,  משחק  אגרוף, 
העתיקה  העיר  בעכו,  הים  מסגד  ובהם  בארץ;  שונים  ואתרים 

בירושלים, תצלומים של חוף ים וספינות בלב ים, ועוד. 
71 תצלומים בגדלים שונים: 10X7 ס"מ עד 18X12.5 ס"מ בקירוב. 
גודל האלבום: 33X23 ס"מ. מצב טוב. מספר תצלומים נתלשו מן 

האלבום. תצלום אחד מנותק חלקית. 

פתיחה: $400

90. Photograph Album from Palestine - 1940s / 
Palestine Arabs

Photograph album from Palestine. [1940s].
The album leaves are mounted with 71 photographs. 
Some document British soldiers (in various parades 
and operations), and one shows a policeman of the 
Palestine Police Force. Many of the photographs 
document Palestinian Arabs: photographs showing 
fishing activities, dynamite explosions and more.
The rest of the photographs are personal (boxing 
championships, a soccer game, riding a camel, and 
more) and photographs of landscapes and various 
sites in the country; including the Sea Mosque in Acre, 
the Old City in Jerusalem, the beach and ships at sea, 
and more.
71 photographs in different sizes: approx. 7X10 cm to 
12.5X18 cm. Album size: 23X33 cm. Good condition. A 
few photographs have been removed from the album. One 
photograph partly detached.

Opening price: $400

וייס" - אלבום תצלומים של חניכת התנועה,  91. "בלאו 
1917

אלבום תצלומים של חניכת "בלאו-וייס" )Blau Weiss(, מתואר 
של  מכינוס-היובל  נייר  פריטי  וארבעה  בכתב-יד,  ומתוארך 

התנועה. גרמניה וישראל, 1917-1962.
מהשנים  התנועה,  חברי  של  תצלומים  כ-90  ובו  אלבום   .1

 .1917-1919
ספורט  בתחרויות  בטיוליהם,  התנועה  חברי  מתועדים  באלבום 
תצלום  האלבום  בסוף  ועוד.  שדה  בשיעורי  כדור,  ומשחקי 
מרבית  דוד.  ובמגני  בדגלים  מקושטת  לחג,  ערוכה  סוכה  של 
בכתב-יד,  מתוארים  האלבום,  לדפי  המודבקים  התצלומים, 
בהם  והמקומות  המצולמים  שמות  את  וכוללים  מתוארכים, 

צולמו. 
2-5. ארבעה פריטי נייר שנדפסו לרגל כינוס-היובל של התנועה,  
אריך  הצלם  של  צילומים  עם  חגיגית  חוברת  בהם   .1962 בשנת 
המוזמנים,  החברים   673 של  רשימה   ,)Comeriner( קומרינר 

ועוד. 
תנועת הנוער "בלאו-וייס" )גרמנית: כחול-לבן( נוסדה בגרמניה 
ב-1912 כתנועת נוער כללית, בידי משפחות מתבוללות שילדיהן 
ה-20  שנות  עד  הגרמניות-לאומניות.  התנועות  בידי  נדחו 
העולם  מלחמת  תום  עם  אולם  וערכיה,  הציונות  אל  נטתה  לא 
הראשונה החלה לגבש קו אידיאולוגי ציוני וזכתה לפופולאריות 

גוברת. הּוצאה מחוץ לחוק הגרמני ב-1929.
כרוך  ס"מ,   26 אלבום  ס"מ.   8.5X14 עד  ס"מ   5.5X5.5 תצלומים 
טוב.  כללי  מצב  מנותקים.  האלבום  מדפי  חלק  )פרום(.  בשרוך 
נזק  ללא  קרעים,  מעט  וקמטים.  קלים  כתמים  האלבום  בדפי 

לתצלומים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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91. "Blau Weiss" - Photograph Album of a Movement Member, 1917

of the 673 invited members, and more. 
The youth movement "Blau-Weiss" (German: Blue-
White) was founded in Germany in 1912 as a general 
youth movement by assimilated families whose 
children were turned away by the nationalist German 
movements. Until the 1920s the movement did not 
tend towards Zionism and its values, but after the end 
of World War I it began to adopt a Zionist ideological 
orientation and gained growing popularity. The 
movement was outlawed in Germany in 1929.
Photographs: 5.5X5.5 cm to 14X8.5 cm. Album: 26 
cm, bound with string (unraveled). Some album leaves 
detached. Good overall condition. Light stains and 
creases to album leaves. Some tears, without damage to 
photographs.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

Photograph album of a member of the Blau Weiss 
movement, captioned and dated by hand, and four 
paper items from the movement's jubilee convention. 
Germany and Israel, 1917-1962.
1. Album with some 90 photographs of the 
movement's members, from the years 1917-1919.
The album documents the movement's members 
on outings, sports competitions and ball games, 
field lessons and more. At the end of the album 
is a photograph of a Succah set for the holiday, 
decorated with flags and Stars of David. Most of 
the photographs mounted on the album pages are 
captioned by hand, dated, and include the names of 
the photographed persons and the places where they 
were photographed.
2-5. Four paper items printed for the movement's 
jubilee convention, in 1962, including a celebratory 
booklet with photographs by Erich Comeriner, a list 

92. "מכבי" - אלבום תצלומים - מחנות אימונים ותחרויות 
ספורט, שנות ה-20-30

אימונים  מחנות  ספורטאים,  של  תצלומים  כ-225  ובו  אלבום 
)ברנוביץ',  אירופה  מזרח  יהודיים.  ספורט  ארגוני  של  ותחרויות 

וילנה, נובויילנה - בלארוס( וארץ ישראל, 1926-1934 בקירוב.
ושדאות  באלבום מודבקים תצלומים המתעדים מחנה אימונים 
חניכים   ,)1926 לשנת  בכתב-יד  )מתוארכים  יהודים  לחניכים 
ברנוביץ'  בעיר  כדורגל  טורנירי  "מכבי",  דגל  רקע  על  צעירים 
מהספורטאים  אחדים  של  תצלומים  המוקדמות(,  ה-30  )שנות 
ישראל,  מארץ  תצלומים  מספר  וכן  משפחותיהם  עם  בטיולים 

מהעדלאידע בתל-אביב. 
ס"מ.   23X32 אלבום  ס"מ.   13X18 עד  ס"מ   6.5X5.5 תצלומים 
)בעיקר  קלים  וקרעים  קמטים  כתמים.  טוב-בינוני.  כללי  מצב 
)כריכה אחורית, שדרה,  בתצלומים הראשונים(. אלבום משוקם 

פינות ודפי-בטנה חדשים(. 

פתיחה: $500
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92. "Maccabi" - Photograph Album - Training 
Camps and Sports Competitions, 1920s-1930s

Album with about 225 photographs of athletes, 
training camps and competitions of Jewish sports 
organizations. Eastern Europe (Baranovichi, Vilnius, 
Nowojelnia - Belarus) and Palestine, ca. 1926-1934.
The album contains photographs documenting a 
training and field camp for Jewish trainees (dated 
by hand, 1926), young trainees with a "Maccabi" 
flag in the background, soccer championships in 
Baranovichi (early 1930s), photographs of several 
athletes on outings with their families, and a number 
of photographs from Palestine, from the Adloyada in 
Tel Aviv.
Photographs: 5.5X6.5 cm to 18X13 cm. Album: 32X23 
cm. Good-fair overall condition. Stains. Creases and small 
tears (mostly to first photographs). The album has been 
restored (new back binding, spine, corners and endpapers).

Opening price: $500

93. "השומר הצעיר" בפולין - אלבום תצלומים, 1928-1932

בפולין.  הצעיר"  "השומר  תנועת  חברי  של  תצלומים  אלבום 
קרקוב, לבוב, שיניאווה, ז'שוב ומקומות נוספים, 1928-1932.

כ-210 תצלומים מסודרים באלבום, המתעדים קבוצות וגדודים 
בסדר  מתוארכים  אירופה,  במזרח  הצעיר"  "השומר  תנועת  של 
של  במלאכת-יד  מעוצבים  שערים  עשרות  באלבום  כרונולוגי. 
מצוינים שמות המקומות, הקבוצות,  וכיתוב, ובהם  ציור  גזירה, 

המדריכים והשנים.
סרט  )לקבלת  בטיול-חניכה  הארגון  חברי  התצלומים:  בין 
התנועה( משנת 1930; חניכים מטפסים בהרי טטרה; תצלומים 
"בני מדבר"  "פרחים",  "לפיד",  "גורדון",  קבוצתיים של הגדודים 
מגוונות;  ספורטיביות  בפעילויות  חניכים  נוספים;  וגדודים 

מועדוני התנועה באירופה; ועוד.
אלבום  בקירוב.   13.5X8.5 עד  ס"מ   4X2 תצלומים.  כ-210  סה"כ 
מהתצלומים.  בחלק  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   14.5X18
דפים  בשרוך,  כרוך  אלבום  האלבום.  מדפי  בחלק  קלים  קרעים 

אחדים מנותקים. 

פתיחה: $500

93. "HaShomer HaTza'ir" in Poland - Photograph Album, 1928-1932

group-photos of "Gordon", "Lapid", "Perachim", 
"Bnei Midbar" and other regiments; members during 
diverse sports activities; movement's clubs in Europe; 
and more.
Total of approx. 210 photographs. Average size: 4X2 cm 
to 13.5X8.5 cm. Album: 18X14.5 cm. Good-fair condition. 
Stains to some of the photographs. Small tears to some 
of the album's leaves. Bound with string, several detached 
leaves.

Opening price: $500

A photograph album portraying "HaShomer HaTza'ir" 
members in Poland. Krakow, Lvov, Szeniawa, Rzeszów 
and other locations, 1928-1932.
About 210 photographs arranged in an album, 
documenting groups and regiments of "HaShomer 
HaTza'ir" movement in east Europe, dated 
chronologically. Tens of title pages skillfully designed, 
with drawings, photographs and handwritten titles - 
names of places, the groups, guides and the years.
Among the photographs: movement members during 
a trip (for being awarded the movement ribbon), 
1930; group members climbing the Tetra mountains; 
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94. אלבומי תצלומים - מיכאל קלבר - רוסיה-סין, שנות 
ה-20-30 / רכבת מזרח סין בחרבין

שלושה אלבומי תצלומים מארכיונו של מיכאל קלבר; מתקופת 
מגוריו בסין. חרבין וחיילר )Hailar(, 1923-1931 בקירוב. 

מיכאל קלבר )1895-1988(, פעיל חברתי, חבר במפלגה הסוציאל-
רבולוציונית הרוסית, עתונאי ומנהל חשבונות, יליד ניקולייבסק 
הרחוק  במזרח  חברובסק  במחוז   )Nikolayevsk-on-Amur(
הרוסי. משנת 1922 חי בחרבין, שם עבד כמנהל חשבונות, תחילה 
עבור רכבת מזרח סין )Chinese Eastern Railway, המשך לקו 
הרכבת הטרנס סבירית, המקשר את העיר צ'יטה לוולדיווסטוק( 
ובהמשך עבור חברות אחרות. משנת 1933 התגורר בטיינג'ין, שם 
והיה  וחברתיים  בנושאים פוליטיים  עבד בבנק, העביר הרצאות 
חבר מועדון התרבותי היהודי "קונסט". בשנת 1950 עלה לישראל 

והיה סגן יושב ראש איגוד יוצאי סין. 
· אלבום ובו תצלומים המתעדים פועלים סינים ורוסים העובדים 
בהעמסת ופריקת מטענים, כפי הנראה בתחנת רכבת מזרח סין 
למיכאל  ברוסית,  בכתב-יד,  הקדשה  האלבום  בתחילת  בחרבין. 
קלבר, מאת חברה סינית )ההקדשה מתוארכת: חרבין, 1931(. 45 
תצלומים בגודל 8.5X5.5 ס"מ בקירוב, מודבקים על דפי אלבום 

בגודל 24.5X9 ס"מ.
תצלומים  רובם  קלבר;  של  אישיים  תצלומים  אלבומי  שני   ·
חלקם  שבסין.  ובחיילר  בחרבין  משפחתו,  ובני  חבריו  ושל  שלו 
כ-240 תצלומים  )רוסית( על דפי האלבום.  מתוארים בכתב-יד 
האלבומים:  גודל  בקירוב(.  ס"מ   8.5X5.5 )רובם  שונים  בגדלים 

23X16.5 ס"מ; 21.5X14.5 ס"מ. 
בנייר  ומודבקים  רופפים  מהתצלומים  חלק  טוב-בינוני.  מצב 
דבק )סלוטייפ(. חלק מהתצלומים רופפים או מנותקים. כתמים. 
פגמים בחלק מהתצלומים. אלבומים מקוריים, קשורים בשרוך, 

עם פתקים מודבקים בסלוטייפ בחזיתם. 

פתיחה: $500

94. Photograph Albums - Michael Klaver - Russia-China, 1920s-30s / Chinese Eastern Railway in Harbin

probably in the Chinese Eastern Railway station in 
Harbin. A handwritten dedication appears in the 
beginning of the album, in Russian, to Michael Klaver, 
from a Chinese company (dedication dated: Harbin, 
1931). 45 photographs, approx. 8.5X5.5 cm, mounted on 
album leaves, 24.5X9 cm. 

· Two personal photo-albums: most of the 
photographs are of Klaver, his friends and family, 
in Harbin and in Hailar in China. Some are titled 
by hand (in Russian) on the album leaves. About 
240 photographs in various sizes (most of them approx. 
8.5X5.5 cm). Size of albums: 23X16.5 cm; 14.5X21.5 cm.
Good-fair condition. Some photographs are loose and 
pasted with adhesive tape (Cellotape). Some are loose or 
detached. Stains. Damages to some photographs. Original 
albums, bound with a string, with notes attached to the 
front with adhesive tape (Cellotape).

Opening price: $500

Three photograph albums from the archive of Michael 
Klaver; from the time he lived in China. Harbin and 
Hailar, ca. 1923-1931.
Michael Klaver (1895-1988), social activist, member 
in the Russian Social-Revolutionary Party, journalist 
and accountant, born in Nikolayevsk-on-Amur in 
the province of Khabarovsk in the Russian Far East. 
From 1922 lived in Harbin, where he worked as an 
accountant, first for the Chinese Eastern Railway 
(continuation of the Trans-Siberian Railway, 
connecting Chita and Vladivostok) and later for 
other companies. As of 1933 lived in Tiangin where 
he worked in a bank, lectured on political and social 
subjects and was a member of the Jewish cultural club 
"Kunst". Immigrated to Israel in 1950 and was vice 
chairman of the Association of Former Residents of 
China in Israel.

· Album with photographs portraying Chinese 
and Russian workers loading and unloading cargo, 
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95. גלויות הומוריסטיות - איורי מנחם בירנבאום - ורשה

שלוש-עשרה גלויות עם איורים צבעוניים מאת מנחם בירנבאום 
)בירנבוים(. הוצאת "צענטראל", ורשה )נדפסו בגרמניה(.

החיים  מהווי  דמויות  של  איורים  עם  הומוריסטיות  גלויות 
הוורשאי והמזרח אירופי, מלווים טקסטים הומוריסטיים קצרים. 

כולן חתומות בלוח למעט אחת. 
מצב משתנה. כתמים ופגמים בשוליים.

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400

95. Humorous Postcards - Illustrations by 
Menachem Birnbaum - Warsaw

Thirteen humorous postcards with illustrations in 
color by Menachem Birnbaum (Birenboim). "Central" 
publishing, Warsaw (printed in Germany).
Humorous postcards with illustrations of figures 
depicting life in Warsaw and East Europe, with short 
humorous texts. All postcards are signed in print, 
except for one. 
Condition varies. Stains and damages at margins.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

96. "לזכרון תרפ"ה" - אוגדן גלויות - הקמת האוניברסיטה 
העברית - ורשה

"לזכרון תרפ"ה - צום אנדענקען 1925". אוגדן גלויות בהוצאת 
קק"ל, ורשה, ]1925 בקירוב[. 

בניית  תהליך  של  תצלומים  עם  גלויות  עשר  מחזיק  האוגדן 
איור,  העטיפה  על  בה.  שונים  וחדרים  העברית  האוניברסיטה 

חתום: "ח. ג." ]חיים גולדברג?[. 
על  כתמים  מעט  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   15.5X10.5 אוגדן 
מנותקת  הקדמית  )העטיפה  העטיפה  בשולי  קרעים  העטיפה. 
או  חתוכים  הגלויות  בין  המפרידים  מהניירות  חלק  חלקית(. 

מקומטים )חלקם חסרים(.

פתיחה: $400

96. "In Memory of 1925" - Postcard Binder - 
Founding of the Hebrew University - Warsaw

"In Memory of 1925 (Hebrew) - Tsum Andenken 
1925". Postcard binder published by the JNF, Warsaw, 
[ca. 1925].
The binder contains ten postcards with photographs 
of the process of building the Hebrew University and 
various rooms in it. On the cover is an illustration 
signed (in Hebrew) "Ch. G." [Chaim Goldberg?].
Binder approx. 10.5X15.5. Good condition. Some stains to 
cover. Tears to cover margins (front cover partly detached). 
Some of the tissue guards are cut or creased (some are 
missing).

Opening price: $400

97. הוצאת "צבי קדש" - דפוס "מונזון" - 20 גלויות

"צבי  הוצאת  "מונזון",  ליטוגרפי  דפוס  מחולקות.  לא  גלויות   20
קדש", ירושלים, ]סוף המאה ה-19[. 

גלויות צבעוניות המציגות אתרים, ערים ומושבות בארץ ישראל, 
וגלויה עם מפת ארץ ישראל.

מצב משתנה. לא נשלחו בדואר.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

97. "Zvi Kodesh" Publishing House - "Monsohn" 
Press - 20 Postcards

20 undivided postcards. "Monsohn" Lithographic 
Press, "Zvi Kodesh" publishing house, Jerusalem, [late 
19th century].
Color postcards showing sites, cities and farming 
communities in Palestine, and a postcard with a map 
of Palestine.
Condition varies. Unused.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800 
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98. תצלומים וגלויות - הגדוד העברי

ארץ  העברי.  בגדוד  חייל  של  גלויות,  ושתי  תצלומים  שמונה 
ישראל ומצרים, 1919-1921. 

1-2. שתי גלויות בהוצאת "משיח", מ. עיני, קהיר. על אחת נדפס 
מנורה  ותחתיו  אירוס,  בפרחי  מוקף  הרצל,  תיאודור  של  דיוקנו 
 9X14 .בעלת שבעה קנים; על השניה נדפסה מפת ארץ ישראל
בכתב-יד.  רישומים  וכתמים.  קמטים  בלאי,  בינוני.  מצב  ס"מ. 

חותמת דואר על הגלויה השניה. 
3-10. שמונה תצלומים של חייל בגדוד העברי, במדים, במחנה 
אחד  ובסטודיו.  רחל(  קבר  יד  )על  בטיול  )סרפנד(,  אוהלים 
עם  )באסאן(,  בסן  צדוק  הצלם  בחותמת  חתום  התצלומים 
הקדשה בצדו האחורי: "בעת הסתכלך על צורתי תזכר כי איש 
צבא עברי הייתי, כי את זמני הקדשתי בעד האידיאל". הקדשות 
מרבית  של  האחורי  בצדם  גם  מופיעים  בכתב-יד  ורישומים 
מצב  ס"מ.   8.5X13.5 עד  ס"מ   9X6.5 משתנה,  גודל  התצלומים. 

משתנה, בינוני עד טוב. 

פתיחה: $300

98. Photographs and Postcards - The Jewish 
Battalion

Eight photographs and two postcards of a soldier in 
the Jewish battalion. Palestine and Egypt, 1919-1921.
1-2. Two postcards published by "Mashiach", M. Eini, 
Cairo. One is printed with the portrait of Theodor 
Herzl surrounded by irises, beneath him a seven-
branched menorah; the second is printed with a map 
of Palestine. 14X9 cm. Fair condition. Wear, creases and 
stains. Handwritten inscriptions. Second postcard stamped 
with post office stamp.
3-10. Eight photographs of a soldier in the Jewish 
battalion, in uniform, at a tent camp (Sarafand), 
on an outing (near Rachel's Tomb) and in a studio. 
One photograph is stamped with the stamp of 
photographer Zadok Bassan, with a dedication on the 
reverse: "While contemplating my appearance, recall 
that I was a soldier of the Hebrew army, sacrificing 
my time for an ideal" (Hebrew). Dedications and 
inscriptions in handwriting also appear on the reverse 
of most of the photographs. Size varies, 6.5X9 cm to 
13.5X8.5 cm. Condition varies, fair to good.

Opening price: $300

99. פתח תקוה - לקט גלויות בהוצאת י"מ ששה-הלוי

יפו", ארץ  י"מ ששה הלוי. "פתח תקוה אצל  גלויות בהוצאת   8
ישראל, ראשית המאה ה-20.

ילדים  גן  הפועלים;  בית  ציון;  חובבי  רחוב  זהב;  תפוחי  חבישת 
יק"א; רחוב יפו; ילדי איכר; מגרש הרצל; התזמורת. ממוספרות 

ומתוארות על גבי הלוח בעברית ובגרמנית.
על  האחורי.  בצדן  בעפרון  רישום  כתמים,  מעט  טוב.  כללי  מצב 

אחת הגלויות סימון בעט.

פתיחה: $400

99. Petach Tikva - Collection of Postcards 
Published by Y. M. Shisha-Halevi

8 postcards published by Y. M. Shisha-Halevi. "Petach 
Tikva near Jaffa", Palestine, early 20th century.
Wrapping oranges; Hovevei Tsiyon Street; Workers' 
House; J.C.A. Kindergarten; Jaffa Street; Farmer's 
children; Herzl square; The Orchestra. Numbered and 
titled in print in Hebrew and German.
Good overall condition. Some stains, pencil inscription on 
verso. Pen inscription on one postcard.

Opening price: $400
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100. חמישה אוגדני גלויות 

חמישה אוגדני גלויות:
"הגדודים   · דוב:  בן  יעקב  בהוצאת  גלויות  אוגדני  1-3. שלושה 
העברים בארץ ישראל". כולל 20 גלויות. האיור על העטיפה מאת 
זאב רבן. · "ירושלים, 12 מראות". כולל תריסר גלויות. · ירושלים, 

כ' מראות, סריה א'". כולל עשרים גלויות.
ליטוגרפיות מקוריות מאת  ירושלם,  ותמונות מחיי  4. "טפוסים 
מאיר גור-אריה 'בצלאל'". הוצאת "הדר", ירושלים. עשר גלויות 

צבעוניות, נתונות במעטפת נייר. 
משה  מאת  שן  תבליטי  עפ"י  ישראל  מארץ  יהודים  "טפוסי   .5
)גלויה אחת  גלויות  ירושלם". אוגדן המכיל עשר  'בצלאל'  מורו, 

מנותקת(. 
סה"כ חמישה אוגדנים. גודל ומצב משתנים. כתמים. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500

100. Five Postcard Binders

Five postcard binders:
1-3. Three binders of postcards published by Ya'akov 
Ben Dov: · "The Jewish Battalions in Palestine". 
Contains 20 postcards. Cover illustration by Ze'ev 
Raban. · "Jerusalem, XII Views". Contains 12 
postcards. · Jerusalem, 20 Views, Series I". Contains 
20 postcards.
4. "Types and Scenes of Jerusalem, Original Lithos by 
M. Gur-Arie 'Bezalel'". Jerusalem: Hadar. Ten color 
postcards inserted in paper wrapper.
5. "Jewish Types of Palestine from Reliefs of Ivory 
by Moshe Murro, 'Bezalel' Jerusalem". A binder 
containing 10 postcards (one is detached).
Five binders in all. Size and condition vary. Stains.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

101. עשר גלויות "שנה טובה"

עשר גלויות "שנה טובה". מו"לים, מקומות וזמני הדפסה שונים, 
]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 

תרע"ט  לשנת  ירושלם,  בן-דוב,  י.  בהוצאת  גלויה  ביניהן: 
הנחת  ושל  המערבי  הכותל  של  צילומים  עם   ,]1918-1919[
 Wiener בהוצאת  גלויה   · העברית.  לאוניברסיטה  הפינה  אבן 
תצלום  עם  מצולמת  גלויה   ·  .)Arber )בעיצוב   Werkstätte
תל-אביב(,  "השחר",  )צלמניה  ישראל  בארץ  שונים  ואתרים  זוג 
קישוטי  עם  מגרמניה,  טובה"  "שנה  אגרות  ארבע   · תרצ"א. 
גלויות  · שלוש  בד(.  וסרט  ציפור  עם  )אחת  פרחוניים  פלסטיק 

מארה"ב, מקושטות בעיטורי בד. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450

101. Ten "Shana Tova" Postcards

Ten "Shana Tova" postcards. Different publishers, 
places and dates of publication, [first half of the 20th 
century].
Including: postcard published by Y. Ben-Dov, 
Jerusalem, for the Jewish year 5679 [1918-1919], with 
photographs of the Western Wall and the laying of 
the cornerstone of the Hebrew University. · Postcard 
published by Wiener Werkstätte (designed by Arber). 

· Real-photo postcard showing a couple and different 
sites in Palestine ("HaShachar" photographic studio, 
Tel Aviv), 5691 [1931]. Four "Shana Tova" postcards 
from Germany, with floral plastic decorations (one 
with a bird and cloth ribbon). · Three postcards from 
the U.S., with cloth decorations.
Size and condition vary.

Opening price: $450
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102. תשע גלויות "שנה טובה"

תכתבו".  טובה  ו"לשנה  טובה"  "שנה  ברכות  עם  גלויות  תשע 
וארץ  אירופה  ]ארה"ב,  שונים,  הדפסה  וזמני  מקומות  מו"לים, 

ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-20[.
גלויה  ציור של הר החרמון,  גלויה אוסטרו-הונגרית עם  ביניהן: 
עלליס-איילענד"  אין  גזירה  נייע  "די  הכותרת  עם  אמריקאית 
אינן  גלויות  שתי  ועוד.  איילנד"[,  ב"אליס  החדשה  ]הגזרה 

מחולקות. 
גודל ומצב משתנים. שבע מהן היו בשימוש. 

פתיחה: $400

102. Nine "Shana Tova" Postcards

Nine postcards with Rosh HaShana greetings - "Shana 
Tova" and "LeShana Tova Tichatevu". Publishers, 
places and times of printing vary, [U.S., Europe and 
Palestine, first half of the 20th century].
Including: Austro-Hungarian postcard with an 
illustration of Mount Hermon, American postcard 
with the caption "Di Nie Gzira in Ellis Island" [The 
New Decree in Ellis Island], and more. Two postcards 
are undivided. 
Size and condition vary. Seven are used.

Opening price: $400

103. דפי "שנה טובה" ודף "משלוח מנות" - ירושלים

חמישה דפי "שנה טובה" ודף "משלוח מנות" מודפסים. ירושלים, 
]סוף המאה ה-19 )תרנ"ח( עד שנות ה-30 בקירוב[. 

שלושה דפי "שנה טובה" עם איורים צבעוניים בדפוס ליטוגרפי; 
"משלוח  דף  צבעים;  בשני  איורים  עם  טובה"  "שנה  דפי  שני 
מנות" )לחג הפורים(, נדפס כולו בדיו זהובה, עם איורי המקומות 

הקדושים )תרנ"ח 1898(. 
ובנות  בני  לכבוד  בכתב-יד  הקדשות  נושאים  מהדפים  חלק 

משפחת ששון.
גודל משתנה, 23X14 ס"מ עד 30X21.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי 

טוב. בחלקם סימני קיפול, קמטים או קרעים קלים. 
מקור: אוסף משפחת ששון. 

פתיחה: $500

103. "Shana Tova" Leaves and "Mishloach 
Manot" Leaf - Jerusalem

Five printed "Shana Tova" leaves and one "Mishloach 
Manot" (Purim basket) leaf. Jerusalem, [late 19th 
century to ca. 1930s].
Three "Shana Tova" leaves with color illustrations 
in lithographic print; two "Shana Tova" leaves with 
illustrations in two colors; "Mishloach Manot" leaf, 
printed entirely with gold ink, with illustrations of the 
Holy Places (1898).
Some of the leaves have handwritten dedications 
honoring members of the Sassoon family.
Size varies, approx. 14X23 cm to 21.5X30 cm. Good 
overall condition. Folding marks, creases or small tears to 
some leaves.
Provenance: Sassoon family collection.

Opening price: $500
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104. "שושנתא" באנגלית - לונדון, המאה ה-19

 From C. Adler's Printing & Publishing Offices Hamburgh, London, .]שושנתא[
.Joseph, Meyers & Co. לונדון, ]שנות ה-60 של המאה ה-19 בקירוב[.

ישראל  בארץ  שונים  אתרים  המתארים  תחריטים,  על-פי  שנעשו  ליטוגרפיות   28
ובסביבותיה. מודפס על גליון שמתקפל לצורת ורד )=שושנתא(. תיאורי המקומות נדפסו 

באנגלית בלבד.
ומפריז,  התעלה  מאיי  תמונות  ומציגות  מו"ל  אותו  בידי  שנדפסו  דומות  "שושנתות" 

מתוארכות לשנת 1860 בקירוב. 
26X26 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $500

104. "Shoshanta" in English - London, 19th Century

[Shoshanta = Rose]. From C. Adler's Printing & Publishing Offices Hamburgh, 
London, Joseph, Meyers & Co. London, [ca. 1860s].
28 lithographs made after etchings, depicting different sites in Palestine 
and its environs. Printed on a sheet that can be folded into the shape of a 
rose. Site descriptions printed in English only.
Similar "roses" were printed by the same publisher, showing pictures from 
the English Channel islands and from Paris, dated ca. 1860.
26X26 cm. Good condition. Some stains.

Opening price: $500 

105. "ארץ צבי" - ליטוגרפיה צבעונית - ירושלים

 ,)A. L. Monsohn( ארץ צבי", ליטוגרפיה צבעונית - מזכרת מארץ ישראל. הוצאת "צבי קדש". דפוס א. ל. מונזון"
ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[. 

במרכז הדף איור צבי בתוך מסגרת אליפטית, והכותרת "ארץ צבי / Erez Zewi". מתוך המסגרת יוצאים דגלי 
שנים עשר השבטים, ותחתיהם זר אשכולות ענבים בו משולבים פסוקים: "ארץ זבת חלב / ארץ חטה ושערה... 
/ ארץ חמדה נחלת צבי / ארץ טובה ורחבה...". בשולי הדף מסגרת ארכיטקטונית בה משולבים מדליונים עם 

איורים של שכונות בירושלים: מחנה יהודה, משכנות ישראל, בית ישראל, בתי כולל ורשה, בתי אּונָגִרין, ועוד. 
שמחה  אהרן  שפירא,  שלמה  משה  קדש":  "צבי  הוצאת  אנשי  המו"לים,  שמות  מופיעים  הדף  בתחתית 
בלומענטהאל, נ. נתנזון, א"ל כהנא וי"פ ]יעקב פסח[ וויגאליק, וכן הערה מאת המו"לים: "הננו נותנים בזה לפני 
חובבי זכרונות קדשי בני ישראל, תמונת שכונות בני ישראל היותר גדולות, המתנוססות לתפארת מחוץ לחומת 
ירושלים - כפי מציאותן ומראן האמתי. השתדלנו לתאר תמונת דגלי שבטי ישראל כפי שהיו במציאותם לדברי 

חז"ל בצביון נכון ושלם מה שלא קדמנו עוד בחמדה זו שום אדם".
ספרות: אמנות ואומנות בארץ-ישראל במאה הי"ט )מוזיאון ישראל, ירושלים, 1979(, עמ' 208-209.

62X51 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים גסים בשוליים )חלקם ארוכים(, עם פגיעה באיור. אחד הקרעים 
מחוזק בהדבקת נייר )ישנה(. תוויות נייר בצד האחורי של הדף. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $300
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105. "Erez Zewi" - Color Lithograph - Jerusalem

"Erez Zewi", color lithograph - souvenir from 
Palestine. "Zvi Kodesh" publishing house, A.L. 
Monsohn printing press, Jerusalem, [early 20th 

century].
In the center of the leaf is an illustration of a deer 
in an elliptical frame and the caption "Erez Zewi" 
in English and Hebrew. The flags of the twelve 
tribes emerge from the frame, and beneath them 
is a wreath of grape clusters inset with Biblical 
verses: "A land flowing with milk / land of wheat 
and barley… / a pleasant land / a good and broad 
land…" On the margins of the leaf is an architectural 
frame incorporating medallions with illustrations 
of Jerusalem neighborhoods: Mahane Yehuda, 
Mishkenot Yisrael, Beit Yisrael, Batei Kolel Varsha, 
Batei Ungarin and more.
At the bottom of the leaf appear the names of the 
publishers of the "Zvi Kodesh" publishing house: 
Moshe Shlomo Shapira, Aharon Simcha Blumentahl, 
N. Natansohn, E. L. Kahana and Y. P. Wikalik, and 
a comment from the publishers: "Herein we offer 
those who cherish the memories of the holy sites of 
the people of Israel, a portrait of the larger Jewish 
neighborhoods, spread gloriously outside the wall 
of Jerusalem - as they appear in reality. We have 
attempted to depict the flags of the Israelite tribes as 
they truly were, according to the Sages, in their true 
and whole appearance - in which endeavor no one 
has preceded us" (Hebrew).
Literature: Omanut Ve'Umanut Be'Eretz Israel 
Ba'Meah Ha'Tesha Esreh [Arts and Crafts in Palestine 
in the 19th Century], (The Israel Museum, Jerusalem, 
1979), pp. 208-209.
51X62 cm. Fair-poor condition. Stains. Coarse tears to 
margins (some long), with damage to illustration. One tear 
is reinforced with a glued paper strip (old). Paper labels on 
verso.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $300

106. בתי מלון בארץ ישראל - תוויות ופרסומים

50 תוויות ופרסומים של בתי מלון. 
של  תוויות  בנצרת,  הגליל  מלון  של  פרסום  עלון  הפריטים:  בין 
אלנבי",  "הוטל  של  תוויות  בחיפה,  טלטש  ובית  הרצליה  מלוני 
רבים  מלון  בתי  של  ותוויות  בירושלים,  פאסט  ומלון  עדן  מלון 

אחרים בירושלים, תל-אביב, חיפה וטבריה. 
סה"כ 50 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

106. Hotels in Palestine - Labels and Publications

50 labels and publications of hotels.
Items include: advertising leaflet of HaGalil Hotel in 
Nazareth, labels of the Herzliya and Teltsch hotels in 
Haifa, labels of Allenby Hotel, Eden Hotel and Fast 
Hotel in Jerusalem, and labels of many other hotels in 
Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and Tiberias.
Total of 50 items. Size and condition vary.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

107. בתי מלון והארחה - לקט פרטי נייר, שנות ה-40

אוכל  ותפריטי  אורח"  "דפי  פרסום,  חוברות  בהם  נייר,  פריטי   36
של בתי מלון ובתי הארחה. ארץ ישראל, ]שנות ה-30-40 בקירוב[. 
של  אוכל  תפריט  צפת;  כנען",  "מלון  של  ותפריט  גלויה  ביניהם: 
הונצח  ישראל,  בארץ  הפאר  מלונות  )מראשוני  רימון"  "גת  מלון 
בשירו של נתן אלתרמן "מסביב לגת רימון"(; תווית עם סמל "בית 
טלטש" )חיפה(; כרטיס אורח ל"פנסיון שטרן" )תל-אביב(; תפריט 
של מלון "פלטין" )תל-אביב(; עלון פרסום, "בית צמחוני, הבראה" 

)גבעת ברנר(; ועוד. כמה מהפריטים מופיעים בשני עותקים.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $500 

107. Hotels and Hostels - Collection of Paper 
Items, 1940s

36 paper items, including advertising pamphlets, 
"visitor's leaves" and menus of hotels and hostels. 
Palestine, [ca. 1930s-1940s].
Including: postcard and menu of the "Canaan Hotel", 
Safed; menu of the "Gat Rimon" hotel (one of the 
first luxury hotels in Palestine, mentioned in Nathan 
Alterman's poem "Misaviv LeGat Rimon"); label of 
"Teltsch House" (Haifa); guest ticket to the "Stern 
Pension" (Tel Aviv); menu of the "Palatin" Hotel (Tel 
Aviv); advertising pamphlet, "Beit Tsimchoni, Havra'a" 
(Giv'at Brenner); and more. Some of the items appear 
in two copies.
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $500
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108. תפריטים של מסעדות ובתי קפה

ארץ  ומסעדות.  קפה  בתי  של  תפריטים,  רובם  נייר,  פריטי   25
ישראל, ]שנות ה-30-40 בקירוב[. 

"פופ אפ" של קפה קמניצר;  ביניהם: תפריט מאויר עם מגזרת 
תפריט מעוצב של "בר רסטורנט "חינגא"; הזמנה מאוירת לנשף 
"קרלטון";  מסעדה  קפה  של  ה-12  יובל  לחגיגת  הזמנה  פורים; 
"המסעדה  של  תפריט  "שיינקין";  מסעדה  קפה  של  תפריט 

הקואופרטיבית"; ועוד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

פתיחה: $500 

108. Menus of Restaurants and Cafes

25 paper items, mostly menus, of cafes and restaurants. 
Palestine, [ca. 1930s-1940s].
Including: illustrated menu with a "pop-up" cutout of 
the Kemnitzer Café; designed menu of the "Chinga 
Bar-Restaurant"; illustrated invitation to a Purim ball; 
invitation to the 12th anniversary of the "Carlton" 
bar and restaurant; menu of the "Sheinkin" café-
restaurant; menu of the "Cooperative Restaurant"; 
and more.
Size and condition vary. Good-fair overall condition.

Opening price: $500

109. לקט אמצעי תשלום ובולי מס, שנות ה-30-40

11 אמצעי תשלום ובולי מס. ארץ ישראל, ]שנות ה-30 וראשית 
שנות ה-40[.

שני שוברי תשלום של חברת "סעד אשראי ובנין" )אשר נסגרה 
לאחר זמן פעילות מועט(; שתי רצועות שוברים של "המסעדה 
מצרכים  לקניית  שוברים  ארבעה  בתל-אביב";  הקואופרטיבית 
אביב"  תל  עריית  פקידי  של  שתופית  צרכנית  "אגודה  מטעם 
)בעריכים שונים(; שוברים לחנות מכשירי כתיבה "חירם"; רצועת 
בולי "מס חירום" לשנת 1941; רצועת "בולי מס הדרגה" מטעם 

מחנות העולים של "הנוער העובד והלומד". 
וקמטים.  כתמים  בינוני-טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 
באחת  קרעים  בשוליים.  קלים  קרעים  השוברים  מן  בחלק 

מרצועות בולי המסעדה הקואופרטיבית.

פתיחה: $400

109. Collection of Payment Means and Tax 
Stamps, 1930s-40s

11 payment means and tax-stamps. Palestine, [1930s 
and early 40s].
Two payment vouchers of "Sa'ad Ashrai Ve-Binyan" 
company; two strips of vouchers of "Cooperative 
Restaurant in Tel Aviv" (various values); vouchers 
for a stationery shop "Hiram"; strip of "Emergency 
Tax" stamps; Strip of "Rank Tax Stamps" on behalf 
of "Machanot HaOlim" of "Hano'ar HaOved 
VeHalomed" movement.
Size and condition vary. Fair-good overall condition. 
Stains and creases. Small tears at margins of some of the 
vouchers. Tears to one strip of the cooperative restaurant 
stamps.

Opening price: $400
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110. קרן קיימת לישראל - לקט פריטי נייר

כ-175 פריטי נייר הקשורים ל"קרן הקיימת לישראל". ארץ ישראל, ארה"ב ואירופה, ]ראשית 
המאה ה-20 עד המחצית השניה של המאה ה-20[. 

אוסף מגוון הכולל תויות נייר, תעודות ותעודות-הוקרה, פרסומים של הקק"ל במגוון שפות, 
עלוני פרסום וחוברות, בולים ועטיפות של פנקסי-בולים, מסמכים הנושאים בולי קק"ל, ועוד. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400

110. Jewish National Fund - Collection of Paper Items

About 175 paper items related to the "Jewish National Fund". Palestine, U.S. 
and Europe, [early 20th century to second half of the 20th century].
Varied collection including paper labels, certificates and honorary certificates, 
advertisements of the JNF in different languages, advertising pamphlets and 
booklets, stamps and wrappers of stamp booklets, documents bearing JNF 
stamps, and more.
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $400 

111. אוסף מגוון של פריטי נייר - ארץ ישראל וצפון אפריקה

כ-90 פריטי נייר שונים )חוברות, דפים בודדים, מכתבים, ועוד(. ארץ ישראל )מספר פריטים מצפון אפריקה 
- תוניסיה ומרוקו(, סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20. 

אוסף מגוון של פריטי נייר, ביניהם: 
טופס טלגרמה של קק"ל, תוי ספר, פנקס חבר "מכבי", מעטפה של בית המלאכה של זאב רבן ומאיר גור-
ליהודי  העזרה  ועד  זקנים,  מושב  דיסקין,  ליתומים  מחסה  )בית  ירושלמיים  מוסדות  של  מעטפות  אריה, 
בוקובינה, בית חולים ביקור חולים, ועוד(, חוברות-תפילה קטנות, אמצעי תשלום, תויות נייר והמחאות של 

מוסדות, קטעי כתבי-יד, תויות של בקבוקי יין, שקיות בד לעפר מהר הזיתים, ופריטים נוספים.
גודל ומצב משתנים. כמה מהפריטים מופיעים במספר עותקים. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור. 

פתיחה: $400

111. Assorted Collection of Paper Items - Palestine and North Africa

Some 90 different paper items (booklets, separate leaves, letters and more). Palestine 
(with some items from North Africa - Tunisia and Morocco), late 19th to mid-20th century. 
Assorted collection of paper items, including:
JNF telegram form, bookplates, "Maccabi" member book, envelope of the Ze'ev Raban 
and Meir Gur-Arie workshop, envelopes of Jerusalem institutions (the Diskin Orphanage, 
the Old Folks' Home, the Relief Committee for the Jews of Bukovina, the Bikur Cholim 
Hospital, and more), small prayer booklets, means of payment, paper labels and checks 
of institutions, parts of manuscripts, labels of wine bottles, cloth bags for earth from the 
Mount of Olives, and other items. 
Size and condition vary. Some of the items appear in several copies.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $400
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112. דוד גלבוע - מתווה לדגל שמחת תורה / דגלים מודפסים לשמחת תורה

מתווה לדגל שמחת תורה, מעשה ידי דוד גלבוע. ]סוף שנות ה-40[. 
גואש על נייר עבה. אינו חתום. 

במרכז - חבורת ילדים רוקדים במעגל; סביבם הכיתוב "שישו ושמחו בשמחת תורה". בארבע הפינות 
- איורים של קבר רחל, הכותל המערבי, "בנין הכנסת בתל-אביב" והאוניברסיטה העברית. 

הדגל, בגרסתו הסופית, מופיע ב: "הדגלים של שמחת תורה, מן האמנות היהודית העממית לתרבות 
העברית-ישראלית", מוזיאון ארץ ישראל, תל-אביב, 2012. עמ' 122. 

מצורפים: 
· שלושה דגלים לשמחת תורה; שניים מסוף שנות ה-40 - שנות ה-50, ואחד מסוף המאה ה-20. · 

קישוט לסוכה עם הכיתוב "ברוך אתה בבאך". 
סה"כ 5 פריטים. 33X23 ס"מ בקירוב. מצב משתנה.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

112. David Gilboa - Draft for Simchat Torah Flag / Printed Simchat Torah Flags

Draft for a Simchat Torah flag, by David Gilboa. [Late 1940s].
Gouache on thick paper. Unsigned.
In the center is an illustration of a group of children dancing in a circle; surrounding 
them is the Hebrew inscription "Sisu VeSimchu BeSimchat Torah" ("Be happy and 
celebrate on Simchat Torah"). Adorning the four corners are illustrations of Rachel's 
Tomb, the Western Wall, "The Knesset Building in Tel Aviv" and the Hebrew University.
The flag's final version appears in: "The Flags of Simchat Torah, from Popular Jewish 
Art to Hebrew-Israeli Culture", Eretz Israel Museum, Tel Aviv, 2012, p. 122.
Enclosed:

· Three flags for Simchat Torah; two from the late 1940s-1950s and one from the 
late twentieth century. · Succah decoration with the Hebrew inscription "Baruch 
Ata Be'Voacha" ("You are Welcome").
Total of 5 items. Approx. 23X33 cm. Condition varies.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300 112
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113. מכתב מאת משה מונטיפיורי - לונדון

האשכנזים  קהל  וראשי  אל רבני  מונטיפיורי,  משה  מאת  מכתב 
מכתבים  נייר  על  סופר  ידי  כתיבת  בירושלים.  הספרדים  וקהל 
לונדון,  מרובעות.  באותיות  מונטיפיורי  של  חתימתו  עם  רשמי, 

תרל"ב )1872(. 
אברהם  הרב  באשי  )החכם  ירושלים  מרבני  חמישה  אל  ממוען 
אשכנזי, החכם משה וינשתי ]משה בנבנישתי[, מאיר במו"ה אשר 
שמעון(,  בן  דוד  והרב  לעווי,  לייב  יהודה  יעקב  הרב  מאניקשט, 
ישראל  לארץ  שנשלחו  סטרלינג,  לירות  שש  בתרומת  ועוסק 
"מאת אחינו היושבים בק"ק גלייוויטץ ]העיר Gliwice בשלזיה-
כולל  בין  הפרש  שום  בלי  ירושלים...  בעה"ק  לחלק...  עלית[... 

לכולל...". 
]1[ דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500

113. Letter from Moses Montefiore - London

A letter from Moses Montefiore to the rabbis and 
leaders of the Ashkenazic and Sephardic communities 
in Jerusalem. Handwritten by a scribe on official 
stationery, with Montefiore's signature in square 
letters. London, 1872. Hebrew.
Addressed to five Jerusalem rabbis (the Chacham 
Bashi Rabbi Avraham Ashkenazi, the Chacham 
Moshe Veniste [Moshe Benveniste], Meir son of Asher 
Manikest, Rabbi Yaakov Yehuda Leib Levy, and Rabbi 
David Ben Shimon), and concerns a donation of six 
pounds sterling, sent to Palestine "from our brothers 
in the holy city of Gliwice [in Upper Silesia]… to 
distribute… in the holy city of Jerusalem… equally 
among the kollels…"
[1] leaves, 19.5 cm. Good condition. Folding marks and 
creases. Stains.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

114. ספר עם הקדשה לשרה אהרונסון, מתקופת לימודיה 
בבית הספר של המושבה זכרון יעקב, אוקטובר 1902

צרפתית.   .1902 פריז,   .Jules Girardin מאת   ,Le Brin de Fil
ארגון  מראשי  אהרונסון,  לשרה  כפרס  הוענק  אשר  עותק 
המחתרת ניל"י, בעת היותה תלמידה בבית הספר של המושבה 

זכרון יעקב.
לפני דף השער הקדשה בכתב-יד )צרפתית( המעידה כי הספר 
ניתן כפרס שלישי לשרה אהרונסון, תלמידת הכיתה השלישית, 
כאות "הערכה על השקעה, סדר ונקיון והתנהגות למופת" בבית 
הספר. ההקדשה חתומה ומתוארכת: 27 באוקטובר 1902 )בעת 

שקיבלה את הספר היתה אהרונסון בת 12(. 
שרה אהרונסון )1890-1917( נולדה במושבה זכרון יעקב ולמדה 
יהודי  לסוחר  נישאה   1914 בשנת  המושבה.  של  הספר  בבית 
ממוצא בולגרי ועברה להתגורר עמו באיסטנבול, אולם זמן לא רב 
לאחר-מכן שבה לביתה בזכרון יעקב. בדרכה חזרה מאיסטנבול 
דבר  בארמנים,  הטורקים  שביצעו  הטבח  למעשי  עדה  היתה 
שהותיר עליה רושם עז ועודד אותה לפעול כנגד השלטון הטורקי 
ישקר"(  לא  ישראל  )"נצח  ניל"י  המחתרת  בארגון  ולהשתלב 
לסייע  במטרה  פיינברג  אבשלום  וחברם  אהרן  אחיה  שהקימו 
מהרה  עד  הטורקים.  מידי  ישראל  ארץ  את  לכבוש  לבריטים 
היתה לדמות מרכזית בניל"י, ובשנת 1917, בהיעדרם של אהרן, 
שעזב את הארץ, ואבשלום פיינברג, שנהרג, ניהלה יחד עם יוסף 
לישנסקי את פעולותיה של רשת הריגול, ועסקה בהעברת מידע 

לסוכנים בריטיים.
הדואר  מיוני  אחת  את  גילו  שהטורקים  לאחר   ,1917 בסתיו 
את  כוחות-צבא  הקיפו  לבריטים,  מסר  עם  אהרנסון  ששלחה 
זכרון יעקב )שרה נותרה במושבה על אף שייעצו לה לברוח(, ורוב 
כשלושה-ארבעה  במשך  עונתה  שרה  ועונו.  נעצרו  ניל"י  חברי 
ימים, אך לא גילתה דבר מסודות הארגון. בסופם של העינויים 
ממושכת  לחקירה  המעונים  את  להעביר  הטורקים  ביקשו 
וניסתה  החקירות  מהמשך  חששה  אהרנסון  שרה  בנצרת.  יותר 
להתאבד ביריית אקדח בפיה. היריה פצעה אותה אנושות והיא 

נפטרה שלושה ימים לאחר מכן. 
באחד  קל  קרע  חלודה.  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   19 עמ',   ]1[  ,70
הדפים. שיקום מקצועי בחיבורי דפי הבטנה והדפים הראשונים 
והאחרונים לכריכה. כריכה מקורית עם הטבעות זהב, משוקמת 

בשדרה ובפינות, עם מעט כתמים ופגמים.

פתיחה: $500
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by Aaronsohn to carry messages to the British, their 
forces surrounded Zichron Ya'akov (where Sarah had 
remained despite being advised to leave), and most 
of the members of NILI were arrested and tortured. 
Sarah was tortured for three or four days, but did 
not betray any secrets. The Turks decided to transfer 
the detainees to Nazareth for further investigation. 
Sarah feared the inquiry and tried to commit suicide 
by shooting herself in the mouth. She was fatally 
wounded and died three days later.
70, [1] pp, 19 cm. Good condition. Foxing. Small tear to 
one leaf. Professional restoration to endpapers and inner 
hinges. Original gilt embossed covers, with professionally 
restored spine and corners, with some stains and edge 
wear.

Opening price: $500

114. Prize Book Granted to Sarah Aaronsohn 
While a Pupil at the School in Zichron Ya'akov, 
October 1902

Le Brin de Fil. By Jules Girardin. Paris: Hachette, 1902. 
French. Copy presented to Sarah Aaronsohn, a leader 
of the NILI underground organization, while a pupil 
at the school of the Zichron Ya'akov settlement.
Handwritten dedication (in French) on the first free 
endpaper stating that the book is presented as a 3rd 
prize to Sarah Aaronsohn, a pupil in the 3rd grade, 
"in appreciation of her dedication, cleanliness and 
model behavior" at school. The dedication is signed 
and dated October 27, 1902 (when Aaronsohn was 12 
years old).
Sarah Aaronsohn (1890-1917) was born in the moshava 
Zichron Ya'akov and studied at the local school. In 
1914, she married a Jewish merchant of Bulgarian 
descent and went to live with him in Istanbul, but a 
short time later she returned to her home in Zichron 
Ya'akov. On the way back from Istanbul she witnessed 
the massacre perpetrated by the Turks against the 
Armenians, a sight that left a powerful impression 
on her and encouraged her to act against the Turkish 
rule in Palestine. Aaronsohn joined the underground 
NILI organization (an acronym for Netzach Yisrael 
Lo Yeshaker - "The Eternal One of Israel Will not 
Deceive"), founded by her brother Aaron and their 
friend Avshalom Feinberg with the aim of assisting 
the British in conquering Palestine from the Turks. 
She quickly became a prominent figure in NILI, and 
in 1917, in the absence of Aaron, who had left the 
country, and Avshalom Feinberg, who had been killed, 
she led the spy ring's operations together with Joseph 
Lishansky, transferring confidential information 
to British agents. In the autumn of 1917, after the  
Turks discovered one of the homing pigeons used

115. אוסף מסמכים מארכיונה של חנה רובינא - מכתבים 
מאלזה לסקר-שילר, אלכסנדר פן, ארתור ווקופ ואחרים / 

תצלום חתום בידי חיים ויצמן

רובינא.  חנה  התיאטרון  שחקנית  של  מארכיונה  פריטים  אוסף 
שנות ה-30 עד 1975 בקירוב. 

אשר  ישראלית  תיאטרון  שחקנית   ,)1888?-1980( רֹוִביָנא  חנה 
זכתה לכינוי "הגברת הראשונה של התיאטרון העברי", כלת פרס 

ישראל בתחום התיאטרון )1956(.
רובינא נולדה בעיירה ברזינו )Byerazino, מחוז מינסק באימפריה 
בתיאטרון  עניין  גילתה  צעיר  מגיל  בלארוס(.  כיום  הרוסית. 
ובמשחק, אך ייעדה את עצמה להיות גננת ולמדה בקורס לגננות 
באמצעות  שם,  בורשה.  היילפרין  יחיאל  של  בניהולו  עבריות 
והצטרפה  צמח,  נחום  התיאטרון  במאי  את  פגשה  היילפרין, 
קבוצת  של  פעילותה  בניהולו.  העברית"  "הבימה  לקבוצת 
יחד  וחודשה בשנת 1917 כשייסד,  התיאטרון של צמח נפסקה, 
עם חנה רובינא ומנחם גנסין, את תיאטרון "הבימה" במוסקבה. 
בשנת 1928 עלתה רובינא לארץ ישראל יחד עם שחקני תיאטרון 
ולסמל התיאטרון  "הבימה"  לסמל  הפכה  מאוד  ומהר  "הבימה" 
לאה'לה  של  דמותה  עם  מזוהה  היתה  מכל  יותר  בכלל.  העברי 
נערצת  והיתה לדמות  זכתה להוקרה  רובינא  "הדיבוק".  במחזה 
הבמה  על  ושיחקה  לתיאטרון  חייה  את  הקדישה  היא  בארץ. 

כמעט עד יום מותה. 
האוסף שלפנינו כולל מסמכים אישיים של חנה רובינא ומכתבים 

שנשלחו אליה.
מכתבים שנשלחו אל חנה רובינא:

של  וחתימתה  בכתב-ידה  עמודים,  שלושה  בן  מכתב   .1
גרמנית.   .1941 נובמבר  ירושלים,  לסקר-שילר.  אלזה  המשוררת 

כתוב בעפרון.
לי  השבת  לא  שאת  מופתעת  הייתי  גדולה,  נכבדה  "שחקנית 
בעצמך אלא בדרך אגב; כיוון שאני מכירה את גברת ברנדשטטר 
רק באופן שטחי ואת הודעת שלא תבואי להרצאה. אני משערת 
שהיתה טעות, לאחר ההזמנות הרבות שמסרת לי לאחר מכן... 
מבקשת  הייתי  אלה.  בעניינים  מילים  להרבות  רוצה  איני  אנא, 
הוזמנתי  לעצמי...  נשארת  אני  ולכן  בבית  בבדידות  שלווה 
לפרופסור דב לב קסטנברג, להרצות שם בראשית דצמבר בביתו. 
שמחתי שאת ואדון מסקין ואחרים הקשבתם. אבל איני תופסת 
וכל האמנים  את הצורה שבה מסקין, שאותו אני מכבדת מאד, 
החשובים, התעלמו ממני פתאום". המכתב חתום: "אלזה לסקר 

שילר שלך, אדונה היפה". 
בעמוד הראשון הוסיפה לסקר-שילר, בעפרון סגול, ציור קטן של 

פרחים. 
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וכן דף מודפס  מצורפת המעטפה המקורית בה נשלח המכתב, 
עם תרגום המכתב לעברית.

את  מביע  הוא  בו  ווקופ,  ארתור  העליון  הנציב  מאת  מכתב   .2
נייר  תנחומיו על מות שחקן "הבימה" יעקב אביטל. מודפס על 
מכתבים רשמי של ארמון הנציב )Government House( וחתום 

בחתימת-ידו של ווקופ. ירושלים, יוני 1937. 
מצורפת המעטפה המקורית בה נשלח המכתב.

3. מכתב בכתב-יד מאת המשורר אלכסנדר פן, ]1932?[. רוסית. 
מכתב מעניין, בן שבעה עמודים, בו מעביר פן ביקורת חריפה על 
ההצגה "האוצר" אשר הוצגה באותם ימים בתיאטרון "הבימה", 
תיאטרון  ועל  בתיאטרון,  ושליטתו  הבימה"  ידידי  "חוג  על 
"הבימה" בכלל אשר בנסיון לרצות את חוג הידידים מפיק הצגות 

אשר לא עומדות בסטנדרטים אמנותיים גבוהים. 
רובינא,  של  בתה  אבי  היה   )1906-1972( פן  אלכסנדר  המשורר 

הזמרת אילנה רובינא.
מצורפת המעטפה המקורית בה נשלח המכתב. 

בחתימת-ידו.  חתום  היילפרין,  יחיאל  מאת  מודפס  מכתב   .4
נשלח מ"בית מדרש לגננות" בתל-אביב, ספטמבר 1940. 

)יונתן  אוריאל  לבנו,  לסייע  מרובינא  היילפרין  מבקש  במכתב 
מתרגם.  בתור  "הבימה"  בתיאטרון  יועסק  כי  ולדאוג  רטוש(, 
הקדומים,  נעוריך  ימי  של  התקופה  את  עדיין  שכחת  לא  "אם 
הבימה'  היות  לפני   ' של  האדם',  היות  'לפני  של  התקופה  את 
שכחת  לא   - המפוארת  הארטיסטית  ראווינא  חנה  היות  ולפני 
ודאי עדיין גם את מורך הזקן, אשר נזדקן עכשו לגמרי, וכחותיו 
נתדלדלו והנהו עכשיו בבחינת 'יהודי חלוש'. ואם תזכרי בכל אלה 
זה  אורירי  והנה  אורירי...  ושמו  לי  היה  קטן  ילד  כי  ודאי  תזכרי 
גדל והיה כבר ל'אוריאל', והוא עכשו כבר כבן שלשים, והוא ברוך 
אלהים, בעל כשרונות ספרותים שאינם מוטלים בספק, סברותיו 
של  משופר  סגנון   - וסגנונו  שנונים  חצים   - רעיונותיו  חריפות, 
מנבאים  הצעירה,  הספרות  מאנשי  וחבריו,  עליון,  בחסד  סופר 
- מקור  הוא חסר  ויפה... אבל דבר אחד  טוב  הכל  לו עתידות... 

פרנסה לו ולאשתו...". 
מצורפת המעטפה המקורית בה נשלח המכתב. 

5. מכתב בכתב-יד מאת הצייר מנחם שמי )שמיט(. נכתב על-גבי 
אגרת אוויר. ]איטליה, 1944[. חתום: "שמיט". 

מספר  הבריטי,  בצבא  ששירת  בעת  נשלח  אשר  זה,  במכתב 
לכן  קודם  פעלה  אשר  ]פלוגתו  באיטליה  שהותו  על  מעט  שמי 
געגועיו  ועל   ]1944 בשנת  לאיטליה  הועברה  ובבנגאזי,  בסואץ 
לרובינא: "עוד נשוב, עוד נתראה ועוד נשב ב'כסית' ביחד... ואולי 
עוד אעבוד על הצגה יחד אתך. ואני כבר נמאסתי לעצמי בתור 
רוצה פשוט הביתה  יותר מדי.  זהו פרדוקס שנמשך קצת  חייל. 

ומתגעגע כמו תינוק. איטליה יפה. לא לחינם שרו עליה שירים. 
ועכשיו היא גם עצובה ודוויה..".

6. מכתב קצר בכתב-ידו וחתימתו של אברהם שלונסקי - הזמה 
לארוחת ערב ב"כסית". 

מסמכים אישיים של חנה רבינא:
 ,)Government of Palestine, Identity Card( 7. תעודת זהות

עם תצלום של רובינא. פגומה. 
"הבימה"  תיאטרון  של  "הדיבוק"  להצגת  פרסום  דף   .8

ב-Carltheater שבוינה. וינה, 1926. גרמנית.
אירופה.  ברחבי  "הבימה"  תיאטרון  שחקני  הופיעו  עת  באותה 

שנתיים לאחר-מכן עלו חברי התיאטרון לארץ ישראל.
בכתב- חתומה  הקדשה  עם  ויצמן,  חיים  של  תצלום-דיוקן   .9
 To Chana Rovina, affectionately Ch." רובינא:  לחנה  ידו 

Weizmann" )ההקדשה מחוקה מעט(.

10. תצלום-דיוקן של חנה רובינא, חתום בידיה בעברית ובאנגלית. 
11. תצלום של חנה רובינא על במת התיאטרון. 

ירושלים,  עיריית  לראש  רובינא  של  בכתב-ידה  קצר  מכתב   .12
מלהגיע  ממנה  שנבצר  על  מתנצלת  היא  בו  איש-שלום,  מרדכי 
לטקס הנחת אבן הפינה לתיאטרון ירושלים, ]1964[. אינו חתום.

של  בכתב-ידה  עמודים  שני  נמרץ",  בקיצור  חיי  "תולדות   .13
רובינא, בהם היא מתארת את קורות חייה והישגיה המקצועיים. 

פברואר 1975. 
.)Elizabeth( מצורף: מכתב באנגלית, חתום: אליזבת ·

סה"כ 14 פריטים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $2000

115a115b



86  |  ספטמבר 2016  

Weizmann" (dedication slightly erased).
10. Photographed portrait of Hanna Rovina, signed in 
her hand in Hebrew and English.
11. Photograph of Hanna Rovina on the stage.
12. Short letter in the hand of Rovina to the mayor 
of Jerusalem, Mordechai Ish-Shalom, in which she 
regrets being unable to come to the cornerstone 
laying ceremony of the Jerusalem Theater [1964]. 
Hebrew. Unsigned.
13. "My Very Short Biography", two pages in Rovina's 
handwriting, in which she describes her life and 
professional achievements. February 1975. Hebrew.

· Enclosed: letter in English, signed: Elizabeth.
Total of 14 items. Size and condition vary.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $2000

don't wish to write more on these matters. I ask for 
peace of mind, in solitude at home, and therefore I 
remain alone… I was invited to the home of Professor 
Dov Lev Kastenberg, to deliver a lecture there in the 
beginning of December. I was delighted that you 
and Mr. Meskin and others attended. But I cannot 
understand the way in which Meskin, whom I respect 
greatly, and all the important artists, suddenly came 
to ignore me". The letter is signed: "Ihre Else Lasker-
Schüler, schön Adonah" [yours Else Lasker-Schüler, 
beautiful Adonah (adonah meaning "her Sir." in 
Hebrew). On the first page Lasker-Schüler added a 
small drawing of flowers in purple pencil. 
Enclosed is the original envelope in which the letter 
was posted, and a printed page with a Hebrew 
translation of the letter.
2. Letter from High Commissioner Arthur Wauchope, 
in which he expresses his condolences on the death 
of Habima actor Yaakov Avital. Printed on official 
stationery of the Government House and signed in 
Wauchope's hand. Jerusalem, June 1937.
Enclosed is the original envelope in which the letter 
was posted.
3. Handwritten letter by poet Alexander Penn, 
[1932?]. Russian.
Interesting 7-page letter in which Penn expresses 
harsh criticism of the play "The Treasure", then staged 
by "Habima", the "Friends of Habima" circle and its 
control of the theater, and of the Habima theater 
in general, which, seeking to please the "Friends" 
organization, produces plays of low artistic standards.
Alexander Penn (1906-1972) was the father of 
Rovina's daughter, singer Ilana Rovina.
Enclosed is the original envelope in which the letter 
was posted.
4. Typed letter by Yehiel Halperin, signed in his hand. 
Sent from the "Kindergarten Teachers' School" in Tel 
Aviv, September 1940. Hebrew.
In the letter Halperin asks Rovina to assist his son, Uriel 
(Yonatan Ratosh), and ensure that he is employed by 
the "Habima" theater as a translator. "If you haven't 
yet forgotten the period of your early youth, that 
period of 'before Adam', 'before Habima' and before 

Hanna Rovina the magnificent actress - you will 
certainly not have forgotten your old teacher, who 
has now grown completely old and his powers have 
weakened, and he is now what is called a 'weakly Jew'. 
And if you recall all these you will surely recall that I 
had a small boy name Uriri… and now this Uriri has 
grown and become 'Uriel', and he is now about thirty 
years old, and he is blessed by God with literary gifts 
that are undoubted, his opinions are strong, his ideas 
are like sharp arrows and his style - the improved style 
of a highly gifted writer, and his friends, those of the 
circle of young literary men, predict a glorious future 
for him… that's all fine… but there is one thing he 
lacks - a source of income for himself and his wife…"
Enclosed is the original envelope in which the letter 
was posted.
5. Handwritten letter by the painter Menachem 
Shemi (Schmidt). Written on aerogram. [Italy, 1944]. 
Signed: "Schmidt". Hebrew.
In this letter, sent while Shemi was in the British 
Army, he tells of his stay in Italy [his company, earlier 
active in Suez and Benghazi, was transferred to Italy 
in 1944] and of his longing to see Rovina: "We shall 
meet again and sit in 'Kassit' together… and perhaps 
I will yet work on a play with you. I'm sick of myself 
as a soldier. This is a paradox that has gone on for a 
bit too long. I just want to go home, I miss it like a 
child. Italy is beautiful. No wonder poems have been 
written about it. But now it is also sad and forlorn…"
6. Short letter handwritten and signed by Avraham 
Shlonsky - an invitation to dine at "Kassit".
Personal documents belonging to Hanna Rovina:
7. Identity Card (Government of Palestine), with a 
photograph of Rovina. Damaged.
8. Advertising leaf for the play "The Dybbuk", staged 
by "Habima" Theater at the Carltheater in Vienna. 
Vienna, 1926. German.
In this period the "Habima" actors performed 
throughout Europe. Two years later they immigrated 
to Palestine.
9. Photographed portrait of Chaim Weizmann, 
with a signed dedication in his handwriting to 

Hanna Rovina: "To Chana Rovina, affectionately Ch.   

115c



חתימות, ספרות עברית, כתבי-יד וארכיונים, ספרי ביבליוגרפיה ומחקר     |  87

115. Collection of Documents from the Archive of 
Hanna Rovina - Letters from Else Lasker-Schüler, 
Alexander Penn, Arthur Wauchope and Others / 
Photograph Signed by Chaim Weizmann

Collection of items from the archive of theater actress 
Hanna Rovina. 1930s to ca. 1975.
Hanna Rovina (1888?-1980), Israeli theater actress 
nicknamed the "First Lady of Hebrew Theater", 
recipient of the Israel Prize for her accomplishments 
in the theater (1956).
Rovina was born in the town of Byerazino (Minsk 
District of the Russian Empire, today in Belarus). 
From a young age she took an interest in theater 
and acting, but intended to become a kindergarten 
teacher and studied in a course for Hebrew-speaking 
kindergarten teachers directed by Yehiel Halperin 
in Warsaw. There, through Halperin, she met the 
theater director Nahum Tzemach and joined the 
"Hebrew Stage" troupe under his direction. The 
troupe's activities ceased and were renewed in 1917, 
when Tzemach founded, together with Rovina and 
Menachem Gnessin, the Habima Theater in Moscow. 
In 1928 Rovina immigrated to Palestine with the actors 
of the Habima theater, quickly becoming Habima's 
star and the symbol of Hebrew theater in general. 
Above all she was identified with the character of 
Leah'le in the play "The Dybbuk". Rovina gained 
renown and became an admired personality in Israel. 
She dedicated her life to the theater and appeared 
onstage almost until her dying day.
This collection includes personal documents belonging 
to Hanna Rovina and letters sent to her.
Letters sent to Hanna Rovina:
1. Three-page letter handwritten and signed by 
poet Else Lasker-Schüler. Jerusalem, November 1941. 
German. Written in pencil.
"Great and honored actress, I was surprised that 
you did not answer my letter yourself but rather 
incidentally; since I am familiar with Mrs. Brandstetter 
only superficially, and you said you would not come to 
the lecture. I assume there was some mistake, in light 
of the many invitations you sent me later… please, I 

116. אלברט איינשטיין - מכתב אל החזן לייב גלנץ, 1949

אלברט איינשטיין, מכתב מודפס במכונת כתיבה, עם חתימת-
ידו, ממוען אל החזן לייב גלנץ. פרינסטון, אפריל 1949. אנגלית. 

היהודיות  הנגינות  אלבום  על  לגלנץ  איינשטיין  מודה  במכתב 
 It is indeed" וכותב:  לו,  שלח  אשר   )Hebrew Spirituals(
 a merit to collect these original expressions of our
 people before the equalizing influence of our modern
לאסוף  זכות  זוהי  ]באמת   "world has extinguished them
מגמת  בידי  לחיסולם  קודם  עמנו,  של  אלו  מקוריים  מבעים 

ההאחדה של העולם המודרני[. 
איינשטיין  של  וכתובתו  שמו  בהבלטה  מוטבעים  הדף  בראש 

בפרינסטון. 
נמען המכתב - לייב גלנץ )1898-1964( היה מגדולי החזנים של 

תקופתו. גלנץ נולד בקייב למשפחת חזנים. אביו, אשר היה חזן 
וחסיד טאלנא, הנחיל לו מגיל צעיר את יסודות החזנות. בנערותו 
היה מעורב בפעילות ציונית וביקר מספר פעמים בארץ ישראל. 
הכנסת  בבית  הראשי  לחזן  והיה  לארה"ב  היגר  ה-20  בשנות 
"אוהב שלום" בברוקלין שבניו-יורק. בשנת 1954 עלה לישראל, 
כיהן כחזן בבית הכנסת "תפארת צבי" בתל-אביב, ולימד חזנות 

בבית ספר לחזנות אשר הקים. 
]1[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמי חלודה. 

מספר קרעים קלים בקוי הקפל. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $1000
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116. Albert Einstein - Letter to Cantor Leib 
Glantz, 1949

Albert Einstein, typewritten letter with his signature, 
addressed to the cantor Leib Glantz. Princeton, April 
1949. English.
In the letter Einstein thanks Glantz for the album of 
Hebrew spirituals Glantz had sent him, and notes: "It 
is indeed a merit to collect these original expressions 
of our people before the equalizing influence of our 
modern world has extinguished them".
Einstein's name and Princeton address are embossed 
at the top of the leaf.
The letter's addressee, Leib Glantz (1898-1964), was 
one of the great cantors of his time. Glantz was born 
in Kiev to a family of cantors. His father, a cantor 
and Talne Chassid, taught him the foundations 
of cantorial performance from a young age. In 
his youth he was involved in Zionist activities and 
visited Palestine a number of times. In the 1920s he 
immigrated to the U.S. and was the chief cantor of 
the Ohev Sholom synagogue in Brooklyn, New York. 
In 1954 Glantz immigrated to Israel, served as cantor 
at the Tifereth Zvi synagogue in Tel Aviv and taught 
cantorial performance at the Cantors Academy he 
had founded.
[1] leaf, 28 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Foxing. Some small tears to fold lines.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $1000

117. מכתב מאת מנדלי מוכר ספרים ומרדכי בן-עמי - על 
גבי גלויה עם תצלום של השניים - ז'נבה, 1907

יעקב  )שלום  ספרים  מוכר  מנדלי  מאת  בכתב-יד  מכתב 
אברמוביץ'( ומרדכי בן-עמי, כתוב על גבי גלויה עם תצלום של 
 J. A השניים. ממוען אל אלחנן ליב לוינסקי )הגלויה ממוענת אל

Gutmann ביפו(. ז'נבה, 1907. 
בן-עמי  ומרדכי  ספרים  מוכר  מנדלי  של  תצלום  עם  גלויה 
לידידם,  השניים  כתבו  אשר  קצר  מכתב  השני  בצדה  באודסה. 
אלחנן ליב לוינסקי )חתום בידי שניהם(: "לעווינסקי מחמדנו! / 
יינך, יין-כרמל, השתא, ]א[וי, לנו אין! / אבל טובים לנו דודיך מיין 

/ ולאור אהבתנו / הרי לך תמונותינו". 
כתובתו  )עם  בן-עמי  מרדכי  של  בחותמתו  חתומה  הגלויה 

בז'נבה(. 
מראשוני  ומו"ל,  סופר  היה   )1858-1910( לוינסקי  ליב  אלחנן 

"חובבי ציון" ברוסיה, מנהל סניף "כרמל ארץ ישראל" באודסה. 
קלים.  קרעים  וקמטים.  כתמים  בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   14X9

קילופים בנייר, חלקם עם פגיעה בטקסט. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $350

117. Letter by Mendele Mocher Sforim and 
Mordechai Ben-Ami - Written on a Postcard with 
a Photograph of the Two - Geneva, 1907

A handwritten letter by Mendele Mocher Sforim 
(Sholem Yankev Abramovich) and Mordechai Ben-
Ami, written on a postcard with a photograph of 
the two. Addressed to Elhanan Leib Lewinsky (c/o J.A 
Gutmann in Jaffa). Geneva, 1907. Hebrew.
A postcard with a photograph of Mendele Mocher 
Sforim and Mordechai Ben-Ami in Odessa. On the 
reverse is a short letter written by the two to their 
friend, Elhanan Leib Lewinsky (signed by both):
"Lewinsky, our dear man! / Your wine, Carmel wine, 
we are, alas, missing this year! / But your friendship 
is better than wine / and in light of our love / please 
accept our portraits".
The postcard is signed with Mordechai Ben-Ami's 
stamp (with his address in Geneva).
Elhanan Leib Lewinsky (1858-1910) was a writer and 
publisher, one of the first members of "Hovevei Zion" 
in Russia, head of the "Carmel Palestine" branch in 
Odessa.
Approx. 9X14 cm. Fair condition. Stains and creases. Small 
tears. Peeling to paper, in some places with damage to text.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $350

117a

117b



חתימות, ספרות עברית, כתבי-יד וארכיונים, ספרי ביבליוגרפיה ומחקר     |  89

118. חיים נחמן ביאליק - מכתב אל יעקב פיכמן / גלויה 
חתומה

אל  ממוען  וחתימתו,  בכתב-ידו  מכתב  ביאליק,  נחמן  חיים   .1
יעקב פיכמן )נשלח למשרד הוצאת "יבנה" בורשה(. נכתב על גבי 

גלויה רשמית של הוצאת "מוריה". אודסה, 1905. 
המכתב עוסק בפרסום עבודותיו של פיכמן. "בוא וראה מה פזור 
אתה  שואל  העיקר.  על  להשיבך  אתמול  שכחתי  עושה!  הנפש 
אם להוסיף לתרגם את פרץ ]י"ל פרץ[. מה שאלה היא זו? ואני 
אמרתי כי כבר קרוב אתה לגמר העבודה... למעה"ש ]למען השם[ 
ולמעה"ש הוסף לתרגם ושלח אלינו גליון גליון לשבוע... ובכלל, 
דע לך שנתאמץ להמציא לך עבודה. אם תכתוב דבר טוב )בעניני 
טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   14X9 אלינו".  פנה  כמובן(  למוד,  ספרי 

כתמים רבים וקמטים. מעט מריחות דיו. 
2. גלויה בהוצאת הקרן הקיימת לישראל בוינה, עם צילום דיוקן 
וילהלם וכטל(. חתומה בכתב- חיים נחמן ביאליק )מאת הצייר 
ידו של ביאליק. 10.5X15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קילופים בגב 

הגלויה. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400

118. Hayim Nahman Bialik - Letter to Jacob Fichman / Signed Postcard

make an effort to find work for you. If you write 
something good (in the field of textbooks, of course), 
contact us". Approx. 9X14 cm. Good condition. Numerous 
stains and creases. Some ink smears.
2. Postcard published by the Jewish National Fund 
in Vienna, with a photographed portrait of Hayim 
Nahman Bialik (by painter Wilhelm Wechtel). Signed 
in Bialik's handwriting. 15X10.5 cm. Good condition. 
Stains. Peeling on reverse.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

1. Hayim Nahman Bialik, a letter in his handwriting 
and with his signature, addressed to Jacob Fichman 
(sent to the office of the "Yavne" publishing house 
in Warsaw). Written on an official postcard of the 
"Moriah" publishing house. Odessa, 1905. Hebrew.
The letter concerns the publication of Fichman's 
works. "See what distraction of the mind does! 
Yesterday I forgot to answer your most important 
question. You ask whether to go on translating Peretz 
[I. L. Peretz]. What question can there be? I've said 
that you're near the end of your work… for God's 
sake continue translating and send us a sheet per 
week… and in general, you should know we will 

119. שאול טשרניחובסקי - מכתב בכתב-יד בנושא שירו 
"אמנון ותמר" / מכתב על גבי גלויה

בנושא  טשרניחובסקי,  שאול  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב   .1
בקירוב[.   1899-1903[ )גרמניה(,  היידלברג  ותמר".  "אמנון  שירו 

עברית ומעט רוסית. 
המכתב ממוען אל "יקירי יוסף" ]כפי הנראה, ההיסטוריון וחוקר 
הספרות יוסף קלוזנר; עורך עיתון "השלח" בשנים 1903-1927[. 
טשרניחובסקי כותב על שירו "אמנון ותמר", ובפרט על בחירת 

שם השיר, ומשיב על הערות שקיבל בנוגע לתוכנו.
"הייתי שולח לך עוד הפעם את השיר אך בשנוי השם כי מוצא אני 
שהוא יותר מתאים לרוח עמנו. 'אמנון ותמר' הם 'רומאו ויולאטה' 
שלנו... אין לך שם לפרח, שם שגור בפי העמים... רוב בני ישראל 
אינם קוראים כלל שמות לפרחים, יושבי רוסיה קוראים... בשמות 
הרוסים והיה 'אמנון ותמר' עולה יפה תחת יוחנן ומרים או ִאיַון ַד 

ַמְרַיה הנודעים להם היטב...".
ומתרגם;  משורר  רופא,   -  )1875-1943( טשרניחובסקי  שאול 
רפואה  למד   1906-1899 בשנים  העבריים.  המשוררים  מגדולי 
באוניברסיטת היידלברג וסיים את לימודיו בלוזאן שבשוויץ. מעת 
סיום לימודיו ועד סוף ימיו שילב את עבודתו כרופא עם עבודתו 
בשנת  באוקראינה.  כרופא  עבד  לימודיו  סיום  לאחר  כמשורר. 
1910 עבר לסט. פטרסבורג ופתח שם מרפאה ובשנת 1919 עבר 
לאודסה. בשנת 1931 עלה לארץ ישראל והשתקע בה לצמיתות.

שירו של טשרניחובסקי "אמנון ותמר", אותו כתב במהלך שהותו 
ומריה".  "איוון  בשם  רוסית  אגדה  של  תרגום  הנו  בהיידלברג, 
האגדה מספרת על אח ואחות אשר הופרדו בילדותם ובבגרותם 
התאהבו ונישאו מבלי לדעת על קרבתם. לאחר שנודע להם שהם 
בעקבות  אחד.  לפרח  בהפכם  מייסוריהם  השניים  ניצלו  אחים, 
ברוסית  זכה  ּגֹוִני(  ָלׁש  ְשׁ )ֶסֶגל   Viola tricolor הצמח  זו,  אגדה 
לכינוי "איוון ומריה". בתרגומו, טשרניחובסקי נתן לגיבורי האגדה 
את השמות העבריים אמנון ותמר - וכך גם קבע את שמו העברי 

של הצמח. 
]1[ דף, כתוב משני צדיו. 18 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי. 

שאול  של  וחתימתו  בכתב-ידו  קצר  מכתב  עם  גלויה   .2
טשרניחובסקי, ממוענת אל הסופר והעורך אריה ליב סמיאטיצקי 

בהוצאת "אמנות" בתל-אביב. לונדון, 1930. 
14X9 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. מעט כתמים וקמטים. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $350
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was nicknamed in Russian "Ivan and Maria". In his 
translation, Tchernichovsky called the protagonists 
of the fable by the Hebrew names Amnon and 
Tamar, thereby also granting the flower its Hebrew 
name.
[1] leaf, written on both sides. 18 cm. Good condition. 
Horizontal fold line.
2. Postcard with a short letter handwritten and 
signed by Shaul Tchernichovsky, addressed to the 
writer and editor Aryeh Leib Semiatitsky at the 
"Omanut" publishing house in Tel Aviv. London, 
1930.
9X14 cm. Good condition. Filing holes. Some stains and 
creases.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $350

119. Shaul Tchernichovsky - Handwritten 
Letter Discussing His Poem "Amnon and 
Tamar" / Letter on a Postcard

1. Letter handwritten and signed by Shaul 
Tchernichovsky, discussing his poem "Amnon and 
Tamar" [Hebrew]. Heidelberg (Germany), [ca. 1899-
1903]. Hebrew and some Russian.
The letter is addressed to "my dear Yosef" 
[apparently, the historian and literary scholar Joseph 
Klausner; editor of the newspaper "HaShiloach" 
in the years 1903-1927]. Tchernichovsky writes 
about his poem "Amnon and Tamar", particularly 
on the choice of the poem's title, and responds to 
comments he received regarding its contents. 
"I would send you the poem again, but with a 
change of title, since I feel it is better suited to the 
spirit of our people. 'Amnon and Tamar' are our 
'Romeo and Julia'… there is no name for the flower, 
a name common among the people… most Jews 
don't have any names for flowers, the Russians… 
call flowers by Russian names, and 'Amnon and 
Tamar' has a nice ring to it as a substitute for John 
and Mary or the well-known Ivan da Marya…"
Shaul Tchernichovsky (1875-1943) - physician, poet 
and translator; one of the greatest Hebrew poets. 
During the years 1899-1906 he studied medicine 
at the University of Heidelberg, completing his 
studies at Lausanne, Switzerland. Later he worked 
as a physician in the Ukraine. In 1910 he moved to 
St. Petersburg, where he opened a clinic, and in 
1919 he moved to Odessa. In 1931 he immigrated 
to Palestine, where he settled permanently.
Tchernichovsky's poem "Amnon and Tamar", 
written during his stay at Heidelberg, is a 
translation of a Russian fable titled "Ivan and 
Maria". The fable tells of a brother and sister who 
had been separated at birth, and as adults fell in 
love and married, unaware that they were siblings. 
After realizing the truth, the two were saved from 
their misery by becoming one flower. Following 

the fable, the flower called Viola tricolor (pansy) 

120. יוסף חיים ברנר - מכתב בכתב-יד, 1918

יוסף חיים ברנר, מכתב בכתב-ידו וחתימתו, לכבוד "הועד המפקח על 
הגמנסיה העברית ביפו". יפו, ט' כסלו, תרע"ט )1918(. 

במכתב, אשר נכתב בשעה שעבד כמורה בגימנסיה העברית "הרצליה", 
מבקש ברנר מחברי הועד המפקח של הגימנסיה להשיב לו את כתב היד 
של תרגומו לספר "החטא ועונשו". את כתב היד הפקיד בידי הגימנסיה 
כערובה להחזר ההלוואה שקיבל לתשלום "כופר הצבא" )תשלום אשר 

העניק פטור מגיוס בתקופת מלחמת העולם הראשונה(. 
"עכשיו, ששעת-המשבר קרובה לעבור, ואני, בתור מורה ובתור מתרגם, 
הנני חושב, שאין שום טעם להחזקת  'ועד החנוך'...  נמצא ברשותו של 
משכון משלי כערובה לבטחון הסכום הנ"ל... אם כי הועד המפקח ימצא 
לנמנע להחזיר לי את הכת"י על נאמנותי, הייתי מבקשו למסור, למשמר, 

את הכת"י למשרד הארץ-ישראלי...". 
]1[ דף, 22X15.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים, קרעים קלים בשוליים, כתמים 

ונקבי תיוק. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $450
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120. Yosef Haim Brenner - Handwritten Letter, 
1918

Yosef Haim Brenner, handwritten and signed letter, 
addressed to the "Committee Supervising the Hebrew 
Gymnasium in Jaffa". Jaffa, 9 Kislev, 5679 (1918). 
Hebrew.
In the letter, written while Brenner was employed as 
a teacher at the "Herzliya" Hebrew Gymnasium, he 
asks the committee members to return to him the 
manuscript of his translation of the book "Crime and 
Punishment". He had handed the manuscript to the 
gymnasium as collateral for the loan he had received 
to pay the "Army Tax" (a payment granting an 
exemption from army service during the First World 
War period).
"Now, when the hour of crisis is nearly over, and I, as 
a teacher and as a translator, am in the service of the 
'Education Committee'… I believe there is no need to 
hold an item of mine as collateral to ensure the said 
sum… if the supervising committee finds it impossible 
to return the manuscript to my keeping, I ask that it 
be transferred for safekeeping to the Palestine Branch 
[of the Zionist Organization]…".
[1] leaf, 15.5X22 cm. Good condition. Creases, small tears 
to margins, stains and filing holes.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $450

121. ש"י עגנון - מכתב בכתב-יד אל משה מרקס

ש"י עגנון, מכתב בכתב-יד, ממוען אל גיסו, משה מרקס. חתום: 
ש"י טשאטשקיס. ]1921 בקירוב[. 

ועל  לו  לגיסו על ספרים שבכוונתו לשלוח  במכתב מודיע עגנון 
כמה  לו  שישלח  ממרקס  מבקש  וכן  לקנות,  שבכוונתו  ספרים 
מספריו, אשר שמורים אצלו, לדירתו החדשה "שבהומבורג אצל 
]עגנון עבר לבאד הומבורג שבגרמניה בשנת 1921,  פרנקפורט" 
לאחר הולדת בתו הבכורה[. בסוף המכתב מוסר עגנון דרישות 
שלום לשניים מידידיו - הד"ר אלישברג ]אהרן אליאשברג, מנהל 
הוצאת הספרים "יודישער פרלאג"[, ו"החכם המפואר, יפה פרי 
הנראה,  ]כפי  אלכסנדר"  רב  כבוד  ספרים...  ליודעי  ראש  תואר, 
של  אחיו  מרקס,  אלכסנדר  והספרן  הביבליוגרף  ההיסטוריון, 
משה[. לבסוף מבקש להודיעו "אם מר גרשום שלום בברלין ואיה 

מקום כבודו". 
משה מרקס )1885-1973( היה ביבליוגרף וספרן יהודי, ממייסדי 
אגודת Soncino Gesellschaft. אחותו, אסתר, היתה רעייתו של 

עגנון.
]1[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי וקמטים. קרעים בשולי 
קו הקפל ומספר קרעים קלים נוספים. קרע בראש המכתב )עם 

פגיעה בטקסט(. כתמים. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400

121. S.Y. Agnon - Handwritten Letter to Moshe Marx

librarian Alexander Marx, Moshe's brother].
At the end of the letter he asks "whether Mr. Gershom 
Scholem is in Berlin and if so, where".
Moshe Marx (1885-1973) was a bibliographer and 
Jewish librarian, one of the founders of the Soncino 
Gesellschaft association. His sister Esther was Agnon's 
wife.
[1] leaf, 21 cm. Good condition. Horizontal fold line and 
creases. Tears to margins of fold line and some additional 
small tears. Tear to top of letter (with damage to text). 
Stains.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

S.Y. Agnon, handwritten letter, addressed to his 
brother-in-law Moshe Marx. Signed: S.Y. Czaczkes. 
[Ca. 1921]. Hebrew.
In the letter Agnon notifies his brother-in-law of the 
books he intends to send to him and of the books he 
intends to buy, and asks Marx to send him some of 
his books, kept by Marx, to his new apartment "in 
Homburg near Frankfurt" [Agnon had moved to Bad 
Homburg, Germany, in 1921, after the birth of his 
eldest daughter]. At the end of the letter Agnon sends 
greetings to two of his friends - Dr. Eliashberg [Aaron 
Eliashberg, head of the Yiddisher Verlag publishing 
house], and "the great scholar, handsome of visage, 
master of book men… His Honor, Rabbi Alexander" 
[apparently meaning the historian, bibliographer and 
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122. "ספר הישר" - הקדשה בכתב-יד מאת ש"י עגנון

הגהות  עם  התורה,  כסדר  הימים  דברי  ספר  הוא  הישר,  ספר 
פיס;  מעיר  הקטן  שמואל  בן  יוסף  ר’  הראשון  המו"ל  והערות 
נדפס ומוגה על פי דפוסים ישנים עם ציורים פתוחי עץ. הוצאת 
שער   .)1923( תרפ"ג  ברלין,   ,)Benjamin Harz( הרץ  בנימין 
 Leo( מיכלסון  ליאו  מאת  עץ(  )חיתוכי  איורים  בגרמנית.  נוסף 

.)Michelson
עגנון משנת תרצ"ז  בעמוד הפורזץ הקדשה בכתב-ידו של ש"י 
)?(: "לבחור ישר / שמואל שמו / ספר הישר / לקרות בו / ליום 

שהתחיל / תפילין להניח / שיגדל בתורה / עד ביאת המשיח". 
XIי, ]1[, שו, ]2[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. כריכה נאה 

עם עיטורים מוזהבים )פגמים קלים בשולי הכריכה ובשדרה(. 

פתיחה: $300

122. "Sepher Hajaschar" - Handwritten 
Dedication by S.Y. Agnon

Sepher Hajaschar, Das Heldenbuch Berlin: Benjamin 
Harz, 1923. Hebrew, with an additional title page in 
German. Illustrations (woodcuts) by Leo Michelson.
On the front endpaper is a Hebrew dedication in the 
hand of S.Y. Agnon from 1937 (?): "Lebachur yashar 
/ Shmuel shmo / Sefer haYashar / likrot bo / leyom 
she'hitchil / tfillin lehaniach / she'yigdal be'torah / ad 
bo ha'mashiach" ["For an honest boy / called Shmuel 
/ Sefer haYashar / to read in / from the day he began / 
wearing tefillin / may he grow in Torah learning / until 
the coming of the Messiah"].
XI, [1], 306, [2] pp, 19.5 cm. Good condition. Foxing. Fine 
binding with gilt decorations (slight damage to margins of 
binding and to spine).

Opening price: $300

123. והיה העקוב למישור - ש"י עגנון - הוצאת י"ח ברנר 
- יפו, 1912

והיה העקוב למישור, ִחְברו והעלו על הכתב ש"י עגנון, בהוצאת 
י. ח. ברנר. דפוס א. אתין, יפו, תרע"ב ]1912[.

ספרו הראשון של ש"י עגנון, שראה אור בארץ ישראל. הסיפור 
ופורסם  ימים  ארבעה  במשך   1911 שנת  בסוף  צדק  בנוה  נכתב 
לממן  ב"הפועל הצעיר". על-מנת  לראשונה, בתשעה המשכים, 

את הדפסת הספר, ִמְׁשֵּכן ברנר את חגורתו. 
]2[ דף, 64-3, ]1[ עמ', 17 ס"מ. ללא המעטפת. מצב טוב. כתמים, 
בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים )כתמים כהים בדף השער(. 
דף  )ריק(.  האחרון  בדף  דבק  נייר  דפים.  מספר  בשולי  קרעים 

השער מנותק חלקית. נקבי תילוע זעירים. כריכה חדשה. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $600

123. VeHaya HeAkov LeMishor - S.Y. Agnon - 
Published by J.H. Brenner - Jaffa, 1912

VeHaya HeAkov LeMishor [And the Crooked shall 
be Made Straight], by S.Y. Agnon, published by J.H. 
Brenner. A. Ittin printing press, Jaffa, 5672 [1912].
Agnon's first book, published in Palestine. The story 
was written in Neve Tzedek in late 1911 in the course 
of four days and first published, in installments, in the 
"HaPoel HaTza'ir" newspaper. In order to fund the 
book's printing, Brenner pawned his belt.
[2] leaves, 3-64, [1] pp, 17 cm. Missing wrappers. Good 
condition. Stains, mostly to first and last leaves (dark stains 
to title page). Tears to margins of some leaves. Adhesive 
tape to last leaf (blank). The title page is partly detached. 
Minor worming. New binding.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $600
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124. "בעיר" - שיר בכתב ידה של רחל המשוררת

"בעיר )אך אבני המרצפת(", שיר בכתב ידה של רחל )בלובשטיין(. 
ירחון  הצעיר",  "הפועל  שבועון  של  מכתבים  נייר  גבי  על  נכתב 
"אחדות העבודה", תל-אביב ]סוף שנות ה-20 או ראשית שנות 

ה-30[.
לאור  שיצא  "נבו",  רחל,  של  השלישי  שיריה  בקובץ  כלול  השיר 

ב-1932, כשנה לאחר מותה. 
דף 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: $750

124. "Ba'Ir" - Poem in the Handwriting of Rachel 
the Poetess

"Ba'Ir (Ach Avnei HaMartzefet)" [In the City (Only the 
Cobblestones)], a poem in the handwriting of Rachel 
(Bluwstein). Written on stationery of the "Ha'Poel 
Ha'Tzair" weekly, a periodical of the "Achdut 
Ha'Avodah" movement, Tel Aviv [late 1920s or early 
1930s]. Hebrew.
The poem is included in Rachel's third book of poems, 
"Nevo", published in 1932, about a year after her 
death. 
Leaf 22.5 cm. Good condition. Stains, creases and folding 
marks.
Opening price: $750

125. דוד בן-גוריון - מכתב בכתב-יד - מוסקבה, 1923

דוד בן-גוריון, מכתב בכתב-יד, לכבוד "הועד הפועל". מוסקבה, 
ח' תשרי, תרפ"ד )18.9.1923(. חתום: "ב. ג.". 

המכתב נכתב במהלך שהותו של בן-גוריון במוסקבה, לשם נסע 
אשר  העולמית  החקלאית  בתערוכה  היהודי  היישוב  נציג  בתור 

נערכה בעיר. 
העתונים  על  הפועל"  "הועד  לחברי  בן-גוריון  מודה  במכתבו 
על  תהיו  "ברוכים  ישראל:  מארץ  אליו  שלחו  אשר  העבריים 
חבילת   - מכם  עתה  זה  קבלתי  אשר  היקרה  היקרה  המנחה 
של  זה  טעם  טעם  כבר  שהוא  מי  אם  יודע  איני  שלנו.  עתונים 
קריאת עתונותנו בתנאים אלה - ידעתי שודאי גם אתם צמאים 

עת  עד  נבואתי  את  לכבוש  עלי  לצערי   - פה  מהנעשה  לדעת 
מצוא...". לאחר חתימתו הוסיף בן-גוריון מספר שורות נוספות 
להגיד  גם  יפה, אפשר  "סדור התערוכה עלה  בנושא התערוכה: 
יפה מאוד... לחנם חששתי על אי הצלחה", ובשולי המכתב כתב: 

"לא נפקד מקום דגלנו הלאומי )הציוני( בתערוכה". 
]1[ דף, 22 ס"מ. סימני קיפול וקמטים. כתמי חלודה. נקבי תיוק 

)עם פגיעה קלה בטקסט(. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $300
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125. David Ben-Gurion - Handwritten Letter - 
Moscow, 1923

David Ben-Gurion, handwritten letter, addressed 
to "The Executive Committee". Moscow, 18.9.1923. 
Signed "B. G". Hebrew.
The letter was written during Ben-Gurion's stay 
in Moscow as a representative of the Yishuv at the 
international agricultural fair held in the city. 
Ben-Gurion writes regarding the Hebrew newspapers 
sent to him from Palestine: "Bless you for the 
invaluable gift I have just received from you - a package 
of our newspapers. I don't know if any of you have 
yet had the experience of reading our newspapers 
under these conditions. I know that surely, you also 
yearn for knowledge of events here. I am sorry to say 
I must restrain my prophecy until the time is ripe…" 
Beneath his signature Ben-Gurion added a few more 
lines regarding the fair: "The exhibition arrangement 
has turned out fine, I can even say very fine… my 
fears of failure were unfounded". On the margin of 
the letter he wrote: "Our national (Zionist) flag has 
found a place in the exhibition".
[1] leaf, 22 cm. Folding marks and creases. Foxing. Filing 
holes (with slight damage to text).
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $300

126. דוד בן-גוריון - שלושה מסמכים חתומים בכתב-יד

ארץ  בן-גוריון.  דוד  ידו של  שלושה מסמכים חתומים בחתימת 
ישראל, ]1924[ ו-1956.

1. מכתב תקיף מיום 22 באפריל 1956, מודפס על נייר מכתבים 
חבר  סנה,  משה  לידי  וממוען  הממשלה  ראש  לשכת  של  רשמי 

מפלגת מק"י. 
דיקטאטורה  נקרא  שהיה  מה  שלך?...  האופוזיציה  שורש  "מה 
טוב.  מצב  ס"מ.   20 דף,   ]1[ וההיפך...".  דמוקרטיה  קורא  אתה 

סימני קיפול, כתמים קלים ונקבי תיוק.
2-3. שני מסמכים חתומים בידי בן-גוריון בראשי תיבות, "ד.ב.ג.", 
אישור   :]1924[ הכללית",  ה"הסתדרות  כמזכ"ל  כהונתו  מימי 
של  שהותו  על  המעידה  תעודה  החולים;  קופת  תקציב  קבלת 
מאיר ולט בארץ ישראל עד פרוץ מלחמת העולם ה-1. חתומה גם 
בידי יוסף אהרונוביץ. ]2[ דף, 23X15.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. 
שכפול של הדפסה במכונת כתיבה. סימני קיפול, כתמים, נקבי 

תיוק וקרעים בשוליים.
מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $500

126. David Ben-Gurion - Three Documents Signed by Hand

"Histadrut HaKlalit", [1924]: confirmation of receiving 
Kupat Holim budget; a certificate confirming the 
stay of Meir Walt in Palestine until the outbreak of 
World War I. Signed also by Joseph Aharonovich. [2] 
leaves, approx. 23X15.5 cm. Fair condition. Duplication of 
typewritten documents. Folding marks, stains, filing holes 
and tears at margins.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

Three documents hand-signed by David Ben-Gurion. 
Israel, [1924] and 1956. Hebrew.
1. A letter dated April 22, 1956, typed on official 
stationery of Prime Minister's Office and addressed 
to Moshe Sneh, member of Maki party. "What are 
the roots of your opposition?... what once was 
dictatorship you call democracy and vice versa…". [1] 
leaf, 20 cm. Good condition. Folding marks, some stains 
and filing holes.
2-3. Two documents signed by Ben-Gurion in 
initials, "D.B.G.", when he served as secretary of the 
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חתומים  מודפסים,  מכתבים  שני   - בן-גוריון  דוד   .127
בכתב-יד - אפריל 1956

וחתומים  רשמי  מכתבים  נייר  על  מודפסים  מכתבים,  שני 
בחתימת ידו של דוד בן-גוריון. ירושלים, 1956.

אז  ששימש  ששון,  משה  לידי  ממוען  באפריל,  מה-1  מכתב   .1
כסגן הקונסול הדיפלומטי באתונה.

הם  ואתונה  ירושלים  ליוון...  ישראל  מדינת  בין  המשותף  "רב 
שהנחילו לעולם מורשת בת אלמוות שהעשירה את המין האנושי 
 ]1[ העולמית...".  התרבות  על  בל-ימחה  חותם  והטביעו  בכללו, 

דף, 20 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, נקבי תיוק ומעט כתמים.
2. מכתב מה-28 באפריל, ממוען לידי דוד הכהן, אשר כיהן בתור 

הציר הראשון בבורמה כשנה לפני כן.
"המדינה דרושה עכשיו לשניים: להיכון למלחמה במלוא הקצב... 
נקי  רווח  זהו  שלום  של  שנה  כל  השלום...  במאמצי  ולהמשיך 
עבורינו... כיצד ייגמר חימוש צבאינו? רק הימים הבאים יגידו". ]1[ 
דף, 20 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, נקבי תיוק ומעט כתמים. קרע 
בסמוך לנקב התיוק העליון, עם פגיעה קלה בשם ובכתובת הנמען.

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $450

127. David Ben-Gurion - Two Typewritten Letters, 
Signed by Hand - April 1956

Two letters, typewritten on official stationery and 
signed in the hand of David Ben-Gurion. Jerusalem, 
1956. Hebrew.
1. Letter from April 1, addressed to Moshe Sasson, 
then vice-consul at the Israeli legation in Athens.
"There is much in common between the State of Israel 
and Greece… Jerusalem and Athens bestowed on 
the world an immortal legacy that has enriched the 
human race in its entirety, leaving an indelible imprint 
on world culture…" [1] leaf, 20 cm. Good condition. 
Folding marks, filing holes and some stains.
2. Letter from April 28, addressed to David Hacohen, 
who served as Israel's first envoy to Burma the 
previous year.
"The State now needs two things: to prepare for 
war at full speed… and to continue in the efforts for 
peace… each year of peace is a clean profit for us… 
how will our army's armament end up? Only time will 
tell". [1] leaf, 20 cm. Good condition. Folding marks, filing 
holes and some stains. Tear near upper filing hole, with 
slight damage to the addressee's name and address.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $450

128. לקט פריטים - פרופ' הרי הלר - חתימות חיים ויצמן, דוד בן-גוריון ויעקב דורי

לקט פריטים מעזבונו של פרופ' הרי הלר )1899-1967(, מחלוצי 
הרפואה בארץ ישראל וממייסדי בית החולים בילינסון. 

1. פתק )אישור מעבר( בכתב-ידו של דוד בן-גוריון, עם חתימתו: 
"למשמרות הצבא ברמלה, לוד ועוד. בבקשה לתת מעבר חפשי 

לד"ר הלר...", ]1948[. 
ויצמן  חיים  הלר, עם חתימותיהם של  ד"ר  ביקור של  כרטיס   .2

ושל הרמטכ"ל יעקב דורי.
3. "צו תנועה" על שם הרי הלר, לפגישה עם הרמטכ"ל במחנה 

המטכ"ל, אוקטובר 1948.

וכרטיס  דורי,  יעקב  הרמטכ"ל  של  בכתב-ידו  קצר  מכתב   .4-5
ברכה עם חתימתו. 

6-7. כרטיס הזמנה למסדר החגיגי של צה"ל ב"יום הצבא", יולי 
1949; תכנית המסדר והמצעד המרכזי של צה"ל ב"יום הצבא".

8. כרטיס הזמנה לחגיגת יום העצמאות בגן ביתם של חיים ויצמן 
ורעייתו ברחובות, 1951. 

גודל ומצב משתנים. מצב בינוני עד טוב. קרעים גסים במכתב של 
יעקב דורי. הדבקות בנייר דבק. 

פתיחה: $500

127

128a



96  |  ספטמבר 2016  

128. Collection of Items - Prof. Harry Heller 
- Signatures of Chaim Weizmann, David Ben-
Gurion and Yaakov Dori

Collection of items from the estate of Prof. Harry 
Heller (1899-1967), a pioneer of medicine in Israel and 
one of the founders of Beilinson Hospital.
1. Note (passage permit) in the handwriting of David 
Ben-Gurion and with his signature: "To the army 
guard units in Ramle, Lod and others. Please grant 
free passage to Dr. Heller…" (Hebrew), [1948].
2. Visiting card of Dr. Heller, with the signatures of 
Chaim Weizmann and the Chief of the General Staff 
Yaakov Dori.
3. "Movement order" in the name of Harry Heller, for 
a meeting with the Chief of the General Staff in the 
General Staff camp, October 1948.
4-5. Short letter in the handwriting of the Chief of the 
General Staff Yaakov Dori, and a greeting card with 
his signature.
6-7. Invitation to the IDF "Army Day" celebratory 
formation, July 1949; program of the IDF "Army Day" 
formation and central parade. 
8. Invitation to celebrate the Day of Independence 
in the garden of Chaim Weizmann and his wife in 
Rechovot, 1951.
Size and condition vary. Fair to good condition. Coarse 
tears to letter of Yaakov Dori. Reinforcements with 
adhesive tape.

Opening price: $500

129. משה שרת - טיוטות מכתבים לדוד בן-גוריון

בן- לדוד  שרת,  משה  מאת  בכתב-יד,  מכתבים  טיוטות  לקט 
גוריון. שנות ה-50-60. 

מכתבים בנושאים פוליטיים, בהם ניכרת היריבות בין השניים. 
1. טיוטת מכתב בנושא פרשת לבון )פרשת "עסק הביש"(. 7 עמ' 
+ שלושה עמודים נוספים, שהם כפי הנראה טיוטה נוספת לאותו 

המכתב. העמ' האחרון חתום "משה שרת". 
2. טיוטת מכתב העוסק, בין היתר, בפרישתו של בן-גוריון. לא 

חתומה ולא מתוארכת. 
3. טיוטת מכתב ממרץ 1954, בנושא סירובו של בן-גוריון לקחת 
אינה  עמ'.   6 המפלגה".  של  הקרובה  המועצה  ב"הכנת  חלק 

חתומה. 
4. טיוטת מכתב מיוני 1956, בעניין גולדה מאיר. "אם כוונתך לגבי 
גולדה היא כי מעתה אראה בה 'שרת חוץ מיועדת' ואמלך בדעתה 
בכל ענין שאני קובע עכשיו והעשוי לחייב אותה לכשתגיע לכהן 
 ]1[ לכך".  איני מוכן  כי  אזי עלי להבהיר באופן מוחלט  במקומי, 

עמ'. חתום: "מ. ש.".

5. טיוטת מכתב מאוקטובר 1960, המתייחס לנאומו של בן-גוריון 
בגבעת חיים. 

ליום  ברכה  ומחזיר  הולדתי  ליום  הברכה  על  לך  מודה  "אני 
הולדתך. אינני יכול לקבל את התנצלותך הסתמית... ואינני מוכן 
בך  חזרת  לא  עוד  כל  אלי  שלך  אישית  פניה  שום  בכלל  לקבל 
עלי  שטפלת  והמזעזעת  הנוראה  העלילה  מן  ובמפורש  בפומבי 

בגבעת חיים...". ]1[ עמ'. חתום: "מ. ש."
6. טיוטת מכתב ממרץ 1961. נכתב בתגובה למכתב של בן-גוריון 
לשרת, וכולל התייחסויות לחילוקי הדעת הפוליטיים בין השניים 
ולניתוק היחסים ביניהם. בתחילת המכתב כותב שרת: "לכאורה 
הייתי חייב לברך על רצונך הטוב לשים קץ לניתוק קשרים אישיים 
בינינו, הנמשך זה למעלה מארבע שנים, אבל מה אני אעשה ואין 

הדבר כה פשוט...". ]1[ עמ'. חתום: "מ. ש".
סה"כ 6 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $500

128b
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129. Moshe Sharett - Drafts of Letters to David 
Ben-Gurion

Collection of handwritten letter drafts by Moshe 
Sharett, addressed to David Ben-Gurion. 1950s-1960s. 
Hebrew.
Letters on political issues, in which the rivalry between 
Sharett and Ben-Gurion is clearly felt.
1. Letter draft on the Lavon Affair ("The Bad 
Business"). 7 pp + 3 additional pages, apparently an 
additional draft of the same letter. The last page is 
signed "Moshe Sharett" (Hebrew).
2. Letter draft addressing, among other things, Ben-
Gurion's retirement. Unsigned and undated.
3. Letter draft from March 1954 on Ben-Gurion's 
refusal to take part in "preparing the party's next 
council meeting". 6 pp. Unsigned.
4. Letter draft from June 1956, on the subject of Golda 
Meir. "If your intention regarding Golda is that from 
now on I shall consider her the 'Designated Foreign 
Minister' and ask her opinion on every matter I deal 
with now and that may oblige her when she comes 
to replace me, then I must clarify in absolute terms 
that I refuse to do so". [1] p. Signed: "M.S.". 
5. Letter draft from October 1960 referring to Ben-
Gurion's speech at Giv'at Chaim.
"I thank you for the birthday greetings you sent 
me, and send you greetings for your birthday in 
return. I cannot accept your empty apology… and I 
will not accept any personal message from you until 
you retract, publicly and explicitly, the horrible and 
shocking accusation you brought against me at Giv'at 
Chaim…" [1] p. Signed: "M.S.". 
6. Letter draft from March 1961. Written in response 
to Ben-Gurion's letter to Sharett, and including 
references to the political disputes between the two 
and the break in their relations. At the beginning of 
the letter Sharett writes: "Ostensibly I should have 
commended your good will to resume our relations 
after a break of over four years, but what can I do - it 
is not so simple…" [1] p. Signed: "M.S.".
Total of 6 items. Size and condition vary.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

חתום  עלון   - הצופים  בהר  נאום   - רבין  יצחק   .130
בחתימת ידו, 1967

"בכוח רוחו של צה"ל, דברי רב אלוף יצחק רבין על הר הצופים". 
הוצאת "מרכז משרד ההסברה במשרד ראש הממשלה", ירושלים, 

]1967[. עברית ואנגלית.
הצופים במעמד קבלת  הר  באוניברסיטת  יצחק רבין  נאומו של 
ד"ר כבוד לפילוסופיה, שבועות ספורים לאחר גמר מלחמת ששת 

הימים, עם השבת האוניברסיטה למשכנה המקורי.
)"י.  רבין  יצחק  של  ידו  חתימת  מופיעה  הקדמית  העטיפה  על 

רבין"(. 
]8[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים.

פתיחה: $400

130. Yitzhak Rabin - Speech on Mount Scopus - 
Pamphlet Signed in his Hand, 1967

The Spirit of Israel's Defence Forces, Address by Major-
General Yitzhak Rabin on Mount Scopus, Jerusalem. 
Published by the "Information Office Center at the 
Prime Minister's Office", Jerusalem, [1967]. Hebrew 
and English.
Yitzhak Rabin's speech at the university on Mount 
Scopus upon receiving an Honorary Doctorate in 
philosophy, a few weeks after the end of the Six-Day 
War and the return of the university to its original 
location.
On the front cover is the signature of Yitzhak Rabin 
("Y. Rabin", Hebrew).
[8] pp, 21 cm. Good condition. Slight creases.

Opening price: $400
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131. אוסף מכתבי תנחומים שנשלחו אל משה דיין לאחר 
פטירת אמו

דיין  משה  אל  שנשלחו  ניחומים,  ואגרות  מברקים  מכתבים,   73
לאחר פטירת אמו, דבורה דיין, בסוף חודש יולי 1956. 

ביניהם: מברקים ממרדכי מקלף, יעקב דורי, יוסף תקוע, מנחם 
בגין, מכתבים משרים ורבנים, ראשי ערים, עורכי עתונים, ועוד. 

 )1890-1956 זטולובסקי,  )לבית  דיין  דיין, דבורה  משה  של  אמו 
א'  דגניה  קיבוץ  חברת  השנייה,  העלייה  אשת  חלוצה  היתה 
מערכת  וחברת  פובליציסטית  סופרת,  נהלל,  מושב  וממייסדות 

כתב העת "דבר הפועלת".
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. נקבי-תיוק. 

פתיחה: $350

131. Collection of Letters of Condolence Sent to 
Moshe Dayan after the Passing of his Mother

73 letters, telegrams and messages of condolence, 
sent to Moshe Dayan after the passing of his mother, 
Dvora Dayan, in late July 1956.
Including: telegrams from Mordechai Maklef, Yaakov 
Dori, Yosef Tekoah, Menachem Begin, letters from 
ministers and rabbis, mayors, newspaper editors and 
more.
Moshe Dayan's mother, Dvora Dayan (née Zotolovsky, 
1890-1956) was a Second Aliyah pioneer, a member 
of Kibbutz Degania Aleph and one of the founders 
of Nahalal, a writer, publicist and member of the 
editorial board of the journal "Dvar HaPoelet".
Size and condition vary. Good overall condition. Filing 
holes.

Opening price: $350 

ורבי אפרים  בנושא "ספר הצורף"  מסמך בכתב-יד   .132
זלמן מרגליות - תעודה מגנזי יוסף פרל

"מעשה בר' אפרים זלמן מרגליות וספר הצורף". דף בכתב-יד, 
שמקורו בגנזי יוסף פרל. ]גליציה, המאה ה-19[. 

הצורף"  "ספר  של  שונים  בחלקים  עוסקת  שלפנינו  התעודה 
ממקורות  ברודי(  )אב"ד  מרגליות  זלמן  אפרים  רבי  אל  שהגיעו 
"ספר  של  כתב-יד  אליו  הגיע  כי  בה,  מסופר  היתר,  בין  שונים. 
הצורף" שהועתק מכתב-יד שהיה ברשות רבי ישראל בעל שם 
טוב, מייסד תנועת החסידות, שאמר עליו כי "על ידו יוכל לבנות 
בינוני. מספר  ס"מ. מצב   24 צדיו,  כתוב משני  דף   ]1[ עולמות". 

קרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט. קרעים בשוליים. כתמים. 
ראה: 

1. זאב רבינוביץ, "על 'ספר הצורף' לר' יהושע העשיל צורף", ציון, 
ו, תש"א, עמ' 80-84.

2. גרשם שלום, "הנביא השבתאי ר' העשיל צורף - ר' אדם בעל 
האחרון,  "השלב  )עורכים(,  ליבס  ואסתר  אסף  דוד  בתוך:  שם". 
מחקרי החסידות של גרשם שלום", ירושלים, תשס"ט, עמ' 41-63.

פתיחה: $300

132. Handwritten Document about "Sefer 
HaZoref" and Rabbi Ephraim Zalman Margolioth 
- Document from the Archives of Joseph Perl

"Ma'ase Berabi Ephraim Zalman Margolioth veSefer 
HaZoref". A handwritten leaf from the archives of 
Joseph Perl. [Galicia, 19th century]. Hebrew.
The document concerns different parts of "Sefer 
HaZoref" which reached Rabbi Ephraim Zalman 
Margolioth (Rabbi of Brody) from various sources. 
Among other things, it tells that he received a 
manuscript of "Sefer HaZoref" which was copied 
from a manuscript that belonged to Rabbi Israel Ba'al 
Shem Tov, the founder of Hasidic Judaism, who said 
about it that "Universes can be erected with it". [1] 
leaf written on both sides, 24 cm. Fair condition. Several 
open tears, with damage to text. Tears at margins. Stains.
See:
1. Zeev Rabinovitz. "Al 'Sefer HaZoref' by Rabbi 
Yehushua Heschel Zoref", Zion, VI, 1941, pp. 80-84.
2. Gershom Scholem, "HaNavie HaShabtai R' Heschel 
Zoref - R' Adam Baal Shem". In: David Assaf and Esther 
Libas (Editors), "Hashalav Ha'acharon, Mechkarey 
HaChasidut shel Gershom Shalom", Jerusalem, 2009, 
pp. 41-63.

Opening price: $300 

131132
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133. חמישה ספרים מאת אלזה לסקר-שילר - מהדורות 
ראשונות / ספר עם הקדשה בכתב-ידה

חמישה ספרים מאת אלזה לסקר-שילר. 1907-1943. גרמנית. 
Die Nächte Tino von Bagdads .1 ]לילותיו של טינו מבגדד[, 
ברלין-  ,Axel Juncker הוצאת  לסקר-שילר.  אלזה  מאת 

שטוטגרט-לייפציג, ]1907[. מהדורה ראשונה.
לסקר- אלזה  של  עטּה  פרי  קצרים,  פרוזה  קטעי  הכולל  קובץ 
שילר. מול דף השער איור מאת M. Fröhlich. 83, ]6[ עמ'. כתמי 

חלודה. כריכה בלויה ומעט רופפת. תו ספר. 
Meine Wunder, Gedichte .2. הוצאת Dreililien, קרלסרוהה 
ולייפציג, 1911. מהדורה ראשונה. ]2[ דף, 68 עמ', ]2[ דף. כתמי 
חסרה;  השדרה  )מרבית  פגומה  כריכה  הספר.  לאורך  חלודה 

במקור היתה הכריכה מחופה בד. הבד מנותק וקרוע(. תו ספר. 
 A. R. הוצאת  עבריות[,  ]בלדות   Hebräische Balladen  .3
דף.   ]8[ ראשונה.  מהדורה   .1913 ברלין-וילמרסדורף,   ,Meyer
בדף  גס  )קרע  קרעים  ומספר  כתמים  כולם.  מנותקים  הדפים 

האחרון(. 
מחזה   .Die Wupper, Schauspiel in fünf Aufzügen  .4
עם   .1919 ברלין,   ,Paul Cassirer הוצאת  מערכות.  בחמש 
מצב  עמ'.   120 מתביי"(.  "הנסיך  )חתומה  בכתב-ידה  הקדשה 
חלק  בשולי  קרעים  מנותקים.  ודפים  מנותקת  עטיפה  בינוני. 

מהדפים ובעטיפה. כתמים. 
]פסנתרי   Mein Blaues Klavier, Else Lasker Schüler  .5

הכחול[. הוצאת "תרשיש", ירושלים, 1943. מהדורה ראשונה. 
נדפס  בחייה.  אור  ראה  אשר  המשוררת,  של  האחרון  ספרה 
במהדורה בת 330 עותקים. העותק שלפנינו מספרו 166. האיור 
שעל הכריכה נעשה בידי המשוררת. 45, ]2[ עמ'. מצב טוב. מספר 
כתמים. כריכה פגומה ודהויה. השדרה משוקמת שיקום מקצועי 

)חלקה חסר(. 

פתיחה: $800

133. Five Books by Else Lasker-Schüler - First 
Editions / Book with Dedication in Her Hand

Five books by Else Lasker-Schüler. 1907-1943. German.
1. Die Nächte Tino von Bagdads [The Nights of 
Tino from Baghdad], by Else Lasker-Schüler. Berlin-
Stutgart-Leipzig: Axel Juncker, [1907]. First edition. 
Compilation containing short prose works by Else 
Lasker- Schüler. Facing the title page is an illustration 
by M. Fröhlich. 83, [6] pp. Foxing. Binding worn and a bit 
loose. Bookplate.
2. Meine Wunder, Gedichte. Karlsruhe and Leipzig: 
Dreililien, 1911. First edition. [2] leaves, 68 pp, [2] leaves. 
Foxing throughout the book. Damaged binding (most of 
the spine missing; originally the binding was cloth-covered. 
The cloth is detached and torn). Bookplate.
3. Hebräische Balladen [Hebrew Ballads], Berlin-
Wilmersdorf: A. R. Mayer, 1913. First edition. [8] leaves. 
All the leaves are detached. Stains and some tears (coarse 
tear to last leaf).
4. Die Wupper, Schauspiel in fünf Aufzügen. Play in 
five acts. Berlin: Paul Cassirer, 1919. With dedication 
in her hand (signed "The Prince of Thebes"). 120 pp. 
Fair condition. Cover detached and detached leaves. Tears 
to margins of some leaves and to cover. Stains.
5. Mein Blaues Klavier, Else Lasker Schüler [My Blue 
Piano]. Jerusalem: "Tarshish", 1943. First edition.
The poet's last book, published during her lifetime. 
Printed in an edition of 330 copies. The present copy 
is no. 166. The illustration on the cover was made by 
the poet. 45, [2] pp. Good condition. Some stains. Binding 
damaged and faded. Spine professionally restored (partly 
missing).

Opening price: $800 

133a
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מתקופת  בכתב-יד,  מכתב   - זולא  אמיל   .134
לונדון,   - דרייפוס  בלונדון במהלך פרשת  הסתתרותו 

1898

 Ernest ידידו  אל  כפי הנראה  זולא, מכתב בכתב-ידו,  אמיל 
שהותו  בעת  נכתב  המכתב   ."Z" חתום:   .Alfred Vizetelly
של זולא בלונדון, לשם נמלט כשנדון למאסר בעקבות פרסום 
 11 ]לונדון[,  דרייפוס.  אלפרד  להגנת  מאשים"  "אני  מאמרו 

בספטמבר 1898. צרפתית. 
המכתב עוסק בהסדרי המגורים של זולא בלונדון. "קיבלתי 
הצרפתי  המו"ל  הנראה  ]כפי   Charpentier-מ מכתב 
ללונדון  יגיע  זולא[ אשר  ידידו של   ,Georges Charpentier
בלונדון,  לפגישה  מועד  לך  יקבע  הוא  בערב.  חמישי  ביום 
לי אם קיבלת את המכתב.  ביום שישי... תודיע  בבית מלון, 
אני מרגיש שלא אראה אותך אלא ביום שישי וזה יהיה מאוחר 
מדי לסדר את הארכת חוזה השכירות. החלטתי באופן סופי 
להשאר כאן עוד 15 ימים. אמור מיד ל-Wareham לעשות 
את הדרוש לשכירת הבית עד ה-10 באוקטובר. ביום שישי 
אתן את הכסף לתשלום". לאחר חתימתו מוסיף: "בתך ויולט 
]כפי הנראה Violette Vizetelly[ מבקשת שתתקשר איתה 

באמצעות הדואר בהקדם...".
 ,)1840-1902( זולא  אמיל  הצרפתי  והפובליציסט  הסופר 
היה מתומכיו העיקריים של אלפרד דרייפוס כשזה הואשם 
ב-1895 בבגידה במולדת ובריגול לטובת גרמניה. בשנת 1897 
בעתון  פרסם   1898 ובינואר  בזכותו;  מאמרים  סדרת  פרסם 
"L'aurore" את המאמר "אני מאשים" )J'accuse( - מכתב 
גלוי אל נשיא צרפת, בו האשים את ראשי הצבא, את משרד 
המלחמה ואת בית הדין הצבאי בעיוות דין. פרסום המכתב 
עורר הדים רבים בצרפת. זולא נתבע לדין על הוצאת דיבה, 
נדון לשנת מאסר ונאלץ להימלט לאנגליה. זולא שהה בלונדון 
היו  מגורים  מקום  במציאת  לו  שסייעו  כשמי  כשנה,  במשך 
Ernest Alfred Vizetelly )1853-1922, עתונאי וסופר אשר 
 Frederick )solicitor( ועורך-דינו )תרגם מיצירותיו של זולא
Wareham. בלונדון חי חיי מסתור, תחת שמות בדויים )לכן 
גם לא חתם את שמו המלא על המכתב שלפנינו(, עד שנודע 

לו על עריכת משפט חוזר לדרייפוס. ביוני 1899 שב לפריז.
]1[ דף, מקופל לשניים )שני עמודים כתובים(, 18 ס"מ. מצב 

טוב. קו קפל אופקי. 

פתיחה: $1500

and his solicitor Frederick Wareham. In London he 
lived in hiding, under false identities (this is why he 
did not sign his full name to the present letter), until 
learning of Dreyfus's retrial. In June 1899 he returned 
to Paris.
[1] leaf, folded in half (two written pages), 18 cm. Good 
condition. Horizontal folding line.

Opening price: $1500 

134. Émile Zola - Handwritten Letter from his 
Period of Hiding in London during the Dreyfus 
Affair - London, 1898

Émile Zola, letter in his handwriting, apparently to his 
friend Ernest Alfred Vizetelly. Signed: "Z". The letter 
was written during Zola's stay in London, where he 
escaped after being sentenced to imprisonment 
following the publication of his essay "J'Accuse…!" in 
defense of Alfred Dreyfus. [London], September 11, 
1898. French.
The letter concerns Zola's living accommodations 
in London. "I've received a letter from Charpentier 
[apparently the French publisher Georges Charpentier, 
Zola's friend] who will arrive in London Thursday 
evening. He will set a meeting for you in London, at 
a hotel, on Friday… let me know if you've received 
the letter. I feel I won't see you before Friday and it 
will be too late then to arrange to renewal of the 
rent contract. I have definitely decided to stay here 
another 15 days. Tell Wareham immediately to do 
what is needed to rent the house until October 10. 
On Friday I will provide the payment funds". Beneath 
his signature he adds: "You daughter Violette 
[apparently Violette Vizetelly] asks that you call her 
through the post office as soon as possible…".
The French writer and publicist Émile Zola (1840-
1902) was a prominent supporter of Alfred Dreyfus 
when the latter was accused, in 1895, of treason and 
espionage for Germany. In 1897 he published a series 
of articles in support of Dreyfus; in January 1898 he 
published the essay "J'Accuse" in the newspaper 
"L'Aurore". This was an open letter to the president of 
France, in which he accused the heads of the military, 
the War Office and the military court of a travesty of 
justice. The letter's publication resonated throughout 
France. Zola was accused of libel, sentenced to a year's 
imprisonment and forced to flee to England. Zola 
stayed in London for about a year, assisted in finding 
living quarters by Ernest Alfred Vizetelly (1853-1922, 
a journalist and writer who translated Zola's works)  

134



חתימות, ספרות עברית, כתבי-יד וארכיונים, ספרי ביבליוגרפיה ומחקר     |  101

135. אלכסנדר דיומא האב - אוסף פריטים

- תצלומים, עתונים, הדפסים  דיומא האב  אוסף פריטים מעניין הקשור לאלכסנדר 
ומכתבים בכתב-ידו; רובם מהמחצית השניה של המאה ה-19. צרפתית. 

אלכסנדר דיומא האב )1802-1870(, סופר ומשורר צרפתי אשר נחשב לאחד מאבות 
אשר  יצירותיו,  ביותר.  הנקראים  הצרפתים  הסופרים  מן  ואחד  ההיסטורי  הרומן 
המוכרות בהן הן "שלושת המוסקטרים", ו"הרוזן ממונטה כריסטו", תורגמו לכ-100 

שפות, ורבות מהן עובדו לקולנוע. 
האוסף כולל:

 carte תריסר תצלומי-דיוקן של אלכסנדר דיומא האב )כולם למעט אחד - תצלומי ·
de visite(. ]שנות ה-50-60 של המאה ה-19[. ביניהם: תצלום עם הקדשה בכתב-
ידו של דיומא: "avec mille compliments A Dumas" ]צרפתית: עם אלפי ברכות, 
 Adah Isaacs האמריקאית  השחקנית  עם  דיומא  של  תצלומים  שלושה  דיומא[;  א. 
 ,Nadar( עמה ניהל רומן; תצלום מאת הצלם הצרפתי ָנָדאר )י)1835-1868 Menken
הצרפתים  הפורטרט  מצלמי  לאחד  נחשב  אשר  טּוְרָנשֹון,  פליקס  של  פסבדונים 

החשובים ביותר במאה ה-19(; ועוד.
· תצלום-דיוקן של אלכסנדר דיומא הבן.

 Joseph הצרפתי  למשורר   ,1847 משנת  דיומא,  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב   ·
 ,Autran "La Fille D'eschyle" מאת  על המחזה  כותב  דיומא  )צרפתית(.   Autran
ממונטה  "הרוזן   - ספריו  על-פי  מחזות  שני  בין  הבמה  על  להציג  הוא מבקש  אותו 
]2[ עמ' כתובים; ממוסגרים יחד   ."Le Chevalier de Maison-Rouge כריסטו" ו-" 

עם המעטפה המקורית בה נשלח המכתב. 
 Paul הצרפתי  והמשורר  למחזאי  דיומא  של  וחתימתו  בכתב-ידו  קצר  מכתב   ·
Meurice, בו הוא מזכיר את ספרו "המוהיקנים של פריז". ]1[ דף. בתחתית הדף מכתב 

נוסף בכתב-יד אחר. ממוסגר. 
· דיוקן אלכסנדר דיומא. שמן על קרטון, חתום )חתימה לא מפוענחת(. ]המאה ה-19[. 

22X29 ס"מ בקירוב. ממוסגר. 
· קריקטורה צבעונית של דיומא על שער כתב העת "Le Hanneton" )גליון מס' 19, 
מוסקטר.  מיטלטל  ממנו  אשר  בקולמוס,  אוחז  דיומא  נראה  בקריקטורה   .)1867 יוני 

נתון במסגרת. 
 "Le Bouffon" קריקטורה צבעונית של דיומא בדמות מתופף, על שער כתב העת ·

)גליון מס' 91, אוקטובר 1867(. נתון במסגרת. 
· גליונות עתונים, דפים מתוך עתונים והדפסים עם איורים הקשורים לדיומא. ביניהם: 
"L'universe Illustre" משנת 1872 עם איור הלווייתו  איורי-דיוקן של דיומא; גליון 
של דיומא; גליון "Le Petit Journal" משנת 1902; תחריט - דיוקן דיומא בצעירותו; 

הדפס המציג את המונומנט לדיומא בפריז )על-פי גוסטב דורה(; ועוד. 
נתונים  מהפריטים  חלק  טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל  פריטים.  כ-30  סה"כ 

במסגרות, לתצוגה. 

פתיחה: $12,000
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· Newspaper issues, newspaper leaves and prints with 
illustrations related to Dumas. Including: portrait 
illustrations of Dumas; issue of "L'universe Illustre" 
from 1872 with an illustration of Dumas's funeral; 
issue of "Le Petit Journal" from 1902; etching - 
portrait of Dumas as a young man; print showing 
Dumas's monument in Paris (after Gustave Doré); and 
more.
Total of about 30 items. Size and condition vary. Good 
overall condition. Some of the items are framed for display.

Opening price: $12,000

· Portrait of Alexandre Dumas. Oil on cardboard, 
signed (undeciphered signature). [19th century]. 
Approx. 29X22 cm. Framed.

· Color caricature of Dumas on the cover of the 
journal "Le Hanneton" (issue no. 19, June 1867). In 
the caricature Dumas is seen holding a pen, from 
which a musketeer is dangling. Framed.

· Color caricature of Dumas as a drummer, on the 
cover of the journal "Le Bouffon" (issue no. 91, 
October 1867). Framed.

135. Alexandre Dumas, Père - Collection of Items

Interesting collection of items related to Alexandre 
Dumas, père - photographs, newspapers, prints and 
letters in his hand; most are from the second half of 
the 19th century. French.
Alexandre Dumas, père (1802-1870), French writer and 
poet, considered one of the inventors of the historical 
novel and one of the most widely read French writers. 
His works, the most famous of which are "The Three 
Musketeers" and "The Count of Monte Cristo", were 
translated into some 100 languages, and many were 
adapted to film.
The collection includes:

· Twelve photographic portraits of Alexandre Dumas, 
père (all except one are carte de visite photographs). 
[1850s-1860s]. These include: photograph with 
dedication in Dumas's handwriting: "avec mille 
compliments A Dumas" [French: with a thousand 
compliments, A. Dumas]; three photographs of 
Dumas with the American actress Adah Isaacs Menken 
(1835-1868), with whom he had an affair; photograph 
by French photographer Nadar (pseudonym of 
Gaspard-Félix Tournachon, considered one of the 
most important French portrait photographers in the 
nineteenth century); and more.

· Photographic portrait of Alexandre Dumas, fils.

· Letter handwritten and signed by Dumas, from 
1847, to the French poet Joseph Autran (French). 
Dumas writes about the play "La Fille D'eschyle" by 
Autran, which he intends to stage between two plays 
adapted from his novels - "The Count of Monte Cristo" 
and "Le Chaviler de Maison-Rouge". [2] written pp; 
framed together with the original envelope in which 
the letter was posted. 

· Short letter handwritten and signed by Dumas to 
the French playwright and poet Paul Meurice, in 
which he mentions his book "The Mohicans of Paris".
[1] leaf. At the bottom of the leaf is another letter in 
a different hand. Framed.
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מתקופת  וטלגרמות  גלויות   / בלודז'  "המזרחי"   - פוקס  יעקב   - מסמכים  ארכיון   .136
השואה

כ-120 מסמכים ותצלומים מעזבונו של יעקב פוקס, איש "צעירי המזרחי" בפלונסק ובלודז'. פולין 
יידיש  עברית,  יותר(.  מאוחרים  או  יותר  מוקדמים  מסמכים  )מספר  ה-20-30  שנות  ישראל,  וארץ 

ופולנית. 
בין הפריטים: · 7 תצלומים של יעקב פוקס, עם תלמידי שיעורי אחר הצהרים ללימודי קדש "תחכמוני", 
ביניהם  ופולנית;  יידיש  בעברית,  משפחתיים  מכתבים   · תר"ף(.  תשרי  )לודז',  "צעירי-מזרחי"  ע"י 
וכן מספר מכתבים שנשלחו אל  וה-30(,  )שנות ה-20  יעקב פוקס בתל-אביב  מכתבים שנשלחו אל 
אביו, שמואל, בשנת 1905 בקירוב. · גלויה שנשלחה מגטו לודז' לברוקלין, עם חותמת של רומקובסקי, 
ראש היודנראט בגטו )פברואר 1941(; גלויה שנשלחה מגרמניה לציריך בשנת 1940; שלוש טלגרמות של 
הצלב האדום הפולני )1942( ושתי טלגרמות של הצלב האדום העולמי )1940-1941(; תשובה למכתב 
שנשלח אל הועד לעזרת פליטים יהודים בז'ניבה )1941(. · ניירות מכתבים, קבוץ הכשרה של "החלוץ 
המזרחי" בלודז'. · חוזים והתכתבות עסקית של יעקב פוקס עם קואופרטיב "השק", תל-אביב, 1938 
בקירוב. · כרטיסי-חבר ותעודות-חבר של יעקב פוקס, בארגונים הבאים: ההנהלה הראשית לתנועת 
"תורה ועבודה" בפולניה; ההנהלה הראשית להסתדרות "צעירי מזרחי" בפולניה; אגודת "חובבי שפת 
עבר", לודז'; הועידה השניה של "המזרחי" בפולין, 1919; יריד לייפציג )Leipziger Messe(, 1929; ועידת 
 Das Judische באי-כח האגודות המזרחיות בפולין, 1921; "קלוב" ע"י "המרכז הציוני" בלודז'; העתונים

Heim, "לָאדזער טאגעבלאט"; ועוד. 
סה"כ כ-120 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500 

136. Document Archive - Jacob Fuchs - "HaMizrachi" in Lodz / Postcards and 
Telegrams from the Holocaust Period

About 120 documents and photographs from the estate of Jacob Fuchs, a member 
of "Tze'irei HaMizrachi" in Plonsk and Lodz. Poland and Palestine, 1920s-1930s 
(some earlier or later documents). Hebrew, Yiddish and Polish.
Items include: · 7 photographs of Jacob Fuchs with pupils of the afternoon classes 
for religious studies at "Tachkemoni", of "Tze'irei HaMizrachi" (Lodz, Tishrei 5680 
[1919]). · Family correspondence in Hebrew, Yiddish and Polish; including letters 
sent to Jacob Fuchs in Tel Aviv (1920s and 1930s), and a number of letters sent 
to his father, Shmuel, in ca. 1905. · Postcard sent from Lodz Ghetto to Brooklyn 
with the stamp of Rumkowski, chairman of the Judenrat in the ghetto (February 
1941); Postcard sent from Germany to Zurich in 1940; three telegrams from the 
Polish Red Cross (1942) and two telegrams from the International Red Cross 
(1940-1941); response to letter sent to the Relief Committee for Jewish Refugees 
in Geneva (1941). · Stationery, training kibbutz of "HeChalutz HaMizrachi" in 
Lodz. · Contracts and business correspondence of Jacob Fuchs with the "HaSak" 
cooperative, Tel Aviv, ca. 1938. · Membership cards and certificates of Jacob Fuchs 
in the following organizations: the board of directors of the "Torah VeAvodah" 
movement in Poland; the board of directors of the "Tze'irei Mizrachi" organization 
in Poland; the "Hovevei Sfat Ever" (Lovers of Hebrew) Society, Lodz; the second 
conference of "HaMizrachi" in Poland, 1919; the Leipziger Messe (Leipzig Fair), 
1929; the conference of delegates of the Mizrachi societies in Poland, 1921; the 
"Klub" of the "Zionist Center" in Lodz; the newspapers Das Judische Heim, "Lodzer 
Tagblatt"; and more.
Total of about 120 items. Size and condition vary.

Opening price: $500
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137. "מנהיגי, שופטי ומלכי עם ישראל" - חיבור בלטינית 
- נירנברג, 1523

 Ducum, Judicu[m], Regum, Israhelitici populi cum ex
sacris tum p[ro]phanis literis hystorica methodus ]מנהיגי, 
 Bartholomeum Stenu מאת  ישראל...[,  עם  ומלכי  שופטי 

)Bartholomäus Stein(. ]נירנברג, 1523[. לטינית. 
 .Bartholomäus Stein חיבור מאת הגיאוגרף הגרמני

הדפים.  בשולי  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   15 דף,   ]50[
רישומים עתיקים בשולי מספר דפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

137. "Leaders, Judges, and Kings of Israel" - 
Essay in Latin - Nuremberg, 1523

Ducum, Judicu[m], Regum, Israhelitici populi 
cum ex sacris tum p[ro]phanis literis hystorica 
methodus [Leaders, Judges and Kings of Israel…], 
by Bartholomeum Stenu (Bartholomäus Stein). 
[Nuremberg, 1523]. Latin. 
Essay by the German geographer Bartholomäus Stein.
[50] leaves, 15 cm. Good condition. Stains. Tears to page 
margins. Ancient handwritten notes on margins of a 
number of leaves. New binding.

Opening price: $300

 - העברי  הדקדוק  ללימוד  ספר   - למודים"  "לשון   .138
אנטוורפן, 1564

לשון למודים / Grammatica Hebraea Absolutissima, מאת 
 Christophori( דפוס כריסטופר פלנטין .Isaac Johann Levita

Plantini(, אנטוורפן, 1564. לטינית ועברית. מהדורה רביעית.
 Isaac Johann Levita מחברו,  העברי.  הדקדוק  ללימוד  ספר 
ובהמשך  גרמניה(,   ,Wetzlar( בוצלר  כרב  שימש   ,)1515-1577(
את  המיר  בקלן  שהותו  )במהלך  בקלן  לעברית  לפרופסור  היה 

דתו והפך לקתולי(. 
]8[, 9-162, ]1[ עמ' )מספור הדפים גם באותיות עבריות(, 22.5 
ס"מ. מצב טוב. רישום עתיק באחד הדפים. כתמים )כתם רטיבות 
האחרון.  ובדף  )ריק(  הראשון  בדף  קרעים  הספר(.  כל  לאורך 
נקבים בשוליים הפנימיים של הדפים. ללא  רופפים.  קונטרסים 

כריכה. 

פתיחה: $400

138. "Leshon Limmudim" - Textbook of Hebrew 
Grammar - Antwerp, 1564

Leshon Limmudim [Hebrew] / Grammatica Hebraea 
Absolutissima, by Isaac Johann Levita. Antwerp: 
Christophori Plantini, 1564. Latin and Hebrew. Fourth 
edition.
Textbook of Hebrew grammar. Its composer, Isaac 
Johann Levita (1515-1577), served as the Rabbi of 
Wetzlar, Germany, and later as professor of Hebrew 
at Cologne (during his stay in Cologne he converted 
to Catholicism).
[8], 9-162, [1] pp (pages numbered in Hebrew letters as 
well), 22.5 cm. Good condition. Ancient inscription on one 
leaf. Stains (dampstain throughout the book). Tears to first 
leaf (blank) and last leaf. Loose signatures. Small holes on 
inner margins of the leaves. Unbound.

Opening price: $400
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139. ספר ללימוד הדקדוק הערבי / מאסף לספרות ערבית 
- שני ספרים לטינים, המאה ה-17

שני ספרים כרוכים יחד: 
 ,Grammatica Arabica, ab autore emendata & aucta .1
Ioannis Iansonii, אמשטרדם,  Thomae Erpenii. דפוס  מאת 

1636. לטינית וערבית. 
 Thomas ההולנדי  המזרחן  מאת  הערבי  הדקדוק  ללימוד  ספר 
 Locmanni Fabulae  - השני  לחלק  נפרד  שער   .van Erpe

]מעשיות לוקמן[. 
 Specimen Arabicum quo exhibentur aliquot scripta  .2
 .)Johann Fabricius(י  Johannis Fabrici מאת   ,Arabica...

רוסטוק )Rostock, גרמניה(, 1638. לטינית וערבית. 
מאסף חשוב לספרות ערבית, הכולל את המקאמות הראשונות 
)החיבור הראשון מאת אל-חרירי אשר ראה אור  של אל-חרירי 
על  מאמר  אל-מערי,  אל-עלאא  אבו  מאת  קטעים  באירופה(, 

ספרות ערבית, ועוד. 
בשולי  עתיקים  ורישומים  בעלים  חתימות   - הספרים  בשני 

הדפים. 
17.5 ס"מ. כריכה  ]1[ עמ',   ,235 ,]8[ ]1[ עמ';   ,60  ,]1[  ,171 ,]4[
קרעים.  ומספר  תילוע  נקבי  כתמים,  טוב.  מצב  עור.  שדרת  עם 
פגיעה  )עם  השוליים התחתונים של שער הספר השני קצוצים 
)הכריכה  בכריכה  ופגמים  קרעים  והשנה(.  המדפיס  בפרטי 

הקדמית מעט רופפת(.

פתיחה: $700

139. Textbook of Arabic Grammar / Compilation of Arabic Literature - Two Latin Books, 17th Century

by al-Hariri to be published in Europe), excerpts from 
Abul Ala Al-Ma'arri, an essay on Arabic literature, and 
more.
Both books contain owners' signatures and ancient 
handwritten notes on the leaf margins.
[4], 171, [1], 60, [1] pp; [8], 235, [1] pp, 17.5 cm. Binding 
with leather spine. Good condition. Stains, worming and 
some tears. Lower margins of the second book's title page 
are cut (with damage to printer and year details). Tears and 
damage to binding (front cover slightly loose).

Opening price: $700

Two books bound together:
1. Grammatica Arabica, ab autore emendata & aucta, 
by Thomae Erpenii. Amsterdam: Ioannis Iansonii, 
1636. Latin and Arabic.
Textbook of Arabic grammar, by Dutch Orientalist 
Thomas van Erpe. Separate title page for the second 
part - Locmanni Fabulae [Locman's Fables]. 
2. Specimen Arabicum quo exhibentur aliquot scripta 
Arabica…, by Johannis Fabrici (Johann Fabricius). 
Rostock, Germany, 1638. Latin and Arabic.
An important compilation of Arabic literature, 
including the first maqamat of al-Hariri (the first work 

140. ספר ללימוד קליגרפיה - רומא, המאה ה-16

 Libro di M. Giovambattista Palatino cittadino romano,
 nelqual s'insegna à scriuer ogni sorte lettera, antica &
 moderna, di qualun que natione, con le sue regole,
 & misure, & essempi, et con un breve et vtil discorso
 Giovanni Battista ספר ללימוד קליגרפיה, מאת .de le cifre

Palatino. רומא, ]מתוארך בקולופון: 1553[. איטלקית.
 Giovanni האיטלקי  הקליגרף  מאת  קליגרפיה  ללימוד  ספר 
Battista Palatino )1515-1575(. כולל לוחות עם איורי אותיות 
ודוגמאות של סוגי כתב שונים )בהם אלפבית לטיני, עברי, ערבי, 

יווני, קירילי, מצרי, ועוד(. בעמוד השער מופיע דיוקן המחבר. 
מחבר הספר היה אחד הקליגרפים הבולטים במחצית הראשונה 
של המאה ה-16. הספר שלפנינו ראה אור לראשונה בשנת 1540, 
זכה   ,Libro Nuovo D'imparare a Scrivere הכותר  תחת 

להצלחה רבה, ונדפס במהדורות נוספות ומורחבות. 
]63[ דף, 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים )כתמי חלודה וכתבי רטיבות(. 

כריכת קלף. 

פתיחה: $1000
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141. לוח שנה ופירוש על ספר תהלים - ליון, 1600

 Psalmi Davidis, Calendario Hebraeo, Syro, Graeco,
 Gilbert תהלים, לוח שנה עברי, סורי, יווני ולטיני[, מאת[ Latino
 ,)Lugduni( ליון   ,Horatium Cardon הוצאת   .Genebrard

1600. לטינית. 
אדומה(,  בדיו  בחלקו  )נדפס  ולטיני  יווני  סורי,  עברי,  שנה  לוח 
.)1535-1597( Gilbert Genebrard ופירוש על ספר תהלים מאת
עם  עותקים  קיימים  ס"מ.   17 דף,   ]38[ עמ',   1008 דף,   ]63[
כתמים  טוב-בינוני.  מצב  הראשון.  בחלק  שונה  דפים  מספר 
)כתמי רטיבות רבים(. רישומי בעלות בעט בעמוד השער ובעמוד 

שלפניו. כריכת קלף, בלויה ומוכתמת.

פתיחה: $500

140. Calligraphy Textbook - Rome, 16th Century

The book's author was one of the prominent 
calligraphers of the first half of the 16th century.
The textbook was first published in 1540 with the title 
Libro Nuovo D'imparare a Scrivere, garnered great 
success and printed in additional, extended editions.
[63] leaves, 19 cm. Good condition. Stains (foxing and 
dampstains). Vellum binding.

Opening price: $1000

Libro di M. Giovambattista Palatino cittadino romano, 
nelqual s'insegna à scriuer ogni sorte lettera, antica & 
moderna, di qualun que natione, con le sue regole, 
& misure, & essempi, et con un breve et vtil discorso 
de le cifre. Calligraphy textbook by Giovanni Battista 
Palatino. Rome, [dated in the colophon: 1553]. Italian.
A calligraphy textbook by Italian calligrapher 
Giovanni Battista Palatino (1515-1575). With plates of 
letter illustrations and examples of different writing 
styles (including the Latin, Hebrew, Arabic, Greek, 
Cyrillic, Egyptian and other alphabets). Author's 
portrait appears on the title page.
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 - שפינוזה  ברוך  כתבי  כל  של  ראשונה  מהדורה   .143
אמשטרדם, 1677

 Jan ]הוצאת  שפינוזה.  ברוך  כתבי  כל   .Opera Posthuma
עברית.  מעט  עם  לטינית   .1677 ]אמשטרדם[,   ,]Rieuwertsz

מהדורה ראשונה.
אשר  שפינוזה,  ברוך  הפילוסוף  כתבי  כל  של  ראשונה  מהדורה 
החיבורים:  את  כולל  הכרך  מותו.  לאחר  קצר  זמן  אור  ראתה 
 Tractatus De פוליטי[,  ]מאמר   Tractatus Politicus אתיקה, 
שכל  השתלמות  דבר  על  ]מאמר   Emendatione Intellectus
]אגרות...[   Epistolae… Et auctoris responsiones האדם[, 
ו-Compendium Grammatices Linguae Hebraeae ]דקדוק 
ואיורים )חיתוכי-עץ( בגוף  שפת עבר[. מלווה מספר תרשימים 

הטקסט. 
שמול  התחריט  ללא  ס"מ.   20.5 עמ',   ]8[  ,112  ,]34[  ,614  ,]40[
דף השער )חסר ברוב העותקים(. מצב טוב. כתמי חלודה ופגמים 
דף  בכתב-יד.  עתיקים  וסימונים  רישומים  דפים  במספר  קלים. 
השער קרוע בשוליו ומשוקם שיקום מקצועי. כרוך בכריכת קלף 

חדשה. 

פתיחה: $1500

142. "Ma'aseh Bereshit" and "Ma'aseh 
Merkabah" - Study in Latin - Leipzig, 1663

Trifolium orientale, continens commentarios 
Abarbenelis in Haggaeum, Sal. Jarchi in parsch. I. 
Geneseos, & Mos. Majemonidae theologiam, by 
Johann Adam Scherzer. Leipzig, 1663. Latin and 
Hebrew.
A theological study of "Ma'aseh Bereshit" and 
"Ma'aseh Merkabah" ("Work of Creation" and 
"Work of the Chariot"), based on the commentaries 
of Abravanel (on the Prophets), Rashi (on Genesis), 
Maimonides (Hilchot Yesodei Torah) and other 
sources, by Lutheran theologian and priest Johann 
Adam Scherzer, who was the teacher of Gottfried 
Leibniz.
[8], 170, [14] pp, 18.5 cm. Good condition. Title page 
margins cut, with slight damage to text. New binding.

Opening price: $400

141. Calendar and Commentary on the Book of 
Psalms - Lyon, 1600

Psalmi Davidis, Calendario Hebraeo, Syro, Graeco, 
Latino [Psalms, Hebrew, Syrian, Greek and Latin 
Commentary), by Gilbert Genebrard. Lyon: Horatium 
Cardon, 1600. Latin.
Hebrew, Syrian, Greek and Latin calendar (printed 
partly in red ink) and commentary on the Book of 
Psalms by Gilbert Genebrard (1535-1597).
[63] leaves, 1008 pp, [38] leaves, 17 cm. Copies of the 
book exist with a different number of leaves in the first 
part. Good-fair condition. Stains (numerous dampstains). 
Ownership inscriptions in pen on the title page and front 
endpaper. Vellum binding, worn and stained.

Opening price: $500

מחקר   - מרכבה"  ו"מעשה  בראשית"  "מעשה   .142
בלטינית - לייפציג, 1663

 Trifolium orientale, continens commentarios
 Abarbenelis in Haggaeum, Sal. Jarchi in parsch. I.
מאת   ,Geneseos, & Mos. Majemonidae theologiam

Johann Adam Scherzer. לייפציג, 1663. לטינית ועברית. 
מרכבה",  ו-"מעשה  בראשית"  "מעשה  על  תיאולוגי  מחקר 
)על בראשית(,  נביאים(, רש"י  )על  מבוסס על פירושי אברבנאל 
הרמב"ם )הלכות יסודי התורה( ומקורות נוספים, מאת התיאולוג 
 ,)Johann Adam Scherzer( שרצר  יוהאן  הלוטראני  והכומר 

שהיה מורהו של גוטפריד לייבניץ.
]8[, 170, ]14[ עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. שולי דף השער קצוצים, 

עם חסרון טקסט קל. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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144. תולדות התרבות היהודית החומרית - אוסף ספרים 
נרחב 

כ-220 ספרים בנושא התרבות היהודית החומרית. ירושלים, תל-
אביב, לונדון, ברלין, פריז, ערים מרכזיות בארה"ב וערים נוספות, 
עברית,  אנגלית,  ה-60-80[.  משנות  ]מרביתם   1920-2006

גרמנית, צרפתית ויידיש.
אוסף ספרים נרחב העוסק במגוון היבטים של התרבות החומרית 
היהודית: ציור, פיסול, תחריטים, חיתוכי עץ, צילום, קליגרפיה, 
ונושאים  קרטוגרפיה  נייר,  מגזרות  ארכיאולוגיה,  אדריכלות, 
נוספים. כמו כן כולל האוסף כ-20 קטלוגים של מכירות פומביות.

גודל ומצב משתנים.
רשימה מלאה תשלח לכל דורש.

פתיחה: $500 

144. History of Jewish Material Culture - 
Extensive Collection of Books

About 220 books on the subject of Jewish material 
culture. Jerusalem, Tel Aviv, London, Berlin, Paris, 
central cities in the United States and other cities, 
1920-2006 [most of the books from 1960s-80s]. 
English, Hebrew, German, French and Yiddish.
An extensive collection of books about diverse 
aspects of Jewish material art: painting, sculpting, 
engravings, woodcuts, photography, calligraphy, 
architecture, archaeology, papercuts, cartography 
and other subjects. The collection also includes about 
20 catalogues of auctions.
Size and condition vary.
A detailed list will be sent upon request.

Opening price: $500

143. First Edition of Baruch Spinoza's Opera 
Posthuma - Amsterdam, 1677

Opera Posthuma. The Complete Works of Baruch 
Spinoza. [Amsterdam]: [Jan Rieuwertsz], 1677. Latin 
and some Hebrew. First edition.
First edition of the complete works of the philosopher 
Baruch Spinoza, published a short time after his 
death. The volume contains the compositions: 
Ethica, Tractatus Politicus [Political Treatise], 
Tractatus De Emendatione Intellectus [Essay on the 
Improvement of the Understanding], Epistolae… Et 
auctoris responsiones [Epistles…] and Compendium 
Grammatices Linguae Hebraeae [Hebrew grammar]. 
The text is accompanied by several diagrams and 
illustrations (woodcuts).
[40], 614, [34], 112, [8] pp, 20.5 cm. Without the 
frontispiece engraving (missing in most copies). Good 
condition. Foxing and slight defects. On a number of leaves 
are some ancient handwritten marks and inscriptions. Title 
page torn on margins and professionally restored. Bound 
in a new vellum binding.

Opening price: $1500
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145. "King Solomon and the Flying Cloak" - 
Hayim Nahman Bialik

Shlomo HaMelech Ve'HaAderet HaMe'ofefet [King 
Solomon and the Flying Cloak], a legend told by 
Hayim Nahman Bialik with illustrations by N. Yidel. 
Moscow-Odessa: "Omanut". Printed in Frankfurt, 
1924. 
Three tales from Bialik's “Vayehi Hayom” (Tel Aviv, 
1933), accompanied by six illustrations by N. Yidel.
"[N. Yidel] is revealed as a skilled illustrator in a 
dramatic, ornamented style but one that lacks levity 
and grace. Solomon, depicted in the illustrations as 
a king in sumptuous medieval Russian attire, recalls 
the Biblical figures of Ephraim Lilien, inspired by the 
Assyrian kings on the one hand, and Theodor Herzl 
on the other hand. In his drawings he makes ample 
use of the laws of perspective… the decorations do 
not diminish the sense of depth but rather enhance 
it… compared to Nachum Gutman, who illustrated 
the same story a decade later, Yidel completely lacks 
humor". (From: Ayala Gordon, Iyurim Ivri'im [Hebrew 
Illustrations], Nachum Gutman Museum, Tel Aviv, 
[2005], p. 80).
[2], 22, [1] pp, 24X18 cm. Fair-good condition. Detached 
signatures. Detached wrappers, with some stains and small 
tears (mostly to spine).

Opening price: $400 

145. "שלמה המלך והאדרת המעופפת" - חיים נחמן ביאליק

חיים  ידי  על  מסופרת  אגדה  המעופפת,  והאדרת  המלך  שלמה 
נחמן ביאליק, הציורים של נ. יידיל. הוצאת "אמנות", מוסקבה-

אודיסה, נדפס בפרנקפורט, 1924.
שלוש אגדות לילדים מתוך המחזור "ויהי היום" )תל אביב, 1933(, 

מלוות בשישה איורים משל נ. יידיל. 
"]נ. יידיל[ מתגלה כמאייר מיומן בסגנון דרמטי ומפואר אך נטול 
קלילות וחן. שלמה, המתואר באיוריו כמלך בלבוש רוסי מפואר 
מימי הביניים, מזכיר את דמויותיו התנ"כיות של אפרים ליליין, 
הרצל מצד  ואת  אחד,  מלכי אשור מצד  דמויות  המאזכרות את 
וגם  הפרספקטיבה...  בחוקי  נרחב  שימוש  יש  ברישומיו  שני. 

מעצימים  אלא  העומק  תחושת  את  שוברים  אינם  העיטורים 
גוטמן, שאייר כעבור עשר שנים אותו  אותה... בהשוואה לנחום 
איורים  גורדון,  אילה  )מתוך:  הומור".  כל  נעדר  יידיל  סיפור, 

עבריים, מוזיאון נחום גוטמן, תל אביב, ]תשס"ה[, עמ' 80(.
קונטרסים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   18X24 עמ',   ]1[  ,22  ,]2[
קלים  וקרעים  כתמים  מעט  עם  מנותקת,  עטיפה  מנותקים. 

)בעיקר בשדרה(. 

פתיחה: $400

Children's Books and Games, Yiddish Literature and Avant-gardeספרי ילדים ומשחקים, ספרות יידיש ואוונגרד
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147. תום זיידמן-פרויד - "משחק בקריאה" - תרגום לא 
מורשה - ארה"ב, 1932

 The Play Primer, translated from the original by Tom
 .Whitman Publishing Company הוצאת .Seidmann-Freud

רסין, ויסקונסין )Racine, Wisconsin(, 1932. אנגלית.
מורשה  לא  )תרגום  באנגלית  וכתיבה  קריאה  ללימוד  ספר 
תום  של  הראשון  הדידקטי  ספרה  על  המבוסס  מגרמנית( 
 Hurra,"[ "!זיידמן-פרויד, "הידד, אנו קוראים! הידד, אנו כותבים
בשחור-לבן  איורים   .]"Wir lesen! Hurra, Wir schreiben!
מלים  וכתיבת  קריאה  ללימוד  ודפי-עבודה  לצביעה,  המיועדים 

ואותיות.
32 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים בעטיפה. קרעים בשדרה 

ובסמוך לה. חלק מהאיורים צבועים.
.OCLC-עותק בודד ב

פתיחה: $300

147. Tom Seidmann-Freud - The Play Primer - 
Unauthorized Translation - USA, 1932

The Play Primer. Translated from the original by Tom 
Seidmann-Freud. Racine, Wisconsin: Whitman, 1932. 
English.
English reading and writing tutorial book (an 
unauthorized translation from German), based on 
"Hurra, Wir lesen! Hurra, Wir schreiben!" ["Hooray, 
We Read! Hooray, We Write!"], the first didactic book 
written by Tom Seidmann-Freud. Black and white 
illustrations by Seidmann-Freud, for coloring, and 
worksheets for practicing reading and writing letters 
and words.
32 pp, 25 cm. Very Good condition. Some creases to 
cover. Tears to and near spine. Some of the illustrations 
are colored in.
Single copy on OCLC.

Opening price: $300

146. Tom Seidmann-Freud - Unauthorized ABC 
Book - USA, 1932

ABC: Let’s Read, Let’s Write, Let’s Play. Translated 
from the original by Tom Seidmann-Freud. Racine, 
Wisconsin: Whitman, 1932. English.
English reading and writing tutorial book (an 
unauthorized translation from German), based on 
Tom Seidmann-Freud’s celebrated first didactic book, 
"Hurra, Wir lesen! Hurra, Wir schreiben!" [Hurray, 
We Read! Hurray, We Write!], published in Germany 
in 1930. Numerous black and white illustrations by 
Seidmann-Freud, for coloring, and study pages for 
practicing reading and writing.
[32] pp, 25 cm. Very Good condition. Creases and slight 
defects to cover. Tear to spine. Some of the illustrations 
are colored in.
Single copy on OCLC.

Opening price: $300

146. תום זיידמן-פרויד - ספר ABC לא מורשה - ארה"ב, 
1932

 ABC - Let's Read Let's Write Let's Play, translated from
 Whitman הוצאת .the original by Tom Seidmann-Freud
 .1932  ,)Racine, Wisconsin( ויסקונסין  רסין,   .Publishing

אנגלית.
מורשה  לא  )תרגום  אנגלית  וכתיבה  קריאה  ללימוד  ספר 
מגרמנית( המבוסס על ספרה הדידקטי הראשון של תום זיידמן-
 Hurra, Wir"[ כותבים!"  אנו  הידד,  קוראים!  אנו  "הידד,  פרויד, 
!lesen! Hurra, Wir schreiben"[, שפורסם בגרמניה ב-1930. 
ללימוד  ודפי-עבודה  לצביעה,  המיועדים  בשחור-לבן,  איורים 

קריאה וכתיבת מלים ואותיות. 
]32[ עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים בעטיפה. קרע 

בשדרה. חלק מהאיורים צבועים. 
.OCLC-עותק בודד ב

פתיחה: $300

146147



ספרי ילדים ומשחקים, ספרות יידיש ואוונגרד     |  111

149. "Chad Gadya" - Eliezer Lissitzky - Warsaw, 
1923 - Second Edition

Chad Gadya, gezichent Eliezer Lissitzky [Chad Gadya, 
illustrated by Eliezer Lissitzky]. Warsaw: "Kultur-
Lige", 1923. Yiddish. Second edition.
Ten black-and-white illustrations by Eliezer (El) 
Lissitzky to the song "Chad Gadya". Title page 
also illustrated. Front cover shows the title page 
illustration, printed in blue and red.
In the book illustrations Lissitzky incorporates, in 
his unique style, symbols from the Jewish world and 
from Russian culture, expressing his belief of the time 
that the Communist revolution will bring salvation. 
The book was first published in 1919 (with color 
illustrations), in 75 copies. The second edition, seen 
here, was printed in 1000 copies, in a format differing 
from that the first edition.
[12] leaves, 18X17.5 cm. Good condition. Vertical folding 
line to all the leaves. Creases to margins. Some stains. 
Slight defects to cover.

Opening price: $1000

148. "Gorala" - Tabletop Game for Learning the 
Hebrew Alphabet - Levin Kipnis and Meir Gur-
Arie

"Gorala (first stage - letter combinations)", 
tabletop game for children, edited by Levin Kipnis, 
with silhouettes by M. [Meir] Gur-Arie. Published 
by "Achiever", printed by "HaPo'el HaTza'ir", 
zincography "M. Pikovski", Tel Aviv, [ca. 1920s].
Original tabletop game edited by Levin Kipnis, 
decorated with silhouettes by Meir Gur-Arie. Every 
player gets a card with verses from a children's song 
(songs by Levin Kipnis, Bialik, Fichman, Zalman Shneur 
and more) and the leader draws cut letters from a 
stock of cards. The first who assembles a complete 
line sings the song which appears on the back of the 
card.
Complete set, in original box, which contains: 
ten illustrated cards with songs and letters; forty 
separate cards, with song verses, for cutting (uncut); 
instructions booklet.
Box approx. 20X16 cm. Good-fair condition. Damages to 
box.

Opening price: $700

 -  1923 ורשה,   - ליסיצקי  אליעזר   - גדיא"  "חד   .149
מהדורה שניה

חד גדיא, געצייכנט אליעזר ליסיצקי ]חד גדיא, מצויר בידי אליעזר 
יידיש. מהדורה  ורשה, 1923.  "קולטור-ליגע",  ליסיצקי[. הוצאת 

שניה. 
עשרה איורים שחור-לבן מאת אליעזר )אל( ליסיצקי, לשיר "חד 
גדיא". דף השער מאויר גם כן. על העטיפה הקדמית מופיע איור 

דף השער, מודפס בצבעים כחול ואדום. 
באיורי הספר משלב ליסיצקי, בסגנונו הייחודי, סמלים מן העולם 
היהודי ומן התרבות הרוסית, ומבטא את אמונתו באותה עת, כי 
המהפכה הקומוניסטית תוביל לגאולה. הספר ראה אור לראשונה 
השניה  המהדורה  עותקים.  ב-75  בצבע(,  איורים  )עם  ב-1919 
המהדורה  מן  שונה  בפורמט  עותקים,  ב-1000  נדפסה  שלפנינו 

הראשונה. 
הדפים.  בכל  אנכי  קפל  קו  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5X18 דף,   ]12[

קמטים בשוליים. מעט כתמים. פגמים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $1000

לוין   - הא"ב  ללימוד  קופסה  משחק   - "גורלה"   .148
קיפניס ומאיר גור-אריה

גורלה )מדרגה ראשונה - צרוף אותיות(, משחק קופסה לילדים, 
גור-אריה.  ]מאיר[  מ.  מאת  צלליות  עם  קיפניס,  לוין  בעריכת 
"מ.  צינקוגרפיה  הצעיר",  "הפועל  דפוס  "אחיעבר",  הוצאת 

פיקובסקי", תל-אביב, ]שנות ה-20 בקירוב[.
צלליות  מעוטר  קיפניס,  לוין  בעריכת  מקורי  קופסה  משחק 
מעשה ידי מאיר גור-אריה. כל שחקן במשחק מקבל לידיו כרטיס 
עם שורות משיר ילדים )משירי לוין קיפניס, ביאליק, פיכמן, זלמן 
הראשון  גזורות מהקופה.  אותיות  שולף  והמנחה  ועוד(  שניאור 
להרכיב את השורה במלואה זוכה לשיר את הפזמון, המופיע בגב 

הכרטיסייה.
עשר  וכוללת:  המקורית,  בקופסה  נתונה  שלמה,  משחק  ערכת 
כרטיות מאוירות עם שירים ולוחות אותיות; ארבעים כרטיסיות 
חוברת  גזורות(;  )אינן  לגזירה  השירים,  שורות  עם  נפרדות, 

הוראות עם מעשיית-הדרכה קצרה.
קופסה 20X16 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. פגמים בקופסה. 

פתיחה: $700
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איורים   - מארקיש  פרץ   - האן"  גאלאגאנער  "דער   .151
מאת יוסף צ'ייקוב - ברלין, 1922

מארקיש.  פרץ  מאת  הרברבן[,  ]התרנגול  האן  גאלאגאנער  דער 
הוצאת כלל, ברלין, תרפ"ג 1922. יידיש.

על  צ'ייקוב.  יוסף  בידי  מאויר  מארקיש.  פרץ  מאת  ילדים  ספר 
איורים   25 החוברת  בגוף  גדול.  צבעוני  איור  הקדמית  העטיפה 

נוספים בשחור-לבן.
מורה  גרפי,  אמן  צייר,  פסל,   -  )1888-1986( צ'ייקוב  יוסף 
ותיאורטיקן. למד בפריז בשנים 1910-1913, החל להציג עבודות 
משנת 1912. היה חבר פעיל בקבוצות ואגודות של אמנים יהודים. 

ממייסדי קבוצת "קולטור-ליגע" בקייב. 
30 עמ', 31 ס"מ. עטיפה קדמית מנותקת, עם קמטים, קרעים 
אחורית  עטיפה  כתמים.  ומעט  חסרים(  קרעים  )ובהם  בשוליים 
פנים הספר  וכתמים רבים.  רופפת, עם קמטים, קרעים חסרים 
השמאליים  בשוליים  ס"מ  כ-1.5  באורך  קרע  מאוד.  טוב  במצב 
של כל הדפים וקרעים קלים בפינות מספר דפים. חותמת בעמוד 

השער. 

פתיחה: $1500

30 pp, 31 cm. Front cover detached, with creases, tears to 
margins (including open tears) and some stains. Back cover 
loose, with creases, open tears and numerous stains. The 
main text is in very good condition. 1.5 cm-long tear to left 
margins of all the leaves and small tears to corners of a few 
leaves. Stamp on title page.

Opening price: $1500

150. "Yingl Tsingl Khvat" - Eliezer Lissitzky - 
Warsaw, 1922 - Second Edition

Yingl Tsingl Khvat [The Mischievous Boy], by Mani 
Leib. Illustrations by El Lissitzky. Warsaw: "Kultur-
Lige", 1922. Yiddish. Second edition.
Children's rhymes by Yiddish poet Menahem 
Leib Brahinsky (Mani Leib), with black-and-white 
illustrations by Eliezer (El) Lissitzky. On the front cover 
is a fine color illustration by Lissitzky.
The book's first edition was published in 1919. The 
current edition was printed in a smaller format and 
with a title page in a different design from that of the 
first edition, made especially for this edition.
[14] pp, 14 cm. Good condition. Some creases to margins.

Opening price: $1000

ורשה,   - ליסיצקי  אליעזר   - כוואט"  צינגל  "יינגל   .150
1922 - מהדורה שניה

ציורים  לייב.  מאני  מאת  השובב[,  ]הילד  כוואט  צינגל  יינגל 
יידיש.   .1922 ורשה,  "קולטור-ליגע",  ליסיצקי. הוצאת  מאת אל 

מהדורה שניה. 
שירים לילדים מאת משורר היידיש מנחם לייב בראהינסקי )מני 
לייב(, מלווים איורים בשחור-לבן מאת אליעזר )אל( ליסיצקי. על 

העטיפה הקדמית איור צבעוני נאה מאת ליסיצקי. 
המהדורה הראשונה של הספר ראתה אור בשנת 1919. המהדורה 
שלפנינו נדפסה בפורמט קטן יותר, ועם דף שער בעיצוב שונה מן 

המהדורה הראשונה, שנעשה במיוחד לכבוד מהדורה זו. 
]14[ עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים בשוליים. 

פתיחה: $1000
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152. "Hob Ikh Mir a Lidele" - Published by "Kultur 
Lige" - Warsaw, 1922 - Tchaikov / Lissitzky / 
Arthur Szyk

Hob Ikh Mir a Lidele. Warsaw: "Kultur Lige", 1922. 
Yiddish. 
Folk songs and songs by Kultur Lige poets, Y. L. Peretz, 
Leib Kvitko, Der Nistar, Peretz Markish and others. 
With illustrations by Joseph Tchaikov (3 illustrations), 
El Lissitzky, Yissachar Ber Ryback, Marc Chagall and 
Arthur Szyk (7 illustrations).
72 pp, 18 cm. Text-block in good condition, with stains 
and some tears. Binding detached and damaged (with 
numerous stains, pen scribbles and peeling).

Opening price: $500

152. "האב איך מיר א לידעלע" - הוצאת "קולטור ליגע" - 
ורשה, 1922 - צ'ייקוב / ליסיצקי / ארתור שיק

 .1922 ורשה,  ליגע",  "קולטור  הוצאת  לידעלע.  א  מיר  איך  האב 
יידיש.

לייב  פרץ,  י.ל.  קולטור-ליגע,  משוררי  מאת  ושירים  שירי-עם 
קוויטקא, דער נסתר, פרץ מארקיש ואחרים. מלווים איורים מאת 
יוסף צ'ייקוב )שלושה איורים(, אל ליסיצקי, יששכר בר ריבאק, 

מארק שאגאל וארתור שיק )שבעה איורים(. 
ומעט  כתמים  עם  טוב,  במצב  הספר  פנים  ס"מ.   18 עמ',   72
קשקושים  רבים,  כתמים  )עם  ופגומה  מנותקת  כריכה  קרעים. 

בעט וקילופים(. 

פתיחה: $500

151. "Der Galaganer Hon" - Peretz Markish - 
Illustrations by Joseph Tchaikov - Berlin, 1922

Der Galaganer Hon [The Boastful Rooster], by Peretz 
Markish. Berlin: Klal, 1922. Yiddish.
Children's book by Peretz Markish. Illustrated by 
Joseph Tchaikov. Large, color illustration on the front 
cover. 25 additional black-and-white illustrations 
incorporated in the text.
Joseph Tchaikov (1888-1986) - sculptor, painter, 
graphic designer, teacher and theorist. Studied in 
Paris in the years 1910-1913, began exhibiting his 
works in 1912. Was an active member of groups and 
associations of Jewish artists. One of the founders of 
the "Kultur-Lige" group in Kiev.
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154. כַאליַאסטרע - ורשה-פריז, 1922-1924

אלמנך  ]כאליאסטרע,  אלמאנאך  ערשטער  כאליאסטרע,   .1
ראשון[. לייטונג: פרץ מארקיש, י. י. זינגער. הוצאת כאליאסטרע, 

ורשה, 1922. יידיש.
החוברת הראשונה של האלמנך "כאליאסטרע". באלמנך נכללים 
אברהם  ראוויטש,  מלך  מארקיש,  פרץ  גרינברג,  צבי  אורי  שירי 
ליילס )חבר קבוצת "אין זיך" הניו-יורקית( ואחרים. חוץ מאלה, 
האיורים  בין  "פיסול".   - צ'ייקוב  יוסף  מאת  מסה  בו  פורסמה 
משה  מאת  לשיר  ברוינר  יצחק  של  איור  באלמנך:  הנכללים 
ברודרזון ושני איורים של מארק שאגאל אשר נעשו על-ידו עבור 

קובץ שירי דוד הופשטיין.
70, ]2[ עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכה קשה, עם העטיפה 
בין  דבק  נייר  בשוליה.  ומשוקמת  קרועה  העטיפה  המקורית. 
לדף  האחורית  העטיפה  ובין  הראשון  לדף  הקדמית  העטיפה 
הדפים  )מרבית  הספר  בגוף  וכתמים  קמטים  מעט  האחרון. 

נקיים(. כתמים בעמוד הראשון והאחרון. 
ווארשאווסקי.  לייטונג: פרץ מארקיש, עוזער   .2 2. כאליאסטרע 

הוצאת כאליאסטרע, פריז, 1924. יידיש.
החוברת השנייה של האלמנך "כַאליַאסטרע", שיצאה לאור בפריז. 
בחוברת זו נכללו רפרודוקציות של יצירות מארק שאגאל, שעיצב 
גם את עטיפתּה. על העטיפה )ובעמ' 74( הציג שאגאל את כיבוש 
מטפסים  היהודיים:  והמשוררים  הסופרים  חבורת  על-ידי  פריז 
על מגדל אייפל, אחד מהם מחזיק דגל עם הכיתוב "ּפַאריז" ואחר 
ִּכתּוב  עם  תורה  ספרי  המזכירות  מגילות  המגדל  לפסגת  סוחב 

"כַאליַאסטרע". נדפס ב-1,000 עותקים. 
84 עמ' + ]4[ לוחות, 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. חיתוך 
שוליים לא אחיד. פינות תחתונות חסרות בכמה דפים וקרע חסר 
)עטופה  בעטיפה  קרעים  בטקסט(.  פגיעה  )ללא  האחרון  בדף 

בנייר מגן - קרוע ופגום(.

פתיחה: $800
153. Shtrom - Three Issues - Moscow, 1922-1923 - Covers Designed by Marc Chagall

the first attempt to create a literary Soviet press in 
Yiddish. The last issues of the journal were published 
under the strict supervision of the Communist 
leadership.
Issue no. 1: 80 pp, 26 cm. Detached cover and leaves. Tears 
to margins of some leaves. Some inscriptions in pencil. 
Issue no. 3: 84 pp, 25.5 cm. Cover slightly loose. Tears to 
leaf margins. Issue no. 4: 95, [5] pp, 25 cm. Cover partly 
detached, with tears and stains.

Opening price: $1500

Shtrom [Stream], Khoidesh Heften. Issues 1, 3 and 4. 
Moscow, 1922-1923. Yiddish.
Three issues of the journal "Shtrom". Cover design by 
Marc Chagall.
"Shtrom" was a literary-artistic journal founded by the 
literary branch of the "Kultur-Lige", which moved in 
the early 1920s from Kiev to Moscow. The journal was 
published in the years 1922-1924; in all, five booklets 
appeared. In its early stages the journal attempted to 
unite the modernist Yiddish writers throughout the 
world and not just in Russia. In that period the journal 
was not an official mouthpiece, nevertheless it was

153. שטרָאם - שלושה גליונות - מוסקבה, 1922-1923 
- עטיפות בעיצוב מארק שאגאל

שטרָאם ]ֶזֶרם[, כוידעש העפטן. גליונות מס' 1, 3 ו-4. מוסקבה, 
1922-1923. יידיש. 

שלושה גליונות של כתב-העת "שטרָאם". עיצוב העטיפות נעשה 
בידי מארק שאגאל.

"שטרָאם" היה כתב עת ספרותי-אמנותי שנוסד על-ידי חטיבת 
הספרות של ה"קולטור-ליגע", אשר עברה בתחילת שנות ה-20 
סך   ;1922-1924 בשנים  אור  ראה  העת  כתב  למוסקבה.  מקייב 
הכל נדפסו חמש חוברות. בראשית דרכו ניסה כתב העת לאחד 
תחתיו סופרי יידיש מודרניסטיים מכל העולם, ולא רק מרוסיה. 
למרות  אך  רשמי,  לביטאון  העת  כתב  היה  לא  עת  באותה 
ספרותית  עיתונות  של  הראשון  לניסיון  "שטראם"  נחשב  זאת, 
ראו  כבר  העת  כתב  של  האחרונים  הגליונות  ביידיש.  סובייטית 

אור תחת השגחה קפדנית מצד ההנהגה הקומוניסטית. 
ודפים מנותקים. קרעים  1: 80 עמ', 26 ס"מ. עטיפה  גליון מס' 
 84  :3 מס'  גליון  בעפרון.  רישומים  מספר  דפים.  מספר  בשולי 
עמ', 25.5 ס"מ. עטיפה מעט רופפת. קרעים בשולי הדפים. גליון 
מס' 4: 95, ]5[ עמ', 25 ס"מ. עטיפה מנותקת חלקית, עם קרעים 

וכתמים. 

פתיחה: $1500
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155. "געזאנגען" - מאסף פואטי - לודז', 1920

געזאנגען, II אומעט, עורך: הערשעלע ]צבי דנילביץ'?[. דפוס מ. 
מיימָאן, לודז', טבת תר"פ ]דצמבר 1919 או ינואר 1920[. יידיש. 

חלק שני. 
יצחק  בוים,  שרה  אולינובר,  מרים  בהשתתפות  פואטי,  מאסף 
ומשוררים  זאק,  אברהם  ברודרזון,  משה  קרול,  חיים  קצנלסון, 

נוספים. 
חותמות  טוב.  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   15X17 עמ',   42-80  ,]1[

ורישומים בעפרון. כריכת קרטון ודפי בטנה מנותקים. 
שני עותקים בלבד מופיעים ב-OCLC. אינו בספריה הלאומית. 

פתיחה: $300

155. "Gezengen" - Poetic Compilation - Lodz, 1920

Gezengen, II Umet, editor: Hershele [Zvi Danilevich?]. 
M. Maimon Press, Lodz, [December 1919 or January 
1920]. Yiddish. Part 2.
Poetic compilation, with contributions by Miriam 
Ulinover, Sarah Boim, Yitzchak Katzenelson, Chaim 
Krol, Moshe Broderson, Abraham Zak and other poets.
[1], 42-80 pp, 17X15 cm. Text-block in good condition. 
Stamps and pencil markings. Cardboard binding and 
endpapers detached.
Two copies only in OCLC. Not in NLI.

Opening price: $300

154. Chaliastre - Warsaw-Paris, 1922-1924

1. Chaliastre, Ershter Almanach [Chaliastre, First 
Almanac]. Leitung: Perets Markish, Y.Y. Zinger. 
Warsaw: Chaliastre, 1922. Yiddish.
First booklet of the almanac "Chaliastre". The 
almanac includes poems by Uri Zvi Greenberg, Peretz 
Markish, Melech Ravitch, Avraham Leyeles (member 
of the New York "In Zich" group), and others. Aside 
from these, it also contains an article by Yosef 
Tchaikov, titled "Sculpture". The almanac includes 
an illustration by Yitzchak Broyner for a poem by 
Moshe Broderzon and two illustrations by Marc 
Chagall, prepared for a poem cycle by David Hofstein. 
70, [2] pp, 28.5 cm. Good condition. Bound in hard 
binding with original cover. The cover is torn with restored 
margins. Adhesive tape between the front cover and the 
first leaf and between the back cover and the last leaf. 
Some creases and stains to text-block (most of the leaves 
are clear). Stains to first and last pages.
2. Chaliastre 2. Leitung: Peretz marksih, Ozer 
Varshavsky. Paris: chalistre, 1924. Yiddish.
Second booklet of the almanac "Chaliastre", published 
in Paris. This booklet includes reproductions of works 
by Marc Chagall, who also designed the cover. On the 
cover (and on p. 74) Chagall depicted the occupation 
of Paris by the group of Jewish writers and poets: 
they are shown climbing the Eiffel Tower, one of 
them hoisting a flag with the inscription "Paris" in 
Yiddish, another carrying to the top of the tower 
scrolls reminiscent of Torah scrolls, inscribed with the 
word "Chaliastre". Printed in 1000 copies. 
84 pp + [4] plates, 23.5 cm. Good condition. Foxing. 
Uneven edges. Lower corners missing from some leaves 
and open tear to last leaf (without damage to text). Tears 
to cover (wrapped in protective sheet - torn and damaged).

Opening price: $800
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מוסקבה-לנינגרד,   - ספרותי  מאסף   - "בראשית"   .157
1926

גוטנברג,  דפוס  נוספים[.  גליונות  נדפסו  ]לא  א'  גליון  בראשית, 
ברלין, תרפ"ז 1926. 

איור הכריכה הקדמית, בסגנון האוונגרד הרוסי, נעשה בידי יוסף 
צ'ייקוב. "ציור תו ההוצאה של ב. שובין".

קבוצת הסופרים שהוציאה לאור את הקובץ שלפנינו לא הצליחה 
למצוא בברית המועצות בית-דפוס שיסכים להדפיס ספר עברי, 
לכן כתב-היד נשלח להדפסה בברלין. רק חלק קטן מהטפסים 

שנדפסו הורשו להיכנס לתחום ברית המועצות. 
]1[, 199, ]5[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשדרה ובשולי 

הכריכה.

פתיחה: $300

157. "Bereshit" - Literary Anthology - Moscow-
Leningrad, 1926

Bereshit A, [no other volumes printed]. Printed in 
Berlin, by Gutenberg Press, 1926. 
Front cover illustration in the Russian avant-garde 
style by Joseph Tchaikov. "the logo of the publishing 
house is illustrated by B. Shubin."
The writers' group that published the book was 
unable to find a printing press in the Soviet Union 
prepared to print a Hebrew book, and the manuscript 
was therefore sent to Berlin for printing. Only a small 
portion of the printed copies were allowed into the 
Soviet Union. 
[1], 199, [5] pp, 23 cm. Good condition. Slight damages to 
spine and margins of binding.

Opening price: $300

156. Compilation of Socialist-Literary Critique - 
Warsaw, 1922

Arbeter-Kultur Un Kunst, editor: I. [Iakov?] Waserman. 
Warsaw, December 1922. Issue no. 1. Yiddish.
Critical compilation analyzing the literary and artistic 
activities of the period - the circles of writers, artists 
and poets - in a political-socialist spirit. The name of 
the editor, I. Waserman, appears on the bottom of the 
back cover.
32 pp, 30.5 cm. Fair-good condition. Small tears to margins 
of some leaves. Adhesive tape reinforcing the inner side 
of the cover, and on first and last leaves. Bound in hard 
binding, with the original cover.
Bibliographically unknown. Not in OCLC.

Opening price: $400

156. מאסף ביקורת סוציאליסטי-ספרותי - ורשה, 1922

ורשה,  וסרמן.  ]יעקב?[  י.  עורך:  קונסט,  ּון  ארבעטער-קולטור 
דצמבר 1922. גליון מספר 1. יידיש. 

והאמנותית  הספרותית  הפעילות  את  המנתח  ביקורתי  מאסף 
של התקופה - חבורות הסופרים, האמנים והמשוררים - ברוח 
פוליטית-סוציאליסטית. בתחתית העטיפה האחורית נזכר שמו 

 .I. Waserman ,של העורך
32 עמ', 30.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים קלים בשולי מספר 
ובדפים  העטיפה,  של  הפנימי  בצדה  לחיזוק  דבק  נייר  דפים. 

הראשון והאחרון. נתון בעטיפה המקורית וכרוך בכריכה קשה. 
.OCLC-אינו ידוע ביבליוגרפית. אינו מופיע ב

פתיחה: $400
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בעריכת  ספרותי  מאסף   - וועקקער  יודישער  דער   .159
משה לייב לילינבלום - אודסה, 1887

לייב  משה  בעריכת  ספרותי  מאסף  וועקקער,  יודישער  דער 
דפוס  פראנקפעלד.  ז.  ו-צ.  רבניצקי  י.ח.  ובהוצאת  לילינבלום, 
"בוכדרוקעריי דער 'אדעססקי וויעסטניק'", אודסה, 1887. יידיש. 
שירים  הכולל  לילינבלום,  לייב  משה  בעריכת  ספרותי  מאסף 
רבניצקי,  ח.  י.  גולדפדן,  אברהם  עליכם,  שלום  מאת  וחיבורים 

אליקום צונזר, משה לייב לילינבלום, ואחרים. 
בשולי  כתמים. קרעים  בינוני-טוב.  ס"מ. מצב   21 עמ',   164  ,]2[
פינות  דפים  בשני  הדפים.  באחד  בנייר דבק  )חיזוק  דפים  כמה 
חסרות, עם פגיעה בטקסט(. קרעים )חלקם חסרים( בדף השער, 
בכתב-יד.  וקשקושים  רישומים  מספר  דבק.  בנייר  מחוזקים 

חותמות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $350

159. Der Yidisher Veker - Literary Compilation 
Edited by Moshe Leib Lilienblum - Odessa, 1887

Der Yidisher Veker, a literary compilation edited by 
Moshe Leib Lilienblum, published by Y. H. Ravnitzky 
and Z. Z. Frankfeld. "Buchdrukerei der 'Odesski 
Viestnik'" printing press, Odessa, 1887. Yiddish.
Literary compilation edited by Moshe Leib Lilienblum, 
including poems and essays by Sholem Aleichem, 
Avraham Goldfaden, Y. H. Ravnitzky, Eliakum Zunser, 
Moshe Leib Lilienblum, and others.
[2], 164 pp, 21 cm. Fair-good condition. Stains. Tears to 
margins of some leaves (one leaf reinforced with adhesive 
tape. Missing corners on two leaves, with damage to text). 
Tears (some open) to title page, reinforced with adhesive 
tape. A number of inscriptions and scribbles in handwriting. 
Stamps. New binding.

Opening price: $350

158. Two Books of Poetry by Aaron Leyeles

1. Yungharbest, Lider, A. Leyeles. Warsaw: "Kultur-
Lige", 1922. Yiddish.
On the title page is a note written by literary scholar 
Dov Sadan: "This is a book of rare value" (Hebrew). 
138 pp, 23 cm. Fair condition. The front cover, the page 
following it and the back cover are pasted on paper. Notes 
in handwriting, in pencil and pen. New binding.
2. Tsu Dir - Tsu Mir, Poeme, A. Leyeles. New York: 
"Friling", 1933. Yiddish. On the second title page is an 
inscription in the author's handwriting. 62, [1] pp, 19.5 
cm. Good condition. Binding partly detached.

Opening price: $300

158. שני ספרי שירה של אהרן ֶלֶייֶלס

"קולטור-ליגע",  הוצאת  לעיעלעס.  א.  לידער,  יונגהארּבסט,   .1
ורשה, 1922. יידיש.

בעמוד השער הערה בכתב ידו של חוקר הספרות דב סדן: "זה 
העטיפה  בינוני.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   138 המציאות".  יקר  ספר 
על  מודבקים  האחורית  והעטיפה  שלאחריה  העמוד  הקדמית, 

נייר. הערות בכתב יד, בעפרון ובעט. כריכה חדשה. 
2. צו דיר - צו מיר, פָאעמע, א. לעיעלעס. הוצאת "פרילינג", ניו 
של  ידו  בכתב  הקדשה  השני  השער  בעמוד  יידיש.   .1933 יורק, 
מנותקת  הכריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   ]1[  ,62 המחבר. 

חלקית. 

פתיחה: $300
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161. גשר, 1942, 1944

רבים  איורים  עם  גשר,  קיבוץ  של  מסורתיות  לא  הגדות  שתי 
וטקסטים אקטואליים המתייחסים למאורעות התקופה:

האחורית  העטיפה  על   .]1942[ תש"ב  גשר,  פסח.  של  הגדה   .1
נוסף כיתוב בעט: "ערך וצייר זאב שיֹלה". ]1[ שער מעטפת, ]30[ 

דף, 19.5 ס"מ. 
 ]32[ מעטפת,  שער   ]1[  .]1944[ תש"ד  גשר,  פסח.  של  הגדה   .2
דף, ]1[ עטיפה אחורית, 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה 

האחורית. קרעים קלים בדף הראשון. 

פתיחה: $350

160. Gesher, 1940, 1941 / "Songs 
After the Feast"

1. Songs after the Feast. Gesher, 
Passover 1945. Hebrew.
Booklet of songs to be sung after 
the holiday feast, with illustrations 
and decorations. [1], 6, [1] leaves, 
21 cm. Good condition. Handwritten 
dedication on the cover.
2. Passover haggadah. "Gesher", 
HaNoar HaOved group, 1940.
Non-traditional haggadah, with 
numerous illustrations. Many 
references to the Holocaust, a 
text titled "Haggadat HaCherut" 
(The Freedom Haggadah) and 
other interesting texts. [15] leaves, 
21.5X32.5 cm. Good condition. In a 
hand-painted Bristol cover. Small tear to 
all the leaves, reinforced with acid-free adhesive tape. 
3. Passover haggadah, Gesher, 1941, HaNoar HaOved 
group. Non-traditional haggadah, duplicated using 
stencil on one side of each leaf. Numerous illustrations, 
some full-page. Includes texts from the traditional 
haggadah alongside different reading portions 
referring to the illegal immigration to Palestine. [24] 
pp, 20 cm. Good condition. One leaf was left blank during 
printing and taken from a different copy.

Opening price: $500

160. גשר, 1940, 1941 / "שירים לאחר הסעודה"

1. שירים לאחר הסעודה. גשר, פסח תש"ה ]1945[. 
חוברת שירים, לשירה שלאחר סעודת החג, עם איורים ועיטורים. 
]1[, 6, ]1[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. הקדשה בכתב-יד על העטיפה. 

2. הגדה של פסח. "גשר", קבוצת הנוער העובד, ת"ש ]1940[. 
הגדה לא מסורתית, עם איורים רבים. אזכורים אקטואליים רבים 
החרות",  "הגדת  בשם  טקסט  באירופה,  לשואה  המתייחסים 
וטקסטים מעניינים נוספים. ]15[ דף, 32.5X21.5 ס"מ. מצב טוב. 
הדפים,  בכל  קל  קרע  ביד.  מצוירת  בריסטול  בעטיפת  נתונה 

מחוזק בנייר דבק לא חומצי.
העובד.  הנוער  קבוצת   ,]1941[ תש"א  גשר,  פסח,  של  הגדה   .3
הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל על צד אחד של הדפים. 
מההגדה  קטעים  כוללת  שלם.  עמוד  על  חלקם  רבים,  איורים 
המסורתית לצד קטעי-קריאה שונים המתייחסים לעלייה לארץ 
והעפלה בלתי לגאלית. ]24[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. אחד הדפים 

נותר חלק בהדפסה, והושלם מעותק אחר. 

פתיחה: $500

Passover Haggadotהגדות של פסח

160161



הגדות של פסח     |  119

163. Kibbutz Heftziba, 1946

Passover haggadah. Heftziba, 1946. Hebrew.
Non-traditional haggadah, with many fine 
illustrations.
After the verse "Pour out your wrath" (appearing 
inside a frame decorated with thorny branches and 
poisonous snakes) are texts referring to the Holocaust 
and the struggle to aid the survivors (She'erit 
HaPleta): "Each and every day, it is every person's 
duty to regard himself as he who tips the balance in 
favor of the Exodus from Egypt or remaining in Exile. 
May all our deeds be directed towards tearing the sea 
asunder and receiving the returnees!", and more.
[1] title page-cover, 32 pp, [1] back cover, 21.5 cm. Good 
condition. Stains and creases to some leaves. Defects and 
light stains to cover.

Opening price: $300

163. קיבוץ חפציבה, 1946

הגדה של פסח. חפצי-בה )חפציבה(, תש"ו ]1946[. 
הגדה לא מסורתית, עם איורים נאים רבים. 

לאחר "שפוך חמתך" )המופיע בתוך מסגרת המעוטרת בענפים 
קוצניים ונחשים ארסיים( מופיעים טקסטים המתייחסים לשואת 
הפליטה:  שארית  להצלת  והנסיונות  ולמאבקים  אירופה,  יהודי 
"בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כמי שמכריע את הכף 
מכוונים  מעשינו  כל  יהיו  הגלות.  להארכת  או  מצרים  ליציאת 

לקריעת-הים ולקבלת-שבים!", ועוד. 
]1[ שער-מעטפת, לב עמ', ]1[ עטיפה אחורית, 21.5 ס"מ. מצב 
קלים  וכתמים  פגמים  דפים.  במספר  וקמטים  כתמים  טוב. 

בעטיפה. 

פתיחה: $300

161. Gesher, 1942, 1944

Two non-traditional haggadot printed by 
Kibbutz Gesher, with numerous illustrations 
and texts referring to current events. 
Hebrew.
1. Passover haggadah. Gesher, 1942. On 
the back cover is a pen inscription reading: 
"Edited and illustrated by Ze'ev Shilo". [1] 
Title page-cover, [30] leaves, 19.5 cm.
2. Passover haggadah. Gesher, 1944. [1] Title 
page-cover, [32] leaves, [1] back cover, 19 cm. 
Good condition. Stains to back cover. Small 
tears to first leaf.

Opening price: $350

162. קיבוץ חוליות )שדה נחמיה(, 1943

הגדה של פסח. חוליות, תש"ג ]1943[. 
הגדה לא מסורתית, ללא איורים. 

אקטואליים  טקסטים  כוללת  העומר".  הבאת  ב"סדר  נפתחת 
ונטבחו  נהרגו  שדעכו,  גולה,  בכלאי  ישראל  חללי  זכר  "נקדש   -
ונשרפו חיים על קדושת נצח קיומנו", ועוד. "חוליות" הוא שמה 

של קבוצת יוצאי הולנד שהיתה ממקימי קיבוץ שדה נחמיה. 
בינוני-טוב. ללא עטיפה אחורית.  דף, 21X16 ס"מ. מצב  יט   ,]1[
חסרות.  האחרון  והדף  הראשון  הדף  הקדמית,  העטיפה  פינות 

קרעים וקמטים קלים. רישום בכתב-יד על העטיפה. 

פתיחה: $400

162. Kibbutz Huliot (Sde Nehemia), 1943

Passover haggadah. Huliot, 1943. Hebrew.
Non-traditional haggadah, without illustrations.
Opens with the "Omer (Sheaf) Offering Seder". 
Includes texts touching on current events - "Let us 
commemorate the fallen of Israel in the prisons of the 
Golah, who withered, were killed and massacred and 
burnt alive in sanctification of our eternal existence", 
and more. "Huliot" is the name of a group of Dutch 
immigrants who were among the founders of Kibbutz 
Sde Nehemia.
[1], 19 leaves, 16X21 cm. Fair-good condition. Back cover 
missing. Corners of front cover, first leaf and last leaf missing. 
Tears and light creases. Handwritten inscription on cover.

Opening price: $400
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"הסתדרות   - בהולנד  יהודים  צעירים  של  פדרציה   .165
החלוצים" - אמשטרדם, 1947

 Joodse Jeugdfederatie הוצאת  פסח.  של  הסדר  לליל  לקט 
Histadroeth Hachaloetsiem - ]פדרציה של צעירים יהודים 
 1947 תש"ז  ]אמשטרדם,  החלוצים"[,  "הסתדרות  בהולנד, 

בקירוב[. עברית והולנדית. 
אסופת קטעים מההגדה של פסח, מהמקרא ומספרות האגדה, 
שאול  מאת  דכפין"  "כל  ספרותיים:  וטקסטים  שירים  לצד 
טשרניחובסקי, "עוד לא נותקה השרשרת", שירו של נתן אלתרמן 
יהודי  נוספים, המתייחסים לשואת  וטקסטים  "מכל העמים",   -
אירופה, לפיזורו של העם היהודי בעולם, ולתקווה לעליה לארץ 
ישראל. כולל איורים המשקפים, בין היתר, את תקופת ההעפלה 

הבלתי-לגאלית לארץ ישראל. 

164. "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 print on the last page). 
The allegorical illustrations depict the immigration 
to Palestine 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, alongside an 
illustration of "Vayeanunu" [And we were tortured]. 
[1] Title page-cover, [29] pp, 20 cm. Good condition. 
Stains and damage to cover. Stains and slight damage to a 
number of pages. Tears to last leaf.
NLI only has a photocopy. Not listed in Aviram Paz’s 
book "The Exodus from Egypt - Then and Now" (2015).

Opening price: $1800

164. "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 
מתוך  פורחות  ונשמותיהם   )KZ( ריכוז  למחנה  הנכנסים  יהודים 

ארובת הקרמטוריום, לצד ה"ויענונו" של מצרים. 
]1[ שער מעטפת, ]29[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים 
בדף  קרעים  עמודים.  במספר  קלים  ופגמים  כתמים  בעטיפה. 

האחרון. 
בספריה הלאומית מופיע צילום בלבד. אינה מופיעה בספרו של 

אבירם פז, "יציאת מצרים - בימים ההם, בזמן הזה" )2015(.

פתיחה: $1800
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166. Neve Yam, 1947

Passover haggadah. Neve-Yam, 1947. Hebrew.
Non-traditional haggadah, with illustrations. Includes 
texts referring to the Holocaust, the detention camps 
in Cyprus and Atlit, text commemorating those who 
perished in the Holocaust, in the camps and during the 
illegal immigration enterprise, and a poem dedicated 
entirely to those who perished in the Holocaust, with 
an illustration of a crematorium.
[1] Title page-cover, 24 pp, [1] back cover, 21 cm. Good 
condition. Small tears to cover - to spine and margins.

Opening price: $300

165. Federation of Young Jews in the Netherlands 
- "Pioneer Organization" - Amsterdam, 1947

Compilation for the Passover Seder. Published by 
Joodse Jeugdfederatie - Histadroeth Hachaloetsiem 
[Federation of Young Jews in the Netherlands, 
"Pioneer Organization"], [Amsterdam, ca. 1947]. 
Hebrew and Dutch.
Compilation of excerpts from the Passover haggadah, 
the Bible and Aggadic literature, alongside poems and 
literary texts: Shaul Tchernichovsky's "Kol Dichfin" 
("All Who are Hungry"), "Od Lo Nutka HaSharsheret" 
("The Chain has not yet been Severed"), Nathan 
Alterman's poem "MiKol Ha'Amim" ("From Among 
All Nations") and additional texts referring to the 
Holocaust, the dispersion of the Jewish people in the 
world, and the hope of reaching Palestine. Includes 
illustrations that reflect, among other things, the 
period of illegal immigration to Palestine.
[2] Title page-cover printed on both sides, [1] blank p, 34 
pp, [1] blank p, [1] back cover. Pages 14, 18 and 26 are 
blank. 21 cm. Haggadah text-block in good condition, with 
small tears to margins of some pages and pencil markings. 
The cover is in fair condition - detached, open tears to 
margins (some restored with adhesive tape), bottom part 
of front cover missing.
See the book by Aviram Paz, "The Exodus from Egypt 
– Then and Now" (2015), no. 77 (in the Paz collection 
copy the above pages are blank as well).
One copy only appears in OCLC.

Opening price: $1500

166. נוה-ים, 1947

הגדה של פסח. נוה-ים, תש"ז ]1947[. 
המתייחסים  טקסטים  כוללת  איורים.  עם  מסורתית,  לא  הגדה 
לזכר  טקסט  ובעתלית,  בקפריסין  המעצר  למחנות  לשואה, 
כולו  המוקדש  שיר  וכן  ובהעפלה,  במחנות  בשואה,  הנספים 

לנספים בשואה, עם איור של קרימטוריום. 
]1[ מעטפת אחורית, 21 ס"מ. מצב  ]1[ שער-מעטפת, כד עמ', 

טוב. קרעים קלים בעטיפה - בשדרה ובשוליים. 

פתיחה: $300

 ]1[ ]1[ עמ' ריק, 34 עמ',  ]2[ שער-מעטפת מודפס משני צדיו, 
עמ' ריק, ]1[ עטיפה אחורית. עמודים 14, 18 ו-26 נותרו חלקים. 
21 ס"מ. גוף ההגדה במצב טוב, עם קרעים קלים בשולי מספר 
דפים וסימונים בעפרון. העטיפה במצב בינוני - מנותקת, קרעים 
חסרים בשוליים )חלקם משוקמים בנייר דבק(, חלקה התחתון 

של העטיפה הקדמית חסר. 
ראה בספרו של אבירם פז, "יציאת מצרים - בימים ההם, בזמן 
הנ"ל  העמודים  פז,  בעותק שבאוסף  )גם   77 מס'   ,)2015( הזה" 

נותרו חלקים(. 
 .OCLC-עותק אחד בלבד מופיע ב

פתיחה: $1500
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168. קיבוץ לוחמי הגטאות - נוה-יער - סמריה, 1949

סמריה.  נוה-יער,  הגיטאות,  לוחמי  ע"ש  קבוץ  פסח.  של  הגדה 
]עורך: יחזקאל רבן[. תש"ט ]1949[. עברית ויידיש. 

הגדה לא מסורתית, עם מעט איורים. 
חודשים  נדפסה  הגטאות.  לוחמי  קיבוץ  של  הראשונה  ההגדה 
ספורים לאחר שעלה על הקרקע, על אדמות הסמוכות למחנה 
הצבאי הבריטי סמריה )Sumeiriya( ובאדמות הכפר א-סמריה. 

"נוה-יער" הוא שמו הקודם של מושב "אלוני אבא". 
כיאה להגדה שנדפסה לשימושם של פרטיזנים ולוחמי הגטאות, 
יהודי  בשואת  העוסקת  רבים  מקוריים  טקסטים  כוללת  היא 
אירופה בכלל ויהדות פולין בפרט, תיאורים של המרד בגטו ורשה 
תקומת  בנושא  ושירים  וטקסטים  תש"ג(,  בפסח  )שהתרחש 

מדינת ישראל. 
ראה: צביקה דרור, "תולדות המקום בסיפורים" )פרק ד', עמ' 8(, 

באתר האינטרנט של קיבוץ לוחמי הגטאות. 
קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   36 שער-מעטפת,   ]1[

בעטיפה ובשדרה. 

פתיחה: $400

168. Kibbutz Lohamei HaGeta'ot - Neve-Ya'ar - 
Sumeiriya, 1949

Passover haggadah. Kibbutz Lohamei HaGeta'ot 
(Ghetto Fighters' Kibbutz), Neve-Ya'ar, Sumeiriya. 
[Editor: Yehezkel Raban]. 1949. Hebrew and Yiddish.
Non-traditional haggadah, with some illustrations.
The first haggadah of kibbutz Lohamei HaGeta'ot. 
Printed a few months after the kibbutz was founded 
on grounds near the British army camp Sumeiriya 
and on territory belonging to the village A-Samaria. 
"Neve-Ya'ar" is the former name of the moshav 
"Alonei Aba". 
Befitting a haggadah printed for the use of partisans 
and ghetto fighters, it includes many original texts 
concerning the Holocaust in general and Polish Jewry in 
particular, descriptions of the Warsaw Ghetto Uprising 
(which occurred on Passover 1943) and texts and songs 
about the establishment of the State of Israel.
See: Zvika Dror, "The History of the Kibbutz in 
Narratives" (chapter 4, p. 8), on the Kibbutz Lohamei 
HaGeta'ot website (Hebrew).
[1] title page-cover, 36 pp, 21 cm. Good condition. Slight 
defects to cover and spine.

Opening price: $400 

167. Kibbutz Nahsholim, 1949

Passover haggadah. Nahsholim, 1949. Hebrew.
Non-traditional haggadah, with illustrations. Includes 
references to the Holocaust, the War of Independence 
and the establishment of the State of Israel.
[1] Title page-cover, 30 leaves, 21.5 cm. Fair condition. 
Upper left corner missing on all leaves. Some stains. Tears 
and stains to cover, reinforced with adhesive tape. Non-
original staples.
Not listed in Nathan Steiner's "Haggadot Kibutziot" 
(Kibbutz Haggadot).

Opening price: $300

167. קיבוץ נחשולים, 1949

הגדה של פסח. נחשולים, תש"ט ]1949[. 
לשואה,  אזכורים  כוללת  איורים.  עם  מסורתית,  לא  הגדה 

למלחמת העצמאות ולהקמת מדינת ישראל. 
הפינה  בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 דף,   30 שער-מעטפת,   ]1[
קרעים  כתמים.  מעט  הדפים.  בכל  חסרה  השמאלית-עליונה 

וכתמים בעטיפה, מחוזקים בנייר דבק. סיכות לא מקוריות. 
אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $300
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170. שבט "הכרמל", גדוד "מענית" - "הצופים", 1949

שבט  בישראל,  העברים  הצופים  הסתדרות  פסח.  של  הגדה 
"הכרמל", גדוד "מענית", תש"ט ]1949[. 

הגדה לא מסורתית, עם איורים. כוללת טקסטים ואיורים בנושא 
שבט  המדינה.  והקמת  העצמאות  מלחמת  ההעפלה,  השואה, 

"הכרמל" הוקם בשנת 1937 על ידי שבט "משוטטי בכרמל".
]1[ שער מעטפת, 28 עמ', ]1[ עטיפה אחורית, 24 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. פגמים קלים בעטיפה. הדף הראשון והאחרון מודבקים 

לעטיפה באופן חלקי; גוף ההגדה מנותק מן העטיפה. 

פתיחה: $400

170. "HaCarmel" Tribe, "Ma'anit" Troop - 
"Hebrew Scouts", 1949

Passover haggadah. Organization of Hebrew Scouts 
in Israel, "HaCarmel" tribe, "Ma'anit" troop, 1949. 
Hebrew.
Non-traditional haggadah, with illustrations. Includes 
texts and illustrations on the Holocaust, the illegal 
immigration enterprise, the War of Independence 
and the establishment of the state. The "Carmel" 
tribe was founded in 1937 by the tribe "Meshotetei 
BaCarmel".
[1] title page-cover, 28 pp, [1] back cover, 24 cm. Good 
condition. Stains. Slight defects to cover. First and last 
pages partially glued to cover; haggadah text-block 
detached from cover.

Opening price: $400

169. "Dror" Movement in Tunisia, 1952

Passover haggadah. "Dror" Movement in Tunisia, 
1952. Hebrew and French.
Non-traditional haggadah, with some illustrations.
Includes texts printed in French only, regarding 
the activities of "HaKibbutz HaMeuchad" and the 
"Dror" Movement, and the kibbutzim they founded 
in Palestine ("Dror" Tunisia alumni founded Kibbutz 
Regavim, among others).
32 pp [actually 36 pp: leaf 7 and leaf 25 appear twice], 18 
cm. Good condition. Slight defects to cover.

Opening price: $300

169. תנועת "דרור" בתוניסיה, 1952

הגדה של פסח. תנועת "דרור" בטוניזיה )תונס, תוניסיה(, תשי"ב 
]1952[. עברית וצרפתית.

הגדה לא מסורתית, עם מעט איורים. 
פעילות  על  בלבד,  בצרפתית  שנדפסו  טקסטים  גם  כוללת 
בארץ  שהקימו  והקיבוצים  "דרור",  ותנועת  המאוחד"  "הקיבוץ 
את  היתר,  בין  הקימו,  תוניסיה  "דרור"  תנועת  )יוצאי  ישראל 

קיבוץ "רגבים"(. 
32 עמ' ]למעשה - 36 עמ': דף 7 ודף 25 מופיעים פעמיים[, 18 

ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בעטיפה. 

פתיחה: $300
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171. שלוש הגדות - תנועת "הצופים", שנות ה-40

עם  בסטנסיל,  משוכפלות  לפסח,  מסורתיות  לא  הגדות  שלוש 
איורים:

1. הגדה של פסח. שבט "גאולה", חיפה, תש"ו ]1946[. ]1[, יח, ]1[ 
עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. חותמת על העטיפה. 

2. הגדה של פסח. הגדוד המאוחד, חיפה, תש"ו ]1946[. ]17[ דף, 
נייר דבק על השדרה. חותמת על העטיפה.  טוב.  21 ס"מ. מצב 

מעט כתמים. דף מנותק. 
3. הגדה של פסח. שכבת-הדרכה ב', בתלם-ארז, שבט "משוטטי 
 21 )חסרה בסופה?(,  דף   7  ,]1[ ]תש"ו בקירוב[.  חיפה,  בכרמל", 
ס"מ. מצב טוב. נייר דבק על השדרה. חותמת על העטיפה. מעט 

כתמים. 

פתיחה: $500

171. Three Haggadot - "Hebrew Scouts", 1940s

Three non-traditional Passover haggadot, reproduced 
by stencil, with illustrations:
1. Passover haggadah. "Geula" tribe, Haifa, 1946. 
[1], 18, [1] pp, 21 cm. Good condition. Stamped on cover.
2. Passover haggadah. HaGedud HaMeuchad (The 
United Brigade), Haifa, 1946. [17] leaves, 21 cm. Good 
condition. Adhesive tape to spine. Stamped on cover. 
Some stains. Detached leaf.
3. Passover haggadah. Counsellor group b, Betelem-
Erez, "Meshotetei BaCarmel" (Carmel Roamers) tribe, 
Haifa, [ca. 1946]. [1], 7 leaves (leaves missing at the end?), 
21 cm. Good condition. Adhesive tape to spine. Stamped 
on cover. Some stains.

Opening price: $500
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172. כרך חיבורים אנטישמיים - גרמניה, 1663-1705 - תחריטים

ארבעה חיבורים אנטישמיים, כרוכים יחד. גרמניה, 1663-1705. 
· Der Gantze Jüdische Glaube ]האמונה היהודית השלמה[, מאת Anton Margaritha. לייפציג, 

1705. גרמנית.
חיבור בנושא היהודים והיהדות, השם ללעג את מנהגי היהודים ומעלה האשמות אנטישמיות שונות 
)החיבור השפיע רבות על התאולוג הגרמני מרטין לותר בכתיבתו את "על היהודים ושקריהם"(. ]1[ 

לוח )תחריט(, ]15[ דף, 360 עמ', ]12[ דף. 
מאת  היהודים[,  של  התפלות  והאמונות  ]האמונה   Der Jüden Glaube und Aberglaube  ·
Friedrich Albrecht Christiani. לייפציג, 1705. גרמנית ומעט עברית. עם תחריט מול דף השער 
ושמונה לוחות תחריטים המתארים מלבושים ומנהגים יהודיים. ]2[, 88, 186, ]10[ עמ' + ]9[ לוחות. 

· נר לרגל / Wegeleuchte Wieder die Jüdische Finsternißen, מאת Michael Haveman. יינה 
)Jena(, 1663 )בדף השער הראשון: המבורג(. גרמנית ומעט עברית. 

דף השער הראשון הנו תחריט המשלב איורים של משה ואהרן, טקס ברית מילה, ועוד. ]31[ דף, 604 
עמ', ]16[ דף. 

· Beste Mittel zu Bekehrung der Juden ]הדרך הטובה ביותר להמיר את דתם של היהודים[, 
תחריט  השער  דף  מול  ועברית.  גרמנית   .1694 ולייפציג,  פרנקפורט   .Matthias Wasmuth מאת 

המתאר יהודים מומרים. 144 עמ'. 
ארבעת החיבורים כרוכים יחד. כרך 16 ס"מ. מצב טוב. כריכת קלף מהתקופה, מוכתמת, מעט פגומה 
ורופפת. התחריט שמול דף השער הראשון מנותק חלקית. דפים מעט כהים. קרעים קלים בשולי 

מספר דפים. תוית-נייר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית וחותמת-דיו בדף הבטנה הקדמי.

פתיחה: $2200

אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, הבריגדה היהודית, 
מחנות המעצר בקפריסין

Anti-Semitism, The Holocaust and She'erit Ha-Pletah, Jewish 
Brigade, Cyprus Internment Camps
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173. "Judaism Unmasked" - Johann Andreas 
Eisenmenger - Frankfurt, 1700

Entdecktes Judenthum, oder, Gründlicher und 
wahrhaffter Bericht, welchergestalt die verstockte 
Juden die Hochheilige Dreyeinigkeit, Gott Vater. 
erschrecklicher Weise lästern [Judaism Unmasked - a 
thorough and real report about the horrifying manner 
in which the stubborn Jews slander the Holy Trinity 
and disgrace it], by Johann Andreas Eisenmenger. 
[Frankfurt am Main], 1700. Two parts bound together. 
German. 
Eisenmenger (1654-1704) - a German orientalist 
and professor of Semitic languages, considered 
one of the first bearers of anti-Semitism in the new 
era. This book was dubbed by writer and historian 
Shimon Dubnov the "Encyclopedia of the Hatred of 
Jews". Eisenmenger mastered the Bible, Talmud and 
rabbinical writings and met with Jewish sages and 
rabbis, seeking to retrieve references against the 
Christian faith. For 19 years he presented himself as 
a person meaning to approach Judaism and study 

173. "היהדות שנחשפה" - יוהאן אנדריאס אייזנמנגר - 
פרנקפורט, 1700

 Entdecktes Judenthum, oder Gründlicher und
 wahrhaffter Bericht, welchergestalt die verstockte
 Juden die Hochheilige Dreyeinigkeit, Gott Vater.
דין   - שנחשפה  ]היהדות   erschrecklicher Weise lästern
וחשבון יסודי ואמיתי על האופן המבעית בו מכפישים היהודים 
מאת  חרפה[,  עליו  וממיטים  הקדוש  השילוש  את  העקשים 
 .)Johann Andreas Eisenmenger( יוהאן אנדריאס אייזנמנגר

]פרנקפורט דמיין[, 1700. שני חלקים כרוכים יחד. גרמנית.
אייזנמנגר )1654-1704( - מזרחן גרמני ופרופסור לשפות שמיות, 
זה  חיבורו  החדשה.  בעת  האנטישמיות  ממבשרי  לאחד  נחשב 
כונה בפי הסופר וההיסטוריון שמעון דובנוב "אנציקלופדיה של 
יהודים". אייזנמנגר היה בקיא בתנ"ך, בתלמוד ובספרות  שנאת 
ללקט  במטרה  ורבנים,  יהודיים  חכמים  עם  במגע  ובא  חז"ל, 
מובאות בגנות האמונה הנוצרית. משך 19 שנה הציג עצמו כאדם 
המבקש את קרבת היהדות ורוצה ללמוד את מקורותיה על-מנת 
וזכה  בפרנקפורט  אף הדפיס את התנ"ך   1694 להתגייר; בשנת 
"חכם  בהקדמה  אותו  שכינה  גרינהוט,  דוד  הרב  של  להסכמתו 
"היהדות   -  Entdecktes Judenthum ספרו  באומות".  מופלג 
מהימן  מחקרי-מדעי  רושם  היוצר  מקיף  חיבור  הנו  שנחשפה" 
של  יסוד  לספר  ונחשב  לנצרות  וסכנותיה  היהודית  הדת  בגנות 

האנטישמיות המודרנית עד ימינו.
וקמטים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   1108  ,998  ,]17[
קרעים בשולי עמוד השער והדף שאחריו. כריכת קלף מקורית, 

עם כתמים.

פתיחה: $700

its sources in order to eventually convert; in 1694 he 
even printed the Hebrew Bible in Frankfurt and was 
granted the approbation of Rabbi David Gruenhut, 
who mentioned him in the introduction as an "exalted 
scholar". The book Entdecktes Judenthum - "Judaism 
Unmasked" - is an extensive study, written in an 
apparently reliable scientific manner, against Judaism 
and its dangers to Christianity, and is considered to 
this day a classic of modern anti-Semitism.
[17], 998, 1108 pp, 20.5 cm. Good condition. Stains and 
creases. Tears to margins of title page and following leaf. 
Original vellum binding, with stains.

Opening price: $700

172. Volume of Anti-Semitic Writings - Germany, 
1663-1705 - Engravings

Four anti-Semitic works, bound together. Germany, 
1663-1705.

· Der Gantze Jüdische Glaube [The Whole Jewish 
Faith], by Anton Margaritha. Leipzig, 1705. German.
Work on Jews and Judaism, mocking Jewish customs 
and raising various anti-Semitic accusations (the 
work greatly influenced German theologian Martin 
Luther when writing his treatise "On the Jews and 
their Lies"). [1] plate (engraving), [15] leaves, 360 pp, [12] 
leaves.

· Der Jüden Glaube und Aberglaube [The Jewish Faith 
and Superstitions], by Friedrich Albrecht Christiani. 
Leipzig, 1705. German and some Hebrew. Engraved 
frontispiece and eight engraving plates depicting 
Jewish attire and customs. [2], 88, 186, [10] pp + [9] 
plates.

· Ner LeRegel / Wegeleuchte Wieder die Jüdische 
Finsternißen, by Michael Haveman. Jena, 1663 (on 
first title page: Hamburg). German and some Hebrew. 
The first title page is an engraving incorporating 
illustrations of Moses and Aaron, a brit milah 
ceremony, and more. [31] leaves, 604 pp, [16] leaves.

· Beste Mittel zu Bekehrung der Juden [The Best 
Way of Converting the Jews], by Matthias Wasmuth. 
Frankfurt and Leipzig, 1694. German and Hebrew. 
Engraved frontispiece depicting converted Jews. 144 
pp.
The four works are bound together. Volume: 16 cm. Good 
condition. Vellum binding from the period, stained, slightly 
damaged and loose. Engraving facing first title page partly 
detached. Leaves slightly dark. Small tears to margins of 
some leaves. Paper label on inner side of front binding and 
ink stamp on front endpaper.

Opening price: $2200
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174. The Murder of the Child Simon of Trent 
- Incunabula Leaf from Hartmann Schedel’s 
"Nuremberg Chronicle", 1493

A single incunabula leaf from Hartmann Schedel’s 
book "Weltchronik" (Nuremberg Chronicle). 
Nuremberg, 1493. German.
Bearing a large woodcut illustration of the 
supposed ritual murder of the child Simon of Trent 
by Jews (whose names appear in the illustration). 
Partly colored, frame emphasized in orange. 
On March 23, 1475, a two-and-a-half-year-old 
Christian child by the name of Simon disappeared 
from his parents’ home in Trent in northern Italy; 
three days later, on the eve of Good Friday (a Christian 
religious holiday commemorating the crucifixion of 
Jesus Christ), his body was found near the home (or 
in the cellar or well) of a Jew who was a resident of 
the city, a moneylender by the name of Samuel. After 
the body was found, the Bishop announced that all 
of Trent’s Jewish community, including a number of 
converted Jews, is guilty of the child’s murder. All 
of the city’s Jews were arrested, tortured, and some 
were executed, by fire or beheading. Simon was 
declared a saint by the Pope, and his memory was 
commemorated annually in the month of March, 
until his status as a saint was cancelled in 1965. 
The verso is illustrated with three additional woodcuts: 
a comet; Christian, King of Denmark, Sweden and 
Norway; and Hercules, Duke of Ferrara. 
Sheet approx. 27.5X42.5 cm. Fair-poor condition. Stains, 
creases and open tears to margins (without damage to 
text). Tear to woodcut, about 4 cm long. Matted, with 
two strips of adhesive tape, on upper and lower margins. 
Additional paper strip (4 cm long) glued to upper left 
corner on reverse. 
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $300

רציחתו של הילד סימון מטרנטו - דף אינקונבולה   .174
מתוך ספרו של הרטמן שדל "כרוניקת נירנברג", 1493

 Weltchronik ֶׁשֶדל  הרטמן  של  ספרו  מתוך  אינקונבולה  דף 
)כרוניקת נירנברג(. נירנברג, 1493. גרמנית.

הדף נושא איור )חיתוך עץ( גדול המראה יהודים מענים, לכאורה, 
למוות, את הילד סימון מְטֶרְנטֹו )שמות היהודים מופיעים באיור(. 

צבוע בחלקו ומסגרתו מודגשת בצבע כתום.
ב-23 במארס 1475 נעלם ילד נוצרי בשם סימון, בן שנתיים וחצי, 
לאחר  ימים  שלשה  איטליה;  שבצפון  טרנטו  בעיר  הוריו  מבית 
מכן, ערב יום שישי הטוב )יום צליבת ישו(, נמצאה גופתו בסמוך 
מלווה  העיר,  תושב  יהודי  של  בבארו(  או  במרתפו  )או  לביתו 
בריבית בשם שמואל. לאחר שנמצאה הגופה, הכריז הבישוף כי 
כל קהילת טרנטו היהודית, כולל מספר מומרים לדת הנוצרית, 
הוצאו  וחלקם  עונו,  נעצרו,  יהודי העיר  כל  הילד.  אשמים ברצח 
להורג במוקד או בעריפת ראשם. סימון הועלה לדרגה של קדוש 
וזכרו צוין מדי שנה בחודש מארס, עד ביטול  על ידי האפיפיור, 

קדושתו בשנת 1965.
בצידו השני של הדף שלשה חיתוכי עץ נוספים, צבועים אף הם: 
והרקולס  ונורבגיה,  שוודיה  דנמרק,  מלך  כריסטיאן  שביט,  כוכב 

דוכס פרארה.
וקרעים  קמטים,  כתמים,  בינוני-גרוע.  מצב  בקירוב.   42.5X27.5
על  ס"מ  כ-4  של  קרע  לטקסט(.  נזק  )ללא  הדף  בשולי  חסרים 
נייר דבק,  גבי חיתוך העץ. מוצמד לפספרטו בשתי רצועות של 
)באורך של  נוספת  נייר  רצועת  והתחתונים.  העליונים  בשוליים 
4 ס"מ( מודבקת בפינה השמאלית העליונה של צדו האחורי של 

הדף.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300
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176. לוח משחק - היהודי הנודד - צרפת

Jeu du Juif-Errant ]משחק היהודי הנודד[. לוח משחק המבוסס על הספר "היהודי הנודד" מאת 
ה-19[.  השניה של המאה  ]המחצית  צרפת(,   ,Nancy( נאנסי   ,Imagerie Delhalt הוצאת  סי.  אז'ן 

צרפתית. 
)מלווים תיאורים  הנודד"  "היהודי  צבעוניים על-פי סצנות מתוך  איורים  63 תחנות, עם  בן  מסלול 

קצרים בצרפתית(. הוראות המשחק מודפסות במרכז הלוח. 
39X29 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אנכי וקמטים. מעט כתמים. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $500

176. Gameboard - The Wandering Jew - France

Jeu du Juif-Errant [The Wandering Jew Game]. Gameboard based on the book "The 
Wandering Jew" by Eugène Sue. Nancy (France): Imagerie Delhalt, [second half of 
the 19th century]. French.
Course with 63 stations, with colorful illustrations after scenes from the "Wandering 
Jew" (with short descriptions in French). The game instructions are printed in the 
middle of the board.
29X39 cm. Good condition. Vertical folding line and creases. Some stains. Tears to margins.

Opening price: $500 

Politischer Bilderbogen .175 - שלוש כרזות אנטישמיות - דרזדן, 1894

שלוש כרזות מהסדרה "Politischer Bilderbogen". דרזדן )גרמניה( 1894. גרמנית.
 .Das Blutgeheimnis :13 'מס · .Deutscher Todtentanz :12 'מס · .Im Zukunftsstaat :11 'מס ·
סדרת הכרזות "Politischer Bilderbogen" הכוללת קריקטורות אנטישמיות, ראתה אור בין השנים 

1892-1901. בסך הכל נדפסו 33 כרזות. הכרזות מקופלות לצורת חוברת.
הקפל.  בקוי  קרעים  כתמים,  משתנה.  מצב  ס"מ.   16X25 לחוברות  מקופלות  ס"מ,   64X50 כרזות 

חותמות-דיו. 

פתיחה: $1000

175. Politischer Bilderbogen - Three Anti-Semitic Posters - Dresden, 1894

Three posters from the series "Politischer Bilderbogen". Dresden (Germany), 1894. 
German.

· No. 11: Im Zukunfsstaat. · No. 12: Deutscher Todtentanz. · No. 13: Das 
Blutgeheimnis.
The poster series "Politischer Bilderbogen", which includes anti-Semitic caricatures, 
was published between 1892 and 1901. In all, 33 posters were printed. The posters 
are folded into booklet form.
Posters: 50X64 cm, folded into 25X16 cm. booklets. Condition varies. Stains, tears to fold 
lines. Ink stamps.

Opening price: $1000
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177. Gameboard - The Dreyfus Affair - France

L'Affaire Dreyfus et de la Verite [The Dreyfus Affair and the Truth]. Gameboard, 
photo-mechanic printing, France: Sceaux - imp. E. Charane, [ca. 1890-1898]. French.
Gameboard. The winner is the player who reaches the truth. The game was created 
by supporters of Dreyfus, based on the French saying "The truth lies at the bottom 
of a well". The board squares show different figures connected to the Dreyfus affair.
47.5X64 cm. Good-fair condition. Folding marks and creases. Stains (mostly to verso). Tears 
to margins and folding lines, some with damage to the illustration.
See: The Dreyfus Affair, Art, Truth and Justice, edited by Norman L. Kleeblatt, 1991, 
p. 181.

Opening price: $800 

Les Remparts d'Israël .178 - דף מאויר אנטי-דרייפוסי - פריז, סוף המאה ה-19

Les Remparts d'Israël, ou les Douze Apotres de Dreyfus ]סוללת המגן של ישראל, שנים 
עשר השליחים של דרייפוס[. דף בודד, מאויר - " Image Populaire No. 2". דפוס L. Hayard, פריז, 

]1899 בקירוב[. צרפתית. 
תריסר קריקטורות הלועגות לפוליטיקאים ואישים, מתומכי אלפרד דרייפוס )אמיל זולא, ברנאר לזר, 

ז'אן ז'ורס, ז'ורז' פיקאר, ואחרים(. כל קריקטורה מלווה טקסט מחורז בצרפתית. 
דפים מאוירים מסוג זה - גליונות נייר מאוירים, מחולקים למלבנים, במתכונת של דפי קומיקס - היו 

."Image Populaire" נפוצים בצרפת במאה ה-19 וכונו
66X47.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. קרעים בשוליים ובקווי הקפל. 

פתיחה: $600

177. לוח משחק - פרשת דרייפוס - צרפת

פוטו-מכאני,  בדפוס  לוח משחק  והאמת[.  דרייפוס  ]פרשת   L'Affaire Dreyfus et de la Verite
Sceaux - imp. E. Charane, צרפת, ]1890-1898 בקירוב[. צרפתית.

לוח משחק. הזוכה במשחק הוא זה המגיע אל האמת. המשחק נוצר על-ידי תומכי דרייפוס ומבוסס 
על הפתגם הצרפתי "האמת יושבת בתחתית הבאר". במשבצות המשחק דמויות שונות הקשורות 

בפרשת דרייפוס.
)בעיקר בגב הדף(. קרעים בשוליים  64X47.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. כתמים 

ובקווי הקפל, חלקם עם פגיעה באיור. 
ראה: פרשת דרייפוס והשתקפותה בספרות, באמנות ובתקשורת, בעריכת נורמן קליבלאט, 1991, 

עמ' 181.

פתיחה: $800
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179. Le Retour de L'Ile du Diable - Illustrated 
Anti-Dreyfus Broadside - Paris, Late 19th Century

Le Retour de L'Ile du Diable, Entree Triomphale a Paris 
[The Return from Devil's Island, Triumphal Entry into 
Paris]. illustrated broadside - "Image Populaire No. 
1". Paris: Leon Hayard, [ca. 1899]. French.
Hand-colored caricatures (with French text) mocking 
Dreyfus with his return to Paris from Devil's Island.
38X55.5 cm. Good-fair condition. Folding marks, creases 
to margins and some tears (one tear about 6 cm long to 
middle of poster, on the left).

Opening price: $400

180. פרשת דרייפוס - כרזה וחוברת - צרפת, 1898-1899

דפוס  בוגד[.  הוא  ]דרייפוס   Dreyfus est un Traitre  .1
E. Charaire, ]צרפת, נובמבר 1898[. צרפתית. 

דיוקן  לכל  אישים. מתחת  חמישה  עם תצלומי-דיוקן של  כרזה 
מובאות מדבריהם - עדויות על אשמת דרייפוס. 50X64.5 ס"מ. 
קרעים  )שני  בשוליים  וקמטים  קרעים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב 

מחוזקים בנייר דבק בגב הכרזה(. כתמים. 
L'affaire et l'image[ .2, מאת John Grand-Carteret. הוצאת 
השתקפותה  בנושא  חוברת  צרפתית.   .]1899 פריז,   ,Le Siecle
של פרשת דרייפוס בעתונות, באמנות, ובפרסומים שונים. רובה 
איורים שחור-לבן. 48 עמ'. דף השער חסר. 36.5 ס"מ. מצב טוב-
המקורית  העטיפה  ללא  הדפים.  בשולי  קרעים  כתמים.  בינוני. 
הכותר  בצרפתית,  בכתב-יד,  כתובים  עליה  נייר  בעטיפת  )כרוך 
ושם המחבר(. נייר דבק בשולי העמוד הראשון והאחרון )בחיבור 

עם העטיפה(. 

פתיחה: $600

Le Retour de L'Ile du Diable .179 - דף מאויר אנטי-
דרייפוסי - פריז, סוף המאה ה-19

 Le Retour de L'Ile du Diable, Entree Triomphale a Paris
 - מאויר  בודד,  דף  לפריז[.  הנצחון  כניסת  מאי השדים,  ]החזרה 
"Image Populaire No. 1". הוצאת Leon Hayard, פריז, ]1899 

בקירוב[. צרפתית. 
הלועגות  בצרפתית(  טקסט  )מלוות  ביד  צבועות  קריקטורות 

לדרייפוס עם שובו לפריז מאי השדים. 
בשוליים  קמטים  קיפול,  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   55.5X38
הכרזה,  במרכז  ס"מ  כ-6  באורך  אחד  )קרע  קרעים  ומספר 

משמאל(. 

פתיחה: $400

178. Les Remparts d'Israël - Illustrated Anti-
Dreyfus Broadside - Paris, Late 19th Century

Les Remparts d'Israël, ou les Douze Apotres de 
Dreyfus [The Ramparts of Israel, the Twelve Apostles 
of Dreyfus]. Illustrated broadside - "Image Populaire 
No. 2". Paris: L. Hayard Press, [ca. 1899]. French
Twelve caricatures mocking politicians and 
personalities who supported Alfred Dreyfus (Émile 
Zola, Bernard Lazar, Jean Jaures, George Picard and 
others). Each caricature accompanied by a rhyming 
caption in French.
Illustrated broadsides of this kind - paper sheets 
divided into squares, in the format of comic book 
pages - were common in France in the 19th century 
and were called "Image Populaire".
Approx. 47.5X66 cm. Good-fair condition. Folding marks. 
Tears to margins and folding lines.

Opening price: $600
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181. "Letter to Madam Alfred Dreyfus" - Essay by Émile Zola in the Newspaper L'Aurore - Paris, 
September 1899

the most famous newspaper article of all time) was 
also published in L'Aurore, in January 1898. In the 
present essay - which can be viewed as a summary 
of the Dreyfus Affair, an epilogue to the struggle for 
justice that opened with J’Accuse! - Zola refers to the 
conclusion of the Dreyfus Affair and expresses his 
delight at Dreyfus' pardon.
4 pp, 61.5 cm. Fair-good condition. Stains and creases. 
Tears to margins. Creases with tears, a few open, which 
have been professionally restored (with minor damage to 
the text).

Opening price: $600 

Issue no. 704 of the French newspaper L'Aurore, 
conspicuously headlined with the essay "Lettre à 
Madame Alfred Dreyfus" [Letter to Madam Alfred 
Dreyfus], by Émile Zola. Paris, September 22, 1899. 
French.
The essay, composed as an open letter from Zola to 
Alfred Dreyfus' wife, was written by Zola immediately 
upon his learning of Dreyfus' pardon. It was printed 
in L'Aurore three days later, the day after the pardon 
was officially made public.
The French writer and publicist Émile Zola (1840-
1902) was a prominent supporter of Alfred Dreyfus. 
His famous essay "J'Accuse!" (considered by many 

181. "מכתב לגברת אלפרד דרייפוס" - מאמר מאת אמיל 
זולא בעתון "L'Aurore" - פריז, ספטמבר 1899

רוחב  כשלכל   ,"L'Aurore" הפריזאי  העתון  של   704 מס'  גליון 
 Lettre a Madame Alfred" המאמר  מופיע  הראשון  העמוד 
זולא.  אמיל  מאת  דרייפוס[,  אלפרד  לגברת  ]מכתב   "Dreyfus

פריז, 22 בספטמבר 1899. צרפתית. 
את המאמר שלפנינו, הכתוב כמכתב פתוח המיועד לרעייתו של 
זולא מייד עם היוודע לו על חנינת  אלפרד דרייפוס, כתב אמיל 
ביום  ימים,  כעבור שלושה   "L'Aurore"-ב נדפס  והוא  דרייפוס, 

שלמחרת הפרסום הרשמי של דבר החנינה. 
היה   ,)1840-1902( זולא  אמיל  הצרפתי  והפובליציסט  הסופר 
מתומכיו העיקריים של אלפרד דרייפוס. מאמרו המפורסם "אני 
בינואר   ,"L'Aurore"-ב כן  גם  התפרסם   )J'Accuse!( מאשים!" 
מסכם  מאמר  בו  לראות  שאפשר   - שלפנינו  במאמר   .1898
שנפתח  לצדק  למאבק  מעגל  סגירת  מעין  דרייפוס,  לפרשת 
ב-"אני מאשים!" - מתייחס זולא לסיום פרשת דרייפוס ומביע 

את שמחתו הרבה לאור חנינתו של דרייפוס. 
קרעים  וקמטים.  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   61.5 עמ',   4
חסרים,  וקרעים  קרעים  לאורכם  אשר  קפל  קווי  בשוליים. 

משוקמים שיקום מקצועי )עם פגיעות מסוימות בטקסט(. 

פתיחה: $600

180. The Dreyfus Affair - Poster and Booklet - 
France, 1898-1899

1. Dreyfus est un Traitre [Dreyfus is a Traitor]. E. 
Charaire Press, [France, November 1898]. French.
Poster with photographic portraits of five people. 
Beneath each portrait is an excerpt from their 
testimonies on Dreyfus's guilt. 64.5X50 cm. Good 
condition. Folding marks. Tears and creases to margins 
(two tears reinforced with adhesive tape to poster reverse). 
Stains.
2. [L'affair et l'image, by John Grand-Carteret. Paris: 
Le Siecle, 1899]. French. Booklet on the reflection of 
the Dreyfus affair in the press, in art and in various 
publications. Mostly black-and-white illustrations. 
48 pp. Title page missing. 36.5 cm. Good-fair condition. 
Stains. Tears to leaf margins. Original cover missing (bound 
with paper cover on which the title and author's name are 
handwritten in French). Adhesive tape to margins of first 
and last pages (where attached to cover).

Opening price: $600
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183. Der Kleine Cohn - "Little Cohn" - Movable 
Anti-Semitic Postcard, 1905

Wo ist Kleine Cohn?, movable (undivided) postcard 
with a coarse caricature and a rhyming caption. 
[Germany or Austria, ca. 1905]. German.
Movable postcard: when the tab is pulled, "Little 
Cohen"'s figure is revealed seated in the toilet.
The caricatures of Kleine Cohn ("little Cohen") 
appeared in many anti-Semitic postcards and 
illustrations in the early 20th century. His figure first 
appeared in a song composed by Julius Einedshofer, 
increasing in popularity until the First World War, and 
then waning.
14X9 cm. Good condition. Pencil inscription on postcard 
center. Some stains and inscription on reverse. Posted in 
1905.

Opening price: $300

 - "Les Galeries Lévy et Cie" 184. כרזת פרסום לסרט
צרפת, 1932

 ."Les Galeries Lévy et Cie" לסרט  מאוירת  פרסום  כרזת 
]צרפת, 1932 בקירוב[. צרפתית.

הסרט, בבימויו של André Hugon עוסק בשני סוחרים יהודיים 
 Galeries Lévy &" ששם משפחתם לוי, בעלים של חנות הכלבו

 ."Cie
 Galeries Lévy et" מצורף עלון )בצרפתית( הנושא את הכותר

Cie". גם הוא נדפס, כפי הנראה, כפרסום לסרט.
כרזה: 40X93.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, קמטים וקרעים 
)חלקם גסים(. חלק מהקרעים מחוזקים בנייר דבק בגב הכרזה. 
נייר  פיסת  על  )מודבק  וחסר  קרוע  הכרזה  של  התחתון  חלקה 
לחיזוק(. עלון: 18.5X27.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. 

כתמים. קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $800

Der Kleine Cohn .183 - "אדון כהן הקטן" - גלויה נעה 
אנטישמית, 1905

?Wo ist Kleine Cohn, גלויה נעה )לא מחולקת(, עם קריקטורה 
גסה וכיתוב מחורז. ]גרמניה או אוסטריה, 1905 בקירוב[. גרמנית.
גלויה נעה: עם משיכת הלשונית מתגלה תמונתו של "כהן הקטן" 

כשהוא יושב בבית השימוש. 
הקריקטורות של "אדון כהן הקטן" שימשו נושא לגלויות ואיורים 
אנטישמיים רבים בראשית המאה ה-20. דמותו הופיעה לראשונה 
 )Julius Einödshofer( אינדשופר  יוליוס  בשיר שחיבר המלחין 
ונעשתה אפנתית עד לשנות מלחמת העולם הראשונה, אז דעכה. 
9X14 ס"מ. מצב טוב. כיתוב בעפרון במרכז הגלויה. מעט כתמים 

וכיתוב בצדה האחורי. נשלחה בדואר בשנת 1905.

פתיחה: $300

182. שבע גלויות אנטישמיות - בעלי-מקצוע יהודיים - 
צרפת

גלויות אנטישמיות, לא מחולקות, המציגות בעלי מקצוע  שבע 
יהודיים. צרפת, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[. 

כל האיורים חתומים בידי המאייר, Léon Roze. כולן שחור-לבן, 
למעט אחת. 

מצב טוב. 

פתיחה: $300

182. Seven Anti-Semitic Postcards - Jewish 
Craftsmen - France

Seven anti-Semitic postcards, undivided, presenting 
Jewish craftsmen. France, [late 19th or early 20th 
century].
All the illustrations are signed by the artist, Léon 
Roze. All except one are black-and-white. 
Good condition.

Opening price: $300 
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185. לקט פרסומים אנטישמיים - צרפת

לקט פרסומים אנטישמיים בצרפתית:
 En Israël. Trente zincs originaux de Charles Huard  .1
sur des légendes de Jean Mably. פריז, ]סוף המאה ה-19?[. 
"בישראל", שלושים איורים מאת Charles Huard, מלווים טקסט 
מאת Jean Mably - ספר אנטישמי אשר חובר בעקבות פרשת 

דרייפוס ומוקדש לאדואר אדולף ְדִרימֹון. ]32[ דף, 31.5 ס"מ. 
 Exposition le Juif et la France au Palais Berlitz sous .2
 l'égide de l'Institut d'études des questions Juives
]תערוכת "היהודי וצרפת" בארמון ברליץ, בחסות המכון לחקר 

בעיות היהודים[. ]פריז, 1941[.
מדריך לתערוכה "היהודי וצרפת", שנערכה על ידי המכון לחקר 
בעיות היהודים והוצגה בפריז בין ספטמבר 1941 לינואר 1942. 
התערוכה התבססה על עבודתו של הפרופסור לאנתרופולוגיה 
של  המשחיתה  בהשפעתם  ועסקה   ,George Montandon
על-פי  יהודי  לזהות  ובדרכים  המדינה  מוסדות  על  היהודים 
מראהו. המדריך כולל מפה של אולמות התצוגה וטקסטים אודות 

המוצגים השונים. 15, ]1[ עמ', 16 ס"מ.
Alerte! .3, עלון מקופל, מלווה תצלומים, המזהיר מפני היהודים. 

ללא ציון מו"ל, דפוס או שנה. ]צרפת, ראשית שנות ה-40?[. דף 
46X13 ס"מ, מקופל ל-4. 

La France peut-elle se nourrir? .4, חוברת תעמולה מאוירת. 
הטקסט והאיורים מאת Pélan . פריז, ]1942[. ]20[ עמ', 24 ס"מ.
5. עלון מקופל, מעוצב כשטר בערך דולר. ]צרפת, 1944 בקירוב[.

בצדו הפנימי דברים בגנות מזכיר האוצר היהודי של ארה"ב, הנרי 
 31X6.5 דף  הכלכלה.  על  היהודית  ההשפעה  ובגנות  מורגנטאו, 

ס"מ, מקופל לשניים. 
מצורפים: 

 Voila ce que le bolchevisme apporterait a l'Europe  .6
]זה מה שהבולשביזם יביא לאירופה[. ללא ציון מו"ל, מדפיס או 
תצלומים  המכילה  תעמולה  חוברת  ה-40[.  שנות  ]צרפת,  שנה. 

רבים. 
Frankreichs Schuld ]אשמת צרפת[, תוספת לגליון מיוחד   .7
 .]1940 ]מינכן,   .Illustrierter Beobachter הנאצי  העתון  של 

גרמנית. מפה מקופלת של צרפת ומפות נוספות. 
סה"כ שבעה פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $2000

184. Advertising Poster for the Film "Les Galeries 
Lévy et Cie" - France, 1932

Illustrated advertising poster for the film "Les Galeries 
Lévy et Cie". [France, ca. 1932]. French.
The film, directed by André Hugon, depicts two Jewish 
merchants named Levy, owners of the department 
store "Galeries Lévy et Cie".
Enclosed is a leaflet (in French) titled "Galeries Lévy 
et Cie", apparently also printed as an advertisement 
for the film.
Poster: 93.5X40 cm. Fair-poor condition. Stains, creases 
and tears (some coarse). Some of the tears are reinforced 
with adhesive tape to verso. The poster's bottom part is 
torn and missing (mounted on paper for reinforcement). 
Leaflet: 27.5X18.5 cm. Good condition. Folding marks and 
creases. Stains. Small tears to margins.

Opening price: $800
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186. כרזה אנטישמית - בלגרד

הגדולה"  ֵמיסֹוִנית  האנטי  ל"תערוכה  הזמנה  אנטישמית,  כרזה 
בבלגרד. דפוס Beranek, בלגרד, ]1941 בקירוב[. סרבית.

כרזה צבעונית, בה נראה גבר יהודי אוחז במאזניים, כשבכף אחת 
יוסף סטלין ובכף השניה מטבעות ושטרות כסף. מתחת  נמצא 
כי היהודי שולט על  ינצח? אף אחד!  "מי  לאיור מופיע הכיתוב: 
האיזון. בקרו בתערוכה האנטי ֵמיסֹוִנית הגדולה ותראו בעצמכם" 

)סרבית(.
אנטישמית  תערוכה  היא  הגדולה"  ֵמיסֹוִנית  האנטי  "התערוכה 
על  הנאצי,  השלטון  במימון   ,1941 מאוקטובר  בבלגרד  שהוצגה 
מנת לחשוף את הקונספירציה של היהודים, הבונים החופשיים 
כוונה  ומתוך  העולם,  על  להשתלטות  והקומוניסטים  )ֵמיסֹוִנים( 

להגביר את השנאה כלפי קבוצות המתנגדות לגרמניה הנאצית.
פשתן  בד  על  מודבקת  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   47X71

לתצוגה ושימור.

פתיחה: $500 

185. Collection of Anti-Semitic Publications - 
France

Collection of Anti-Semitic Publications in French:
1. En Israël. Trente zincs originaux de Charles Huard 
sur des légendes de Jean Mably. Paris, [late 19th 
century?].
"In Israel", thirty illustrations by Charles Huard, 
accompanying a text by Jean Mably - an anti-Semitic 
book written following the Dreyfus affair and 
dedicated to Édouard Adolphe Drumont. [32] leaves, 
31.5 cm.
2. Exposition le Juif et la France au Palais Berlitz sous 
l'égide de l'Institut d'études des questions Juives [The 
Exhibition "The Jew and France" at the Palais Berlitz, 
sponsored by the Institute for the Study of the Jewish 
Question]. [Paris, 1941]. 
A guide to the exhibition "The Jew and France", 
prepared by the Institute for the Study of the Jewish 
Question and held in Paris between September 1941 
and January 1942. The exhibition was based on the 
work of anthropology professor George Montandon 
and addressed the corrupting influence of the Jews 
on state institutions, and the ways of identifying a 
Jew by his outward appearance. The guide included 
a map of the display galleries and texts about the 
various exhibits. 15, [1] pp, 16 cm.
3. Alerte!, folded pamphlet, with photographs, 
warning of the Jews. No publisher, press or year 
mentioned. [France, early 1940s?]. Leaf 13X46 cm, 
folded in 4.
4. La France peut-elle se nourrir?, illustrated 
propaganda booklet. Text and illustrations by Pélan. 
Paris, [1942]. [20] pp, 24 cm.
5. Folded pamphlet, designed as a $1 bill. [France, ca. 
1944].
On the inner part are derogatory statements against 
the U.S. Secretary of the Treasury Henry Morgenthau 
and against the Jewish influence on the economy. Leaf 
6.5X31 cm, folded in two.

Enclosed:
6. Voila ce que le bolchevisme apporterait a l'Europe 
[This is what Bolshevism will bring to Europe]. 
No publisher, printer or year mentioned. [France, 
1940s]. Propaganda booklet containing numerous 
photographs.
7. Frankreichs Schuld [France's Fault], supplement 
to a special issue of the Nazi newspaper Illustrierter 
Beobachter [Munich, 1940s]. German. Folded map of 
France and additional maps.
7 items in all. Size and condition vary.

Opening price: $2000 
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188. Anti-Semitic Poster - Belgrade

"Bolshevism and Plutocracy are the Work of Jews", 
illustrated anti-Semitic poster printed for the "Grand 
Anti-Masonic Exhibition" in Belgrade. [Belgrade, ca. 
1941]. Serbian.
Illustration of a Jew with a Star of David. On his right 
are sacks filled with money and on his left is the 
hammer-and-sickle symbol. See previous items.
70X48.5 cm. Good condition. Folding marks. Linen-backed 
for display and preservation.

Opening price: $500

187. כרזה אנטישמית - בלגרד

"97% מהעתונים בארצות הברית נמצאים בידיים יהודיות", כרזה 
האנטי  "התערוכה  לקראת  נדפסה  אשר  מאוירת  אנטישמית 

ֵמיסֹוִנית הגדולה" בבלגרד. ]בלגרד, 1941 בקירוב[. סרבית.
גליון  מתוך  פורצת  דוד  מגן  איור  עם  עניבה  עונדת  דמות  איור 

עתון The New York Times. ראה פריט קודם.
39.5X55 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ופגמים קלים. מודבקת על 

בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $500

187. Anti-Semitic Poster - Belgrade

"97% of the American Press is in Jewish Hands", 
illustrated anti-Semitic poster printed for the "Grand 
Anti-Masonic Exhibition" in Belgrade. [Belgrade, ca. 
1941]. Serbian.
Illustration showing a figure wearing a tie with a Star 
of David emerging out of an issue of the New York 
Times. See previous item.
55X39.5 cm. Good condition. Folding marks and slight 
defects. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $500

188. כרזה אנטישמית - בלגרד

כרזה  היהודים",  של  עבודתם  הם  והפלוטוקרטיה  "הבולשביזם 
האנטי  "התערוכה  לקראת  נדפסה  אשר  מאוירת  אנטישמית 

ֵמיסֹוִנית הגדולה" בבלגרד. ]בלגרד, 1941 בקירוב[. סרבית.
איור יהודי עם מגן-דוד. מימינו שקי כסף ומשמאלו סמל הפטיש 

והמגל. ראה פריטים קודמים. 
פשתן  בד  על  מודבקת  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   48.5X70

לתצוגה ושימור.

פתיחה: $500

186. Anti-Semitic Poster - Belgrade

Anti-Semitic poster, an invitation to the "Grand Anti-
Masonic Exhibition" in Belgrade. Belgrade: Beranek 
Press, [ca. 1941]. Serbian.
Colorful poster showing a Jewish man holding scales. 
One pan is loaded with the figure of Josef Stalin and 
the other with coins and bills. Beneath the illustration 
is a caption reading: "Who will win? No one! Because 
the Jew controls the balance. Visit the Grand Anti-
Masonic Exhibition and see for yourselves" (Serbian).
The "Grand Anti-Masonic Exhibition" was an anti-
Semitic exhibition shown in Belgrade from October 
1941, funded by the Nazi authorities, in order to 
expose the supposed conspiracy of Jews, Freemasons 
and Communists to take over the world, and with the 
aim of stoking hatred towards groups opposed to 
Nazi Germany.
71X47 cm. Good condition. Folding marks. Linen-backed 
for display and preservation.

Opening price: $500
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191. "זכור את אשר עשה לך עמלק" - חוברת קריקטורות 
אנטי-נאציות - פריז, 1933

 Think of it, Israel  / עמלק  לך  עשה  אשר  את  זכור 
 E. Varlin הוצאת .Israël souviens toi! / Israel denke dran!

Edition, פריז, ]1933 בקירוב[. 
היהודי-שוויצרי  האמן  מאת  אנטי-נאציות  קריקטורות  חוברת 
כותרות  מלוות   ,)1900-1977  ,Willy Guggenheim(  Varlin
ביידיש, אנגלית, צרפתית וגרמנית. החוברת יצאה בשנת עלייתו 
הממשלה  מדיניות  מפני  להזהיר  במטרה  לשלטון  היטלר  של 
הנאצית כלפי האוכלוסייה היהודית וכלפי מתנגדיה. איור צבעוני 

על העטיפה.
]34[ עמ', 27 ס"מ. מצב טוב מאד. מספר כתמים בעטיפה.

פתיחה: $700

190. כרזה אנטישמית - בלגרד

"האיזון היהודי", כרזה אנטישמית מאוירת אשר נדפסה לקראת 
 1941 ]בלגרד,  בבלגרד.  הגדולה"  ֵמיסֹוִנית  האנטי  "התערוכה 

בקירוב[. סרבית.
איור צ'רצ'יל ורוזוולט יושבים על קרש המונח על גלובוס, כאשר 
במרכז הקרש ניצב יהודי. משני צדי האיור מופיע הכיתוב "האיזון 

היהודי". ראה פריטים קודמים.
מזעריים.  ופגמים  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   70.5X48.5

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $500

190. Anti-Semitic Poster - Belgrade

"The Jewish Balance", illustrated anti-Semitic poster 
printed for the "Grand Anti-Masonic Exhibition" in 
Belgrade. [Belgrade, ca. 1941]. Serbian.
Illustration of Churchill and Roosevelt seated on a 
plank placed over a globe, with a Jew positioned in 
the middle of the plank. The inscription "The Jewish 
Balance" appears on both sides of the illustration. See 
previous items.
48.5X70.5 cm. Good condition. Folding marks and minor 
defects. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $500

189. כרזה אנטישמית ואנטי-קומוניסטית - בלגרד

נדפסה  אשר  מאוירת  ואנטי-קומוניסטית  אנטישמית  כרזה 
]בלגרד,  בבלגרד.  הגדולה"  ֵמיסֹוִנית  האנטי  "התערוכה  לקראת 

1941 בקירוב[. סרבית.
ראה פריטים קודמים. 

פשתן  בד  על  מודבקת  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   46.5X67
לתצוגה ושימור.

פתיחה: $500

189. Anti-Semitic and Anti-Communist Poster - 
Belgrade

Illustrated anti-Semitic and anti-Communist poster 
printed for the "Grand Anti-Masonic Exhibition" in 
Belgrade. [Belgrade, ca. 1941]. Serbian.
See previous items.
67X46.5 cm. Good condition. Folding marks. Linen-backed 
for display and preservation.

Opening price: $500
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192. "Hebrew Spoken Here" - Six Records for Teaching Hebrew in Nazi Germany, 1934

The set includes: six records; six transcripts of the talks 
in Hebrew; six accompanying study booklets for each 
of the records with the talks in phonetic transcript in 
Latin characters and the meaning in German; index 
card for study and repetition, helping to read the lines 
of the transcript or of the translation, alternately.
Enclosed is a book concerning this study set: "The 
Speech Machine as a Language Teacher: Hebrew 
Spoken Here, Hebrew Voices from Nazi Germany: 
A Testimony on Spoken Hebrew and Jewish Life in 
Palestine during the British Mandate". (Hebrew); 
(editor: Shlomo Izre’el), published by Tel Aviv 
University, 2012.
Records: diameter 25 cm. Transcript booklet: 23 cm. Study 
booklets: 22.5 cm. Card: 13 cm. Original cardboard case, 
28X28 cm. Very good overall condition. Creases to paper 
sleeves of records.

Opening price: $500

The Speech Machine as a Language Teacher, six 
records - Hebrew Spoken Here, according to the book 
"Hebrew for Olim", by Rabbi Dr. Emil Cohen, edited 
by Asher [Oscar] Plevner. Stuttgart: Otto Sperling, 
[1934]. 
"The Speech Machine as a Language Teacher", a 
teaching set recorded and produced as part of the 
revival of Jewish education in Germany after the rising 
to power of the Nazi Party. Initiator of the project, 
Asher Plevner, was impressed by the popular teaching 
booklet "Ivrit LeOlim" by the scholar and author 
Rabbi Emil Cohen, and he turned to the owner of a 
records manufacturing company, Otto Sperling, who 
at the time produced records for learning languages. 
Sperling agreed to produce the records and in May 
1934 Asher Plevner, his brother Dov and his sister 
Helena, met in the studio of "Avner" company and 
recorded the Hebrew talks for the study of the 
language.

191. "Remember what Amalek Did to You" - 
Booklet of Anti-Nazi Caricatures - Paris, 1933

Remember what Amalek did to you [Hebrew] / Israël 
souviens toi! / Think of it, Israel! / Israel denke dran! 
Paris: E. Varlin Edition, [ca. 1933].
Booklet of anti-Nazi caricatures by Jewish-Swiss artist 
Varlin (Willy Guggenheim, 1900-1977), with captions in 
Yiddish, English, French and German. The booklet was 
published in the year of Hitler's rise to power, with the 
aim of warning the public of the Nazi government's 
policy towards the Jewish population and towards its 
opposers. Color illustration on the cover.
[34] pp, 27 cm. Very good condition. Some stains to cover.

Opening price: $700 

ללימוד  תקליטים  שישה   - עברית"  מדברים  "פה   .192
עברית בגרמניה הנאצית, 1934

מכונת הדיבור בתור מורה שפות, שישה תקליטים - פה מדברים 
כהן,  ד"ר אמיל  לעולים מאת הרב  פי הספר עברית  עברית, על 
 ,Otto Sperling הוצאת  פלבנר.  ]אוסקר[  אשר  ע"י  מעובד 

שטוטגרט, ]1934[.
עובדה  אשר  לשפות",  כמורה  הדיבור  "מכונת  הלימוד  ערכת 
והוקלטה במסגרת תחיית החינוך היהודי בגרמניה לאחר עליית 
המפלגה הנאצית לשלטון. יוזם הפרויקט, אשר פלבנר, התרשם 
המלומד  מאת  לעולים"  "עברית  הפופולארית  הלימוד  מחוברת 
והסופר ר' אמיל כהן, ופנה לבעל חברת ההקלטות אוטו שפרלינג, 
שהנפיק באותה תקופה סדרת תקליטים ללימוד שפות. שפרלינג 
אחיו  פלבנר,  אשר  התכנסו   1934 מאי  ובחודש  להצעה  נעתר 
את  והקליטו  "אבנר"  חברת  של  באולפן  הלנה  ואחותו  זאב  דב 

השיחות בעברית ללימוד השפה.
כוללת: שישה תקליטים; שישה תמלולים של השיחות  הערכה 
נלוות לכל אחד מהתקליטים ובהן  בעברית; שש חוברות לימוד 
ופירוש  לועזיות  לאותיות  פונטי  בתעתיק  העבריות  השיחות 
בגרמנית; כרטיסייה מחורצת ללימוד ושינון, המאפשרת קריאה 

של שורות התעתיק או של שורות התרגום לסירוגין.
"מכונת הדיבור  הנ"ל:  בנושא ערכת הלימוד  מצורף ספר מחקרי 
בתור מורה שפות: פה מדברים עברית, קולות עבריים מגרמניה 
הנאצית כצוהר ללשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי" 

)עורך: שלמה יזרעאל(, הוצאת אוניברסיטת תל-אביב, 2012.
תקליטים בקוטר 25 ס"מ. חוברות תמלול: 23 ס"מ. חוברות לימוד: 
22.5 ס"מ. כרטיסייה: 13 ס"מ. מארז קרטון מקורי, 28X28 ס"מ. 

מצב כללי טוב מאוד. קמטים על עטיפות הנייר של התקליטים. 

פתיחה: $500
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194. Calendar for the Jewish Year 5700 - Berlin, 
1939

Israelitischer Kalender nebst Barmizwah-Tabelle für 
das Jar 5700 [Calendar for 5700], edited by Isaac 
Sulzbach from Frankfurt am Main. Berlin: Verlag des 
Judischen Kulturbundes in Deutschland e. V., 1939. 
German and Hebrew. 
Pocket format, including prayer times at synagogues 
of the Frankfurt am Main community.
45, [3] pp. 13 cm. Fair condition. Tears to spine, reinforced 
with adhesive tape. Stains. Small tears to part of page 
margins. Pencil markings on some leaves.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

194. לוח שנה לשנת ת"ש - ברלין, 1939

 Israelitischer Kalender nebst  / לפ"ק  ת"ש  לוח 
 Isaac בידי  ערוך   ,Barmizwah-Tabelle für das Jar 5700
 Verlag des Judischen Sulzbach מפרנקפורט דמיין. הוצאת 
גרמנית   .1939 ברלין,   ,Kulturbundes in Deutschland e. V.

ועברית.
דקהל  כנסיות  "בבתי  תפילה  מועדי  כולל  כיס,  פורמט 

פראנקפורט/מ]יין[".
מחוזקים  בשדרה,  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   13 עמ'.   ]3[  ,45
בנייר דבק. כתמים. קרעים קלים בחלק משולי העמודים. כיתוב 

בעפרון על מקצת הדפים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

193. תעודה מודפסת - הסכם ההעברה, 1936

אישור על העברת כספים לחברת "העברה" בבעלותם המשותפת 
של בנק אנגלו-פלשתינה והסוכנות היהודית - תעודה מודפסת 
אנגלו- בנק  נציג  וחתימת  כתיבה  במכונת  פרטים  מילוי  עם 

פלשתינה. 1936. אנגלית. 
שלטונות  בין   1933 בשנת  נחתם  )"טרנספר"(  ההעברה  הסכם 
גרמניה הנאצית לסוכנות היהודית, במטרה להעביר את רכושם 
עורר  ההעברה  מפעל  ישראל.  לארץ  גרמניה  יהודי  של  והונם 
סביב  היתר  בין  ובתפוצות,  בארץ  היהודי  בישוב  סוער  עימות 
השאלה המוסרית של עצם ניהול משא ומתן עם הנאצים והרווח 

הכלכלי המופק מכך.
]1[ דף, 22X28 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשוליים ומספר כתמים. 

נקבי תיוק. 

פתיחה: $350

193. Printed Certificate - The Transfer Agreement, 
1936

Confirmation of transfer of money to the "Ha'avara" 
company, owned jointly by the Anglo-Palestine Bank 
and the Jewish Agency. Printed certificate with typed 
details and the signature of a representative of the 
Anglo-Palestine Bank. 1936. English.
The Transfer Agreement was signed in 1933 between 
the government of Nazi Germany and the Jewish 
Agency, with the aim of transferring the possessions 
and capital of Germany's Jews to Palestine. The 
agreement caused a major conflict in the Jewish 
community in Palestine and in the Diaspora, related 
among other things to the moral propriety of 
negotiating with the Nazis and the economic gain to 
be derived therefrom.
[1] leaf, 28X22 cm. Good condition. Creases to margins 
and some stains. Filing holes.

Opening price: $350 
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196. "The Mysterious Death of Adolf Hitler" - Tel Aviv, 1940

the 1930s and 1940s, he published pulp thrillers and 
detective stories under various pseudonyms. 
According to Israeli popular literature researcher 
Eli Eshed, this is the first "alternate universe" story 
written in Hebrew. (For additional information see, 
Aharon Shamir: The Man who 'Murdered' Adolf 
Hitler, in Eli Eshed’s Multi-Universe blog [Hebrew]). 
Three copies on OCLC.
31 pp, 16.5 cm. Good condition. Light tears (open) to top 
left corner of all the leaves.

Opening price: $300

Hitler was Murdered: The Mysterious Death of Adolf 
Hitler. By Ari Sharim [Aharon Shamir]. Tel Aviv: Tofel / 
Sifriyat HaBalash, [1940]. Hebrew.
A short, fictional story about the murder of Hitler 
by an underground movement led by the actor and 
director Leni Riefenstahl (in the story she is Hitler's 
lover). The front cover illustration shows Hermann 
Göring standing above Hitler's corpse, and Hitler as 
a skeleton.
Aharon Shamir (1917-2006) was a writer, journalist 
and founder and editor of the weeklies La'Isha and 
7 Yamim. Shamir fought in the Jewish Brigade during 
WW2 and served as a military reporter for HaBoker. In 

תל-אביב,   - היטלר"  אדולף  של  המסתורי  "מותו   .196
1940

היטלר נרצח, מותו המסתורי של אדולף היטלר, מאת ארי שרים 
תל-אביב,  הבלש",  "הוצאת   / "טופל"  הוצאת  שמיר[.  ]אהרון 

 .]1940[
סיפור קצר, בדיוני, על הירצחו של היטלר בידי תנועת מחתרת 
ובראשה השחקנית והבמאית לני ריפנשטאל )בסיפור - אהובתו 
של היטלר(. העטיפה הקדמית מציגה את גרינג מעל גופתו של 

היטלר ואת היטלר כשלד.
אהרן שמיר )1917-2006(, סופר ועתונאי, מייסד ועורך המגזינים 
"לאשה" ו"7 ימים". במהלך מלחמת העולם השניה שירת כלוחם 
בבריגדה היהודית והיה כתב צבאי של העתון "הבוקר". בשנות 
ה-30 וה-40 חיבר סיפורי מתח וסיפורים בלשיים תחת שמות-

עט שונים.
שלפנינו  הסיפור  אשד,  אלי  הפופולרית  הספרות  חוקר  על-פי 
הנו סיפור ההיסטוריה החלופית הראשון בשפה העברית )למידע 
היטלר",  אדולף  את  ש'רצח'  האיש  שמיר:  "אהרון  ראה:  נוסף 

.OCLC-בבלוג "המולטי יקום של אלי אשד"(. שלושה עותקים ב
בפינה  )חסרים(  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 עמ',   31

השמאלית-עליונה של כל הדפים. 

פתיחה: $300
195. לוח שנה לשנת 1942-1943 - קופנהגן, 1942

קופנהגן,   ,Hertz הוצאת   .Jødisk Lomme Almanak 5703
 .]1942[

שהוברחו  לפני  אחדים  חודשים  ב-1942,  נדפס  כיס.  פורמט 
מרבית יהודי דנמרק לחופי שוודיה בסירות דיג.

]1[ שער-מעטפת, ]16[, ]2[ עמ'. 13.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים 
)חלקם כהים(, קרעים קלים וקמטים. חותמת בדף השער.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

195. Calendar for 1942-1943 - Copenhagen, 1942

Jødisk Lomme Almanak 5703. Copenhagen: Hertz, 
[1942].
Pocket format. Printed in 1942, a few months before 
most of Denmark's Jews were smuggled to the coast 
of Sweden in fishing boats.
[1] Title page-wrapper, [16], [2] pp. 13.5 cm. Good 
condition. Some stains (some dark), small tears and creases. 
Stamp on title page.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

195
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198. שלושה פריטים - מחנות המעצר הבריטים באי מאן, 
1940

 Isle of( מאן  באי  הבריטים  המעצר  ממחנות  פריטים  שלושה 
Man(, 1940. אנגלית. 

1. סדר התפלות, חלק א' - ראש השנה, חלק ב' - יום הכפורים, 
 the Liberal Jewish Congregation of the Central בעריכת
דאגלס  להמן".  ר"א  ידי  על  "נסתדר   .Promenade Camp

)Douglas(, האי מאן, 1949. 
חוברת תפילות לראש השנה ויום הכפורים, עבור פליטים גרמנים 
ואוסטרים במחנות המעצר הבריטים באי מאן. כתובה בכתב-יד 
ומשוכפלת בסטנסיל. בעמ' 11 מילון קיצורים בעברית, אנגלית 
וגרמנית. ]1[, 34 עמ', 33 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי. כתמים. 

קמטים בפינות. 
          .OCLC-אינו מופיע ב

משוכפל  דף  דאגלס.  בעיר  המעצר  ממחנות  אחד  של  איור   .2
בסטנסיל וצבוע ביד. מתוארך בדפוס: Douglas, 1940. בתחתית 
הדף נוספה הקדשה בכתב-יד מאת שני אחים ששם משפחתם 
גרטנר )Gartner( - עצירים לשעבר ב-Central Camp בדאגלס 
)אנגלית(. 32.5 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אופקי וקמטים. כתמים 

ופגמים קלים בשוליים. 
3. גלויה מודפסת וצבועה ביד, לכבוד חג החנוכה. נדפסה במחנה 
Mooragh )בעיר רמזי שבאי מאן(, בשנת 1940. בצדה  המעצר 
הקדמי איור חנוכיה, סביבה קרני אור, ומסגרת בצבע תכלת עם 
 Light for all / Chanuka" והכיתוב  מגני-דוד בארבע הפינות 
 8.5X13.5  ."5701 , Mooragh Camp / Ramsey-Isle of Man

ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. 
עם פרוץ מלחמת העולם השניה חיו בבריטניה כ- 75,000 גרמנים 
להימלט  בנסיון  ה-30  שנות  במהלך  הגיעו  רובם  ואוסטרים; 
חששה  אשר  הבריטית,  הממשלה  הנאצי.  השלטון  מרדיפת 
נקטה  הנאצי,  פעולה עם השלטון  ומשתפי  מהסתננות מרגלים 
במדיניות של מעצר וכליאה. תחילה נעצרו כל הגברים הגרמנים 
והאוסטרים בגילאים 16 עד 60, בהמשך נעצרו גם הנשים, וביולי 
משטחי  )חלק  האירי  שבים  מאן  לאי  העצירים  נשלחו   1940
מעצר.  מחנות  מספר  הוקמו  שם  הבריטי(,  הכתר  של  החסות 
מאלפי העצירים באי מאן, הרוב היו יהודים, ורבים היו מתנגדים 
גלויים לשלטון הנאצי. במחנות המעצר התנהלו חיים תרבותיים 
מדענים  רופאים,  פרופסורים,  היו  מהעצירים  )רבים  תוססים 
ואמנים(. המחנה Hutchinson אף נקרא "מחנה האמנים" בשל 

הפעילות האמנותית המשגשגת של עציריו. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1500

197. Early Report on the "Kindertransport" - London, 1939-1940

children's transport operations, the camps and 
the various committees in England involved in the 
operation, information about the children's health, 
education, statistical data about the number of 
children smuggled out of Germany, sorted according 
to the countries in which they were resettled, their 
religion, their parents' occupations and more; diary 
entries of children during their stay in England, a 
financial report, and more.
[1], 24, [1] pp, 24.5 cm. Good condition. Some stains. 
Library stamps. Bookplate with dedication.
Not in OCLC.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $1000

Movement for the Care of Children from Germany, 
LTD… First Annual Report, November 1938 - December 
1939. Printed by the Refugee Children's Movement at 
Bloomsbury House, [London, late 1939 or early 1940]. 
English.
First detailed periodic report on the "Kindertransport" 
- the rescue operation bringing Jewish and non-Aryan 
Christian children from the territory of Nazi Germany 
to Britain, following a resolution taken by the British 
government after the Kristallnacht events.
The report was printed by the Refugee Children's 
Movement headed by Lord Gorell, and it includes, 
among other things, photographs of the children, 
general information about the organization assisting 
refugees from Germany and Czechoslovakia, the 

לונדון,   - ה"קינדרטרנספורט"  בנושא  מוקדם  דו"ח   .197
1939-1940

 Movement for the Care of Children from Germany,
 LTD… First Annual Report, November 1938 - December
 Bloomsbury-שב לפליטים  לסיוע  המרכז  מטעם  נדפס   .1939

House, ]לונדון, סוף 1939 או ראשית 1940[. אנגלית. 
דו"ח תקופתי ראשון, מוקדם ומפורט בנושא ה"קינדרטרנספורט" 
לא-ארים  נוצרים  וילדים  יהודים  ילדים  של  הצלה  משלוחי   -
משטחי גרמניה הנאצית לבריטניה, על-פי החלטה של ממשלת 

בריטניה בעקבות אירועי ליל הבדולח. 
 Lord הדו"ח נדפס מטעם המרכז לסיוע לפליטים שבראשותו של
Gorell, והוא כולל, בין היתר, תצלומים של הילדים, מידע כללי 
על הארגון לסיוע לפליטים מגרמניה ומצ'כוסלובקיה, על מבצעי 
שעסקו  באנגליה  השונים  והוועדים  המחנות  הילדים,  העברת 
נתונים סטטיסטיים  במבצע, מידע על בריאות הילדים, חינוכם, 
המדינות  לפי  בחלוקה   - מגרמניה  שהוברחו  הילדים  כמות  על 
קטעי  ועוד;  הוריהם,  של  המקצועות  דתם,  מחדש,  יושבו  בהם 

יומן של ילדים בזמן שהותם באנגליה, דו"ח כספי, ועוד. 
חותמות  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   ]1[  ,24  ,]1[

ספריה. תו-ספר עם הקדשה. 
 .OCLC-אינו מופיע ב

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000
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198. Three Items - British Detention Camps on the Isle of Man, 1940

spies and collaborators, resolved on a policy of arrest 
and detention. First, all the German and Austrian 
men aged 16 to 60 were arrested; later the women 
were arrested as well. In July 1940 the detainees 
were sent to the Isle of Man in the Irish Sea (a Crown 
Dependency), where a number of detention camps 
were built. Out of the thousands of detainees on the 
Isle of Man, most were Jews, and many were in open 
opposition to the Nazi regime. In the camps they 
led a buoyant cultural life (many of the detainees 
were professors, doctors, scientists and artists). The 
Hutchinson Camp was even called the "Artists' Camp" 
because of its detainees' rich artistic activities.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $1500 

a handwritten dedication by two brothers whose 
surname is Gartner - former detainees at the Central 
Camp in Douglas (English). 32.5 cm. Good condition. 
Horizontal folding line and creases. Stains and slight 
defects to margins.
3. Postcard, printed and hand-colored, for Hanukkah. 
Printed at the Mooragh detention camp (in the city of 
Ramsey on the Isle of Man), in 1940. On the front is an 
illustration of a Hanukkah lamp surrounded with rays 
of light, in a light blue frame with Stars of David on 
the corners and the caption "Light for all / Chanuka 
5701 , Mooragh Camp / Ramsey-Isle of Man". Approx. 
13.5X8.5 cm. Good condition. Stains.
At the outbreak of World War II, 75,000 German and 
Austrian citizens were living in Great Britain; most had 
arrived during the 1930s, fleeing Nazi persecution. 
The British government, fearing infiltration by Nazi 

Three items from the British detention camps on the 
Isle of Man, 1940. English.
1. Prayer book, part 1 - Rosh Hashana, part 2 - Yom 
Kippur, edited by the Liberal Jewish Congregation 
of the Central Promenade Camp. "Arranged by R.A. 
Lehman". Douglas, Isle of Man, 1949.
Prayer booklet for Rosh Hashana and Yom Kippur, 
printed for German and Austrian refugees in 
the British detention camps on the Isle of Man. 
Handwritten and duplicated by stencil. On p. 11 is 
a glossary of abbreviations in Hebrew, English and 
German. [1], 34 pp, 33 cm. Good condition. Horizontal 
folding line. Stains. Creases to corners.
Not in OCLC.
2. An illustration of one of the detention camps in 
Douglas. Stenciled leaf, hand-colored. Dated in 
print: Douglas, 1940. At the bottom of the leaf is 
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199. Issue of a Newspaper from the Island of Guernsey in the English Channel - Pro-Nazi Propaganda in 
the Occupied British Isles, 1943

Nazi occupation. Some of the islands' residents were 
transferred to German concentration camps, and 
a concentration camp for forced labor was even 
constructed on the island of Alderney.
The newspaper "The Star", first printed in 1813, 
was one of the two newspapers printed on the 
island during the German occupation. The Germans 
imposed a harsh censorial regime on the newspaper 
editorial boards, eventually turning "The Star" into 
a mouthpiece of their regime. The newspaper's 
distribution dwindled during the later war years due 
to a lack of printing resources.
[4] pp. 51 cm. Good condition. Some tears to margins.

Opening price: $500 

Issue of the newspaper The Star, no. 44, CIXXIX. 
Guernsey, an island in the English Channel. April 10, 
1943. English.
The front page features an article on the growing 
influence of Jews in the British government: "Jews 
Fasten Their Tentacles on Britain", a pseudo-
historical survey of the Jewish invasion of British 
nobility, alongside an article presenting Germany's 
contribution to world culture.
Guernsey is situated in the English Channel, near the 
French coast. It is part of the territories of the Crown 
Dependency and is not part of the United Kingdom. 
It has no representation in the British parliament, 
but its foreign and security affairs are managed by 
Britain. During World War II the islands in the English 
Channel, including Guernsey, were under German 

Squeezing Through! .200 - חוברת מאוירת המתארת 
העולם  מלחמת  בתקופת  בשנגחאי  הפליטים  חיי  את 

השניה

 Squeezing Through! Shanghai Sketches, 1941-1945, by
 ,Hwa Kuo Printing Co. דפוס   .Paula Eskelund & Schiff

]שנגחאי, 1945?[. אנגלית. 
חוברת המתארת בהומור את חיי הפליטים האירופאים בשנגחאי 
בשנים 1941-1945. מלווה תצלומים ואיורים רבים, ובהם איורים 

המתארים את חיי היהודים. 
כ-20,000  לשנגחאי  הגיעו   1939 לאוגוסט   1938 נובמבר  בין 
עת  שבאותה  כיוון  זאת  יהודים;  רובם  אירופה,  ממרכז  פליטים 
ללא  אליה  להיכנס  היה  בעולם שאפשר  היחידה  זו העיר  היתה 
דרכון או אשרה )הפליטים עדיין הזדקקו לאשרת יציאה מאירופה. 
במאמצים אלו סייע רבות של הקונסול הכללי בקונסוליה הסינית 
בווינה, חה פנגשאן, אשר הנפיק אשרות לפליטים רבים, בניגוד 

למדיניות הממונים עליו. לימים הוכר כחסיד אומות העולם(. 
הפליטים היהודים הצליחו לשמר בשנגחאי חלק מאורחות חייהם 
בפרוץ  ותרבות.  חברה  דת,  מוסדות  והקימו  האירופאי,  בסגנון 
המלחמה בין יפן לארה"ב ובעלות הברית, חלה הרעה במצבם של 
הפליטים, ובפברואר 1943 הקימו היפנים גטו אשר כונה "האיזור 
 )Hongkew( המוגבל" בשטח בן כארבעה קמ"ר ברובע הונגקיו
של שנגחאי. תושבי הגטו סבלו ממחסור וממצוקה, אך הצליחו 

להינצל מן השואה.
]23[ דף, 19X13.5 ס"מ בקירוב. החוברת כרוכה בחוט אדום. מצב 
טוב. כתמים )כתמים רבים על העטיפה(. רישום בעט בדף השער. 

רישומים בעט ושאריות מדבקה על העטיפה האחורית. 

פתיחה: $400 

199. גליון עיתון מהאי גרנזי שבתעלת למאנש - תעמולה 
פרו-נאצית באיי בריטניה הכבושים, 1943

גליון עתון The Star, מס CIXXIX ,44. גרנזי )Guernsey(, מאיי 
תעלת למאנש. 10 באפריל, 1943. אנגלית.

היהודים  של  העולה  השפעתם  אודות  על  כתבה  השער  בעמוד 
 "Jews Fasten Their Tentacles on Britain" :בממשל האנגלי
סקירה  בריטניה[,  סביב  התמנון  זרועות  את  מהדקים  ]היהודים 
פסבדו-היסטורית של פלישת היהודים אל חוגי האצולה הבריטית, 

וכן כתבה המוקדשת לתרומת גרמניה לתרבות העולם.
חלק  הנו  האי  צרפת.  חופי  ליד  למאנש,  בתעלת  ממוקם  גרנזי 
משטחי החסות של הכתר הבריטי )Crown dependency(, והוא 
הבריטי,  בפרלמנט  ייצוג  לו  אין  המאוחדת.  לממלכה  שייך  אינו 
אך ענייני החוץ והביטחון שלו מנוהלים בידי בריטניה. בתקופת 
מלחמת העולם השנייה היו איי התעלה, ובהם האי גרנזי, תחת 
ריכוז  למחנות  הועברו  האיים  חלק מתושבי  נאצי.  גרמני  כיבוש 

גרמנים, ובאי אולדרני אף נבנה מחנה ריכוז לעובדי כפייה.
היה   ,1813 בשנת  לראשונה  נדפס  אשר   ,"The Star" העיתון 
אחד משני העיתונים הבודדים שנדפסו באי במהלך ימי הכיבוש 
במערכות  חריף  צנזורה  משטר  הנהיגו  הגרמנים  הגרמני. 
של  תעמולה  לשופר   "The Star" את  הפכו  ולבסוף  העיתונים, 
משטרם. תפוצת העיתון הידלדלה בשנות המלחמה האחרונות 

בשל מחסור באמצעי הדפסה. 
]4[ עמ'. 51 ס"מ. מצב טוב. קרעים אחדים בשוליים.

פתיחה: $500
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201. לקט עיתונים - הבריגדה היהודית

יהודיות  ויחידות  היהודית  הבריגדה  של  עיתונים  לקט 
בצבא הבריטי, 1943-1945. 

1-3. שלושה גליונות של דו-השבועון "ניב החייל העברי", 
בטאון יחידות עבריות להובלה, גליונות 1-3, מרץ/אפריל 

.1943
היחידה  של  חד-שבועי  עיתון  "יומן",  גליונות  שני   .4-5
להובלה כללית "468", חיל השרותים המלכותי, גיליונות 

50 ו-54, יולי/אוגוסט 1943.
6-9. ארבעה גליונות "במאבק", בטאון החטיבה היהודית 
גבול  )באנגלית(,  נוסף  גליון   + א'-ג'  גליונות  הלוחמת. 

אוסטריה, תמוז-אב תש"ה ]1945[. 
הארץ- היחידה  דו-שבועון  העברי",  "החייל  גליון   .10
ישראלית 178, חיל השרותים המלכותי - יחידה עברית 
איטליה, פברואר   ,)48(  10 גליון  )י.ע.ל.(,  כללית  להובלה 

.1944
חיל   ,405 המים  ספקי  יחידת  ירחון  "בדרכים",   .11

השרותים המלכותי, גליון 2, פברואר 1944. 
גודל ומצב משתנים. במספר גליונות נקבי תילוע. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500

201. Compilation of Newspapers - The Jewish Brigade

[summer of 1945].
10. Issue of "HaChayal HaIvri", biweekly of the 
Palestine Unit 178, Royal Services Corps - Jewish 
General Transportation Unit, issue 10 (48), Italy, 
February 1944.
11. "BaDrachim", monthly of the water supply 
unit 405, Royal Services Corps, issue 2, February 
1944.
Size and condition vary. Worming to several issues.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500 

Compilation of newspapers of the Jewish 
Brigade and Jewish units in the British army, 
1943-1945. Hebrew.
1-3. Three issues of the biweekly "Niv Ha'Hayal 
Ha'Ivri", bulletin of the Jewish transportation 
units, issues 1-3, March/April 1943.
4-5. Two issues of "Yoman", the weekly of 
the General Transportation Unit "468", Royal 
Services Corps, issues 50 and 54, July/August 
1943.
6-9. Four issues of "BaMa'avak", bulletin of the 
Jewish Brigade. Issues 1-3 + additional issue 
(in English), Austrian border, Tamuz-Av 5705 

200. Squeezing Through! - Illustrated Booklet Describing the 
Life Led by Refugees in Shanghai during the WWII Period

Squeezing Through! Shanghai Sketches, 1941-1945, by Paula 
Eskelund & Schiff. Hwa Kuo Printing Co., [Shanghai, 1945?]. English.
Booklet humorously describing the life led by European refugees in 
Shanghai during the years 1941-1945. With numerous photographs 
and illustrations, including illustrations depicting the life of the Jews.
Between November 1938 and August 1939, 20,000 refugees from 
Central Europe arrived in Shanghai, most of them Jews; at the 
time Shanghai was the only city in the world that could be entered 
without a passport or a visa (the refugees still needed a visa to leave 
Europe. In this they were greatly assisted by the Consul-General at 
the Chinese Consulate in Vienna, Ho Feng-Shan, who issued visas to 
many refugees contrary to the policy of his superiors. He was later 
recognized as one of the Righteous among the Nations).
In Shanghai the Jewish refugees were able to preserve some 
of their European customs, establishing religious, social and 
cultural institutions. When the war broke out between Japan 
and the U.S. and the other Allies, the condition of the refugees 
worsened. In February 1943 the Japanese established a ghetto 
called the "Restricted Sector" on a territory measuring about 4 
square kilometers in Shanghai's Hongkew District. The ghetto's 
residents endured destitution and distress, but were saved from 
the Holocaust.
[23] leaves, approx. 13.5X19 cm. Bound with red string. Good condition. 
Stains (many stains to cover). Pen inscription on title page. Pen inscriptions 
and sticker remains on back cover.

Opening price: $400
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יומנים  - שני  ומחנות העקורים  הבריגדה היהודית   .203
בכתב-יד ולקט פריטים של לוחם בבריגדה, 1942-1945

שני יומנים בכתב-יד ולקט פריטים של לוחם הבריגדה היהודית 
לתותחנות  ה-1  הארץ-ישראלית  "הסוללה  חייל  ליזר,  אהרון 
איטליה,  קפריסין,   .]202 השדה  תותחני  ]גדוד  נגד-מטוסית" 
גרמניה ומקומות נוספים באירופה, 1942-1945 בקירוב. צרפתית 

ועברית.
1-2. שני יומני מלחמה, כתובים על גבי פנקסי שורות, בכתב-יד, 
מן התאריכים 27.5.44 עד ה-11.12.45, ובהם תיעוד מקורי ונוקב 

של חודשי המלחמה האחרונים ואירופה המשוחררת.
חיו  כיצד  ראיתי  השחרור...  לאחר  חודשים   3 שבהן  "הנסיבות 
עם  קשר  ליהודים  היה  לא  למוות...  נדונו  אשר  אלה  כעבדים... 
העולם היהודי ועם פלשתינה. אני עד למראה הילדים המשוחררים 
ולמחנות המשוחררים"; "אני חושב להשתמש בביטויים... ולומר 
שבנות הברית לא גילו חמלה כלפי המשוחררים"; "מאז פגישתי 
כיהודי...  אליך  פונה  אני  הגרמנים...  הילדים  יתר  עם  הראשונה 

משוחרר ממחנה ריכוז, כאיש בעל מצפון...".
)אשר  הסניו  נהר  על  המערכה  בפנקסים:  נזכרים  היתר  בין 
תיבות  בראשי  המכונה  היומן,  מחבר  של  ידידו  חיי  את  גבתה 
שמו, מ.ג.(; מפגשים עם ניצולי המחנות; שהייה בת שבוע ימים 
וכן  האמריקניים,  הכוחות  בלוויית  מיטנוואלד  העקורים  במחנה 
יחסם הבעייתי של כוחות השחרור אל העקורים; מאמצי אנשי 

הבריגדה לסייע בידי העקורים לעלות ארצה; ועוד.
היומנים כתובים בכתב-יד צפוף, חטוף וקשה לקריאה, ללא סדר 
כרונולוגי קבוע, עם מחיקות ותיקונם מרובים. באחד הפנקסים 

טיוטה משוכתבת של פרקים קודמים. 
היומנים לא פוענחו במלואם. 

שתי מחברות. כ-95 עמ' כתובים, 21 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-
מנותקים  דפים  חלקית.  מנותקות  או  מנותקות  עטיפות  גרוע. 
בנייר  מחוזקים  אחדים  דפים  וכתמים.  דהיות  קמטים,  בחלקם. 

דבק. 
!Aliya, כרוז מטעם "השומר הצעיר", הקורא לפתוח לאלתר   .3

את שערי הארץ עבור הפליטים. ]אירופה, 1945?[. צרפתית.
דף 27 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול, כתמים קלים וקרעים 

קלים בשוליים, מחוזקים בנייר דבק.
"הסוללה  של  והחיסכון  ההדדית  העזרה  בקופת  חבר  פנקס   .4
ליזר,  אהרן  שם  על  נגד-מטוסית",  לתותחנות  הארץ-ישראלית 

חתום בכתב-ידו ומתוארך ל-15.10.42.
12 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ופגמים קלים.

5. תצלום קבוצתי של חילי הבריגדה, כפי הנראה במחנה אוהלים 
באירופה.

13X8 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קמטים וקרעים קלים.

פתיחה: $800

202. Collection of Letters from a Jewish Brigade Soldier - Europe, 1943-1946

raising a Hebrew flag in the camp; first encounters 
with Jewish refugees; several letters from Germany 
with descriptions of German soldiers after the German 
defeat and Jews in camps, their physical condition 
and the attempts of Brigade people to move them to 
Israel; and more.
Some of the letters are written on official stationery 
of the Jewish Brigade. One letter - on stationery of 
"Jewish Soldiers Club".
Size and condition vary. Overall good condition. Folding 
marks, slight creases and tears at margins. Open tears to 
a few letters.

Opening price: $600

Approximately 340 letters and several paper items, 
written by a Jewish Brigade soldier, Avraham Slitinsky, 
while he served in the British Army. Eindehoven, Delft, 
Brussels, Antwerp, London, Italy, Lybia [?] and other 
places in Europe, May 1943 to February 1946. Hebrew.
Collection of letters from a Jewish Brigade soldier, 
Avraham Slitinsky; written frequently and in length, 
to his wife, Michal, who lived in Tel -Aviv.
The letters are very emotional and poetic and describe 
life in the British Army, Europe during the last years 
of War, first encounter with refugees, and refer to 
the birth of Avraham's first daughter. Mentioned in 
the letters, among other things, is a dispute between 
British officers and the Brigade soldiers concerning 

202. אוסף מכתבים מחייל בבריגדה היהודית - אירופה, 
1943-1946

הבריגה  חייל  בידי  שנכתבו  נייר,  פריטי  ומספר  כ-340 מכתבים 
בצבא  שירותו  בשנות   )Slitinsky( סליטינסקי  אברהם  היהודית 
הבריטי. איינדהובן, דלפט, בריסל, אנטוורפן, לונדון, איטליה, לוב 

]?[ ומקומות נוספים באירופה, מאי 1943 עד פברואר 1946. 
אוסף מכתבים מאת חייל הבריגדה היהודית אברהם סליטינסקי, 
כתובים באריכות ובתכיפות וממוענים לאשתו, מיכל, המתגוררת 
בתל-אביב. המכתבים כתובים בלשון פיוטית ורבת רגש, וכוללים 
תיאורים של הווי החיים בצבא הבריטי, אירופה בשנות המלחמה 
של  הבכורה  בתו  ולידת  הפליטים  עם  ראשון  מגע  האחרונות, 
אברהם. במכתבים נזכרים, בין היתר, מחלוקת בין קציני הצבא 
במחנה;  עברי  דגל  לתליית  בנוגע  הבריגדה  לחיילי  הבריטי 
אגרות  מספר  יהודיים;  פליטים  עם  ראשונים  מפגשים  תיאורי 
מפלת  לאחר  הגרמנים  החיילים  של  תיאורים  בהן  מגרמניה, 
גרמניה ותיאורים של יהודי המחנות, מצבם הגופני ומאמצי אנשי 

הבריגדה להעלותם ארצה; ועוד.
הבריגדה  של  רשמיים  ניירות  על  כתובים  המכתבים  מקצת 

היהודית. מכתב אחד על גליון "מועדון החייל העברי".
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. סימני קיפול, קמטים וקרעים 

קלים בשוליים. קרעים חסרים באגרות מעטות.

פתיחה: $600
202
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203. Jewish Brigade and Displaced Persons 
Camps - Two Diaries Written by Hand and 
Collection of Items of a Brigade Soldier, 1942-1945

Two handwritten diaries and a collection of items that 
belonged to the Jewish Brigade soldier Aharon Laser, 
soldier in the 1st Palestine Light Anti-Aircraft Battery 
[202 Field Artillery Regiment]. Cyprus, Italy, Germany 
and other locations in Europe, ca. 1942-1945. French 
and Hebrew.
1-2. Two war diaries, written by hand in lined 
notebooks, from 27.5.44 through 11.12.45, 
documenting the last months of war in liberated 
Europe.
"The circumstance 3 months after liberation… I saw 
how they lived as slaves… those who were sentenced 
to death… Jews had no contact with the Jewish 
world or with Palestine. I am witnessing the liberated 
children and the camps of liberated people; I believe 
I should use expressions… and say that the Allies did 
not have any compassion towards the liberated"; 
"since my first meeting with the rest of German 
children… I turn to you as a Jew… liberated from a 
concentration camp, a man of conscience…".
Among other things, mentioned in the diaries are: the 
battle on the Senio River (where the author's friend 
M.G., as he is referred to in the diary, lost his life): 
encounters with camps survivors; a week's sojourn in 
Mittenwald Displace Persons Camp with the American 
forces, and the problematic attitude of the liberation 
forces toward the displaced people; efforts of the 
Jewish Brigade people to assist the displaced to go to 
Palestine; and more.
The diaries are written hastily in a very dense 
handwriting, almost illegible, with no chronological 
order, with many corrections and deletions. In one of 
the notebooks appears a rewritten draft of previous 
chapters. 

4. Member card - mutual aid and savings fund of the 
1st Palestine Light Anti-Aircraft Battery, in the name 
of Aharon Laser, signed by him and dated 15.10.42.
12 cm. Good-fair condition. Slight stains and damages.
5. Group-photo of Brigade soldiers, probably in a tent 
camp in Europe.
13X8 cm. Fair-good condition. Stains, slight creases and 
tears.

Opening price: $800

The diaries have not been completely deciphered. 
Two notebooks. About 95 written pages, approx. 21 cm. 
Fair-poor condition. Detached or partly detached covers. 
Leaves are partly detached. Creases, fading and stains. 
Some leaves fastened with adhesive tape. 
3. Aliya! Broadside issued by "HaShomer HaTza'ir", 
calling to open the gates of Israel for the refugees. 
[Europe, 1945?]. French.
Leaf, 27 cm. Fair-good condition. Folding marks, some 
stains and tears at margins, fastened with adhesive tape.

203a
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גליון   / לידער"  געטָא  און  קַאצעט  פון  "זַאמלונג   .205
"אונדזער שטימע"

זאמי  פון  געזאמעלט  לידער,  געטָא  און  פון קַאצעט  זַאמלונג   .1
יידישן קאמיטעט אין בערגן-בעלזן.  פעדער. הוצאת צענטראלן 

ברגן בלזן, 1946. יידיש; שער והקדמה גם באנגלית.
אנתולוגיה של שירים מגטאות ומחנות-ריכוז, מלווה תווי-נגינה, 
בלזן[  ברגן  ניצול  נפרסטק,  ]יעקב  נאפארסטעק  י.  מאת  איורים 
קפלים  קרעים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   30 עמ',   44 ותצלומים. 

וכתמים.
דער  פון  ארגאן  צווייווָאכנשריפט  ]"קֹולנּו"[,  שטימע  אונדזער   .2
של  ]דו-שבועון  זָאנע  ענגלישער  דער  אין  שארית-הפליטה 
היהודי  הועד  הוצאת  הבריטי[.  הכיבוש  באזור  הפליטה  שארית 
המרכזי בברגן בלזן. יולי 1946, גליון מס' 11. יידיש; שער אחורי 

באנגלית. 
כולל  רוזנטל.  ודוד  טרפמן  פאול  אולבסקי,  רפאל  בעריכת 
טקסטים שונים, תצלומים ואיורים. העיתון ראה אור החל מיולי 
1945 )תחילה נדפס במכונת כתיבה ושוכפל בסטנסיל( והפך עם 
הזמן לבטאונו הרשמי של הועד היהודי המרכזי בברגן-בלזן. 40 
עמ', 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. עטיפה מנותקת וקרועה. קפלים 

וכתמים.

פתיחה: $400

2. "Unzer Sztyme" ["Our Voice"], bi-weekly of She'erit 
HaPleta in the British Zone. Published by the Central 
Committee of Liberated Jews in Bergen-Belsen. July 
1946, Issue 11. Yiddish; back cover in English.
Edited by Rafael Olewski, Paul Trepman, and 
David Rosenth. Includes various texts, photos and 
illustrations. The newspaper was published from July 
1945 (at first it was typewritten and stenciled) and 
with time it became the official bulletin of the Central 
Committee of Liberated Jews in Bergen-Belsen. 40 pp, 
30 cm. Good-fair condition. Cover detached and torn. 
Folding marks and stains.

Opening price: $400

204. Collection of Paper Items from Foehrenwald 
Displaced Persons Camp, 1946-1948

Fourteen paper items, which belonged to Gold family, 
from Foehrenwald DP camp. Germany, 1946-1948. 
German, Yiddish and English.
1-4. Documents which record a deal between the 
camp management and "Baur" food manufacturing 
company: two orders of food products issued by 
the camp management and UNRWA; letter of 
confirmation issued by the company that payment 
for the products was received through a donation by 
Gold family; Delivery note issued by the company.
5. Telegram from London, informing the issue of a 
special entrance-permit into England in the name of 
Sofia Gold. [Probably following the family's donation 
to the above deal].
6. Entry visa with photograph and details of Sofia 
Gold, with border control ink stamps en route from 
the camp to England.
7-14. Various documents from the period through 
which Sofia Gold stayed in the camp: two personal 
invitations to Sofia Gold - one for the opening of Beitar 
branch in the camp (Yiddish in Latin characters), the 
other for a Hanukka celebration in December 1946; a 
New Year greeting - 1948; two photographs (inmates 
of the camp during Hanukkah and a young couple 
carrying a baby); two booklets distributed in camps 
on behalf of the political movements in Israel; "Eretz 
Israel in oyfboy" (on behalf of "Po'aley Zion" party), 
and "Da et Artzecha" (on behalf of "HaHistadrut 
HaZionit HaChadasha"); "Passover Haggadah", 
published by "Yaffe", Foehrenwald, 1946.
Size and condition vary. Overall fair-good condition. Slight 
creases, stains and tears to some items.

Opening price: $400

פרנוואלד,  העקורים  ממחנה  נייר  פריטי  לקט   .204
1946-1948

ממחנה  )גאלד(,  גולד  משפחת  של  נייר,  פריטי  ארבעה-עשר 
 .1946-1948 גרמניה,   .)Foehrenwald( פרנוואלד  העקורים 

גרמנית, יידיש ואנגלית.
לחברת  המחנה  הנהלת  בין  עסקה  המתעדים  מסמכים   .1-4
המזון "Baur": שתי הזמנות מצרכי מזון מטעם הנהלת המחנה 
התקבלה  למוצרים  שהתמורה  החברה,  מטעם  אישור  ואונר"א; 

בסיוע משפחת גולד; תעודת משלוח המוצרים מטעם החברה.
אשרת-כניסה  הנפקת  על  המודיע  לונדון,  העיר  מן  מברק   .5
בעקבות  הנראה  ]כפי  גולד.  סופיה  שם  על  לאנגליה  מיוחדת 

תרומת המשפחה לעסקה הנ"ל[.
ובה  גולד,  סופיה  של  ופרטיה  תמונתה  עם  הכניסה  אשרת   .6

חותמות הגבול בדרך מן המחנה לאנגליה.
7-14. מסמכים שונים מתקופת שהותה של סופיה גולד במחנה: 
סניף  לפתיחת  האחת  גולד,  סופיה  לידי  אישיות  הזמנות  שתי 
בית"ר במחנה )כתובה יידיש באותיות לטיניות(, והשנייה לנשף 
 ;1948  - החדשה  האזרחית  לשנה  ברכה   ;1946 בדצמבר  חנוכה 
נושאים  צעירים  וזוג  החנוכה  בחג  המחנה  )דיירי  תצלומים  שני 
תינוק(; שתי חוברות שהופצו במחנות מטעם הפלגים הפוליטיים 
בארץ: "ארץ ישראל אין אויפבוי" )מטעם "מפלגת פועלי ציון"(, 
החדשה"(;  הציונית  "ההסתדרות  )מטעם  ארצך"  את  ו-"דע 

"הגדה לפסח", הוצאת "יפה", פרנוואלד, ]תש"ו 1946[.
כתמים  קמטים,  בינוני-טוב.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 

וקרעים קלים בחלק מן הפריטים.

פתיחה: $400

204
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207. מחנה המעצר בעתלית - שני ציורים מאת חמי גל

דמויות במחנה המעצר בעתלית, שני ציורים מאת חמי גל. 1941 
בקירוב. 

צבע מים ודיו על נייר. אחד חתום )באנגלית(, מתואר ומתוארך. 
חמי גל )1913-2005(, צייר יליד רומניה. בשנת 1941 הגיע לארץ 
נעצרה  הספינה  ב'.  דריאן  המעפילים  ספינת  סיפון  על  ישראל 
בידי הבריטים עם הגיעה לנמל חיפה. נוסעיה, וגל ביניהם, נעצרו 
במחנה המעצר מזרעה )ליד עכו( ובהמשך נשלחו למחנה המעצר 

בעתלית. גל שוחרר ב-1942, וב-1943 השתקע בנהריה.
47X33 ס"מ, ממוסגרים. מצב טוב. לא נבדקו מחוץ למסגרות. 

פתיחה: $400

207. Atlit Detention Camp - Two Paintings by 
Hamy Gal

Figures at the Atlit detention camp, two paintings by 
Hamy Gal. Ca. 1941.
Watercolor and ink on paper. One work is signed (in 
English), titled and dated.
Hamy Gal (1913-2005), Romanian-born painter. 
In 1941 Gal arrived in Palestine aboard the illegal 
immigrant ship Darien II. The ship was arrested by 
the British authorities upon docking at Haifa Port. 
Its passengers, including Gal, were detained in the 
Mizra detention camp (near Acre) and later sent to 
the detention camp at Atlit. Gal was released in 1942, 
and in 1943 he settled in Nahariya.
33X47 cm, framed. Good condition. Unexamined out of 
frame.

Opening price: $400

206. חוברת בנושא פרשת אקסודוס - גרמניה, 1948

דער  דורך  ארויסגעגעבן  ״אקזודוס-1947״.  פרשת 
יידיש.  .]1948 ]גרמניה?,  אייראפא,  גלות  אין   הגנה 
החוברת  הנראה,  כפי  כתיבה.  במכונת  הדפסה  של  שכפול 
נדפסה לטובת אנשי ה"הגנה" ששהו אותה עת בגרמניה ועסקו 
ברכישת נשק, גיוס ואימון מתנדבים ובסיוע לתנועת "הבריחה". 

מהפרסומים הראשונים בנושא "פרשת אקסודוס".
העטיפה.  על  רבים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   14.5X21 עמ',   134
פינתה השמאלית-העליונה של העטיפה הקדמית חסרה. קרעים 

מזעריים בשולי מספר דפים וכתמים )רובם בדפים הראשונים(.

פתיחה: $400

206. Booklet on the Exodus Affair - Germany, 
1948

The "Exodus-1947" affair. Aroisgeben dorch der 
Haganah in Galut Eiropa, [Germany?, 1948]. Yiddish. 
Duplication of typed document. Apparently, the 
booklet was printed for members of the "Haganah" 
who were in Germany at the time, engaged in 
purchasing weapons, recruiting and training volunteers 
and assisting the "Bricha" movement. One of the first 
publications regarding the "Exodus Affair".
134 pp, 21X14.5 cm. Good condition. Numerous stains to 
cover. Front cover's top left corner missing. Minor tears to 
margins of a number of leaves, and stains (mostly to first 
leaves).

Opening price: $400

205. "Zamlung fun Katzet un Geto Lider" / Issue 
of "Unzer Sztyme"

1. Zamlung fun Katzet un Geto Lider, Gezamlet fun 
Zamy Feder (An Anthology of Songs and Poems from 
the Ghettos and Concentration Camps, Arranged by 
Zamy Feder). Published by the Tsentralen Yiddishen 
Komitet in Bergen-Belsen (The Central Jewish 
Committee in Bergen-Belsen). Bergen-Belsen, 1946. 
Yiddish; with a title page and introduction 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. Good 
condition. Some tears, folding marks and stains.

205
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209. משפט אייכמן - לקט תצלומים, 1961

]ירושלים,  אייכמן.  משפט  של  תצלומים  תשעה 
.]1961

ביניהם: ארבעה תצלומים של אייכמן בתא הזכוכית; 
בלשכתו;  האוזנר,  גדעון  התובע,  של  תמונה 

מאזינות מבוגרות בקהל; אולם העיתונאים; ועוד.
12.5X17.5 ס"מ. מצב משתנה. מצב כללי טוב. מעט 
בצדם  ובעט  בעפרון  ורישומים  כתמים  קמטים, 

האחורי. 

פתיחה: $600

209. Eichmann Trial - Photograph Collection, 1961

Nine photographs of the Eichmann Trial. [Jerusalem, 1961].
Including: four photographs of Eichmann in the glass booth; photograph of the 
prosecutor Gideon Hausner in his chambers; elderly listeners in the audience; the 
press hall; and more.
17.5X12.5 cm. Condition varies. Good overall condition. Some creases, stains and inscriptions 
in pencil and pen on reverse.

Opening price: $600

210. הגדה של פסח לזכר השואה - הדפסים

הגדה של פסח לזכר השואה / Pessach Haggadah in Memory of the Holocaust. איורים: דוד 
גלריה  הוצאת   .)Yonah Weinrib( וינריב  יונה  ומיקרוגרפיה(:  )קליגרפיה  טקסט   ,)Wander( וונדר 

גולדמן )Goldman's Art Gallery(, חיפה, 1985. 
פורטפוליו ובו תריסר הדפסים, חתומים וממוספרים בידי דוד וונדר, ו-44 דפי טקסט, רובם מאוירים. 

עותק ממוספר, 10/250. חתום בעמוד הקולופון בידי דוד וונדר ויונה וינריב.
]45[ דף + ]12[ הדפסים, 38X50.5 ס"מ. נתונים בתיקיית קרטון מחופה עור. מצב טוב. 

פתיחה: $500

208. שתי מודעות מטעם "ארגון הלוחמים האנטי-נאציים בישראל", 1961-1962

שתי מודעות מטעם "ארגון הלוחמים האנטי-נאציים בישראל". דפוס "עמל", תל-אביב, 1961-1962. 
1. מודעה על קיום הרצאה מאת פרופ' פ. קאול בנושא "משפט אייכמן ושתי הגרמניות", יולי 1961. 

62.5X46.5 ס"מ. סימני קיפול וקמטים. קרעים בשוליים, מחוזקים בנייר דבק. 
המדים  תפירת  מייד  "להפסיק  הדורשת  עצומה  על  לחתום  קריאה   -  1962 מאוקטובר  מודעה   .2
לרוצחי עמנו" )באותה עת עסק מפעל "אתא" בייצור מדים לצבא מערב גרמניה(. 50X35 ס"מ. סימני 

קיפול. 

פתיחה: $300

208. Two Notices of Israel's Organization of Anti-Nazi Fighters, 1961-1962

Two notices of the Organization of Anti-Nazi Fighters in Israel. Amal Press, Tel Aviv, 
1961-1962. Hebrew.
1. Notice regarding lecture to be delivered by Prof. F. Kaul on the subject of "The 
Eichmann Trial and the Two Germanys", July 1961. 46.5X62.5 cm. Folding marks and 
creases. Tears to margins, reinforced with adhesive tape.
2. Notice from October 1962 - a call to sign a petition demanding that "the sewing 
of uniforms for our people's murderers be ceased immediately" (at the time, the 
ATA factory produced uniforms for the West German army). 35X50 cm. Folding marks.

Opening price: $300 

208209
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211. פסל בנושא נצחון בעלות הברית במלחמת העולם השניה / מתווה לאנדרטה

פסל גבס, בנושא נצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית. אינו חתום. 
נצחון, ומעליהם דגלי בעלות  בארבעת צדדיו מופיעים חיילים המניפים את נשקיהם באוויר לאות 
כי מדובר במתווה  ישראל. אפשר  דגל  וכן  ברית המועצות,  דגל  בריטניה,  דגל  דגל ארה"ב,  הברית: 

לאנדרטה או לפסל גדול יותר. 
פיסות  מספר  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   21 מירבי:  אורך  ס"מ,   32 מירבי:  רוחב  ס"מ,   58 מירבי:  גובה 

חסרות ומספר שברים מודבקים ושברים קלים. 

פתיחה: $1000

211. Sculpture Dedicated to the Allies' Victory in World War II / Maquette 
for Memorial Monument

Plaster sculpture dedicated to the Allies' victory over Nazi Germany. Unsigned.
On its four sides are soldiers waving their weapons in the air as a sign of victory, and 
above them are flags of the Allies: the U.S., Britain, and the U.S.S.R., as well as a flag 
of Israel. Possibly a maquette for a monument or a larger sculpture.
Maximum height: 58 cm, maximum width: 32 cm, maximum length: 21 cm. Fair-good 
condition. Some parts missing and some glued fractures and light fractures.

Opening price: $1000

210. Passover Haggadah Commemorating the Holocaust - Prints

Pessach Haggadah in Memory of the Holocaust. Illustrations: David Wander, text 
(calligraphy and micrography): Yonah Weinrib. Haifa: Goldman's Art Gallery, 1985.
Portfolio containing twelve prints, signed and numbered by David Wander, and 44 
leaves of text, most of them illustrated. Numbered copy, 10/250. Signed on colophon 
page by David Wander and Yonah Weinrib.
[45] leaves + [12] prints, 50.5X38 cm. Inserted in leather-covered cardboard portfolio. Good 
condition.

Opening price: $500

210211
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213. Stone Sabbath Menorah - Cyprus Internment 
Camps

Sabbath menorah made of stone, from the internment 
camps in Cyprus. [Ca. 1948].
Five-branched menorah. Both sides are decorated 
with a relief of a Star of David bearing the word 
"Zion" and the letters tav, shin, het (spelling out the 
Hebrew year 5708 - 1948). One side is inscribed with 
the words "Shabbat Shalom" and the other with 
"Le'Zikaron Me'Kafrisin" ("A souvenir from Cyprus"). 
The menorah is placed on a stone base (detachable).
Height (including base): 22 cm. Width of base: 22.5 cm. 
Good condition. Stains and rubbing to base. One leg 
restored with glue. Small fractures.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $2000

212. Memorial Lamp Made of Stone - 
Commemorating the Jews of Riga who Perished 
in the Holocaust

Stone memorial lamp. [Made by detainees at the 
Cyprus internment camps?, second half of the 1940s].
Square stone plaque with rounded bottom corners and 
two oil fonts extending forward from its bottom part. 
Hebrew inscription etched on a black background: "In 
memory of the Riga fallen, destroyed by the enemies 
of our people", with a Star of David painted white.
9.5X10.5 cm, maximum thickness: 4.5 cm. Attached 
with screws to wooden plaque 13X17 cm. Good overall 
condition. Slight damage.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500 

213. מנורת שבת עשויה אבן - מחנות המעצר בקפריסין 

 1948[ בקפריסין.  המעצר  ממחנות  אבן,  עשויה  שבת  מנורת 
בקירוב[. 

ובו  מגן-דוד  מובלטים  צדיה  משני  קנים.  חמישה  עם  מנורה 
"שבת  הכיתוב  האחד  בצדה  ח'.  ש'  ת'  והאותיות  "ציון"  המילה 
שלום", ובצדה השני הכיתוב "לזכרון מקפריסין". המנורה מונחת 

על בסיס אבן )ניתן להפרדה(. 
גובה )כולל הבסיס(: 22 ס"מ. רוחב הבסיס: 22.5 ס"מ. מצב טוב. 
הרגליים.  באחת  בהדבקה  שיקום  בבסיס.  ושפשופים  כתמים 

שברים קלים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $2000

212. מנורת זכרון עשויה אבן - לזכר יהודי ריגה שנספו 
בשואה

המעצר  במחנות  האסירים  ]מלאכת  אבן.  עשויה  זכרון  מנורת 
בקפריסין?, המחצית השניה של שנות ה-40[. 

לוח אבן מרובע, שפינותיו התחתונות מעוגלות, ומחלקו התחתון 
שלוחים כלפי החזית שני בזיכים להדלקת נרות. על רקע שחור 
נחקק הכיתוב "לזכר הרוגי ריגה, שנשמדו ע"י שונאי עמנו", עם 

מגן-דוד צבוע בצבע לבן. 
10.5X9.5 ס"מ, עובי מירבי: 4.5 ס"מ. מוברג ללוח עץ 17X13 ס"מ. 

מצב כללי טוב. נזקים קלים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור. 

פתיחה: $500

212
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215. פמוט דו-קני - מחנות המעצר בקפריסין 

פמוט דו-קני, עשוי עץ ואבן, ממחנות המעצר בקפריסין, ]1948 
בקירוב[. 

שני  העליונים  ובקצותיה  מעלה  הפונה  קשת  בצורת  עץ  פמוט 
בתי-נר עשויים אבן. 

עליהן  אבן,  פיסות  משובצות  הצדדים,  משני  הפמוט,  בגוף 
מובלטים הכתובות "קפריסין" ו-"תש"ח" ועיטורים בצורת חוטי 

תיל. הפמוט ניצב על בסיס עץ מרובע, ועליו לוחית אבן עגולה.
ושברים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   9X9 בסיס:  ס"מ.   15.5 גובה: 
האבן.  בפיסות  ושברים  פגמים  כתמים,  הנר.  בתי  בשני  חסרים 

פגמים קלים בעץ. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $800

214. Sabbath Candlestick - Cyprus Internment 
Camps

Two-branched Sabbath candlestick made of chiseled 
stone, produced by detainees at the internment 
camps in Cyprus, 1948.
The candlestick body is shaped in the form of the 
letter tzadi, in which the letters yod-vav-nun are 
chiseled, together comprising the Hebrew word 
"Tziyon" - Zion. At the top are two candle holders.
The front of the candlestick is chiseled with the 
Hebrew inscription "Shabbat Shalom" and two 
decorations in the form of the Tablets of the Law. The 
back is chiseled with the Hebrew inscription "Souvenir 
from Cyprus / 5708". The base of the candlestick is 
etched with the year: 1948.
Base width: 12 cm. Height: 18 cm. Good condition. Chips 
with losses and glued fractures to candle holders.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1500

214. פמוט שבת עשוי אבן - מחנות המעצר בקפריסין 

האסירים  מלאכת  מסותתת,  אבן  עשוי  לשבת,  דו-קני  פמוט 
במחנות המעצר בקפריסין, 1948. 

צורת  סותתה  בתוכה  צ',  האות  בצורת  מעוצב  הפמוט  גוף 
שני   - בראש  "ציון".  יחד את המילה  "יון", המרכיבים  האותיות 

בתי-נר. 
עיטורים  ושני  שלום"  "שבת  הכיתוב  מסותתים  הפמוט  בחזית 
"זכרון  הכיתוב  מסותת  הפמוט  בגב  הברית.  לוחות  בצורת 

מקפריסין / תש"ח". בבסיס הפמוט חרוטה השנה: 1948. 
רוחב הבסיס: 12 ס"מ. גובה: 18 ס"מ. מצב טוב. שברים חסרים 

ושברים מודבקים בבתי הנר. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $1500

214a
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217. מעמד שולחני עשוי אבן - מחנות המעצר בקפריסין 

מעמד שולחני עשוי אבן מסותתת, ממחנות המעצר בקפריסין, 
]סוף שנות ה-40[.

מלבניים  תאים  שני   - תאים  משלושה  המורכב  שולחני  מעמד 
סגורים, עם מכסים מתרוממים )באמצעות צירי עץ(, ותא פתוח 

)מאפרה(. על מכסה אחד התאים מובלט הכיתוב "קפריסין". 
גובה: 4 ס"מ. אורך: 13.5 ס"מ, רוחב: 11.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

שפשופים, שברים חסרים ושברים מודבקים.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $700

216. מעמד שולחני עשוי אבן - מחנות המעצר בקפריסין 

מעמד שולחני עשוי אבן, ממחנות המעצר בקפריסין, ]סוף שנות 
ה-40[. 

מקום  ומאחוריו  מכסה  עם  עגול  מתא  המורכב  שולחני  מעמד 
להנחת כרטיסי ביקור. 

על מכסה התא חרוט הכיתוב "קפריסין". 
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   7 רוחב:  ס"מ,   10 אורך:  ס"מ,   3.5 גובה: 

שפשופים קלים בגוף המעמד. המכסה נשבר והודבק מחדש. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $400

216. Desk Stand Made of Stone - Cyprus 
Internment Camps

Desk stand made of stone, from the internment 
camps in Cyprus, [late 1940s].
Desk stand in the shape of a round niche with a lid, 
behind which is a holder for visiting cards. On the 
niche lid is an etched Hebrew inscription reading 
"Kafrisin" (Cyprus).
Height: 3.5 cm, length: 10 cm, width: 7 cm. Good-fair 
condition. Light rubbing to stand body. The lid is broken 
and restored.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $400

215. Two-Branched Candlestick - Cyprus 
Internment Camps

Two-branched candlestick made of wood and stone, 
from the internment camps in Cyprus, [ca. 1948].
Wooden candlestick in the shape of a arch facing 
upwards, on the top of which are two candle holders 
made of stone.
The two sides of the candlestick body are inlaid 
with pieces of stone with relief Hebrew inscriptions 
reading "Cyprus" and "5708" and decorations in the 
shape of barbed wire. The candlestick is placed on a 
square wooden base topped by a round stone plate.
Height: 15.5 cm. Base: 9X9 cm. Good condition. Damage 
and chips with losses to both candle holders. Stains, 
damage and fractures to stone pieces. Slight defects to 
wood.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $800
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219. קופסה לכרטיסי ביקור - מחנות המעצר בקפריסין

קופסת עץ לכרטיסי ביקור, ממחנות המעצר בקפריסין, 1947. 
 / "קפריסין  הכיתוב  סותתו  עליה  אבן  לוחית  הקופסה  בחזית 

1947", חוט תיל דוקרני וספינה. 
טוב.  מצב  ס"מ(.   7X4 האבן:  לוחית  )גודל  ס"מ   9X6.5 קופסה 

פגמים ושברים קלים בעץ. כתמים ושבר בלוחית האבן. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

219. Box for Visiting Cards - Cyprus Internment 
Camps

A wooden box for visiting cards, from the internment 
camps in Cyprus, 1947.
On the front of the box is a stone plaque chiseled 
with the inscription "Cyprus / 1947", barbed wire and 
a ship.
Box: 6.5X9 cm (size of stone plaque: 4X7 cm). Good 
condition. Damage and small fractures to wood. Stains and 
a fracture to stone plaque.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500

218. מאפרת אבן - מחנות המעצר בקפריסין 

מאפרת אבן מסותתת, ממחנות המעצר בקפריסין, ]סוף שנות 
ה-40[.

בדופן  צמחיים.  עיטורים  עם  עגול,  בסיס  על  ניצבת  מאפרה, 
הבסיס נחרט הכיתוב "קפריסין". 

כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   13.5 הבסיס:  קוטר  ס"מ.   3.5 גובה: 
ושפשופים. מספר שברים )בין היתר, סביב החריטה(. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

218. Stone Ashtray - Cyprus Internment Camps

Chiseled stone ashtray, from the internment camps in 
Cyprus, [late 1940s].
Ashtray on round base, with vegetal decorations. 
The side of the base is engraved with the Hebrew 
inscription "Kafrisin" (Cyprus).
Height: 3.5 cm. Base diameter: 13.5 cm. Good condition. 
Stains and rubbing. Some fractures (including around the 
engraved inscription).
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500

217. Stone Desk Stand - Cyprus Internment 
Camps

Chiseled stone desk stand from the internment camps 
in Cyprus, [late 1940s].
Desk stand composed of three niches - two closed 
oblong niches with movable lids (affixed to wooden 
hinges), and an open niche (ashtray). One of the lids 
bears a relief Hebrew inscription reading "Kafrisin" 
(Cyprus).
Height: 4 cm. Length: 13.5 cm, width: 11.5 cm. Good-
fair condition. Rubbing, chips with losses and restored 
fractures.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $700

218a
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המעצר  מחנות   - אבן  לוחיות  מחופה  עץ  קופסת   .222
בקפריסין 

קופסת עץ ואבן ממחנות המעצר בקפריסין, ]סוף שנות ה-40[. 
סותתה  עליה  אבן  לוחית   - המכסה  על  מלבנית.  עץ  קופסת 
העיטורים  אחד  על  ועיטורים.  מסגרת  וסביבה  ים,  בלב  ספינה 
נחרט "קפריסין". על דפנות הקופסה לוחיות אבן מסותתות, עם 

עיטורים גיאומטריים. 
פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   20 רוחב:  ס"מ,   14 אורך:  ס"מ,   8 גובה: 
קלים בעץ. פגמים ושברים באבן )מספר שברים חסרים(. חריטה 

בבסיס הקופסה.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $700

221. לוחית אבן - מחנות המעצר בקפריסין

לוחית אבן מסותתת, ממחנות המעצר בקפריסין, ]1948 בקירוב[. 
בראש הלוחית מובלט הכיתוב "קפריסין - תש"ח", ותחתיו מבנה 

מגורים מן המחנה, גדר תיל וספינה בלב ים. 
לוחית 7.5X10.5 ס"מ בקירוב, מוצמדת לבסיס עץ, 12.5X18 ס"מ. 

מצב טוב. פגמים קלים.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

221. Stone Plaque - Cyprus Internment Camps

A chiseled stone plaque from the internment camps 
in Cyprus, [ca. 1948].
At the top of the plaque is a relief Hebrew inscription 
reading "Cyprus - 5708", beneath is a camp barrack, 
barbed wire and a ship at sea.
Plaque approx. 10.5X7.5 cm, attached to wooden base, 
18X12.5 cm. Good condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500

220. עבודת אבן ממחנות המעצר בקפריסין

עבודת אבן בצורת ספר, ממחנות המעצר בקפריסין, 1948. 
הכיתוב  נחרט  בגב  ו-ס'.  ב'  האותיות  ובו  מדליון  סותת  בחזית 

 ."8/II/1948 קפריסין"
סדקים  טוב.  מצב  ס"מ.   5 רוחב:  ס"מ.   7.5 אורך:  ס"מ.   2 גובה: 

ושפשופים. שברים חסרים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $400

220. Stone Work from the Internment Camps in 
Cyprus

Stone work in the shape of a book, from the 
internment camps in Cyprus, 1948.
On the front is a chiseled medallion with the letters 
bet and samech. On the back is an engraved Hebrew 
inscription reading "Cyprus 8/II/1948".
Height: 2 cm. Length: 7.5 cm. Width: 5 cm. Good 
condition. Cracks and rubbing. Chips with losses.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $400

220a
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223. Wooden Chess Box - Cyprus Internment 
Camps

Chess box from the internment camps in Cyprus, 
[1948].
Fine chess box. On the lid is a chess board, inscribed 
on the margins with the inscription "Souvenir from 
Cyprus / 1948" (Hebrew) and barbed wire. The 
inside of the box is lined with fabric. At the bottom 
is a handwritten inscription reading, "To Shayke, a 
souvenir from the Movement in Cyprus" (Hebrew).
The box contains a set of chess pieces (made of 
Bakelite). At the top of the black "king" piece is a 
white Star of David (decoration missing on white 
"king" piece).
Box: 15.5X15.5 cm. Height: 3 cm. height of game pieces: 
approx. 2 cm. Good condition. One black pawn missing. 
Slight defects to game pieces.

Opening price: $700 

223. קופסת שחמט מעץ - מחנות המעצר בקפריסין

קופסת שחמט, ממחנות המעצר בקפריסין, ]1948[. 
קופסת עץ נאה. על המכסה מופיע לוח המשחק, בשוליו נחרטו 
הקופסה  פנים  תיל.  וחוטי  תש"ח"   / קפריסין  "מזכרת  הכיתוב 
בכתב-יד  הקדשה  מופיעה  הקופסה  בתחתית  בד.  מחופה 

"לשיקה מזכרת מהתנועה בקפריסין". 
כלי  בראש  בקליט(.  )עשויים  המשחק  כלי  את  מכילה  הקופסה 
ה"מלך" השחור מופיע מגן-דוד לבן )העיטור חסר בכלי ה"מלך" 

הלבן(. 
 2 המשחק:  כלי  גובה  ס"מ.   3 גובה:  ס"מ.   15.5X15.5 קופסה: 
ס"מ בקירוב. מצב טוב. חסר פיון שחור אחד. פגמים קלים בכלי 

המשחק.

פתיחה: $700

222. Wooden Box Inlaid with Stone Tiles - Cyprus 
Internment Camps

Wood and stone box from the internment camps in 
Cyprus, [late 1940s].
Oblong wooden box. On the lid is a stone plaque 
decorated with an image of a ship at sea, surrounded 
by a frame and ornaments. One of the ornaments 
bears the engraved Hebrew inscription "Kafrisin" 
["Cyprus"]. The sides of the box are decorated with 
chiseled stone tiles with geometric ornaments.
Height: 8 cm, length: 14 cm, width: 20 cm. Good condition. 
Slight damage to wood. Damage and fractures to stone 
(some chips with losses). Engraving on the base of the box.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $700

223a 222b
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המעצר  מחנות   - עץ  כריכת   - תצלומים  אלבום   .225
בקפריסין

המעצר  ממחנות  מעוטרת,  עץ  כריכת  עם  תצלומים  אלבום 
בקפריסין, תש"ח ]1948[. 

על חזית האלבום נצרב עיטור המתאר אנייה בלב ים, שער פתוח 
תיל  גדר  "קפריסין",  הכיתוב  מופיע  הכיתוב  שמעליו  לרווחה, 
שצולמו  תצלומים  האלבום  בפנים  "תש"ח".  והתאריך  פרוצה 

בארץ ישראל. 
12.5X7 ס"מ. מצב טוב. כרוך בשרוך ירוק. פגמים קלים. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור. 

פתיחה: $300

225. Photograph Album - Wooden Binding - 
Cyprus Detention Camps

Photograph album with decorated wooden binding 
from the detention camps in Cyprus, [1948].
On the front of the album is a decoration depicting a 
ship at sea, a gate wide open, above it an inscription 
reading "Cyprus" (Hebrew), a broken-through 
barbed-wire fence and the date "1948". Inside the 
album are photographs taken in Palestine.
7X12.5 cm. Good condition. Bound with green string. 
Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

224. Heart-Shaped Stone Box - Cyprus Internment 
Camps - Etched Dedication and Photograph

Stone box, from the internment camps in Cyprus, 
1948.
Heart-shaped box. On the external side of the lid 
is a chiseled flower basket with the letters bet and 
ayin on the sides. On the inner side of the lid is an 
etched dedication in Hebrew: "In everlasting memory, 
from Hirsch Sigmund and Sonia / Cyprus 29.IX.1948". 
Alongside the dedication, inside a diamond-shaped 
frame is a photograph - a portrait of Sonia Hirsch.
Height: 3 cm, length: 10 cm, width: 11 cm. Good condition. 
Rubbing and slight damage. 
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $600

224. קופסת אבן בצורת לב - מחנות המעצר בקפריסין - 
הקדשה חרוטה ותצלום

קופסת אבן, ממחנות המעצר בקפריסין, 1948. 
סלסלת  סותתה  המכסה  של  החיצוני  בצדו  לב.  בצורת  קופסה 
פרחים, ומשני צדיה האותיות ב' ו-ע'. בצדו הפנימי של המכסה 
 / וסוניה  זיגמונט  הירש  מאת  נצח  "למזכרת  הקדשה:  חרוטה 
קפריסין IX.1948.29". לצד ההקדשה, בתוך מסגרת בצורת מעוין, 

משובץ תצלום - דיוקנּה של סוניה הירש. 
גובה: 3 ס"מ, אורך: 10 ס"מ, רוחב: 11 ס"מ. מצב טוב. שפשופים 

ופגמים קלים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $600

224a
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227. אלבום כרוך בכריכת אבן - מחנות המעצר בקפריסין 

אלבום "מזכרת מקפריסין", כרוך בכריכת אבן, מלאכת האסורים 
במחנות המעצר בקפריסין. ]סוף שנות ה-40[. 

בחזית הכריכה מסותת עיטור - מראה קבר רחל. הראשון מבין 
"מזכרת  הכיתוב  מופיע  הדף  בראש  ביד.  מאויר  האלבום  דפי 
מקפריסין", ותחתיו מפת האי. מימין איור ספינה מפליגה בים, 
ומשמאל איורי אוהל, גדר תיל ומגדל שמירה. יתר דפי האלבום 

ריקים. 
בכריכת  ושפשופים  סדקים  שברים,  טוב.  מצב  ס"מ.   18X10.5

האבן. כתמים בדפי האלבום. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $700

226. Photograph Album - Cyprus Internment 
Camps

An album with 16 photographs from the internment 
camps in Cyprus. [Ca. 1949].
Group photographs presenting daily life in the 
internment camps: the dining hall, the workshops (one 
of the photographs shows the amateur stone chiselers 
presenting the stone works they have created in the 
camp), a puppet theater and more. The inner side of 
the front binding is mounted with a photographic 
postcard bearing the Hebrew inscription "Souvenir 
from the Cyprus Exile, 5709".
On the front binding is a chiseled stone plaque 
with an illustration of a ship at sea and the Hebrew 
inscription "Kafrisin 5708" (Cyprus 1948).
Photographs approx. 6X8.5 cm. Album: 13X21 cm. Good 
condition. Slight defects. 
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1000

226. אלבום תצלומים - מחנות המעצר בקפריסין 

 1949[ בקפריסין.  המעצר  ממחנות  תצלומים   16 ובו  אלבום 
בקירוב[.

תצלומים קבוצתיים, המציגים את הווי החיים במחנות המעצר: 
חדר האוכל, סדנאות המלאכה )באחד התצלומים מציגים סתתי 
תיאטרון  במחנה(,  שיצרו  האבן  עבודות  את  החובבים  האבן 
בובות, ועוד. בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית מודבקת גלויה 

מצולמת עם הכיתוב "מזכרת מגרוש קפריסין תש"ט". 
ים  בלב  ספינה  איור   - מסותתת  אבן  לוחית  הכריכה  בחזית 

והכיתוב "קפריסין תש"ח". 
טוב.  מצב  ס"מ.   21X13 אלבום  בקירוב.  ס"מ   8.5X6 תצלומים 

פגמים קלים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $1000
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228. Issues of "Al HaSaf" - Entire Set - Cyprus, 1948-1949

"As the Nazis were there - in the extermination 
camps in Transnistria, so the British are here - in 
the detention camps, where they wish to push 
us to despair… but they cannot… the air of 
Palestine is too close here, and it won't allow 
it" (Hebrew, from issue 21).
8-30 pp per issue (some are double issues), 31.5 
cm. Bound with metal clip. Fair condition. Stains, 
mostly to last issue. Stamps. Filing holes. Tears to 
page margins. Worming.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

"Al HaSaf" [On the Verge], weekly magazine 
of students and graduates of the Pinhas 
Rutenberg JDC Seminary for Guides in Cyprus. 
Cyprus, 1948-1949. Issues 1-25 (no more issues 
were printed). 
The issues contain much information on 
life in the camps, articles on current events, 
reports on events in Palestine and literary and 
cultural items reflecting the spiritual life in the 
camps. Numerous illustrations in the issues. 
The weekly's logo, a pair of hands extended 
in greeting from the shore of Cyprus to the 
shore of Palestine, is decorated, on the release 
issue, with an illustration of a ship sailing for 
Palestine.

228. גיליונות "על הסף" - אוסף שלם - קפריסין, 
1948-1949

"על הסף", שבועון תלמידי ובוגרי הסמינריון למדריכים 
של הג'וינט על שם פנחס רוטנברג בקפריסין. קפריסין, 
1948-1949. גליונות א'-כ"ה )לא נדפסו גליונות נוספים(. 
בגיליונות חומר רב על החיים במחנות, מאמרים על ענייני 
ודברי תרבות  דיווחים על הנעשה בארץ ישראל  השעה, 
וספרות המשקפים את חיי הרוח במחנות. איורים רבים 
מושטות  ידיים  זוג   - השבועון  סמל  העיתונים.  בגוף 
ללחיצה מחוף קפריסין אל חוף ישראל, מקושט בגיליון 

השחרור באיור אנייה המפליגה לארץ ישראל.
כן  בטרנסניסטריה,  ההשמדה  במחנות   - שם  "כנאצים 
הבריטים כאן - במחנות ההסגר, רוצים להטיל עלינו את 
היאוש... הם אינם מצליחים... האוויר הארצישראלי קרוב 

מדי הנה, והוא לא ירשה זאת" )מתוך גליון כ"א(.
8-30 עמ' בחוברת )חלק מהגליונות כפולים(, 31.5 ס"מ. 
כתמים,  בינוני.  מצב  מתכת.  סוגר  באמצעות  אגודים 
קרעים  נקבי-תיוק.  חותמות.  האחרון.  בגליון  בעיקר 

בשולי הדפים. נקבי תילוע. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500

227. Album with Stone Binding - Cyprus Internment Camps

A "Souvenir from Cyprus" album, in a stone binding, made by 
detainees at the internment camps in Cyprus. [late 1940s].
On the front binding is a decoration showing Rachel's Tomb. The 
first page of the album is illustrated by hand. At the top is an 
inscription reading "Souvenir from Cyprus" in Hebrew, beneath 
which is a map of the island. On the right is an illustration of a ship 
at sea; on the left are illustrations of a tent, a barbed-wire fence 
and a guard tower. The rest of the album leaves are blank.
10.5X18 cm. Good condition. Fractures, cracks and rubbing to stone 
binding. Stains to album leaves.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $700

228
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229. The Jews of Nuremberg in the Middle Ages 
/ The Jews of Fürth - Two Research Books, 1754-
1755 - Engraving

Two books of research on the Jewish communities 
in Nuremberg and Fürth, by Andreas Würfel (1718-
1769). Bound together:
1. Historische Nachrichten von der Juden-Gemeinde 
welche ehehin in der Reichsstadt Nürnberg [Historical 
Information about the Jewish Community which 
formerly Existed in the Imperial City of Nuremberg], 
by Andreas Würfel. Nuremberg: Georg Peter Monath, 
1755. German, Latin and some Hebrew.
A book on the Jewish community in Nuremberg in 
the Middle Ages. Contains historical facts as well as 
falsehoods and inaccuracies of an anti-Semitic nature.
Facing the title page is an impressive engraving: the 
top part shows the Jewish synagogue in Nuremberg. 
Beneath it are two rectangles showing Jewish figures 
wearing various traditional garments from the Middle 
Ages: weekday attire, a Jewish woman in Sabbath 
dress, and more.
The Hebrew texts incorporated in the book include: 
tombstone inscriptions from the Nuremberg cemetery 
and a "zichron edut" [testament] from 1426 listing 
the property and real estate bequeathed by Rabbi Uri 
Yekutiel to this son. [1] engraving, [3] leaves, 164 pp. 
2. Historische Nachricht von der Judengemeinde in 
dem Hofmarkt Fürth unterhalb Nürnberg [Historical 
Information on the Jewish Community of Fürth], by 
Andreas Würfel. Frankfurt and Prague, 1754. German 
and some Hebrew. Two parts.
A book on the Jewish community of Fürth. The 
Hebrew texts incorporated in the book include 
tombstone inscriptions from the cemetery in Fürth. [2] 
leaves, 170 pp. 
Volume 20 cm. Good condition. Stains, some dark. Binding 
with vellum spine and corners (damaged). Some loose 
pages.

Opening price: $800  

229. יהודי נירנברג בימי הביניים / יהודי פיורדא - שני ספרי מחקר, 1754-1755 - תחריט

בנירנברג ובפיורדא  היהודית  אודות הקהילות  שני ספרי מחקר 
 .)1718-1769 ,Andreas Würfel( וורפל  )פירט(, מאת אנדראס 

כרוכים יחד: 
 Historische Nachrichten von der Juden-Gemeinde  .1
]ידיעות-  welche ehehin in der Reichsstadt Nürnberg

היסטוריות אודות הקהילה היהודית שהתקיימה בעיר נירנברג[, 
 .Georg Peter Monath הוצאת   .Andreas Würfel מאת 

נירנברג, 1755. גרמנית, לטינית ומעט עברית.
מכיל  הביניים.  בימי  נירנברג  של  היהודית  הקהילה  אודות  ספר 
בעלי  ואי-דיוקים,  בדיות  לצד  אמיתיות  היסטוריות  עובדות 

מגמה אנטישמית.
מבנה  נראה  העליון  בחלקו  מרשים:  תחריט  השער  עמוד  מול 
בית-הכנסת היהודי בנירנברג. תחתיו ששה מלבנים, בהם נראות 
הביניים:  מימי  שונות,  מסורתיות  בתלבושות  יהודים  דמויות 

תלבושת ימי-חול, אשה יהודיה בתלבושת-שבת, ועוד.
בין הטקסטים העבריים המשולבים בספר: נוסחי-מצבות מבית-

העלמין של נירנברג ו"זכרון-עדות" משנת קפ"ו 1426, ובו פירוט 
הרכוש והנדל"ן שמוריש רבי אורי ב"ר יקותיאל לבנו. ]1[ תחריט, 

]3[ דף, 164 עמ'.
 Historische Nachricht von der Judengemeinde in  .2
]ידיעות-  dem Hofmarkt Fürth unterhalb Nürnberg
 Andreas מאת  בפיורדא[,  היהודית  הקהלה  אודות  היסטוריות 
שני  עברית.  ומעט  גרמנית   .1754 ופראג,  פרנקפורט   .Würfel

חלקים.
הטקסטים  בין  פיורדא.  של  היהודית  הקהילה  אודות  ספר 
מבית-העלמין  נוסחי-מצבות   - בספר  המשולבים  העבריים 

בפיורדא. ]2[ דף, 170 עמ'. 
כרך 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים, חלקם כהים. כריכה עם שדרה 

ופינות קלף )עם פגמים(. מספר דפים רופפים. 

פתיחה: $800
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concerning the choir, donations, Azkarat Neshamot, 
confirmation ceremony, and more).
X, 356, 65-108, [4] pp, 19.5 cm. Fair condition. Stains 
and tears. Adhesive tape to some leaves. Several leaves 
restored with paper. Lacking spine. Detached binding. 
First signature and last ten leaves are partly detached. Ink 
stamps. Inscription in pen on Hebrew title page.

Opening price: $1200

of rabbinical leadership, and as a reaction the book 
"Ele Divrei HaBrit" was published compiling Halachic 
responses by leading European rabbis who ruled that 
changing the order of prayers is absolutely forbidden. 
Bound at the end of the prayer book is a document 
of four pages on behalf of Die Direction des Neuen-
Tempel-Vereins (directorship of the New Synagogue 
Union) titled "Bekanntmachung" [announcement] 
with printed regulations concerning conduct in the 
synagogue and during prayer (including regulations 

230. הסידור הרפורמי הראשון בעברית - המבורג, 1819

סדר העבודה לשבתות השנה ומועדי מקרא קדש כמנהג קהל בית 
 Ordnung der öffentlichen Andacht / חדש אשר בהמבורג
 für die Sabbath und festtage des ganzen Jahres,
 nach dem Gebrauche des Neuen Tempel Vereins in
 S.I.( ברעסעלויא  ומאיר  פרענקל  זעקל  הוצאת   .Hamburg
Fränkel und M.I. Bresselau(, המבורג, 1819. עברית וגרמנית.

הסידור הרפורמי הראשון בעברית.
ניצניה של היהדות הרפורמית הופיעו בגרמניה ובמרכז אירופה 
לאחד  שנחשב  מי  ה-19.  המאה  ובראשית  ה-18  המאה  בסוף 
מוקדש  לו  ]אשר  יעקובסון  ישראל  הוא  הרפורמה  ממבשרי 
בדפוס הסידור שלפנינו[, בנקאי ואיש עסקים יהודי-גרמני אשר 
עמד בראש הקונסיסטוריה היהודית של וסטפליה )מוסד שלטוני 
ובתפקידו  שבגרמניה(,  וסטפליה  יהדות  ענייני  ופיקוח  לניהול 
בשנת  היהודיים.  ובטקסים  בסדרי-תפלה  שינויים  הנהיג  זה 
1810 נעשה נסיון ראשון להקמת בית כנסת רפורמי בעיירה זסן 
שבאיזור הנובר, אך הוא היה קצר מועד. ב-1815 פעלו מניינים 
עם  מקוצרות,  תפלות  הונהגו  בהם  בברלין,  פרטיים  בבתים 

קטעים בגרמנית, שירת מקהלה ונגינת עוגב.
בהמבורג נוסדה קהילה רפורמית ב-1817, וב-1818 נחנך בעיר 
שם  נדפס  ב-1819  הראשון.  הרפורמי  הכנסת  בית   - "ההיכל" 
הסידור שלפנינו - סידור "מתוקן" אשר הכיל לראשונה שינויים 
ממנו  הושמטו  היתר,  בין  העברי.  התפלה  בנוסח  עקרוניים 
הקטעים המבקשים את שיבת-ציון. התפלות ב"היכל" והסידור 
עוררו מיד התנגדות עזה בקרב המנהיגות הרבנית, ובתגובה להם 
הלכתיות  תשובות  המכיל  הברית"  דברי  "אלה  הספר  פורסם 
התפלה  בסדרי  התיקונים  כי  הפוסקים  אירופה,  רבני  מגדולי 

אסורים מכל וכל. 
בסוף הסידור נכרך עלון בן ארבעה עמודים, מטעם הנהלת אגודת 
 )Die Direction des Neuen-Tempel-Vereins( "ההיכל" 
הנושא את הכותרת "Bekanntmachung" ]הודעה[, ובו נדפסו 
נהלים הנוגעים להתנהלות השוטפת בבית הכנסת ונהלים בזמן 
מתן  המקהלה,  לשירת  הקשורים  נהלים  היתר  )בין  התפילה 

תרומות, אזכרת נשמות, טקס הקונפירמציה, ועוד(. 
X, 356, 65-108, ]4[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקרעים. 
נייר.  בהדבקת  משוקמים  דפים  כמה  דפים.  בכמה  דבק  נייר 
שדרה חסרה. כריכה מנותקת. הקונטרס הראשון ועשרת הדפים 
האחרונים מנותקים חלקית. חותמות. רישום עט בעמוד השער 

העברי.

פתיחה: $1200
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231. Allgemeine Zeitung des Judentums - Jewish-
German Periodical - Two Volumes of Issues - 
Leipzig, 1837-1838 / Dedication Handwritten by 
Ludwig Philippson, Founder of the Periodical

Two volumes of issues of the Allgemeine Zeitung 
des Judentums [The General Newspaper of Judaism], 
edited by Ludwig Philippson. Leipzig, 1837-1838. 
German.
Volume I: issues 1-116 from the first year, May-
December 1837. Volume II: issues 1-155 from the 
second year, January-December 1838 + issues of the 
literary supplement Homiletisches und Literarisches 
Beiblatt. 
At the beginning of the first volume is a dedication 
signed in the hand of the periodical's founder and 
editor, Yehuda Ludwig Philippson, from 1838. 
Philippson (1811-1889) was a Reform Rabbi, writer 
and translator. His works include a German translation 
of the Bible. 
Allgemeine Zeitung des Judentums, a Jewish-German 

Allgemeine Zeitung des Judentums .231 - כתב עת 
יהודי-גרמני - שני כרכי גליונות - לייפציג, 1837-1838 / 
הקדשה בכתב-ידו של לודוויג פיליפסון, מייסד כתב העת

 Allgemeine Zeitung des Judentums גליונות  כרכי  שני 
]עתונה הכללי של היהדות[, בעריכת לודוויג פיליפסון. לייפציג, 

1837-1838. גרמנית.
מאי-דצמבר  הראשונה,  השנה  מן   1-116 מס'  גליונות  א':  כרך 
ינואר- השניה,  השנה  מן   1-155 מס'  גליונות  ב':  כרך   .1837
 Homiletisches und דצמבר 1838 + גליונות המוסף הספרותי

 .Literarisches Beiblatt
מייסד  של  בכתב-ידו  חתומה  הקדשה  הראשון  הכרך  בתחילת 
ועורך כתב העת, יהודה לודוויג פיליפסון, משנת 1838. פיליפסון 
תרגם  היתר,  בין  ומתרגם.  סופר  רפורמי,  היה רב   )1811-1889(

את התנ"ך לגרמנית.
Allgemeine Zeitung des Judentums, כתב עת יהודי-גרמני 
מעולם  לנושאים  והוקדש   1837-1922 בשנים  אור  ראה  אשר 
היהדות, וליהדות גרמניה בפרט. מייסד ועורך כתב העת בשנותיו 
הראשונות, לודוויג פיליפסון, ביקש להעמיק את הידע ההיסטורי 
של היהודים אודות עמם, וכן לעסוק בכל התחומים הרלוונטיים 
דת,  פוליטיקה,  בהיסטוריה,  עסקו  הגליונות  היהודית.  לקהילה 
פילולוגיה וספרות יהודית וכללית. עם כותבי כתב העת בשנים 
הראשונות נמנו גבריאל ריסר, לאופולד צונץ, אדולף ילינק, ורבים 

אחרים. 
גליונות   + עמ'   626 דף,   ]2[ ב':  כרך  עמ'.   464 דף,   ]2[ א:  כרך 
המוסף הספרותי. 25 ס"מ. מצב משתנה. כתמים. חותמות בשער 

הכרך הראשון. כריכות בלויות.

פתיחה: $400        

periodical published from 1837 to 1922 and dedicated 
to subjects from the Jewish world, particularly German 
Jewry. The periodical's founder and editor in its first 
years, Ludwig Philippson, sought to deepen the Jews' 
historical knowledge about their own people and 
to address all of the fields relevant to the Jewish 
community. The issues address general and Jewish 
history, politics, religion, philology and literature. The 
periodical's contributors during its first years included 
Gabriel Riesser, Leopold Zunz, Adolf Jellinek and 
many others.
Volume I: [2] leaves, 464 pp. Volume II: [2] leaves, 626 pp + 
issues of the literary supplement. 25 cm. Condition varies. 
Stains. Stamps on title-page of volume I. Worn bindings.

Opening price: $400

230. First Reform Prayer Book in Hebrew - 
Hamburg, 1819

Seder ha-Avodah le-Shabatoth ha-Shanah u-Mo’adei 
Mikra’ei Kodesh ke-Minhag Kahal Bayith Chadash 
asher be-Hamburg / Ordnung der öffentlichen 
Andacht für die Sabbath und festtage des ganzen 
Jahres, nach dem Gebrauche des Neuen Tempel 
Vereins in Hamburg [Service for Sabbath and festivals 
of the entire year according to the rite of the New 
Temple in Hamburg]. Published by S.I. Fränkel und 
M.I. Bresselau, Hamburg, 1891. Hebrew and German.
The first reform prayer book in Hebrew.
Reform Judaism originated in Germany and in central 
Europe in the late 18th and early 19th centuries. 
One of the heralds of Reform Judaism was Israel 
Jacobson [to whom this prayer book is dedicated (in 
print)]. Jacobson was a Jewish-German banker and 
businessman who headed the Jewish Consistory of 
Westphalia (a body governing the Jewish matters of 
Westphalia in Germany), and in his capacity as head 
of the consistory introduced changes in the order of 
prayers and in Jewish customs. The first attempt to 
establish a reform synagogue was in 1810 in the town 
of Seesen near Hannover, but it did not last long. In 
1815 reform services were held in private homes in 
Berlin, with shortened prayers, passages in German, a 
choir and organ accompaniment.
A reform congregation was founded in Hamburg 
in 1817, and in 1818 the Hamburg Temple, the first 
Reform Synagogue, was inaugurated. The prayer 
book offered here was printed there and is a "revised" 
prayer book that for the first time introduced changes 
in the Hebrew prayer version. Among other changes, 
passages of prayer for "Shivat Zion" (return to Zion) 
were omitted. The prayers in the Temple and the 
prayer book led to a fierce opposition on the part 
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233. תעודת הוקרה מודפסת לכבוד ד"ר בלוך ופרופ' צוקר מוינה - וינה, 1890

מחברי  שניים  לכבוד  מודפסת  הוקרה  תעודת   ,Ehren-Blatt
יוסף שמואל  הפרלמנט האוסטרי - ד"ר בלוך )כפי הנראה הרב 
למאבק  תרומתם  עבור   - צוקר(  )אלואיס  צוקר  ופרופ'  בלוך( 
 Philipp & דפוס   ;Josef Abeles הוצאת  באנטישמיות. 

Wittasek, וינה, ]1890[. גרמנית ומעט עברית. 
הפרלמנט  מחברי  שניים  לכבוד  מרשימה,  צבעונית  תעודה 
האוסטרי. נדפסה לאות הוקרה על נאומים שנשאו בשנת 1890 

בגנות האנטישמיות. מקופלת לקונטרס דמוי פנקס.
בחלקה העליון של התעודה מופיעות שלוש קשתות. על הקשת 
תחתיה  בספר".  זכרון  זאת  "כתב  הכיתוב  מופיע  האמצעית 
מודפסים קטעי ברכה לכבוד השניים ואיור מצבת אבן הנושאת 
הקשתות  שתי  תחת  קרבנו".  תודה  זבח  "ואם  הכיתוב  את 

האחרות מופיעים דיוקנאותיהם של ד"ר בלוך ופרופ' צוקר. 
נבחרים  קטעים  מודפסים  התעודה  של  התחתון  בחלקה 
)גרמנית(. סביב שלוש הקשתות וקטעי  מנאומיהם של השניים 
הנאומים מופיעים פסוקים )מודפסים בעברית ובגרמנית(: "ודבר 
בעתו מה טוב", "עת לחשות ועת לדבר", "רוחי אשר עליך ודברי 

זרעך", "הסירו הבגדים  ומפי  ימושו מפיך  אשר שמתי בפיך לא 
הצואים מעליו", ועוד.

 ,Joseph Samuel Bloch( בלוך  שמואל  יוסף  ד"ר  הרב 
1850-1923(, היה רב, עתונאי וציר בפרלמנט האוסטרי, אשר נודע 
בשל חיבוריו כנגד האנטישמיות, ובפרט כנגד עלילות הדם אשר 
נבחר שלוש פעמים לפרלמנט האוסטרי,  נפוצו בתקופתו. בלוך 

ופעל רבות למען הקהילה היהודית. 
פרופסור   ,)1842-1906  ,Alois Zucker( צוקר  אלואיס  פרופ' 
למשפטים באוניברסיטת פראג, נבחר לפרלמנט האוסטרי בשנת 

 .1885
וכרוך  בקירוב  ס"מ   19X14 לגודל  מקופל  ס"מ,   56.5X83 דף 
בכריכת קרטון )קרועה(. מצב טוב-בינוני. קרעים בשוליים ובקווי 
בנייר  מחוזקים  הקפל  קווי  בטקסט(.  פגיעה  עם  )חלקם  הקפל 

דבק בגב התעודה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

232. Two Decrees on the Taxation of Bohemian 
Jews - Vienna, 1798, 1808

Two decrees regarding the Jews of Bohemia, issued by 
Francis II, emperor of the Holy Roman Empire in the 
years 1792-1806 (from 1806 he was Francis I, Emperor 
of Austria and King of Hungary and Bohemia). 
Vienna, 1798 and 1808. German and Czech (in facing 
columns). 
The two decrees concern the annulment of taxes 
imposed on the Jews of Bohemia, and the imposition 
of new taxes.
Decree from 1798: [10] pp, 33 cm; 1808 decree: [26] pp, 
33 cm. Good condition. Stains and some creases.

Opening price: $500

וינה,   - בוהמיה  יהודי  במיסוי  צווים העוסקים  שני   .232
1808 ,1798

קיסר  השני,  פרנץ  מטעם  בוהמיה,  ביהודי  העוסקים  צווים  שני 
האימפריה הרומית הקדושה בשנים 1792-1806 )החל מ-1806 
הוא היה לפרנץ הראשון, קיסר אוסטריה ומלך הונגריה ובוהמיה(. 

וינה, 1798 ו-1808. גרמנית וצ'כית )עמודה מול עמודה(. 
שני הצווים עוסקים בביטול מיסים אשר הוטלו על יהודי בוהמיה, 

ובהטלת מיסים חדשים. 
הצו מ-1798: ]10[ עמ', 33 ס"מ; הצו מ-1808: ]26[ עמ', 33 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים, ומעט קמטים. 

פתיחה: $500
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 – יהודים במלחמת העולם הראשונה, 1914-1915   .234
הדפסי-תצלומים

 .Originalaufnahmen vom Kriegsschauplatz 1914/1915
בזמן  גרמניה  יהודי  של  הדפסי-תצלומים  חמישה  עם  תיקיה 
Louis Lamm, ברלין, ]1915  מלחמת העולם הראשונה. הוצאת 

בקירוב[. גרמנית.
על  מודבקים  לבן,  בשחור  הדפסי-תצלומים  עם  לוחות  חמישה 
חייל מוסר חדשות- ומלווים בתיאור מודפס:  נייר עבים  לוחות 
הקרב;  בשדה  דת  טקסי  מקיימים  יהודים  ליהודים;  מלחמה 
פליטים יהודים בוורשה; חייל גרמני משוחח עם יהודים; שלושה 
בחזית  ואוונגליסטי.  קתולי  יהודי,   - הצבא  בשירות  דת  אנשי 
התיקיה מוטבע מגן דוד ותחתיו הכיתוב "ירא את ה' בני ומלך" 

)משלי(. 
הדפסים: 9X13.5 ס"מ, תיקיה: 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים 

וקרעים על התיקיה. תיקיה מחוזקת בנייר דבק.

פתיחה: $300

234. Jews in the First World War, 1914-1915 - 
Prints of Photographs

Originalaufnahmen vom Kriegsschauplatz 1914/1915. 
Portfolio with five prints of photographs of German 
Jews during World War I. Berlin: Louis Lamm, [ca. 
1915]. German.
Five sheets with photographs (prints) in black 
and white, mounted on thick paper plates and 
accompanied by printed titles: Soldier conveying 
news of the war to Jews; Jews performing religious 
rituals on the battlefield; Jewish refugees in Warsaw; 
German soldier speaking with Jews; Three clerics in 
military service - a Jew, a Catholic and an Evangelist. 
On the front of the portfolio is an embossed Star of 
David, underneath which is the inscription "Fear the 
LORD and the king" (Proverbs).
Prints: 13.5X9 cm, portfolio: 22 cm. Good condition. 
Stains, creases and tears to portfolio. Portfolio reinforced 
with adhesive tape.

Opening price: $300

233. Printed Certificate of Appreciation for Dr. Bloch and Prof. Zucker from Vienna - Vienna, 1890 

(Proverbs 15:23), "A Time to Keep Silence, and a Time 
to Speak" (Ecclesiastes 3:7), "My spirit which is upon 
you, and my words which I have put in your mouth, 
shall not depart out of your mouth, or out of the 
mouth of your children" (Isaiah 59:21), "Remove the 
Filthy Garments from Him" (Zechariah 3:4), and more.
Rabbi Dr. Joseph Samuel Bloch (1850-1923) was 
a rabbi, journalist and member of the Austrian 
parliament, known for his writings against anti-
Semitism, particularly against the blood libels that 
spread in his time. Bloch was thrice elected to the 
Austrian parliament and actively promoted the 
interests of the Jewish community.
Prof. Alois Zucker (1842-1906), professor of law at 
the University of Prague, was elected to the Austrian 
parliament in 1885.
Sheet 83X56.5 cm, folded to a booklet, approx. 14X19 cm, 
with a cardboard binding (torn). Good-fair condition. Tears 
to margins and folding lines (some with damage to text). 
Folding lines reinforced with adhesive tape to verso.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

Ehren-Blatt, printed certificate of appreciation 
for two members of the Austrian parliament - Dr. 
Bloch (apparently, Rabbi Joseph Samuel Bloch) and 
Prof. Zucker (Alois Zucker) - acknowledging their 
contribution to the struggle against anti-Semitism. 
Published by Josef Abeles; Philipp & Wittasek printing 
press, Vienna, [1890]. German and some Hebrew.
Impressive color certificate granted to two members 
of the Austrian parliament. Printed in appreciation of 
speeches they delivered in 1890 in condemnation of 
anti-Semitism. Folded into a notebook-like booklet.
At the top of the certificate are three arches. On the 
middle arch is the inscription "Write this as a Memorial 
in a Book" (Exodus 17:14). Beneath it are blessings for 
the two and an illustration of a stone tomb bearing 
the inscription "And if a Man's Offering is a Sacrifice 
of Thanks" (based on Leviticus 3:1). Beneath the other 
two arches are the portraits of Dr. Bloch and Prof. 
Zucker.
The bottom of the certificate is printed with selected 
excerpts from Bloch's and Zucker's speeches (German). 
Surrounding the three arches and the speech 
fragments are Biblical verses (printed in Hebrew 
and German): "A Word in Season, How Good it is!" 

233b234
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235. Extensive Collection of Letters - Bing Family 
of Bankers - West Europe, 1820-1870

About 980 letters and postal items, from the archive 
of the Bing family of bankers. Hannover, Munich, 
Frankfurt, Pressburg, Amsterdam, Paris, The Hague, 
London and other cities. Ca. 1820-1870. German, 
French, Dutch, Yiddish, Hungarian and Hebrew.
Collection of letters and correspondences from the 
archive of the Bing family, leading Jewish bankers 
in Europe in the 19th century, who had widespread 
contacts with the Jewish bankers community of the 
period, and with leaders of European Jewry. Among 
the items:

· Letters with greetings for the New Year 1872, from 
the Bamberger family, among them the family head 
Yitzchak Bamberger Halevi. · Two letters from Rabbi 
Shimon Bamberger written on his official stationery 
with his personal seal. · Three letters from Rabbi 
Leopold Löw, one of them on official stationery with 
embossing and wax seal. · Persoanl letter from Dr. 
Isaak Konigswarter. · Letters from family members 
Jonas and Henrietta Bing. · Correspondence with 
Jewish families of bankers, members of "Irgun 
HaPekidim veHa'amarchalim": Hollander-Lehren, 
Goldschmidt, Simon and others.
Size and condition vary. Overall good condition. Ink stamps, 
embossing and wax seals on numerous letters. Folding 
marks and creases. Stains and tears to some of the items.

Opening price: $3000

235. ארכיון מכתבים גדול - משפחת הבנקאים בינג - מערב אירופה, 1820-1870

הבנקאים  משפחת  מארכיון  ודברי-דואר  מכתבים  כ-980 
אמשטרדם,  פרשבורג,  פרנקפורט,  מינכן,  הנובר,   .)Bing( בינג 
גרמנית,  בקירוב.   1820-1870 נוספות.  וערים  לונדון  האג,  פריז, 

צרפתית, הולנדית, יידיש, הונגרית ועברית.
מחשובי  בינג,  משפחת  מארכיון  ותכתובות  מכתבים  אוסף 
עמדו  אשר  ה-19,  המאה  של  באירופה  היהודיים  הבנקאים 
תקופתם,  של  היהודיים  הבנקאים  קהילת  עם  ענפים  בקשרים 

ועם מגוון אישי מפתח של יהדות אירופה. בין הפריטים:
במברגר  משפחת  מידי  תרל"ב  השנה  לראש  ברכה  מכתבי   ·
)באמבערגער(, בהם גם אבי המשפחה יצחק במברגר הלוי. · שני 
מכתבים מאת הרב שמעון במברגר על גבי נייר רשמי עם חותמו 

)לב(, אחד  לעף  לאופולד  · שלושה מכתבים מאת הרב  האישי. 
מהם על גבי נייר רשמי עם הטבעה וחותם שעווה. · מכתב אישי 
מידי ד"ר Isaak Konigswarter. · מכתבים מאת בני המשפחה 
הבנקאים  משפחות  עם  ענפה  תכתובת   · בינג.  והנריאטה  יונה 
והאמרכלים":  הפקידים  "ארגון  חברות  הגדולות,  היהודיים 

Hollander-Lehren, Goldschmidt, Simon, ועוד. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. חותמות, הטבעות וחותמי 
כתמים  וקמטים.  קיפול  סימני  רבים.  מכתבים  גבי  על  שעווה 

וקרעים בחלק מהפריטים.

פתיחה: $3000

235
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פטרבורג,  סט.   - יהודי-רוסי  עת  כתב  גליונות  כרך   .237
1898 - פרשת דרייפוס

שבועי  מוסף   ,)Khronika Voskhoda(  Хроника Восхода
כרך  לנדאו.  אדולף  בעריכת   ,Voskhod היהודי-רוסי  לעתון 
גליונות השנה ה-17: גליונות 1-52. סט. פטרבורג, ינואר-דצמבר 

1898. רוסית ומעט עברית. 
היתר,  )בין  העולם  ומן  מרוסיה  ידיעות  כוללים  המוסף  גליונות 
מאמרים  דרייפוס(,  פרשת  בנושא  ומאמרים  ידיעות  כוללים 
בנושא הקהילה היהודית, ציונות, ספרות ועתונות עברית, ועוד. 
בעברית,  מודפסות  חלקן  רבות,  מודעות  הגליונות  כוללים  כן 
עת  וכתבי  ספרים  הוצאות  בתי-עסק,  היתר,  בין  המפרסמות, 
"ויסוצקי",  התה  חברת  של  פרסומת  מודעות  )בהן  יהודיים 
מודעות של "כרמל" ורשה, פרסומים של עתון "השלוח", הוצאת 

"תושייה", ועוד(. 
1924 עמודות )שתי עמודות בעמוד(, 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים 
וקמטים. נקבי תילוע בדפים הראשונים. מספר דפים מנותקים 
חלקית. קרעים בחלק מן הדפים. כריכה בלויה, מנותקת כמעט 

לחלוטין. 

פתיחה: $400

236. Essay on the Subject of the Jews of Poland - Warsaw, 1796

the rabbinical courts and their use to expel members 
from the community), and the rise of Chassidism in 
Poland.
[7] leaves, [1], 10-31, 16 pp, 18.5 cm. Good-fair condition. 
Stains. Creases and some tears. Open tears to bottom right 
corners of about 15 leaves, restored with paper (mostly 
without damage to text). The title page is cut and restored 
with paper. Cardboard binding, somewhat damaged 
(bound with back wrapper, front wrapper missing). Stamp 
on inner side of front cover and labels on the cover. Pen 
inscription, from the period, on the back wrapper (French).

Opening price: $400 

Essai sur l’état actuel des Juifs de Pologne et leur 
perfectibilité [Essay Concerning the Present State 
of the Jews of Poland and their Perfectibility], [by 
Jacques Calmanson]. Warsaw, 1796. French.
Essay on the condition of the Jews of Poland, by 
Jacques Calmanson (1722-1811), a physician and 
member of the Polish Enlightenment. Calmanson was 
the private doctor of the King of Poland. In addition 
he translated works from Hebrew and Yiddish for the 
king and served as mediator between representatives 
of the Jewish communities and the King's secretary. 
He wrote the present essay following the occupation 
of Warsaw by the Prussians. Calmanson called for 
extensive changes in the Jewish community in Poland, 
criticizing the Jews' communal autonomy (particularly 

236. חיבור בנושא יהודי פולין - ורשה, 1796

 Essai sur l’état actuel des Juifs de Pologne et leur
perfectibilité ]חיבור בנושא מצבם הנוכחי של היהודים בפולין 
ויכולתם להגיע לשלמות[, ]מאת Jacques Calmanson[. ורשה, 

1796. צרפתית. 
קלמנסון  ז'אק  מאת  פולין,  יהודי  של  מצבם  בנושא  חיבור 
)1722-1811(, רופא וחבר בתנועת ההשכלה הפולנית. קלמנסון 
היה רופאו האישי של מלך פולין. במקביל, עסק בתרגום מעברית 
ויידיש עבור המלך, ושימש כמתווך בין נציגי הקהילות היהודיות 
כיבוש  לאחר  כתב  שלפנינו  החיבור  את  המלך.  של  מזכירו  לבין 
בקרב  נרחבים  לשינויים  קרא  קלמנסון  הפרוסים.  בידי  ורשה 
הקהילתית  האוטונומיה  על  ביקורת  והביע  פולין  יהודי  קהילת 
ועל  ועל שימושם בחרמות(,  )ובפרט על בתי הדין  של היהודים 

עליית החסידות בפולין. 
]7[ דף, ]1[, 10-31, 16 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
הימניות- בפינות  חסרים  קרעים  קרעים.  ומספר  קמטים 
התחתונות של כ-15 דפים, משוקמים בהדבקת נייר )לרוב ללא 
כריכת  נייר.  ומשוקם בהדבקת  גזור  פגיעה בטקסט(. דף השער 
קרטון, מעט פגומה )כרוך עם מעטפת הנייר האחורית, הקדמית 
ומדבקות  הקדמית  הכריכה  של  הפנימי  בצדה  חותמת  חסרה(. 
האחורית  המעטפת  על  מהתקופה,  בעט,  רישום  הכריכה.  על 

)צרפתית(. 

פתיחה: $400
236237



166  |  ספטמבר 2016  

238. Two Posters - World War I - Vilna

Two informative posters printed in four languages: 
German, Polish, Lithuanian and Yiddish. [Vilna], 1915-
1916.
1. Regulations regarding a correction of the 
ruble exchange rate, signed (in print) by Paul 
von Hindenburg, November 1915. In this period 
Hindenburg, later president of Germany, served as 
Generalfeldmarschall of the Imperial German Army. 
29.5X72.5 cm. Good condition. Tears, creases and folding 
marks. Pastings. Stamp.
2. Regulations regarding the slaughter and castration 
of cattle, February 1916. 44.5X71 cm. Good condition. 
Tears, creases and folding marks. Pastings. Pencil markings 
on reverse. Stamps.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

238. שתי כרזות - מלחמת העולם הראשונה - וילנה

גרמנית,  שפות:  בארבע  שנדפסו  אינפורמטיביות,  כרזות  שתי 
פולנית, ליטאית ויידיש. ]וילנה[, 1915-1916. 

חתומה  הרובל,  של  החליפין  שערי  תיקון  בדבר  תקנות   .1
 ,)Paul von Hindenburg( הינדנבורג  פון  פאול  בידי  )בדפוס( 
לימים  שהיה  מי  הינדנבורג,  שימש  זו  בתקופה   .1915 נובמבר 
נשיא גרמניה, כפילדמרשל הכללי של צבא הקיסרות הגרמנית. 
72.5X29.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים, קמטים וסימני קיפול. תיקוני 

הדבקה. חותמת.
2. תקנות שנתקנו בדבר שחיטה וסירוס של בקר, פברואר 1916.

וסימני קיפול. תיקוני  71X44.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים, קמטים 
הדבקה. רישומים בעפרון בצידה האחורי. חותמות.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

237. Volume of Issues of Jewish-Russian 
Periodical - St. Petersburg, 1898 - The Dreyfus 
Affair

Хроника Восхода (Khronika Voskhoda), weekly 
supplement of the Jewish-Russian newspaper 
Voskhod, edited by Adolph Landau. Volume 
containing issues of year 17: issues 1-52. St. 
Petersburg, January-December 1898. Russian and 
some Hebrew.
The issues contain news from Russia and from around 
the world (including items and articles on the Dreyfus 
Affair), articles on the Jewish community, Zionism, 
Hebrew literature and press, and more. The issues also 
contain many advertisements, some of them printed 
in Hebrew, advertising, among other things, Jewish 
businesses, publishing houses and journals (with ads 
of the tea company Wissotzky, Carmel Warsaw wine, 
the Hebrew newspaper Hashiloach, Tushiyah Press, 
and more).
1924 columns (two columns per page), 32 cm. Good 
condition. Stains and creases. Worming to first leaves. 
Some leaves partly detached. Tears to some leaves. Worn 
binding, almost entirely detached.

Opening price: $400 

238



קהילות יהודיות בתפוצות, יהדות ארה"ב     |  167

239. Certificate on behalf of the Writers 
and Journalists Association in Bialystok, on 
the Occasion of the Opening of the Hebrew 
University in Jerusalem - Handwritten on 
Parchment

Exquisite certificate on behalf of the Jewish Writers 
and Journalists Association in Bialystok, written on 
the occasion of the opening of the Hebrew University 
in Jerusalem. Bialystok, March 15, 1925. Handwritten, 
in black and gold ink, on parchment. Hebrew. 
"The Association of Jewish Writers and Journalists 
in Bialystok (Poland) partakes with all its national 
sentiments in the exalted celebration of the opening 
of the Hebrew University in Jerusalem. The residents 
of Bialystok, where the first visionary of the idea 
of national revival, Rabbi Samuel Mohilever, and 
the first founder of the national university library, 
Dr. Joseph Chazanowicz, lived and worked [Joseph 
Chazanowicz (1844-1919), Jewish-Polish physician, 
one of the first Zionists. His book collection was the 
basis of the collection of the National Library of Israel 
in Jerusalem], can truly appreciate this historic day, 
when the light of the Torah and of science again 
dawns on the hills of Zion and Jerusalem, spreading 
its rays among all corners of our national home in 
Palestine, and from there to all the diasporas…" 
The certificate is signed by twenty-six members of 
the Association of Jewish Writers and Journalists in 
Bialystok, including: A. S. Herschberg [Avraham Shmuel 
Hirschberg], Pesach Kaplan, Noah Zavlodovsky, A. S. 
Amiel, Aharon Berzinsky, Moshe Ben Zvi Wissotzky, 
and others.
47X32 cm. Good condition. Upper corners trimmed. 
Stains. Small tears at margins. A few missing pieces. Rolled 
and inserted in leather-covered cardboard case (damaged).

Opening price: $600

והעיתונאים  הסופרים  אגודת  מטעם  תעודה   .239
העברית  האוניברסיטה  פתיחת  לכבוד  בביאליסטוק, 

בירושלים - כתב-יד על קלף 

היהודים  והעיתונאים  הסופרים  אגודת  מפוארת מטעם  תעודה 
האוניברסיטה  פתיחת  לקראת  נכתבה  אשר  בביאליסטוק, 
העברית בירושלים. ביאליסטוק, 15 במרץ 1925. כתובה ביד, בדיו 

שחורה וזהובה, על קלף. 
)פולניה(  בביאליסטאק  היהודים  והעתונאים  הסופרים  "אגודת 
משתתפת בכל רגשותיה הלאומיים בחגיגה הנשגבה של פתיחת 
ופעלו  גרו  בני העיר, שבתוכה  בירושלים.  האוניברסיטה העברית 
ר' שמואל  הרב  רעיון התחיה הלאומית,  למעוררי  וראשון  הראש 
ע"י  הלאומית  הביליותיקה  של  הראשון  והמיסד  מוהליבר, 
האוניברסיתה, דוקטור יוסף חזנוביץ ]יוסף חזנוביץ' )1844-1919(, 
הבסיס  היה  ספריו  אוסף  הציונים.  מראשוני  יהודי-פולני,  רופא 
לאוסף הספרייה הלאומית בירושלים[ יודעים לערוך ]![ כראוי את 
היום ההסטורי הזה, שבו מתחיל שוב אור התורה והמדע לזרוח 
על הרי ציון וירושלים, להפיץ את קויו בכל פינות מכוננו הלאומי 

בארץ ישראל, ומכאן אל כל תפוצות הגולה...". 
אגודת  חברי  וששה  עשרים  בכתב-יד  חתומים  התעודה  על 
ש.  א.  ובהם:  בביאליסטוק,  היהודים  והעיתונאים  הסופרים 
הרשברג ]אברהם שמואל הירשברג[, פסח קפלן, נח זאבלודובסקי 
צבי  בן  משה  ברזינסקי,  אהרון  עמיאל,  א"ש  ]זבלודובסקי[, 

וויסאצקי ]ויסוצקי[, ואחרים. 
כתמים.  קטומות.  העליונות  הפינות  טוב.  מצב  ס"מ.   32X47
ונתונה  מגולגלת  פיסות חסרות.  בשוליים. מספר  קלים  קרעים 

בנרתיק קרטון מחופה עור )פגום(. 

239פתיחה: $600
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241. תעודה ומדליה - בית"ר חרבין, 
1943

הנוער  תנועת  מטעם  ומדליה  תעודה 
בתחרות  שני  במקום  זכייה  לרגל  בית"ר, 

ריצה. חרבין, סין, 1943.
פרטים  מילוי  עם  מודפסת,  תעודה   .1
"ברית  הכיתוב  )עם  רוסית  בכתב-יד. 
תרומפלדור"  יוסף  שם  על  העברי  הנוער 
בעברית(. חתומה בחותמת תנועת בית"ר 
הספורט  ועדת  נציגי  ובחתימות  בחרבין, 

של התנועה. דף 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. 
תנועת  סמל  הקדמי  בצדה   .1943 לתלייה,  קולב  עם  מדליה,   .2
בית"ר - מנורה, והכיתוב "בית"ר" בעברית וברוסית. 2.5X3 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים.
סין,  מזרח  שבצפון  בחרבין,  היהודית  הקהילה  של  ראשיתה 
בית"ר  של  סניף  בעיר  נוסד  ב-1929  ה-20.  המאה  בראשית 
ובתקופת מלחמת העולם השנייה הפכה בית"ר לתנועה הציונית 

החזקה ביותר בעיר.

פתיחה: $300

241. Certificate and Medal - Betar Movement in 
Harbin, 1943

Certificate and medal from the Betar youth 
movement, granted for winning second place in a 
running competition. Harbin, China, 1943.
1. Printed certificate, with details filled in by hand. 
Russian (with the Hebrew inscription "Brit Ha'Noar 
Ha'Ivri al shem Yosef Trumpeldor" - "The Joseph 
Trumpeldor Jewish Youth Association"). Stamped 
with the stamp of the Betar Movement in Harbin 
and signed by the representatives of the movement's 
sports committee. Leaf 28 cm. Good condition. Stains 
and creases.
2. Medal, with suspension loop, 1943. On the front is 
the symbol of the Betar Movement - a menorah and 
the inscription "Betar" in Hebrew and Russian. 3X2.5 
cm. Good condition. Stains.
The Jewish community in Harbin, in northeast China, 
dates back to the early twentieth century. In 1929 a 
branch of the Betar Movement was founded in the 
city, and during the World War II period Betar became 
the city's leading Zionist movement.

Opening price: $300 

240. Five Booklets on Birobidzhan - Warsaw, 
1934 / Moscow, 1939 - Yiddish

Five booklets devoted to Birobidzhan, the capital of 
the Jewish Autonomous Oblast in the Russian Far East.
1-4. Birobidzshan, shilderungen fun a rayze in Yuli-
Oygust 1934 [Birobidzhan, descriptions from a trip in 
July-August 1934], by O. Perelman. Warsaw: Groszen-
Bibljotek, 1934. Yiddish.
Four consecutive booklets, bound together. 
Photographs on the covers. One of the booklets 
contains a map of Birobidzhan. 255, [1] pp, 16 cm. 
Creases, stains and small tears to binding. Detached leaves.
5. Birobidzshan, an algemayne iberzikht fun dir 
Idisher avṭonomer gegnt [Birobidzhan, a general 
survey of the Jewish Autonomous Oblast], by David 
Bergelson and Emanuel Kozakevitch. Moscow: "Der 
Emes", 1939. Yiddish. 39, [1] pp, 14 cm. Stains. Creases 
and small tears.

Opening price: $400

 /  1934 ורשה,   - בירוביג'אן  בנושא  חוברות  חמש   .240
מוסקבה, 1939 - יידיש

חמש חוברות בנושא בירוביג'אן, בירת המחוז היהודי האוטונומי 
שבמזרח הרחוק הרוסי. 

יולי-אויגוסט  1-4. בירָאּבידזשאן, שילדערונגען פון א רייזע אין 
1934 ]בירוביג'אן, תיאורים ממסע ביולי-אוגוסט 1934[, מאת א. 

פרלמן. הוצאת "גרָאשן-ביבליָאטעק", ורשה, 1934. יידיש. 
העטיפות.  על  תצלומים  יחד.  כרוכות  עוקבות,  חוברות  ארבע 
באחת החוברות מופיעה מפת בירוביג'אן. 255, ]1[ עמ', 16 ס"מ. 

קמטים, כתמים וקרעים קלים בכריכה. דפים מנותקים. 
אידישער  דער  פון  איבערזיכט  אלגעמיינע  )אן  בירָאּבידזשאן   .5
המחוז  של  כללית  )סקירה  ]בירוביג'אן  געגנט(  אווטאנאמער 
ועמ.  )ברגלסון(  בערגעלסאן  דוד  מאת  האוטונומי([,  היהודי 
עמעס",  "דער  הוצאת  קוזקביץ'(.  )עמנואל  קאזאקעוויטש 
קמטים  כתמים.  ס"מ.   14 עמ',   ]1[  ,39 יידיש.   .1939 מוסקבה, 

וקרעים קלים. 

פתיחה: $400
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243. "דקדוק לשון הקדש בלשון ספרדית" - ספר הדקדוק 
העברי הראשון אשר נכתב עבור קהל אמריקאי, 1676

 Arte Hebraispano,  / ספרדית  בלשון  הקדש  לשון  דקדוק 
 Martin del מאת   ,Grammatica de la Lengua Santa
Castillo. ליון-מדריד, 1676. ספרדית ועברית. מהדורה ראשונה.

ספר הדקדוק העברי הראשון אשר נכתב עבור קהל אמריקאי. 
הספר נכתב בידי Martin del Castillo, מקסיקני, חבר הכנסייה 
הפרנציסקנית, מאנוסי ספרד. בשל מחסור באמצעים הדרושים 
הספר  הספרדית,  באמריקה  עברי  גופן  המשלב  ספר  להדפסת 

נשלח להדפסה בליון שבצרפת וראה אור במדריד. 
]24[, 336 עמ', 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים. קרעים 
בשולי מספר דפים. ארבעת הדפים הראשונים מנותקים חלקית. 

כריכת קלף פגומה, מנותקת. 

פתיחה: $700

243. Arte Hebraispano / "Dikduk Lashon 
Hakodesh Belshon Sepharadith" - The First 
Hebrew Grammar Book Written for an American 
Public, 1676

Dikduk Lashon Hakodesh Belshon Sepharadith 
[Hebrew] / Arte Hebraispano, Grammatica de la 
Lengua Santa, by Martin del Castillo. Lyon-Madrid, 
1676. Spanish and Hebrew. First Edition.
The First Hebrew Grammar Book Written for an 
American Public.
The book was written by Martin del Castillo, a 
Mexican, member of the Franciscan Church and a 
Marrano. Due to insufficient means for printing a 
book incorporating Hebrew type in Spanish America, 
the book was sent to Lyon, France for printing, and 
published in Madrid.
[24], 336 pp, 17 cm. Good-fair condition. Stains and 
creases. Tears to margins of a number of leaves. First four 
leaves partly detached. Vellum binding, damaged and 
detached.

Opening price: $700

242. "HaSomir" Choir Songbook - Copenhagen, 
1937

Hasomir's Lieder-Boch / Hasomir's Sangbog. 
Songbook with notes, printed on the 25th anniversary 
of the Jewish choir "HaSomir" [The Nightingale] in 
Copenhagen. Copenhagen, 1937. Yiddish and Danish.
Songs and sheet music for the "HaSomir" choir in 
Copenhagen, with introductions in Hebrew and 
Danish.
One leaf shows a group photograph of the choir 
members and photographed portraits of two of 
its founders - J. Beimel [the cantor, composer and 
musicologist Jacob Beimel] and M. Berezovsky. Two 
illustrated title pages (identically designed; one is in 
Yiddish, the other is in Danish); signed: "J. Leibo" (see 
item 336).
Pagination from left to right. [3] leaves, 9-132, 36 pp, 30.5 
cm. Good condition. Slight defects.

Opening price: $300

242. שירון מקהלת "הזמיר" - קופנהגן, 1937

Hasomir's Sangbog. ספר תווים אשר   / הזמיר'ס לידער-בוך 
נדפס לציון 25 שנים להיווסדה של המקהלה היהודית "הזמיר" 

בקופנהגן. קופנהגן, 1937. יידיש ודנית. 
בליווי  בקופנהגן,  "הזמיר"  מקהלת  עבור  נגינה  ותווי  שירים 

הקדמות בעברית ובדנית.
באחד הדפים תצלום קבוצתי של חברי המקהלה ותצלומי דיוקן 
יעקב  והמוסיקולוג  ]החזן, המלחין  ביימל  י.   - של שני מייסדיה 
ביימל[ ו-מ. בערעזאווסקי. שני שערים מאוירים )זהים בעיצובם. 
 "J. Leibo" / "האחד ביידיש והאחד בדנית(; חתומים: "י. לייבא

)ראה פריט 336(.
 30.5 עמ',   36  ,9-132 דף,   ]3[ לימין.  מספור העמודים משמאל 

ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $300
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244. Instruction in the Mosaic Religion - Isaac 
Leeser - Philadelphia, 1830 - Dedication in 
Leeser's Handwriting

Instruction in the Mosaic Religion. Translated from 
the German of J. Johlson 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 their religion. An appendix at the end - short 
account of the Jewish ceremonial laws and customs.
The first book by Isaac Leeser to be printed in 
America.
Dedication in Isaac Leeser's hand on one of the 
blank pages at the beginning of the book: "To 
Professor Hurwitz, as a mark of his esteem, from the 
translator" [the dedication may have been addressed 
to Hyman Hurwitz (1770-1844), a professor of 
Hebrew and literature at University College, London]. 
Isaac Leeser (1806-1868), one of the leaders of 
American Jewry, philosopher, literary editor and 
translator, born in Germany. Leeser was one of the 
pioneers of American Jewry, contributing greatly 
to the establishment of Jewish institutions and the 
preservation of Jewish religion and history. Among 
other things, he translated scripture to English and 
composed many essays and sermons. 
VIII, 139 pp, 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Open 
tear to lower corner of the leaf with the dedication. 
Original binding, damaged, with stains and tears to spine 
(front cover partly detached). Stains to title page (resulting 
from the dedication). At the end of the book there are 
a number of dark pages due to the paper's acidification 
(some are dark on the margins only).
Singerman 489.
Provenance: Sassoon family collection.

Opening price: $1000

יצחק   -  Instruction in the Mosaic Religion  .244
ליסר - פילדלפיה, 1830 - הקדשה בכתב-ידו של ליסר

משה[,  בדת  ]הדרכה   Instruction in the Mosaic Religion
 ,Adam Waldie דפוס  ליסר.  יצחק  J. Johlson; בתרגום  מאת 

פילדלפיה, 1830. אנגלית, עם מעט עברית. מהדורה ראשונה.
תרגום אנגלי מאת יצחק ליסר לחיבור בגרמנית מאת מורה בבית 
היהודי  הנוער  ללמד את  דמיין; מטרתו  יהודי בפרנקפורט  ספר 
- הסברים קצרים  נספח  מופיע  בסוף החיבור  עיקרי הדת.  את 

אודות החוקים והמנהגים היהודיים. 
ספרו הראשון של יצחק ליסר אשר נדפס באמריקה.

בכתב-ידו  הקדשה   - הספר  שבתחילת  הריקים  הדפים  באחד 
 To Professor Hurwitz, as a mark of his" :של יצחק ליסר
נכתבה  וההקדשה  ]יתכן   "esteem, from the translator
ל-Hyman Hurwitz )1770-1844(, פרופסור לעברית ולספרות 

ב-University College בלונדון[.
יהדות  ממנהיגי   ,)1806-1868  ,Isaac Leeser( ליסר  יצחק 
אמריקה, הוגה דעות, עורך ספרותי ומתרגם, יליד גרמניה. ליסר 
היה מראשוני המייסדים של יהדות אמריקה, פעל רבות להקמת 
מוסדות יהודיים ולהנחלת הדת וההיסטוריה היהודית. בין היתר 
ודרשות  מסות  וחיבר  לאנגלית,  קודש  ספרי  בתרגום  גם  עסק 

רבות. 
חסר  קרע  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   139  ,VIII

בפינה התחתונה של הדף עם ההקדשה. כריכה מקורית, פגומה, 
חלקית(.  מנותקת  קדמית  )כריכה  בשדרה  וקרעים  כתמים  עם 
כתמים בעמוד השער )כתוצאה מההקדשה(. בסוף הספר מספר 

דפים כהים מהתחמצנות הנייר )חלקם כהים בשוליים בלבד(. 
סינגרמן 489.

מקור: אוסף משפחת ששון.

פתיחה: $1000
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להומור  עת  כתב   - קיבעצער"  "דער  גליונות  כרך   .246
ולסאטירה - ניו-יורק, 1908-1911

פיר  זשורנאל  אילוסטרירטער  קיבעצער...  "דער  גליונות  כרך 
ולסאטירה.  להומור  מאויר  עת  כתב  קיבעץ".  און  וויטץ  הומאר, 

ניו-יורק, 1908-1911. יידיש. 
גליונות מס' 1-56. אפריל 1908 עד ינואר 1911 + גליון מיוחד )לא 

ממוספר( לשמחת תורה. 
ואיורים  קריקטורות  מלווה  ולסאטירה,  להומור  עת  כתב 
ההומוריסט  על-ידי  נוסד  העת  כתב  רבים.  הומוריסטיים 

והסטיריקן היהודי יוסף טונקל )דער טונקעלער(. 
כרך 35 ס"מ. מצב משתנה בין הגליונות. כתמים וקרעים )קרעים 
גסים בכמה דפים, עם פגיעה בטקסט. קרעים משוקמים בשער 
הגליון הראשון(. חותמת בשער הגליון הראשון. תוויות על שדרת 

הכרך. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $400

246. Volume of Issues of Der Kibbitzer - Humorous 
and Satirical Journal - New York, 1908-1911

Volume of issues of "Der Kibbitzer… Illustriter 
Zhournal fir Humor, Witz on Kibbetz". Illustrated 
Journal of Humor and Satire. New York, 1908-1911. 
Yiddish.
Issues 1-56. April 1908 to January 1911 + special issue 
(unnumbered) for Simchat Torah.
Journal of humor and satire, with caricatures and 
humorous illustrations. The journal was founded 
by Jewish humorist and satirist Yosef Tunkel (Der 
Tunkeler).
Volume: 35 cm. Condition varies from issue to issue. Stains 
and tears (coarse tears to some leaves, with damage to 
text. Restored tears to title page of the first issue). Stamp 
on title page of the first issue. Labels on volume spine. 
Damage to binding.

Opening price: $400

245. Catalogue of Hebrew Books in the Collection 
of Joshua I. Cohen - Baltimore, 1887

Catalogue of a Hebrew Library... of the late Joshua I. 
Cohen... Compiled by Cyrus Adler. Baltimore: Privately 
printed; Press of Isaac Friedenwald, 1887. English and 
some Hebrew.
A detailed catalogue of the Hebrew section in the 
library of Joshua I. Cohen - an important physician and 
a collector in the 19th century. Compiled by the scholar 
Cyrus Adler, editor of the "Jewish Encyclopedia". 
The catalogue contains precise bibliographic data, 
abstracts and comments about the books in the 
collection which includes incunabula books, rare 
editions, and more.
47 pp. 22.5 cm. Good condition. Slight stains. Damages to 
corners of binding and margins of spine.
Singerman 3519. 

Opening price: $400

 Joshua I. האספן  של  העבריים  הספרים  קטלוג   .245
Cohen - בולטימור, 1887

 Catalogue of a Hebrew Library... of the late Joshua
פרטית"  "הדפסה   .I. Cohen... Compiled by Cyrus Adler
בולטימור,   ,Isaac Friedenwald דפוס   ,)Privately Printed(

1887. אנגלית ומעט עברית. 
 Joshua I. Cohen בספריית  אגף-העברית  של  מפורט  קטלוג 
- רופא ואספן חשוב בן המאה ה-19. הובא לדפוס בידי החוקר 
מידע  כולל  היהודית".  "האנציקלופדיה  עורך  אדלר,  סיירוס 
ביבליוגרפי רב ומדוקדק, תקצירי-תוכן והערות על ספרי האוסף, 

שבו ספרי אינקונבולה, מהדורות נדירות, ועוד. 
בפינות  פגמים  קלים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5 עמ'.   47

הכריכה ובשולי השדרה. 
סינגרמן 3519. 

פתיחה: $400 
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"ארבעטער   - יידיש  לימוד   - עבריות  אותיות  לוח   .248
רינג", 1947

לוח ובו האותיות העבריות, בדפוס ובכתב רהוט, ללימוד יידיש, 
בילדונגס-קאמיטעט  דער   -  Workmen's Circle ארגון  מטעם 

פון ארבעטער-רינג. ניו-יורק, 1947.
 - הניקוד  וסימני  הא"ב  אותיות  עם  בכיתה,  לתלייה  גדול,  לוח 

ללימוד יידיש.
הארגון "דער ארבעטער רינג" הוקם בניו יורק בשנת 1900 בעקבות 
גל ההגירה של יהודי מזרח אירופה, בסוף המאה ה-19. בראשיתו 
האמריקאי,  העבודה  במעגל  להשתלב  למהגרים  לסייע  נועד 
אולם בהמשך החל לעסוק בשימור התרבות היהודית-אשכנזית 

בארה"ב, ובתוך כך לימוד השפה היידית. 
97X61 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מוצמדת לבד )ישן(. נקבים וקרעים 
הפינה העליונה השמאלית  הימני.  בצד  כתם  בשוליים. קמטים. 

חסרה.

פתיחה: $400

248. Broadside - Alphabet Table, For Learning 
Yiddish - Workmen's Circle, 1947

Croadside with the Hebrew alphabet, in square script 
and cursive, for learning Yiddish, produced by the 
Workmen's Circle - Der Bildungs-Kamitet fon Arbeter-
Ring. New York, 1947.
Large broadside for hanging in a class, with the 
Hebrew alphabet and vocalization marks, for learning 
Yiddish.
The organization "Der Arbeter Ring" (Workmen's 
Circle) was founded in New York in 1900 following 
the wave of immigration of Eastern European Jews 
in the late 19th century. At first its aim was to assist 
immigrants in joining the American work force, but 
later it began to engage in the preservation of Jewish-
Ashkenazi culture in the U.S., part of which entailed 
the study of the Yiddish language.
61X97 cm. Fair-good condition. Mounted on cloth (old). 
Holes and tears to margins. Creases. Stain on right side. 
Top left corner missing.

Opening price: $400

247. Synagogue Donations Recorder - U.S.A.

"Zecher Rav Fir Nedarim Un Nedavot" - synagogue 
donations recorder. [U.S.A., ca. 1913]. Yiddish.
Printed cardboard sheet with 32 movable metal 
arrows in circular dials. The arrows point to letters of 
the alphabet, numbers, holidays and weekly Torah 
portions, allowing registration of the donor's name, 
full mailing address, amount of the donation and 
time of the pledge. At the bottom are copyright 
inscriptions in Yiddish and English: "Copyright by M. 
Cohen 1913", "Patented in Washington by Moshe 
Cohen".
28.5X24 cm. Good condition. Slight defects.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $300

247. לוח לבית כנסת - רישום נדבות - ארה"ב

לנדרים  הכנסת,  לבית  לוח   - נדבות"  און  נדרים  פיר  רב  "זכר 
ונדבות. ]ארה"ב, 1913 בקירוב[. יידיש.

המחוגים,  להזזה.  הניתנים  מחוגים   32 עם  מודפס  קרטון  דף 
ופרשות  ומועדים  המצביעים על אותיות הא"ב, מספרים, חגים 
השבוע, מאפשרים רישום של שם התורם, וכתובתו, מועד מתן 
ביידיש  יוצרים  זכויות  רישומי  הלוח  בתחתית  וסכומה.  הנדבה 
ובאנגלית: "Copyright by M. Cohen 1913", "פאטענטירט אין 
בידי  בוושינגטון  נרשם  ]הפטנט  קאהן"  משה  בייא  וואשינגטאן 

משה קאהן[. 
24X28.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300
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249. Map of "Hechalutz" Training Kibbutzim in Poland - Poster

"Hechalutz Organization in Poland / Training Kibbutzim", poster of the "Hechalutz" 
organization in Poland. "Progress" printing press, Warsaw, [ca. 1935]. Hebrew.
A map of Poland marked with the locations of all the "Hechalutz" training 
kibbutzim. In the center is an illustration of a man holding a spade (signed in 
print, in Hebrew: "Binyamin"). On the right are charts presenting the demographic 
growth of "Hechalutz" in membership, training and immigration to Palestine in the 
years 1929-1935.
57X74 cm. Good condition. Folding marks and creases. Tears to margins and folding lines 
(some reinforced with adhesive tape to verso). Some light stains.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

250. כרזה ביידיש בנושא חיטה - מוסקבה, שנות ה-20

 -  )Tsentrizdat(  Центриздат הוצאת  ולימוד.  הוראה  לצרכי  מאוירת,  כרזה  ]חיטה[,  ווייץ 
"צענטראלער פעלקר-פארלג פון פ.ס.ס.ר.", מוסקבה, ]שנות ה-20[. יידיש. נדפסה ב-300 עותקים.

כרזה צבעונית, מאוירת. מחולקת למספר מלבנים ובהם תרשימים, איורים ותצלומים. ארבעה מלבנים 
נותרו ריקים )לא נשלמו בדפוס(. 

72X54 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. מספר קרעים בשוליים )חלקם מחוזקים בנייר 
דבק בגב הכרזה. קרע אחד חסר(. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $700

249. מפת קיבוצי ההכשרה של ארגון "החלוץ" בפולין - כרזה 

"הסתדרות החלוץ בפולין / קבוצי ההכשרה", כרזה מטעם ארגון ה"חלוץ" בפולין. דפוס "פרוגרס", 
ורשה, ]1935 בקירוב[. 

מפת פולין, עליה מסומנים כל קיבוצי ההכשרה של "החלוץ", ובמרכזה איור גבר האוחז באת חפירה 
"החלוץ",  של  הדמוגרפי  הגידול  את  המציגים  תרשימים  מימין,  "בנימין"(.  בדפוס:  חתום  )האיור 

במספר החברים, בהכשרה ובעליה, בשנים 1929-1935. 
74X57 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים בשוליים ובקוי הקפל )חלקם מחוזקים בנייר 

דבק בגב הכרזה(. מספר כתמים בהירים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600

Postersכרזות
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251. כרזה מטעם הקרן הקיימת לישראל - התיישבות חסידים בארץ ישראל

כרזה מטעם הקרן הקיימת לישראל. דפוס "טעכניק" )Tehnic(, קישינב, ]1925 בקירוב[. יידיש. 
כרזה בנושא התיישבותן של שתי קבוצות חסידים בארץ ישראל - קבוצתו של רבי יחזקאל טאוב, 
הטקסט  לצד  מקוזניץ.  האדמו"ר  הופשטיין,  אליעזר  ישראל  ר'  של  וקבוצתו  מיבלונה,  האדמו"ר 
מופיעים חמישה תצלומים - תצלום האדמו"ר מיבלונה, תצלומים ממושב "עבודת ישראל" של חסידי 

קוזניץ, ועוד. 
ישראל כשמונים משפחות משתי קבוצות חסידיות, קבוצתו של האדמו"ר  עלו לארץ   1924 בשנת 
מיבלונה וקבוצתו של האדמו"ר מקוזניץ. הן רכשו קרקעות, במימון חלקי של הקק"ל, ובשנת 1925 
הקימו שני מושבים סמוכים: "עבודת ישראל" לחסידי קוזניץ ו"נחלת יעקב" לחסידי יבלונה. ניסיונם 
לפתח משק חי ומשק חקלאי נתקל בקשיים, בין היתר בשל היעדר הכשרה בעבודה חקלאית והיעדר 
נרתמה  אחרים,  ואישים  מיבלונה  האדמו"ר  פניית  בעקבות  ומפולין.  הלאומיים  המוסדות  מן  סיוע 
"כפר  בשם  אחד  למושב  המושבים  שני  את  קק"ל  איחדה   1926 בשנת  למתיישבים.  לסייע  קק"ל 

חסידים". 
63X48 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים )חלקם חסרים( ונקבי תיוק, משוקמים.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

250. Poster in Yiddish on the Subject of Wheat - Moscow, 1920s

Weitz [Wheat], illustrated poster for instruction and learning. Published by 
Центриздат (Tsentrizdat) - "Tsentraler Pelker-Farlag fon P.S.S.R.", Moscow, [1920s]. 
Yiddish. Printed in 300 copies.
Color illustrated poster. Divided into a number of rectangular boxes with diagrams, 
illustrations and photographs. Four boxes are blank (left unfinished in the printing 
process).
54X72 cm. Good condition. Folding marks and creases. Stains. Some tears to margins (partly 
reinforced with adhesive tape to verso. One open tear).
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $700 
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252. JNF Poster - Purim Celebrations in Tel Aviv, 1925

Invitation to a "Mask and Costume Celebration" by the Jewish National Fund, the 
Local Council, Jaffa-Tel Aviv. "Achdut" press, Tel Aviv, 1925. Hebrew.
Invitation to the Purim celebrations in Tel Aviv. The program includes: "Various 
games, a parade of masks, costumes, and decorated carriages… a parade of the 
country's produce". The participants: "Maccabi, the Scouts, groups of school pupils… 
professional unions, bicycle riders in an orderly formation…". At the bottom of the 
poster is the inscription: "The slogan for 5685 [1925]: Doubling the Properties of the 
JNF! Bring Salvation to the Land!"
45.5X30.5 cm. Poster printed on two sheets of paper in different colors, glued to each 
other. Fair condition. Folding marks, creases and foxing. Stamp and ink-stamp. Open tears 
(mostly to corners and margins). The entire poster is mounted on thin, acid-free paper.

Opening price: $400

251. Poster of the Jewish National Fund - Settling of Chassidim in Palestine

Poster on behalf of the Jewish National Fund. Tehnic Press, Kishinev, [ca. 1925]. 
Yiddish.
A poster on the settling of two groups of Chassidim in Palestine - a group led by 
Rabbi Yechezkel Taub, Rabbi of Jablonna, and a group led by Rabbi Yisrael Elazar 
Hopstein, Rabbi of Kozniece. Alongside the text are five photographs - a photograph 
of the Rabbi of Jablonna, photographs of Moshav Avodat Israel founded by 
Kozniece Chassidim, and more.
In 1924, some eighty families from two Chassidic groups, that of the Rabbi of 
Jablonna and that of the Rabbi of Kozniece, arrived in Palestine. They bought 
lands, with partial funding by the JNF, and in 1925 founded two adjacent moshavim: 
Avodat Israel for the Kozniece Chassidim and Nahlat Yaakov for the Jablonna 
Chassidim. Their attempts to establish a livestock farm and a crop farm encountered 
obstacles, among other things due to a lack of training in agricultural work and 
a lack of assistance from the Zionist national organizations and from Poland. 
Following appeals of the Rabbi of Jablonna and others, the JNF agreed to assist the 
settlers. In 1926 the JNF united the two moshavim into one, named Kfar Hasidim.
48X63 cm. Good condition. Folding marks and creases. Tears (some open) and filing holes, 
restored.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

252. כרזה מטעם קק"ל - חגיגות פורים בתל-אביב, 1925

הזמנה ל"חג מסכות ותלבשות" מטעם הקרן הקיימת לישראל, הועד המקומי, יפו-תל-אביב. דפוס 
"אחדות", תל-אביב, 1925. 

הזמנה לחגיגות חג הפורים בתל-אביב. בתכנית: "משחקים שונים, תהלוכה של מסכות, תלבשות 
ועגלות מקושטות... תהלוכה של תוצרת הארץ". המשתתפים: "המכבי, הצופים, קבוצות מתלמידי 
בית הספר... אגודות מקצעיות, רוכבי אפנים בקבוצה מסודרת...". בתחתית הכרזה: "הסיסמה של 

שנת תרפ"ה: הכפלת הרכוש של הקרן הקימת לישראל! גאולה תתנו לארץ!". 
30.5X45.5 ס"מ. הכרזה נדפסה על שני ניירות בצבעים שונים, המודבקים זה לזה. מצב בינוני. סימני 
הכרזה  ובשוליים(.  בפינות  )רובם  חסרים  קרעים  וחותמת-דיו.  בול  חלודה.  וכתמי  קמטים  קיפול, 

מודבקת כולה על נייר דק נטול חומציות. 

פתיחה: $400
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254. דייגים - כרזת פרסום של תיאטרון "האהל", 1927

כרזת פרסום להצגה "דייגים" בתיאטרון "אהל". דפוס קואופרטיבי 
"הפועל הצעיר", תל-אביב, ]1927[.

מחזה  "אהל",  תיאטרון  שהעלה  השניה  להצגה  פרסום  כרזת 
 .)Heijermans( היירמנס  הרמן  מאת  "דייגים"  בשם  חברתי 
התלבושות  שלונסקי,  אברהם  בידי  לעברית  תורגם  המחזה 
את  המלווה  והמוזיקה  פלדי,  ישראל  בידי  עוצבו  והתפאורה 

המחזה חוברה בידי יואל אנגל. 
רבים,  קמטים  קיפול,  סימני  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   63X94.5

כתמים. קרעים בשוליים, בקוי הקפל ובמרכז הכרזה. 

פתיחה: $1000

253. "Yoman Kol Tel Aviv" - Poster, 1929

Advertising poster of the "Yoman Kol Tel Aviv" (Tel 
Aviv Diary) editorial board calling on Tel Aviv residents 
to send in articles to be published in the publication's 
annual issue. [Tel Aviv, 1929]. Hebrew.
The "Yoman Kol Tel Aviv" included a calendar and 
diary, addresses of institutions and organizations, 
a map of the city, a list of doctors, pharmacies and 
lawyers, and additional useful information.
50X67 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Some stains. One line of text was printed on a separate 
piece of paper and glued to the poster. "Advertising tax" 
stamp.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

253. "יומן כל תל-אביב" - כרזה, 1929

הקוראת  תל-אביב",  כל  "יומן  מערכת  מטעם  פרסום  כרזת 
היומן  של  פרסומו  לקראת  כתבות  לשלוח  תל-אביב  לתושבי 

השנתי. ]תל-אביב, 1929[. 
מוסדות  של  כתובות  ויומן,  שנה  לוח  כלל  תל-אביב"  כל  "יומן 
ועורכי  וארגונים, מפה של העיר, רשימת רופאים, בתי מרקחת 

דין, ומידע שימושי נוסף. 
67X50 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. מספר כתמים. אחת 
משורות הטקסט נדפסה על פיסת נייר נפרדת והודבקה לכרזה. 

חותמת "מס המודעות". 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600
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256. The Threepenny Opera - "Ohel" Theater 
Advertising Poster, 1933

Advertising poster for the premiere of the "Ohel" 
theater's staging of "The Threepenny Opera" at 
the Mugrabi Cinema in Tel Aviv. "Hapoel Hatza'ir" 
cooperative press, Tel Aviv, September 1933. Hebrew.
Invitation to the premiere of the play "The Threepenny 
Opera", Bertolt Brecht's adaption of John Gay's "The 
Beggar's Opera", translated to Hebrew by Avraham 
Shlonsky.
94.5X63 cm. Fair-poor condition. Folding marks. Tears. 
Multiple creases. Stains. "Advertising tax" stamp.

Opening price: $600

256. אופרה בגרוש - כרזת פרסום של תיאטרון "אהל", 
1933

בגרוש"  "אופרה  המחזה  של  הבכורה  להצגת  פרסום  כרזת 
דפוס  בתל-אביב.  מוגרבי  קולנוע  באולם  "אהל",  תיאטרון  של 

קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל-אביב, ספטמבר 1933. 
עיבוד של  בגרוש",  "אופרה  הזמנה להצגת הבכורה של המחזה 
המחזאי ברטולט ברכט ל"אופרת הקבצנים" של ג'ון גיי, בתרגום 

עברי מאת אברהם שלונסקי. 
קמטים  קרעים.  קיפול.  סימני  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   63X94.5

רבים. כתמים. חותמת "מס המודעות". 

פתיחה: $600

254. Fishermen - "Ohel" Theater Advertising 
Poster, 1927

Advertising poster for the play "Fishermen" at the 
"Ohel" theater. "HaPoel HaTza'ir" cooperative press, 
Tel Aviv, [1927]. Hebrew.
Advertising poster for the second production staged 
by the "Ohel" theater, a social play called "Fishermen" 
by Herman Heijermans. The play was translated to 
Hebrew by Avraham Shlonsky. The costumes and 
stage decorations were designed by Israel Paldi, and 
the musical accompaniment was composed by Yoel 
Engel.
94.5X63 cm. Fair-poor condition. Folding marks, multiple 
creases, stains. Tears to margins, folding lines and the 
center of the poster.

Opening price: $1000

255. כרזה - תיאטרון "המטאטא"

הזמנה ל"תכנית כ'" של תיאטרון "המטאטא", בבית העם בתל-
אביב. דפוס "הארץ", תל-אביב, 1931. 

כרזה נאה, מודפסת בצבעים כחול ואדום.
חותמת  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   63X95

"מס המודעות". 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500

255. Poster - "HaMatateh" Theater

Invitation to "Program 20" of HaMatateh Theater, at 
Beit Ha'Am in Tel Aviv. "Haaretz" press, Tel Aviv, 1931. 
Hebrew.
Fine poster, printed in blue and red. 
Approx. 95X63 cm. Good condition. Folding marks and 
creases. "Advertising tax" stamp.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500
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258. ימי תוצרת הארץ ב"יריד המזרח", 1934

לאירועים  פרסום  כרזת  המזרח",  ביריד  הארץ  תוצרת  "ימי 
תל- מדפיס,  או  מעצב  שם  ציון  ]ללא  המזרח".  "יריד  במסגרת 

אביב[, מאי 1934.
ובו  פתיחה  נשף  כוללים:  הארץ"  תוצרת  "ימי  שלושת  אירועי 
בן-אב"י, הצגה  ואיתמר  דיזנגוף, אריה שנקר  נאומים של מאיר 
"בחסותו  ספורט  ונשף  "המטאטא"  תיאטרון  של  מיוחדת 
בניין  של  איור  הכרזה  בתחתית  מלצ'ט".  הלורד  של  ונוכחותו 

"תוצרת הארץ", הביתן המרכזי של היריד.
כתמים  מספר  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   63X95

וקרעים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

258. Products of Palestine Days at the "Levant 
Fair", 1934

"Yemei Totzeret HaAretz BeYarid Hamizrach" 
[Products of Palestine Days at the Levant Fair], 
advertising poster for events at the "Levant Fair". 
[No designer or printer indicated, Tel Aviv], May 1934. 
Hebrew.
The events of the three "Products of Palestine Days" 
include: opening ball with speeches by Meir Dizengoff, 
Aryeh Shenkar and Itamar Ben-Avi, a special play 
by the "Hamatateh" theater and a sporting event 
"sponsored by, and in the presence of Lord Melchett". 
At the bottom of the poster is an illustration of the 
"Totzeret Haaretz" (Produce of the Land) building, 
the central pavilion of the fair.
95X63 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Some stains and tears.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

257. "Summer Sale" - Advertising Poster for the 
Store "Leon" - Tel Aviv, 1934

Great Summer Sale, advertising poster for the summer 
sale of the store "Leon". "Yefet" printing press, Tel 
Aviv, [1934]. Hebrew, English and Arabic.
Invitation to a summer sale dated July 15, 1934, at the 
store "Leon" in Tel Aviv. The store's logo appears in 
green against the background of a rising sun.
90.5X61 cm. Fair-good condition. Printed on thin paper. 
Folding marks, stains and small tears to margins. "Notice 
Tax" stamp. Faded duplication of the illustration (apparently 
due to folding before the color dried).
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

257. "מכירת קיץ" - כרזת פרסום של החנות "ליאון" - 
תל-אביב, 1934

החנות  של  קיץ  למכירת  פרסום  כרזת   ,Great Summer Sale
"ליאון". דפוס "יפת", תל-אביב, ]1934[. עברית, אנגלית וערבית.
"ליאון" בתל- ביולי 1934, בחנות  הזמנה למכירת קיץ מיום 15 

אביב. סמליל החנות מופיע בירוק, על רקע שמש זורחת. 
סימני  דק.  נייר  על  מודפסת  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   61X90.5
קיפול, כתמים וקרעים קלים בשוליים. חותמת "מס המודעות". 
הכפלה דהויה של האיור )כנראה, בעקבות קיפול לפני התייבשות 

הצבע(.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600
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260. מכביה שנייה - כרזה בעיצוב פרנץ קראוס, 
1935 - פורמט קטן

קראוס.  פרנץ  בעיצוב  פרסום  כרזת  שניה",  "מכביה 
בני-ברק,  ברסון,  את  סנדלר  "מניר",  בי"ח  תוצרת 

.1935
איור צבעוני נאה בו נראית דמותו של נער המניף דגל 

עם סמל המכביה, על רקע העיר תל-אביב.
קמטים  טוב.  מצב  קטן(.  )פורמט  ס"מ   34.5X23.5

קלים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

260. Second Maccabiah - Poster 
Designed by Franz Kraus, 1935 - Small 
Format

"The Second Maccabiah", advertising poster 
designed by Franz Kraus. Manir Factory, 
Sendler and Berson, Bnei Brak, 1935.
Fine color illustration showing the figure of a youth flying a flag with a symbol of 
the Maccabiah, with Tel Aviv in the background.
23.5X34.5 cm (small format). Good condition. Slight creases.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

261. כרזת פרסום להקרנת הסרט "לחיים חדשים", 1935

כרזת פרסום להקרנת הסרט "לחיים חדשים" ב"תיאטרון ארמון" ]קולנוע "ארמון" בחיפה[. ללא פרטי 
מדפיס, ]נובמבר, 1935[. 

להפצה  ונועד  היסוד",  "קרן  בידי   1935 הופק בשנת   .)Land of Promise( "לחיים חדשים"  הסרט 
בחו"ל כתעמולה למטרת גיוס כספים עבור ההתיישבות בארץ ישראל. הסרט בוים ונערך בידי יהודה 
הלמן. את השירים חיברו נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי. הסרט הוקרן לראשונה בברלין במאי 1935, 
בארגונה של הסתדרות ציוני גרמניה. השלטונות הנאציים אפשרו את ההקרנה ליהודים בלבד, והסרט 
ישראל  ארץ  בארה"ב,  גם  הסרט  הוצג  בהמשך  יהודים.  שאינם  מי  בקרב  גם  לפופולריות רבה  זכה 
זכה בפרס הראשון לסרטי תעודה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי  ובריטניה. באוגוסט 1935 הסרט 
בוונציה. הסרט הופץ על-ידי קרן היסוד עד שנות ה-50 וסייע לארגון לאסוף תרומות רבות ברחבי 

העולם. 
63.5X89 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. חיזוקי נייר מקצועיים בגב הכרזה, בשוליים העליונים 

ובקוי הקפל. חותמת-דיו. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000

259. "יריד המזרח" - כרזה

"זאת הלבנה למפעל הגדול!", כרזת פרסום לקראת "יריד המזרח". דפוס "אמנות ארץ ישראל", ]שנות 
ה-30[. 

איור של "כרטיס כניסה תמידי" ליריד המזרח, על רקע ביתן "תוצרת הארץ". בתוך חץ המצביע על 
הכרטיס נדפס הכיתוב "זאת הלבנה למפעל הגדול!". בתחתית הכרזה מופיע הכיתוב "ארמון תוצרת 

הארץ - מרכז יריד המזרח". 
66X32 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים בשוליים ובאחד מקוי הקפל. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

259. The "Levant Fair" - Poster

"This is the brick of the great enterprise!", advertising poster for the "Levant Fair". 
"Omanut Eretz Israel" printing press, [1930s]. Hebrew.
Illustration of a "permanent entry ticket" to the Levant Fair, with the "Totzeret 
Haaretz" (Produce of the Land) pavilion in the background. Inside an arrow 
pointing at the ticket is the inscription "This is the brick of the great enterprise!" At 
the bottom of the poster is an inscription reading "The Produce of the Land Pavilion 
- the Center of the Levant Fair".
32X66 cm. Good condition. Folding marks and creases. Tears to margins and to one of the 
folding lines.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800 
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 - כרזה   - האלה?"  מסחר  סמלי  את  אתה  "היודע   .262
חיפה, 1936

"התחרות בחיפה / היודע אתה את סמלי מסחר האלה?", כרזה 
מטעם חברת "פרסום 'צורה'", המזמינה את תושבי העיר חיפה 
להשתתף בתחרות לזיהוי סמלים של בתי מסחר חיפאיים. חיפה, 

1936. אנגלית ועברית. 
מסחריות  וחברות  חנויות  של  סמלילים   34 מופיעים  משמאל 

שונות, ומימין תנאי התחרות ורשימת הפרסים שיוענקו לזוכה. 
מספר  וכתמים.  קמטים  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   63X95

קרעים בשוליים. שתי חותמות. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600

262. "Do You Know These Trade-Marks?" - Poster 
- Haifa, 1936

"Competition Haifa / Do You Know these Trade-
Marks?", poster on behalf of the "Zurah Advertising" 
company inviting the residents of Haifa to join a 
competition in which participants were required to 
identify the trademarks of Haifa businesses. Haifa, 
1936. English and Hebrew.
On the left are 34 logos of various shops and 
commercial companies, and on the right are the terms 
of the competition and a list of prizes to be awarded 
to the winner.
95X63 cm. Good condition. Folding marks, creases and 
stains. Some tears to margins. Two stamps.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen. 

Opening price: $600

261. Advertising Poster for a Screening of the Film "Land of Promise", 1935

non-Jewish audience as well. Later it was shown in 
the U.S., Palestine and Britain. In August 1935 the 
film won first prize for documentary films at the 
international film festival in Venice. It was distributed 
by Keren Hayesod until the 1950s, assisting the 
organization in collecting many donations from 
around the world.
89X63.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Professional paper reinforcements to verso, on upper 
margins and folding lines. Ink stamp.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $1000

Advertising poster for a screening of the film "Land 
of Promise" at the "Armon Theater" [the "Armon" 
cinema in Haifa]. No printer details, [November, 
1935]. Hebrew and some English.
The film "Land of Promise" was produced in 1935 by 
Keren Hayesod and intended for distribution abroad as 
fund-raising propaganda for settlement in Palestine. 
The film was directed and edited by Yehuda Helman. 
The songs were composed by Nathan Alterman and 
Daniel Sambursky. The film was first screened in Berlin 
in May 1935 by the Zionist Organization in Germany. 
The Nazi authorities allowed it to be screened for 
Jews only, yet the film gained popularity among a
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263. Springtime Festival - Poster 
on Behalf of the "Union of Jewish 
Combatants" - Haifa, 1938

Poster on behalf of the "Union of 
Jewish Combatants" - an invitation to a 
"springtime festival" at Café Rolnicki in 
Haifa. "Omanut" printing press, Haifa, 
1938. Hebrew, English and German.
Invitation to a dance ball to be held in 
Haifa on Lag B'Omer, May 19, 1938. On 
the left is a fine illustration of the flag 
of the "Union of Jewish Combatants", 
with Mount Carmel in the background. 
Signed in print: "HaMefarsem" [The 
Advertiser], "H. Weissenberg".
48.5X63 cm. Good condition. Folding marks 
and some creases. Ink stamp.
Provenance: Collection of Dr. Simon 
Cohen.

Opening price: $1000

264. נשף פורים - כרזה מאוירת בעיצוב יוסף בס 

הזמנה   - בס  יוסף  בעיצוב  מאוירת  כרזה  בבל",  במגדל  "פורים 
"אמנות",  דפוס  הפורים.  חג  לכבוד  מסורתי"  תלבשות  ל"נשף 

חיפה, ]1939?[. חתומה בדפוס: "בס". 
קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   60X87.5
אחד  קרע  הכרזה.  בגב  בנייר  מחוזקים  בשוליים  קרעים  )מספר 
פתוח, עם פגיעה בטקסט(. קרע באורך כ-10 ס"מ בחלקה העליון 

של הכרזה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

264. Purim Masquerade - Illustrated Poster 
Designed by Yosef Bass

"Purim at the Tower of Babel", illustrated poster 
designed by Yosef Bass - invitation to a "traditional 
masquerade" in honor of Purim. "Omanut" Press, 
Haifa, [1939?]. Signed in print: "Bass". Hebrew.
87.5X60 cm. Good-fair condition. Folding marks and 
creases. Tears (some tears to margins reinforced with paper 
on verso. One open tear, with damage to text). A tear, 
approx. 10 cm long, to top part of poster.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

263. נשף אביב - כרזה מטעם "התאחדות לוחמי החזית 
העברים" - חיפה, 1938

הזמנה   - העברים"  החזית  לוחמי  "התאחדות  מטעם  כרזה 
ל"נשף-אביב" בקפה גן רולניצקי בחיפה. דפוס "אמנות", חיפה, 

1938. עברית, אנגלית וגרמנית. 
 19 בעומר,  בל"ג  בחיפה  התקיים  אשר  ריקודים  לנשף  הזמנה 
במאי 1938. משמאל מופיע איור נאה של דגל "התאחדות לוחמי 
החזית העברים" על רקע הר הכרמל. חתום בדפוס: "המפרסם", 

."H. Weissenberg"
63X48.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט קמטים. חותמת-דיו. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $1000
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266. "סיכות" - כרזה מאוירת בעיצוב יוסף בס

אביב,  תל  סטרוד",  "א.  דפוס  בס.  יוסף  בעיצוב  כרזה  סכות, 
]ראשית שנות ה-40[.

כרזה לרגל השקת השבועון הסאטירי "סכות". איור צבעוני ושיר 
היתולי מחורז. 

 ,1940-1945 בשנים  אור  ראה  "סיכות"  הסאטירי  השבועון 
מעצב  מאייר,  קריקטוריסט,   ,)1908-1995( בס  יוסף  בהוצאת 
כ-30  "הארץ" במשך  ואדריכל, הקריקטוריסט הקבוע של עתון 
שנה. השבועון עסק בעיקר בנעשה בתל-אביב, אך כלל גם מדור 

שסיקר את התפתחויות המלחמה באירופה.
כתמים,  דק.  נייר  על  מודפסת  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   61X41

קמטים וקרעים בשוליים.

פתיחה: $400

266. "Sikot" - Illustrated Poster Designed by 
Yosef Bass

Sikot, poster designed by Yosef Bass. "E. Strod" 
printing press, Tel Aviv, [early 1940s]. Hebrew.
Poster announcing the launching of the satirical 
weekly "Sikot". Color illustration and rhymed 
humoristic poem.
The satirical weekly "Sikot" was published in the years 
1940-1945, by Yosef Bass (1908-1995), caricaturist, 
illustrator, designer and architect, regular caricaturist 
for "Haaretz" newspaper for about 30 years. The 
weekly mostly addressed events in Tel Aviv, though 
it also included a section reviewing developments in 
the war in Europe.
41X61 cm. Fair-good condition. Printed on thin paper. 
Stains, creases and tears to margins.

Opening price: $400

265. Tel Aviv Zoo - Illustrated Poster Designed by 
Yosef Bass

"Tel Aviv Zoo", illustrated poster, designed by Yosef 
Bass. I. Shlomi press, Tel Aviv [late 1930s - 1940s]. 
Signed: "Bass".
The poster shows two chimpanzees conducting a 
phone conversation alongside a suitcase with the 
inscription: "Tel Aviv Zoo" (Hebrew).
Approx. 44.5X62 cm. Good condition. Some creases and 
light stains (mostly on verso).
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

יוסף  גן החיות בתל-אביב - כרזה מאוירת בעיצוב   .265
בס

י.  יוסף בס. דפוס  "גן החיות תל-אביב", כרזה מאוירת, בעיצוב 
שלומי, תל-אביב, ]סוף שנות ה-30 - שנות ה-40[. חתומה: "בס".
מזוודה  לצד  טלפון  עורכים שיחת  שימפנזים  שני  נראים  בכרזה 

ועליה הכיתוב: "גן החיות תל אביב".
קלים  וכתמים  קמטים  מעט  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   62X44.5

)בעיקר בצידה האחורי(.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600
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268. "מהגן לצרכן" - כרזת פרסום של חברת "תנובה" - 
אוטה וליש

חברת  של  פרסום  כרזת  לצרכן",  מהגן  תנובה,  "שמורי-ירקות 
חתומה  וליש.  אוטה  עיצוב:  ה-40[.  ]שנות  תל-אביב,  "תנובה". 

בדפוס: MW, אטליה מכנר וליש.
רקע  על  ירקות  מבחר  של  איור  צבעוני.  ליטוגרפי  בדפוס  כרזה 
שדות חקלאיים, מוקף בקווי המתאר של פחית שימורים לבנה. 

סמליל התאגיד "אשד-גת-רימון" בתחתית הכרזה.
בשוליים  בעיקר  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   47.5X34.5
העליונים. קרעים קלים בפינות ובשוליים )מספר פיסות חסרות(. 

שולי הכרזה כהים )כנראה, כתוצאה ממסגור ישן(.

פתיחה: $800

268. "MeHaGan LaTzarchan" - "Tnuva" Company 
Advertising Poster - Otte Wallisch

"Shimurei Yerakot Tnuva, MeHaGan LaTzarchan" 
[Tnuva Vegetable Preserves, from the Garden to 
the Consumer], advertising poster of the "Tnuva" 
company. Tel Aviv, [1940s]. Design: Otte Wallisch. 
Signed in print: MW, Atelier Machner-Wallisch. 
Hebrew.
Color lithograph poster. Illustration of a variety 
of vegetables, with crop fields in the background, 
surrounded by the contour lines of a white can 
of preserves. The logo of the "Eshed-Gat-Rimon" 
corporation appears on the bottom of the poster.
34.5X47.5 cm. Good-fair condition. Stains, mostly to upper 
margins. Small tears to corners and margins (some missing 
pieces). Dark margins (apparently a result of old framing).

Opening price: $800 

267. Jams and Fruit Conserves - "Tnuva" 
Company Advertising Poster - Otte Wallisch

"Tnuva, Ribot VeShimurei Perot" [Tnuva, Jams and 
Fruit Conserves], advertising poster for the "Tnuva" 
company. "Dafna" lithographic press, Bnei Brak, 
[1940s]. Design: Otte Wallisch. Signed in print: MW, 
Atelier Machner-Wallisch. Hebrew.
Color lithograph poster. Selection of fruits and behind 
them two cans of conserves and a jar of jam. On the 
cans and jar appear color labels of "Tnuva" and the 
"Eshed-Gat-Rimon" corporation.
37.5X47.5 cm. Good condition. Slight creases and small 
tears to margins. Two small holes to top margins.

Opening price: $800 

כרזת פרסום של חברת   - פירות"  ושימורי  "ריבות   .267
"תנובה" - אוטה וליש

"תנובה, ריבות ושימורי פירות", כרזת פרסום של חברת "תנובה". 
אוטה  עיצוב:  ה-40[.  ]שנות  ברק,  בני  "דפנה",  ליטוגרפי  דפוס 

וליש. חתומה בדפוס: MW, אטליה מכנר-וליש. 
שתי  ומאחוריהם  פירות  מבחר  צבעוני.  ליטוגרפי  בדפוס  כרזה 
תוויות  והצנצנת  הפחיות  על  ריבה.  וצנצנת  שימורים  פחיות 

צבעוניות של "תנובה" ושל התאגיד "אשד-גת-רימון".
47.5X37.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים וקרעים קלים בשוליים. 

שני נקבים קטנים בשוליים העליונים.

פתיחה: $800
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270. "Tnuva" Company Advertising Poster - Otte 
Wallisch

"Tnuva", advertising poster with colorful illustration. 
A. Lewin-Epstein Press, Ltd., Tel Aviv, [ca. 1950]. 
Design: Otte Wallish. Hebrew.
Color lithograph poster. Illustration of a basket of 
fruits and vegetables alongside the company's logo 
- a monogram of the letters tav ('ת) and T in a circle.
34.5X48.5 cm. Good condition. Minor tears to margins. 
Some stains (mainly on verso). Small piece of adhesive tape 
on upper right corner of verso. Removal mark of a piece of 
adhesive tape on opposite corner.

Opening price: $1000

270. כרזת פרסום של חברת "תנובה" - אוטה וליש

לוין אפשטיין  א.  איור צבעוני. דפוס  "תנובה", כרזת פרסום עם 
בע"מ, תל-אביב, ]1950 בקירוב[. עיצוב: אוטה וליש.

כרזה בדפוס ליטוגרפי צבעוני. איור של סלסלת ירקות ופירות, 
ולצידה סמליל החברה - משלבת של האותיות ת' ו-T מוקפות 

בעיגול.
48.5X34.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. קרעים זעירים בשוליים. 
מעט כתמים )בעיקר בצידה האחורי(. פיסה קטנה של נייר דבק 
בפינה הימנית העליונה של גב הכרזה. סימן הסרה של פיסת נייר 

דבק בפינה הנגדית.

פתיחה: $1000

269. "הדרן" - כרזת פרסום של חברת "תנובה" - אוטה 
וליש

"הדרן, שתית ועוד רצית", כרזת פרסום צבעונית למיצי הדרים 
של חברת "תנובה". תל-אביב ]שנות ה-40[. עיצוב: אוטה וליש. 

חתומה בדפוס: MW ]אטליה מכנר-וליש[.
הדר  פירות  שלושה  של  איור  צבעוני.  ליטוגרפי  בדפוס  כרזה 
באותם  משקאות  עם  גביעים  צמד  ומאחוריהם  וצהוב,  בכתום 
הצבעים, על רקע נופים חקלאיים. בראש הכרזה מופיע הכיתוב 
"הדרן", ובתחתיתה הכיתוב "שתית ועוד רצית". סמלילי חברת 

"תנובה" והתאגיד החקלאי "אשד-גת-רמון".
קרעים,  כתמים.  כהה.  נייר  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   49.5X34.5
בעיקר בשוליים. קרע חסר )כ-3 ס"מ( בתחתית הכרזה, ללא נזק 

לאיור או לטקסט.

פתיחה: $800

269. "Hadran" - "Tnuva" Company Advertising 
Poster - Otte Wallisch

"Hadran, Shatita Ve'Od Ratzita" [Hadran! You Drank 
and Asked for More], color advertising poster for 
citrus juices of the "Tnuva" company. Tel Aviv [1940s]. 
Design: Otte Wallisch. Signed in print: MW [Atelier 
Machner-Wallisch]. Hebrew.
Color lithograph poster. Illustration of three citrus 
fruits in orange and yellow, behind them a pair of 
goblets with drinks in the same colors, with agricultural 
scenes in the background. At the top of the poster is 
the Hebrew inscription "Hadran" (Encore!), and on 
the bottom is the inscription "Shatita Ve'Od Ratzita" 
(You Drank and Asked for More). Logos of the 
"Tnuva" company and the agricultural corporation 
"Eshed-Gat-Rimon".
34.5X49.5 cm. Good-fair condition. Dark paper. Stains. 
Tears, mostly to margins. Open tear (about 3 cm) to bottom 
of poster, without damage to illustration or text.

Opening price: $800
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272. "סלעו סלע" - כרזה - הברית העברית העולמית

דפוס  לעידוד תרומות, מטעם הברית העברית העולמית.  כרזה 
"ארץ", תל אביב, ]שנות ה-30?[. עיצוב: א. דונת.

כרזה צבעונית. איור בתים ועצים צומחים בין עמודי ספר. בראש 
הכרזה מופיע הכיתוב "סלעו סלע" ובמרכזה מניפסט מקוצר של 

הארגון.
נקבי תיוק במרכז הכרזה.  95X63 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

קרעים וכתמים קלים.

פתיחה: $600

272. "Sil'u Sela" - Poster - World Hebrew Union

Poster of the World Hebrew Union, encouraging 
donations. "Eretz" printing press, Tel Aviv, [1930s?].  
Design: A. Donat. Hebrew. 
Color poster. Illustration of houses and trees emerging 
from the pages of a book. At the top of the poster is 
the inscription "Sil'u Sela" and in the center is a brief 
manifesto of the organization.
63X95 cm. Good condition. Folding marks. Filing holes to 
middle of poster. Tears and light stains.

Opening price: $600

271. Phila 1945 - Philatelic Exhibition - Poster, 
1945

Philatelic Exhibition. "Atid" printing press, Linol: 
P. Poterman. Tel Aviv, 1945. Design: Meyerowicz. 
Hebrew and English. 
Invitation poster to the first philatelic exhibition in 
Palestine - Phila 1945, held in April 1945. Orange 
stamp on black background, its upper corner viewed 
through a magnifying glass.
34.5X49 cm. Good condition. Creases and small tears to 
margins.

Opening price: $500

271. פילא 1945 - תערוכת בולים - כרזה, 1945

Philatelic Exhibition. דפוס "עתיד", לינול:  תערוכת בולים - 
)מאירוביץ(.   Meyerowicz עיצוב:   .1945 אביב,  תל  פוטרמן.  פ. 

עברית ואנגלית.
כרזת הזמנה לתערוכת הבולים הראשונה בארץ ישראל - פילא 
1945, שנערכה באפריל 1945. בול כתום על רקע שחור, שפינתו 

העליונה נראית מבעד לזכוכית מגדלת.
49X34.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $500
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274. Lend a Hand to the "Shivat Tziyon" Enterprise - New 
Zionist Organization

"Join the War for Redemption, for Saving the Golah, for 
Absorbing the Redeemed". Poster recruiting volunteers for 
the "New Zionist Organization" illegal immigration campaign. 
Linol print: Zvi Bergman, Engelberg Press, [late 1930s - early 
1940s]. Hebrew.
In the middle of the poster is a version of the movement's 
emblem, in the center of which is a handcuffed hand holding 
a seven-branched menorah, with a map of Greater Israel in the 
background.
34X49.5 cm. Good condition. Horizontal folding line and some 
creases. Small tears to margins, without damage to illustration. Some 
stains (mostly on verso).
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

273.  "נקים כוח צבאי עברי גדול" - ההסתדרות הציונית החדשה 
- כרזה

עברי.  צבא  להקמת  הקוראת  החדשה,  הציונית  ההסתדרות  מטעם  כרזה 
דפוס סטרוד, תל-אביב, ]ראשית שנות ה-40[. 

"עברים במולדת, נקים כוח צבאי עברי גדול: מגן, לוחם, נוקם ומשחרר! נלך 
בעקבות זאב ז'בוטינסקי: נתגייס לבטליונים העבריים!". בראש הכרזה מופיע 

סמל הגדוד העברי "הראשון ליהודה", ובמרכזה מגן-דוד. 
32X94 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים וכתמים. קרעים בשוליים. קרע 

אחד מחוזק בנייר דבק. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

273. "Let us Establish a Great Jewish Army Force" - New 
Zionist Organization  - Poster

Poster of the New Zionist Organization, calling for the 
establishment of a Jewish army. Strod press, Tel Aviv, [early 
1940s]. Hebrew.
"Jews of the homeland, let us establish a great Jewish army 
force: a force that protects, fights, avenges and liberates! Let 
us follow Ze'ev Jabotinsky and join the Jewish battalions!" 
(Hebrew). At the top of the poster is the logo of the "First 
Judea" Jewish battalion, with a Star of David in the center.
94X32 cm. Good condition. Folding marks, creases and stains. Tears to 
margins. One tear reinforced with adhesive tape.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

274. תן יד למפעל "שיבת ציון" - ההסתדרות הציונית החדשה

גיוס  כרזת  גאולים".  לקליטת  גולה,  להצלת  גאולה,  למלחמת  שותף  "היה 
מתנדבים למפעל ההעפלה מטעם "ההסתדרות הציונית החדשה". לינול: צבי 

ברגמן, דפוס אנגלברג, ]סוף שנות ה-30 - ראשית שנות ה-40[. 
במרכז הכרזה וריאציה על סמל התנועה, ובמרכזו יד אזוקה, האוחזת מנורת 

שבעה קנים על רקע מפת ארץ ישראל השלמה. 
קלים  קרעים  קמטים.  ומעט  אופקי  קו-קיפול  טוב.  מצב  ס"מ.   49.5X34

בשוליים, ללא נזק לאיור. מעט כתמים )בעיקר בצידה האחורי(. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600
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 - This is Nazi Brutality - כרזה בעיצוב בן שאן   .276
ארה"ב, 1942

This is Nazi Brutality ]זו הברוטליות הנאצית[, כרזה מאוירת 
 United States Office of-ה ליטוגרפי מטעם  אופסט  בדפוס 
אשר  ממשלתית-אמריקאית  )סוכנות   War Information
פעלה במהלך מלחמת העולם השניה ועסקה בהפצת תעמולה(. 

וושינגטון, 1942. עיצוב: בן שאן. אנגלית. 
מכסה  ראשו  את  ְלֵבִנים;  קירות  מוקף  בידיו,  אזוק  אסיר  איור 
ונוסח   ,"This is Nazi Brutality" ברדס. במרכז מופיע הכיתוב 
הודעה רשמית על השמדת הכפר לידיצה )Lidice, צ'כוסלובקיה( 

בידי הנאצים.
אז  עבד  אשר   )1898-1969( שאן  בן  האמן  בידי  עוצבה  הכרזה 
עבור ה-United States Office of War Information. הדימוי 
אשר יצר בן שאן נתפס כמטריד כל-כך, עד שארגון צ'כוסלובקי-

אמריקאי ביטל את הזמנתו של 40,000 עותקים מן הכרזה. 
 Witnesses to History, the Jewish Poster 1770-1985, :ראה
a Selection from the Judah L. Magnes Museum. ברקלי 

)קליפורניה(, 1989, עמ' 100. 
72X96 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מספר קרעים בשוליים )קרע 
שתי  לשוליים.  בסמוך  זעירים  נקבים  דבק(.  בנייר  מחוזק  אחד 

חותמות-דיו. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
275. Assistance for the "Kol Torah" Yeshiva in Jerusalem, Founded After the "Kristallnacht", 1941

assisting the 'Kol Torah' yeshiva founded recently in 
the Holy City by the best of German immigrants, its 
rabbis and public figures, as a house of education for 
the country's youth…" (Hebrew). Text printed on a 
background illustration showing falling columns in 
flames.
49.5X71 cm. Fair condition. Tears, some open, restored 
professionally. Stains. The entire poster is mounted on thin 
acid-free paper.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

Poster calling for assistance for the "Kol Torah" 
yeshiva in Jerusalem. "Achva" Cooperative Press Ltd., 
[Tel Aviv], 1941. Hebrew.
The poster calls on the public to assist the yeshiva, 
founded in Jerusalem in 1939 by rabbis from Germany 
and for German immigrants arriving in Palestine as a 
result of the "Kristallnacht" events.
"You shall remember the day on which the synagogues 
and batei midrash in Germany were burnt three years 
ago, on 16 Heshvan 5699 (November 9, 1938) and 
you will not forget this terrible day, the first day of 
the great national catastrophe… and take part in 
rebuilding the ruins and reviving the lost spirit by 

שהוקמה  בירושלים,  תורה"  "קול  לישיבת  עזרה   .275
בעקבות "ליל הבדולח", 1941

דפוס  בירושלים.  תורה"  "קול  לישיבת  לעזרה  הקוראת  כרזה 
קואופרטיבי "אחוה" בע"מ, ]תל-אביב[, תש"ב ]1941[. 

הכרזה קוראת לעזרה לישיבה, שהוקמה בירושלים בשנת 1939 
לארץ  שעלו  גרמניה  יוצאי  ועבור  גרמניה  יוצאי  רבנים  ידי  על 

בעקבות אירועי "ליל הבדולח".
"זכור תזכור את יום שרפת בתי הכנסת ובתי המדרש בגרמניה 
ואל   )1938 לנובמבר   9( תרצ"ט  חשון  בט"ז  שנים  שלוש  לפני 
תשכח את היום הנורא הזה, יום התחלת האסון הלאומי הגדול... 
והשתתף בהקמת ההריסות והחיית הרוח האובדת על ידי עזרה 
ידי  על  הקודש  בעיר  מכבר  זה  שנתיסדה  תורה'  'קול  לישיבת 
טובי עולי גרמניה, רבניה ועסקניה כבית חינוך לנוער הארצי...". 
העולים  מתרסקים  עמודים  של  איור  רקע  על  נדפס  הטקסט 

בלהבות. 
משוקמים  חסרים,  חלקם  קרעים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   71X49.5
שיקום מקצועי. כתמים. מודבקת כולה על נייר דק נטול חומציות. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800
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277. "כסות חורף" - תרומות עבור שארית הפליטה

כרזה מטעם ועד ההצלה, הקוראת לתרום תרומת "כסות חורף" 
עבור שארית הפליטה. דפוס שושני, תל-אביב, 1947.

"חורף קשה מאיים על אחינו במחנות / המציאו להם כסות חמה 
ונעל". 

47.5X31.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קפל אופקי ומעט קמטים. 
קרעים קלים בשוליים. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

277. "Ksut Choref" - Donations for She'erit 
HaPleta

Poster of the Relief Committee calling on the public 
to donate "Ksut Choref" (Winter Covering) donations 
for She'erit HePleta. Shoshani Press, Tel Aviv, 1947. 
Hebrew.
"A harsh winter looms over our brethren in the camps 
/ give them a warm covering and shoes".
Approx. 31.5X47.5 cm. Good condition. Horizontal folding 
line and some creases. Small tears to margins.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

 - כרזה   - ת"א"  'הפועל'  של  הים  לחטיבות  "ציוד   .278
משה וורוביצ'יק

דפוס  מאוירת.  כרזה  ת"א",  'הפועל'  של  הים  לחטיבות  "ציוד 
סטרוד, תל-אביב, ]שנות ה-40[. איור: משה וורוביצ'יק )"הציור 

לפי האוריגינל השמור בארכיון העבודה"(.
בתל- "הפועל"  הימית של  לפלוגה  ציוד  לתרום  הקוראת  כרזה 
אביב. איור נאה של ספינות השטות לחופי ארץ ישראל. במרכז 
מופיע עוגן גדול-ממדים ותחתיו הכיתוב "ופתחו שעריך תמיד". 
35X50 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. שני נקבים 

וקרעים מזעריים בשוליים. פינה ימנית-עליונה חסרה. כתמים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $300

276. This is Nazi Brutality - Poster Designed by Ben Shahn - U.S.A., 1942

by Shahn was felt to be so disturbing that a Czech-
American organization canceled the order of 40,000 
copies of the poster.
See: Witnesses to History, the Jewish Poster 1770-
1985, A Selection from the Judah L. Magnes Museum. 
Berkeley (California), 1989, p. 100.
96X72 cm. Good condition. Folding marks. Some tears to 
margins (one tear reinforced with adhesive tape). Minor 
holes near margins. Two ink stamps.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

This is Nazi Brutality, color offset lithograph printed 
by the United States Office of War Information 
(American propaganda bureau active during World 
War II). Washington, 1942. Design: Ben Shahn. English.
Illustration of a chained prisoner surrounded by 
brick walls; his head is covered with a hood. In the 
center is a caption reading "This is Nazi Brutality" and 
an official German notice of the destruction of the 
village of Lidice (Czechoslovakia) by the Nazis.
The poster was designed by the artist Ben Shahn 
(1898-1969) who worked at the time for the United 
States Office of War Information. The image created 
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279. "Women to the Siren Services" - Poster 
Designed by Pesach Irsai

"Women to the Siren, Telephone and Supervisory 
Services", illustrated poster designed by Pesach Irsai. 
[Early 1940s]. Hebrew.
A poster calling on women to join the Civil Guard, 
an organization founded in Tel Aviv in 1938 and 
employed during World War II in various roles 
involving the organization of the civil population 
on the home front - defense from airborne attacks, 
aid to refugees and the injured, supervision of food 
prices, encouraging recruitment to the British Army 
and more.
58.5X47.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Stains and slight defects.

Opening price: $800

פסח  בעיצוב  כרזה   - הצופרים"  שרותי  אל  "נשים   .279
עיר-שי

"נשים אל שרותי הצופרים, הטלפונים והפקחות", כרזה מאוירת 
בעיצוב פסח עיר-שי. ]ראשית שנות ה-40[. 

כרזה הקוראת לנשים להתגייס למשמר האזרחי, ארגון אשר נוסד 
השניה  העולם  מלחמת  במהלך  ועסק   1938 בשנת  בתל-אביב 
האזרחית  האוכלוסייה  של  לארגונה  הנוגעים  תפקידים  במגוון 
בעורף - הגנה מפני מתקפות אוויריות, סיוע לפליטים ולנפגעים, 

פיקוח על מחירי מזון, עידוד הגיוס לצבא הבריטי, ועוד. 
47.5X58.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים ופגמים 

קלים. 

פתיחה: $800

278. "Equipment for the Marine Units of 'HaPoel' 
Tel Aviv" - Poster - Moshe Vorobeichik

"Equipment for the Marine Units of 'HaPoel' Tel 
Aviv", illustrated poster. Strod Press, Tel Aviv [1940s]. 
Illustration: Moshe Vorobeichik ("After the original, 
preserved in the Workers' Archive"). 
Poster calling on the public to contribute equipment to 
the marine unit of "HaPoel" Tel Aviv. Fine illustration 
of ships sailing towards the coast of Palestine. In the 
center is a large anchor, beneath it the inscription 
(in Hebrew): "Your gates shall be open continually" 
(Isaiah 60:11).
Approx. 50X35 cm. Good condition. Folding marks and 
creases. Two holes and minor tears to margins. Top right 
corner missing. Stains.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $300
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בעיצוב  כרזה   -  Join the Zionist Organization  .281
אוטה וליש, 1945 - "שקל ציוני"

מטעם  מאוירת  כרזה   ,"Join the Zionist Organization"
חתומה  וליש.  אוטה  עיצוב:  העולמית.  הציונית  ההסתדרות 
עברית,   .]1945 ]תל-אביב  וליש[.  מכנר  ]אטליה   MW בדפוס: 

אנגלית ויידיש. 
כרזה הקוראת להצטרף ל"הסתדרות הציונית העולמית" בשפה 
ותחתיה  ציוני",  "שקל  בתוית  אוחזת  יד  של  איור  האנגלית. 
עברי,  כיתוב  עם  זהה,  כרזה   ."Get your Shekel" הכיתוב- 

נדפסה באותה שנה )ראה פריט קודם(.
47.5X31.5 ס"מ. מצב טוב. מדבקה קטנה בצדה האחורי.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

281. Join the Zionist Organization - Poster 
Designed by Otte Wallisch, 1945 - "Zionist 
Shekel"

"Join the Zionist Organization", illustrated poster of 
the World Zionist Organization. Design: Otte Wallisch. 
Signed in print: MW [Atelier Machner-Wallisch]. [Tel 
Aviv, 1945]. Hebrew, English and Yiddish.
Poster calling on citizens to join the "World Zionist 
Organization", in English. Illustration of a hand 
holding a tag inscribed with "Zionist Shekel", 
underneath which is the inscription "Get your 
Shekel". An identical poster in Hebrew was printed 
the same year (see previous item).
31.5X47.5 cm. Good condition. Small sticker on reverse.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400 

280. "Get your Shekel" - Poster Designed by Otte 
Wallisch, 1945 - "Zionist Shekel"

"Increase the Organized People's Power!", illustrated 
poster of the World Zionist Organization. Design: 
Otte Wallisch. Signed in print: MW [Atelier Machner-
Wallisch]. [Tel Aviv, 1945]. Hebrew.
Poster calling on citizens to join the "World Zionist 
Organization". Illustration of a hand holding a 
tag reading "Zionist Shekel", and beneath it the 
inscription (in Hebrew) - "Shiklu et HaShekel" (Get 
Your Shekel). An identical poster in English was 
printed the same year (see next item).
31.5X47.5 cm. Good condition. Horizontal folding marks 
and some creases. Light stains to reverse.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400 

280. "שקלו את השקל" - כרזה בעיצוב אוטה וליש, 1945 
- "שקל ציוני"

"הגבירו כח העם המאורגן!", כרזה מאוירת מטעם ההסתדרות 
 MW בדפוס:  חתומה  וליש.  אוטה  עיצוב:  העולמית.  הציונית 

]אטליה מכנר וליש[. ]תל-אביב 1945[.
איור  העולמית".  הציונית  ל"הסתדרות  להצטרף  הקוראת  כרזה 
של יד אוחזת בתוית "שקל ציוני", ותחתיה הכיתוב - "שקלו את 
השקל". כרזה זהה, עם כיתוב אנגלי, נדפסה באותה שנה )ראה 

פריט הבא(.
קמטים.  ומעט  אופקיים  קיפול  קוי  טוב.  מצב  ס"מ.   47.5X31.5

קרעים קלים בשוליים. כתמים קלים בצידה האחורי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400
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283. "ועידת האיחוד" - כרזה בעיצוב משה וורוביצ'יק

"ועידת האיחוד", כרזה מאוירת. דפוס א. סטרוד ובניו, תל-אביב, 
1945. עיצוב: משה וורוביצ'יק. 

הזמנה לועידת האיחוד של תנועות הנוער "הסתדרות נוער צופית 
חלוצית גורדוניה-המכבי-הצעיר" ו-"התנועה הכללית של הנוער 
הלומד בא"י, המחנות העולים", אשר התקיימה באוקטובר 1945. 
קרעים  כתמים.  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   35X50

בשוליים. מספר קרעים מחוזקים בנייר דבק. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

283. "Union Convention" - Poster Designed by 
Moshe Vorobeichik

"Ve'idat HaIchud" [Union Convention], illustrated 
poster. E. Strod and Sons Printing Press, Tel Aviv, 1945. 
Design: Moshe Vorobeichik. Hebrew.
Invitation to the Union Convention of the youth 
movements "Histadrut No'ar Tzofit Chalutzit 
Gordonia-HaMaccabi HaTza'ir" and "The General 
Movement of Studying Youth in Palestine, HaMahanot 
HaOlim", which took place in October 1945.
50X35 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Stains. Tears to margins. Some tears reinforced with 
adhesive tape.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

282. "25th Anniversary of the Histadrut" - Poster 
Designed by Franz Kraus, 1945

"25th Anniversary of the Histadrut [General 
Organization of Jewish Workers in Palestine]". 
Linol print: Z. Bergman Institute, "HaPoel HaTzair" 
Cooperative Printing Press, Tel Aviv, [1945]. Design: 
Franz Kraus.
Illustrations of symbols of the Zionist enterprise, in 
gray and brown, cut in the shape of the number 25, 
on a red background.
Approx. 50X70.5 cm. Good condition. Folding marks, 
creases and some stains. Small tears to margins (without 
damage to illustration). Inscription on lower margins.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

282. "25 שנה להסתדרות הכללית" - כרזה בעיצוב פרנץ 
קראוס, 1945

בארץ- העבריים  העובדים  של  הכללית  להסתדרות  שנה   25"
ישראל", כרזה לרגל חצי היובל להקמת הארגון. לינול: מכון ע"ש 
צ. ברגמן, דפוס קואופ' "הפועל הצעיר", תל אביב, ]1945[. עיצוב: 

פרנץ קראוס. 
חתוכים  וחום,  אפור  בגווני  הציוני,  המפעל  סמלי  של  ציורים 

לצורת הספרות 25, מעובות ברקע אדום.
ומעט  קמטים  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   70.5X50
כתמים. קרעים קלים בשוליים )ללא נזק לציור(. כיתוב בשוליים 

התחתונים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800
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כרזה   - הציונית"  ההסתדרות  של  התנופה  "כח   .285
בעיצוב רודי דויטש

מטעם  מאוירת  כרזה  הציונית",  ההסתדרות  של  התנופה  "כח 
דפוס  היובל".  "שקל  את  לרכוש  הקוראת  הציונית,  ההסתדרות 

"דפנה", בני ברק, ]1947 בקירוב[. עיצוב: רודי דויטש. 
איור מפת ארץ ישראל, ולצדה שקל, ממנו מתפרשות קבלות של 
"שקל היובל תש"ח". בתחתית המופיע הכיתוב "כח התנופה של 

ההסתדרות הציונית" ו-"100,000 בתרנ"ח, 2,160,000 בתש"ו". 
קל  וקמטים. כתם  קיפול  סימני  טוב.  בקירוב. מצב  ס"מ   47X70
מחוזק  )אחד  בשוליים  קרעים  שני  העליונה.  השמאלית  בפינה 

בנייר דבק בגב הכרזה(. רישום בעט ומדבקה בגב הכרזה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

285. "The Momentum of the Zionist 
Organization" - Poster Designed by Rudy 
Deutsch

"Koach HaTnufah shel HaHistadrut HaZionit" [The 
Momentum of the Zionist Organization], illustrated 
poster for the Zionist Organization calling on the 
public to purchase the "Jubilee Shekel". "Daphna" 
printing press, Bnei Brak, [ca. 1947]. Design: Rudy 
Deutsch. Hebrew.
Illustration of the map of Palestine alongside a shekel 
coin, out of which vouchers of the "1948 Jubilee 
Shekel" spread out. At the bottom is the inscription 
"The Momentum of the Zionist Organization" and 
"100,000 in 1897, 2,160,000 in 1946".
Approx. 70X47 cm. Good condition. Folding marks and 
creases. Light stain to upper left corner. Two tears to 
margins (one reinforced with adhesive tape to verso). Pen 
inscription and sticker on verso.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

284. Poster for May 1, 1945 - Otte Wallisch

"Workers of the World, Unite!", poster for May 1, 
1945, by the General Organisation of Workers in the 
Land of Israel (Histadrut). No printer indicated. Signed 
in print: MW (Atelier Machner Wallisch). Hebrew.
Fine illustration of two laborers throwing off their 
iron chains, with a map of Europe in the background.
47X32.5 cm. Good condition. Horizontal folding mark and 
some creases. A few minor tears to margins.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

284. כרזה לכבוד ה-1 במאי 1945 - אוטה וליש

 ,1945 במאי  ה-1  לכבוד  כרזה  התאחדו!",  הלאומים  כל  "פועלי 
מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. 

ללא ציון מדפיס. חתומה בדפוס: MW )אטליה מכנר וליש(.
איור נאה של שני פועלים מנתצים שלשלאות ברזל על רקע מפת 

אירופה. 
מספר  קמטים.  ומעט  אופקי  קפל  קו  טוב.  מצב  ס"מ.   32.5X47

קרעים מזעריים בשוליים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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287. "Am Ivri Oved" - Poster Designed by Otte 
Wallisch, 1947

"A Laboring Hebrew Nation - The Jewish State's Lever 
and its Goal", illustrated poster on behalf of the 
Histadrut (General Organisation of Workers in the 
Land of Israel). "HaPoel HaTza'ir" cooperative press 
/ Linol: Z. Bergman Institute, December 1947. Design: 
Otte Wallisch. Hebrew.
Approx. 99.5X67.5 cm. Good condition. Folding marks 
and creases. Some stains. Tear to margins, professionally 
restored.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

287. "עם עברי עובד" - כרזה בעיצוב אוטה וליש, 1947

"עם עברי עובד - מנוף המדינה העברית ומטרתה", כרזה מאוירת 
מטעם ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל. 
דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר" / לינול: מכון ע"ש צ. ברגמן, 

דצמבר 1947. עיצוב: אוטה וליש. 
67.5X99.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. מספר 

כתמים. קרע בשוליים, משוקם שיקום מקצועי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600

286. "ואף על פי כן" - כרזה לעידוד תשלום המס, 1947

כרזה לעידוד תשלום "המס הלאומי" לידי "קרן היסוד", מטעם 
"הועד הארצי לקרן היסוד בארץ ישראל". פרסום: "מכנר", לינול: 
בע"מ,  הצעיר"  "הפועל  קואופ'  דפוס  ברגמן",  צ.  ע"ש  "מכון 

]נובמבר 1947[.
וסמלה  ישראל  דגל  רקע  על  ולבן,  תכלת  כחול,  בצבעי  כרזה 
הציוני  המפעל  הישגי  פירוט  עם  טבלה  במרכז  היסוד.  קרן  של 
והנחיצות בהגברת ההון הלאומי: "עוגן לחותרים אל החוף, מנוף 

לקליטת העלייה.. מסד להאחזות ובנין ישוב...".
בעפרון  כיתוב  וקמטים,  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   68.5X48
תחתונה.  הימנית  בפינה  חסר,  קטן,  קרע  התחתונים.  בשוליים 

מודבקת כולה על נייר דק נטול חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600

286. "VeAf Al Pi Chen" - Poster Encouraging Tax 
Payment, 1947

Poster calling on citizens to pay the "National Tax" 
to the United Palestine Appeal (Keren HaYesod), on 
behalf of the UPA National Committee in Palestine. 
Advertising agency: "Machner", Linol print: "Z. 
Bergman Institute", "HaPoel HaTzair" Cooperative 
Printing Press Ltd., [November 1947].
Poster in blue, light blue and white, with the flag 
of Israel and the UPA emblem in the background. In 
the center is a chart detailing the achievements of 
the Zionist enterprise and the necessity of increasing 
the nation's capital: "An anchor for those still at sea, 
a lever for absorbing new immigrants… a base for 
steadfast settlement…"
48X68.5 cm. Good condition. Folding marks and creases, 
pencil marking on lower margins. Small open tear to lower 
right corner. The entire poster is mounted on thin acid-free 
paper.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600 
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Palestine Land of Dispute" .289" - מפת ארץ ישראל 
על פי תכנית החלוקה - לונדון, 1947

הוצאת  האו"ם.  וועדת  של  החלוקה  מפת  עם  צדדית  דו  כרזה 
"Bureau of Current Affairs", דפוס "Fosh & Cross", לונדון, 

1947. אנגלית.
ארץ  מפת   :"Map Review" הסדרה  מתוך   37 מס'  עלון-כרזה 
ישראל על פי הצעת החלוקה, בליווי סקירה מפורטת של איכות 
הקרקע, ריכוזי האוכלוסייה ותמצית מסקנות "הוועדה המיוחדת 
הכרזה שלוש  בצדה השני של  ישראל".  ארץ  לענייני  האו"ם  של 

ידיעות בנושאי אקטואליה.
הסדרה "Map Review" נדפסה בידי הצבא הבריטי מעט אחרי 
וסיפקה לאנשי הצבא עלונים שבצדם  מלחמת העולם השנייה, 
יקרה  הייתה  הדפסתן  אקטואלית.  סקירה  ובשני  מפה  האחד 
המלחמה(,  בתום  באמצעים  המחסור  רקע  על  שאת  )וביתר 
 37 מס  כרזה  הופסקה.  ולבסוף  בממשל  מחלוקות  עד שעוררה 

הוקדשה לתכנית החלוקה של האו"ם.
וקרעים  בינוני-טוב. סימני קיפול, קמטים  101X76.5 ס"מ. מצב 
)מקצתם מחוזקים בנייר דבק(. בצדה האחורי נוסף ציור של ארץ 

ישראל על פי תכנית החלוקה בעפרון כחול.

פתיחה: $400

288. Jewish Political Bodies in Palestine - Poster 
of the Palestine Police Force, 1947

Jewish Political Bodies in Palestine, poster of the 
Palestine Police Force, 1947. English.
Diagram showing the Jewish organizations active 
in Palestine and the connections between them. At 
the top is the Elected Assembly, the National Council 
and the Knesset Israel; below are the different 
parties, youth organizations, women's organizations, 
sports organizations and more. At the bottom are 
underground organizations. On the right are non-
Zionist organizations.
70X100 cm. Good-fair condition. Folding marks and 
creases. Tears to margins and folding lines (some reinforced 
with adhesive tape to verso). Stains.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600 

288. גופים פוליטיים יהודיים בארץ ישראל - כרזה מטעם 
משטרת המנדט, 1947 

פוליטיים  ]גופים   Jewish Political Bodies in Palestine
 Palestine( יהודיים בארץ ישראל[. כרזה מטעם משטרת המנדט

Police Force(, 1947. אנגלית. 
ישראל,  בארץ  הפועלים  היהודיים  הגופים  את  המתאר  תרשים 
והקשרים ביניהם. בראש - אספת הנבחרים, הועד הלאומי וכנסת 
ישראל; בהמשך - המפלגות השונות, תנועות נוער, ארגוני נשים, 

ארגוני ספורט, ועוד, ובתחתית - ארגוני המחתרת. 
מימין מופיעים הארגונים הלא-ציוניים. 

קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   100X70
בשוליים ובקווי הקפל )חלקם מחוזקים בנייר דבק בגב הכרזה(. 

כתמים.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600
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290. "Beware! The Enemy is Listening!" - 
Double-Sided Poster

"Beware! The Enemy is Listening", illustrated 
poster printed on both sides. No printer's details 
or year indicated. [1940s]. Hebrew.
Illustration of a man with his finger on his mouth 
signaling the viewer to keep silent; he is warning 
of another man listening to a couple in a café. At 
the bottom of the poster is the insignia of the Hish 
(The Field Corps of the Haganah organization in 
the years 1939-1948).
On the other side of the poster, between an 
illustration of the Tower of David and the Hish 
insignia, is an inscription reading "If I forget you, 
O Jerusalem, may my right hand wither".
34.5X49.5 cm. Good condition. Folding marks, creases 
and stains. Tears professionally restored.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

290. "הזהר! האויב מאזין" - כרזה דו-צדדית

"הזהר! האויב מאזין", כרזה מאוירת, מודפסת משני צדיה. 
ללא ציון פרטי מדפיס או שנה. ]שנות ה-40[. 

איור דמות עם אצבע על פיה בתנועת היסוי; מזהירה מפני 
הכרזה  בתחתית  קפה.  בבית  לזוג  המאזינה  אחרת  דמות 
- סמל החי"ש )חיל השדה של ארגון ההגנה בשנים -1939

 .)1948
בצדה השני של הכרזה, בין איור של מגדל דוד לסמל החי"ש, 

מופיע הכיתוב "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". 
וכתמים.  קמטים  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   49.5X34.5

קרעים משוקמים שיקום מקצועי. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

289. "Palestine Land of Dispute" - Map of Palestine 
According to the Partition Plan - London, 1947

Double-sided poster with a map of the U.N. Committee 
partition. Published by the "Bureau of Current Affairs", "Fosh 
& Cross" printing press, London, 1947. English.
Pamphlet-poster no. 37 from the series "Map Review": a 
map of Palestine according to the Partition Plan, with a 
detailed review of the soil quality, population centers and the 
summarized conclusions of the "U.N. Special Committee on 
Palestine". On the other side of the poster are three items on 
current events.
The series "Map Review" was printed by the British Army 
shortly after World War II, and supplied military officials with 
pamphlets that featured a map on one side and a current 
affairs review on the other side. Their printing was expensive 
(especially in light of the lack of resources at the end of the 
war), to the point of causing disputes in the government, 
until finally being stopped. Poster no. 37 concerned the U.N.'s 
Partition Plan.
76.5X101 cm. Fair-good condition. Folding marks, creases and tears 
(some reinforced with adhesive tape). On the reverse is a drawing of 
Palestine according to the Partition Plan, in blue pencil.

Opening price: $400
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292. "גלה את מקום האויב לפני ההתקפה" - כרזה, 1948

המטה  בהוצאת  כרזה  ההתקפה",  לפני  האויב  מקום  את  "גלה 
הכללי של צה"ל. דפוס כפר מונאש, כפר מונש, ]1948[.

עבריים  חיילים  שני  של  איור  צבעוני.  ליטוגרפי  בדפוס  כרזה 
המגלים רובאי ערבי תחת בד הסוואה. החיילים מצוירים גדולים 
לחברו  קורץ  מהם  ואחד  מגודלים,  אפיהם  מהרובאי,  בהרבה 

בהעוויה גרוטסקית. 
77X54 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, כתמים, קמטים ומעט 

נקבים וקרעים )בעיקר בפינות(.
מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $600

292. "Discover the Enemy's Position before He 
Attacks" - Poster, 1948

"Discover the Enemy's Position before He Attacks", 
poster published by the IDF General Staff. Kfar 
Monash printing press, Kfar Monash, [1948]. Hebrew.
Color lithograph poster. Illustration of two Hebrew 
soldiers exposing an Arab rifleman beneath a 
camouflage fabric. The soldiers' figures are much 
larger than that of the Arab, their noses are 
disproportionately large and one is winking to the 
other grotesquely.
54X77 cm. Good-fair condition. Folding marks, stains, 
creases and some holes and tears (mostly to corners).
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $600

291. Poster of the "Aliya Hadasha" Party, 1940s

Austria, seeking to promote the interests of 
Central European immigrants. In the elections to 
the Assembly of Representatives in 1944 the party 
won 18 seats. In 1948 it merged with the "HaOved 
HaTzioni" movement and the General Zionists 
Faction A to create the Progressive Party.
Approx. 34.5X49 cm. Good-fair condition. Folding marks 
and some creases. Foxing. Some tears to margins. Small 
paper piece glued to poster's top part to cover a slight 
defect.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

"Lo Kach! Rak Kach!" [Not so! Only so!], illustrated 
poster of the "Aliya Hadasha" (New Aliya) party. 
"Parsa" press, Tel Aviv, [1940s]. Signed in print: Ross. 
Hebrew.
The illustration shows a youth throwing a hand 
grenade at burning buildings, alongside the inscription 
"Lo Kach!" ("Not so!"); underneath, a farmer appears 
against the background of a settlement in Palestine, 
with the inscription "Rak kach!" ("Only so!") - an 
ironic reference to the slogan of the Irgun, expressing 
the party's more moderate approach.
The "Aliya Hadasha" party was a liberal Zionist party 
founded in 1942 by immigrants from Germany and

291. כרזה מטעם מפלגת "עלייה חדשה", שנות ה-40 

"עליה חדשה".  כרזה מאוירת מטעם מפלגת  כך!",  רק  כך!  "לא 
דפוס "פרסא", תל-אביב, ]שנות ה-40[. חתומה בדפוס: רוס. 

באיור נראה נער משליך רימון לעבר מבנים בוערים, לצד הכיתוב 
"לא כך!"; ותחתיו נראה עובד אדמה על רקע יישוב ארצישראלי, 
וביטוי  האצ"ל  לסיסמת  אירוני  אזכור   - כך!"  "רק  הכיתוב  לצד 

לגישתה המתונה של המפלגה. 
מפלגת "עלייה חדשה" - מפלגה ליברלית, ציונית, אשר נוסדה 
בשנת 1942 על ידי עולים מגרמניה ואוסטריה, וביקשה לקדם את 
האינטרסים של עולי מרכז אירופה. בבחירות לאסיפת הנבחרים 
הרביעית בשנת 1944 זכתה ב-18 נציגים. בשנת 1948 התאחדה 
א',  הכלליים  הציונים  סיעת  ועם  הציוני"  "העובד  תנועת  עם 

ליצירת המפלגה הפרוגרסיבית. 
ומעט  קיפול  סימני  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   49X34.5
העליון  בחלקה  בשוליים.  קרעים  מספר  חלודה.  כתמי  קמטים. 

של הכרזה הודבקה פיסת נייר המחפה על פגם קל. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400
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293. "הים קורא לנו!" - כרזה מטעם החבל 
הימי לישראל, בעקבות הכרזת העצמאות

הימי  "החבל  מטעם  כרזה  לנו!",  קורא  "הים 
לישראל" אשר נדפסה בעקבות הכרזת העצמאות 
תל- המזרחי",  "הפועל  דפוס  ישראל.  מדינת  של 

אביב, אייר תש"ח ]1948[. 
"התגשם חזון דורות. מדינת ישראל קמה. בטחונה, 
עצמאותה ועצם קיומה תלויים בכח עמידתו של 
הישוב במלחמה ובמדת הכושר, אשר עם ישראל 
ולהקים  המולדת  אדמת  את  להחיות  כדי  יגלה, 
ימאות עברית עצמאית... אל ממשלתנו - ממשלת 
הימי  החבל  פונה  היהודי  העם  ואל   - ישראל 

לישראל: נגבירה עוזנו בימים!". 
אגודה  היא  )חי"ל(  לישראל"  הימי  "החבל  אגודת 
אשר  הימית,  התודעה  ולהעמקת  ימית  להכשרה 

נוסדה ב-1936.
וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   47.5X63

פגמים קלים. חותמת דיו ורישום בעט. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

293. "The Sea Calls on Us!" - Poster of HaHevel HaYami LeIsrael, Following the 
Declaration of Independence

"The Sea Calls on Us!", poster on behalf of "HaHevel HaYami LeIsrael" (an association for 
marine training) printed following Israel's Declaration of Independence. "HaPoel HaMizrachi" 
printing press, Tel Aviv, Iyar 5708 [1948]. Hebrew.
"The vision of ages has been realized. The State of Israel has been established. Its security, 
independence and very existence depend on the yishuv's fortitude in war and the people's 
skill in reviving the soil of the homeland and establishing independent Hebrew seamanship… 
HaHevel HaYami LeIsrael calls on our government - the Government of Israel - and on the 
Jewish people: Let us strengthen our power on the seas!"
"HaHevel HaYami LeIsrael" (HIL) is an association for marine training and the promotion of 
marine awareness, founded in 1936.
63X47.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. Slight defects. Ink stamp and pen marking.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

292

293



198  |  ספטמבר 2016  

295. First Decade Celebrations of the "Elitzur" 
Sports Association, 1949 - Poster

"First Decade Celebrations of Eli-tzur", illustrated 
poster. Friedmann press, Tel Aviv, [1949]. Hebrew.
Poster advertising the first decade celebrations of 
the Elitzur Sports Association - a religious sports 
association founded by the "Hapoel Hamizrachi" 
organization. In the center of the poster is the 
association's logo alongside an illustration of 
an exercising youth. On the right is a list of the 
celebratory events: "Commemoration of our friends 
who fell in the War of Independence / First Decade 
Ball / First Decade Parade / Prayer of Thanksgiving".
68.5X49.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Small tears to margins. Some paint corrections. Lower right 
corner missing. Linen-backed for display and preservation.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500 

294. First Independence Day of the State of Israel 
- Official Poster Designed by Yohanan Simon

Official poster printed for the first Independence Day 
of Israel. Lithographic printing "Sasson", Ramat-Gan, 
1949. Design: Yohanan Simon. Hebrew.
An impressive lithograph poster, designed by the 
painter Yohanan Simon, reflecting the period's 
Socialist-Realist style. The poster portrays a pair of 
muscled arms raising the Israeli flag to the top of the 
pole (also in blue and white), next to which appears 
a sentence from the Declaration of Independence: "it 
is the natural right of the Jewish people to be like all 
other nations in their own sovereign state." 
67X100 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Slight tears to margins and to fold lines. Some stains. 
Stamp on verso.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $5000

295. חגיגות העשור של אגודת הספורט "אליצור", 1949 
- כרזה

"חגיגות העשור של אלי-צור", כרזה מאוירת. דפוס פרידמן, תל-
אביב, תש"ט ]1949[.

כרזת פרסום לכבוד חגיגות העשור להיווסדה של אגודת הספורט 
"אליצור" - אגודת ספורט דתית מייסודה של הסתדרות "הפועל 
נער- איור  ולצדו  האגודה  סמל  מופיע  הכרזה  במרכז  המזרחי". 
זכר  עם  "התייחדות  החגיגות:  אירועי  פירוט  מימין  מתעמל. 
החברים שנפלו במלחמת השחרור / נשף העשור / מצעד העשור 

/ תפלת הודיה". 
49.5X68.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים מזעריים 
חסרה.  תחתונה  ימנית  פינה  צבע.  תיקוני  מספר  בשוליים. 

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

כרזה   - ישראל  מדינת  של  הראשון  העצמאות  יום   .294
רשמית בעיצוב יוחנן סימון

כרזה רשמית שנדפסה לכבוד יום העצמאות הראשון של מדינת 
יוחנן  עיצוב:   .1949 רמת-גן,  "ששון",  ליטוגרפי  דפוס  ישראל. 

סימון.
כרזה מרשימה בדפוס ליטוגרפי, עוצבה בידי הצייר יוחנן סימון,  
בסגנון הריאליזם הסוציאליסטי של אותה תקופה. באיור נראה 
התורן  ראש  אל  המדינה  דגל  את  המעלה  שריריות  ידיים  זוג 
מתוך  משפט  מופיע  ולצדו  ולבן(  כחול  בצבעי  הוא  אף  )הצבוע 
של  הטבעית  זכותו  "זוהי  ישראל:  מדינת  הקמת  על  ההכרזה 
במדינתו  עצמו  ברשות  עומד  ועם  עם  ככל  להיות  היהודי  העם 

הריבונית". 
קלים  קרעים  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   67X100

בשוליים ובקוי הקפל. מספר כתמים. חותמת בגב הכרזה. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $5000 

294295



כרזות     |  199

297. "חרוש! גרש שממה במחרשה" - כרזה 

"חרש! גרש שממה במחרשה", כרזה לעידוד עבודת אדמה בקרב 
חיילים משוחררים. הוצאת "שרות תרבות של צבא הגנה לישראל 
ומשרד הבטחון, האגף לישוב חיילים ושיקומם". דפוס ליטוגרפי 
"ששון", רמת גן, ]סוף שנות ה-40 או ראשית שנות ה-50[. עיצוב: 

פ. שטינר.
הופך  שלהבּה  חרב  מניפה  יד  צבעוני.  ליטוגרפי  בדפוס  כרזה 
נחרש  שדה  של  איור  רקע  על  וכחול  באדום  כיתוב  לשיבולת. 

ומחנה אהלים.
כהים(,  )חלקם  כתמים  קיפול,  סימני  בינוני.  ס"מ. מצב   100X68
קמטים וקרעים. פיסה מהפינה העליונה השמאלית חסרה. סימני 

קילוף של נייר הדבקה. רישום בעט בשוליים. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $800

297. "Plow! Banish the Wilderness with a Plow" 
- Poster 

"Charosh! Garesh Shemama BeMachresha" 
[Plow! Banish the Wilderness with a Plow], poster 
encouraging agricultural work among discharged 
soldiers. Published by the "Culture Service of the 
Israel Defense Forces and the Ministry of Defense, 
the Department for Soldier Settlement and 
Rehabilitation". "Sasson" Lithographic Press, Ramat 
Gan, [late 1940s or early 1950s]. Design: P. Steiner. 
Hebrew.
Color lithograph poster. A hand raising a sword 
whose blade is sprouting a stalk of grain. Red and 
blue inscription with a plowed field and a tent camp 
in the background.
68X100 cm. Fair condition. Folding marks, stains (some 
dark), creases and tears. Piece of upper left corner missing. 
Adhesive tape peeling marks. Pen inscription to margins. 
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $800 

296. Poster Explaining the Austerity Policy

"Tsav HaSha'ah" [The Times Oblige], poster explaining 
the austerity policy. Lito press. A. Kaufman and Co., 
[Tel Aviv, ca. 1949]. Hebrew.
Poster explaining the austerity policy imposed on the 
public in Israel in the years 1949-1959. At the center 
is a clock with the inscription "Tsav Ha'Sha'ah" [The 
Times Oblige]. Beneath it is an inscription reading: 
"Aliyah / Absorption / Security" and "Austerity / 
Financial Stability" (Hebrew).
96.5X67.5 cm. Good condition. Folding marks and slight 
defects. Tears to margins, most reinforced with adhesive 
tape to verso. Pencil markings on the bottom and back of 
the poster.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

296. כרזת הסברה למדיניות הצנע

"צו השעה", כרזת הסברה למדיניות הצנע. דפוס ליטו. א. קופמן 
ושות, ]תל-אביב, 1949 בקירוב[. 

בשנים  בישראל  הונהגה  אשר  הצנע  למדיניות  הסברה  כרזת 
השעה".  "צו  הכיתוב  ועליו  שעון,  איור  במרכזה   .1949-1959
תחתיו מופיע הכיתוב "עליה / קליטה / בטחון" ו"צנע / יציבות 

כלכלית". 
קרעים  קלים.  ופגמים  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   67.5X96.5
בשוליים, רובם מחוזקים בנייר דבק בגב הכרזה. רישומים בעפרון 

בתחתית ובגב הכרזה. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500
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299. מפא"י - כרזה מאוירת

כרזה של מפלגת פועלי ארץ ישראל. דפוס ליטו. "אביבה", ]תל-
משה  ]עיצוב:  ה-50[.  שנות  ה-40 - ראשית  שנות  סוף  אביב, 

וורוביצ'יק )רביב(?[. 
איור שחור-לבן המתאר שלוש דמויות - לוחם, עובד אדמה וגבר 
נדפסו  וסמל המפלגה  ים. שם  אניות מלב  המושך אחריו בחבל 

בצבע אדום. 
וקמטים. קרעים  קיפול  סימני  טוב.  בקירוב. מצב  50X69.5 ס"מ 
נטול  דק  נייר  על  כולה  מודבקת  מקצועי.  שיקום  משוקמים 

חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800

299. Mapai - Illustrated Poster

Poster of Mifleget Poalei Eretz Israel (Workers' 
Party of Palestine). Litho Press. "Aviva", [Tel Aviv, 
late 1940s-early 1950s]. [Design: Moshe Vorobeichik 
(Raviv)?].
Black-and-white illustration depicting three figures 
- a fighter, a farmer and a man pulling ships from 
sea with a rope. The party's name and emblem are 
printed in red ink.
Approx. 69.5X50 cm. Good condition. Folding marks 
and creases. Tears professionally restored. Entire poster 
mounted on thin acid-free paper.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800 298. "Gidul Mul Matzor!" - Mapai

"Gidul Mul Matzor!" [ Reinforcement Against Siege!], 
illustrated poster of Mifleget Poalei Eretz Israel 
(Workers' Party of Palestine). Litho Press. A. Kaufman 
& Co., [Tel Aviv, late 1940s-early 1950s]. Hebrew.
Illustration depicting planes and ships bringing 
convoys of immigrants to the shores of Palestine, and 
facing them - an Arab soldier. 
68.5X48.5 cm. Good condition. Folding marks and creases. 
Tears to margins and folding lines.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $800

298. "גידול מול מצור!" - מפא"י

"גידול מול מצור!", כרזה מאוירת של מפלגת פועלי ארץ ישראל. 
דפוס ליטו. קופמן א. ושות, ]תל-אביב, סוף שנות ה-40 - ראשית 

שנות ה-50[. 
איור המתאר מטוסים וספינות המובילות שיירות עולים לחופי 

ארץ ישראל, ומנגד - חייל ערבי.
48.5X68.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים בשוליים 

ובקווי הקפל. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $800
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301. "נהג הזהר" - כרזה

/ מבצע מרדכי - צבא הגנה לישראל. כרזה מאוירת.  נהג הזהר 
פוטו-ליטו א. לוין-אפשטין בע"מ, תל-אביב, ]1950 בקירוב[. 

איור שוטר במשטרה הצבאית, רכוב על אופנוע, ולצדו הכתובת 
כחלק מ"מבצע מרדכי", מבצע של  נדפסה  הזהר". הכרזה  "נהג 

הצבא למניעת תאונות דרכים. 
45.5X67.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים ומספר 

כתמים. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400

301. "Driver Beware" - Poster

Driver Beware / Mordechai Operation - the Israel 
Defense Forces. Illustrated poster. Photo-Litho E. 
Lewin-Epstein Ltd., Tel Aviv, [ca. 1950]. Hebrew.
Illustration of a policeman in the Military Police 
Corps, riding a motorcycle, beside the inscription 
"Driver Beware". The poster was printed as part of 
the "Mordechai Operation", an IDF operation for the 
prevention of road accidents.
Approx. 67.5X45.5 cm. Good condition. Folding marks, 
creases and some stains.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

300. "HaPoel" Tel Aviv's 25th Anniversary - Poster 
Designed by Moshe Vorobeichik, 1950

"25th Anniversary of 'HaPoel' Tel Aviv", poster 
marking 25 years since the founding of the "'HaPoel' 
Association for Physical Culture".  "Aviva" Press, Tel 
Aviv, [1950]. Design: M. Vorobeichik [Moshe Raviv]. 
Hebrew.
Color lithograph poster. In the middle, a boy and girl 
fly the "HaPoel" flag and the flag of Israel, with Tel 
Aviv In the background.
Approx. 49X69.5 cm. Good condition. Folding marks. 
Some tears to margins. Creases, mostly to upper right 
corner. Tears restored with adhesive tape (acid-free) on top 
right corner and on the bottom.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

300. כ"ה שנה ל"הפועל" תל-אביב - כרזה בעיצוב משה 
וורוביצ'יק, 1950

"כ"ה שנה ל"הפועל" תל-אביב", כרזה לרגל חצי היובל להקמת 
תל- "אביבה",  דפוס  'הפועל'".   גופנית  לתרבות  ה"התאגדות 

אביב, ]1950[. עיצוב: מ. וורוביצ'יק ]משה רביב[.
מניפים את  ונערה  נער  צבעוני. במרכזה  ליטוגרפי  בדפוס  כרזה 

דגל תנועת "הפועל" ודגל ישראל על רקע העיר תל-אביב. 
69.5X49 בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. מספר קרעים בשוליים. 
קמטים, בעיקר בפינה הימנית העליונה. קרעים מחוזקים בנייר 

דבק )לא חומצי( בפינה הימנית העליונה ובתחתית.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $600
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בחירות,  כרזת   - הכלליים"  הציונים  "הסתדרות   .303
שנות ה-50

מפלגת  הכלליים,  הציונים  "הסתדרות  מטעם  בחירות  כרזת 
ה-50[.  ]שנות  אביב,  תל  בע"מ,  בצלאל  גרפיקה  דפוס  המרכז". 

מעצב לא ידוע )חתום במונוגרמה(.
הכיתוב:  ועליהן  פתקאות  המבריש  מטאטא  של  צבעוני  איור 

"שוק שחור", "שחיתות", "בזבוז".
69X49.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים קלים.

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

303. "Histadrut HaTziyonim HaKlaliyim" - 
Elections Poster, 1950s

Poster of "Histadrut HaTziyonim HaKlaliyim, Mifleget 
Merkaz" ("Organization of General Zionists, Central 
Party"). Printed by Grafika Bezalel Ltd., Tel Aviv, 
[1950s]. Designer unknown (signed with monogram). 
Hebrew.
Color illustration of a broom sweeping notes inscribed 
with: "black market", "corruption", "wastefulness".
Approx. 49.5X69 cm. Good condition. Folding marks, 
slight creases.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400 302. "HaMilve HaAmami" - Poster, 1951

Poster encouraging the public to contribute to the 
Popular Loan (HaMilve HaAmami). Lithographic press: 
"Aviva", [Tel Aviv, 1951]. Design: "Golan". Hebrew.
Color lithograph poster. Illustration of the 
"Government Printer Headquarters" perched on a 
promissory note of the Loan. On its façade is a list of 
the accumulating funds required by the Loan (30,000 
Israeli pounds).
46.5X58.5 cm. Good condition. Light creases and very 
small tears to margins.

Opening price: $400

302. "המילווה העממי" - כרזה, 1951

"אביבה",  ליטו.  דפוס  העממי.  המילווה  תשלום  לעידוד  כרזה 
]תל-אביב, 1951[. עיצוב: "גולן".

המדפיס  "בית  של  איור  צבעוני.  ליטוגרפי  בדפוס  כרזה 
הממשלתי" ניצב על גבי שטר חוב של המלווה, ובחזיתו רישום 

הסכומים המצטברים הדרושים למלווה )30,000 לי(.
58.5X46.5. מצב טוב. קמטים קלים וקרעים קלים מאוד בשוליים.

פתיחה: $400 
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304. The "General Zionists" Party - Election Poster, 1955

"Cease Fire! Vote Tzadi", election poster of the "General Zionists" [HaTzionim 
HaKlaliim] party, in anticipation of the Third Knesset elections. No printer or year 
indicated, [1955]. Hebrew.
The poster illustration, which refers to the Altalena Affair, shows a member of 
Mapai (Workers' Party of the Land of Israel) standing near a cannon (decorated 
with a Mapai flag) and gazing towards a ship sinking at sea. On the ship deck are 
the inscriptions "Capital Investments" and "Individual Freedom", and lying near the 
cannon are shells with the inscriptions "Socialism in Our Time", "Foreign Exchange 
Regulation" and "Monopoly".
48X70 cm. Fair condition. Folding marks, numerous creases, stains. Open tears to margins. 

Opening price: $300

305. "למד עברית!" - כרזה מאוירת בעיצוב האחים שמיר

"לשון אחת - עם אחד / למענך ולמען ילדיך / למד עברית!", כרזה מאוירת מטעם "שירותי המודיעין 
עיצוב:  ה-50[.  ]שנות  המדידות,  מחלקת  הממשלתי,  המדפיס  דפוס  והתרבות".  החינוך  משרד   -

האחים שמיר. 
47X70 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. כתם בחלקה העליון. נקבי תיוק )עם השלמות 

צבע(. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

304. מפלגת "הציונים הכלליים" - כרזת בחירות, 1955

/ הצביע צ", כרזת בחירות של מפלגת "הציונים הכלליים", לקראת הבחירות לכנסת  "הפסק אש! 
השלישית. ללא ציון מדפיס או שנה, ]1955[ .

באיור הכרזה, המתייחס לפרשת אלטלנה, נראה איש מפלגת מפא"י, לצד תותח )עליו מתנוסס דגל 
מפא"י( משקיף אל עבר ספינה שוקעת בלב ים. על סיפון הספינה מופיעות הכתובות "השקעות הון" 
ו"חופש הפרט", ולצד התותח מונחים פגזים עם הכתובות "סוציאליזם בימינו", "פיקוח מטבע זר", 

"מונופולין". 
70X48 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול, קמטים רבים, כתמים. קרעים חסרים בשוליים. 

פתיחה: $300

304
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306. "ZIM" Shipping Company - Advertising 
Poster Designed by Shmuel Grundman

Dans le Confort et le Soleil [In Sunny Comfort], 
advertising poster of the ZIM shipping company. 
Ortsel Printing Press, Ramat Gan, [early 1950s]. design: 
Shmuel Grundman. French. 
Color illustration of a waiter and two vacationers on 
a deck, in a frame shaped like a ship's wheel. At the 
bottom of the poster are the names of the company's 
first vacationing ships, in French - "Jerusalem", 
"Negbah" and "Artsa".
48X68 cm. Good condition. Creases and very small tears 
to margins.

Opening price: $500 

Exodus .307 - כרזת קולנוע בעיצוב סול באס, 1961

 Saul( באס  סול  בעיצוב  חלקים  בשני  קולנוע  כרזת   ,"Exodus"
Bass(. ארה"ב, 1961. אנגלית.

של  בבימויו  "אקסודוס",  הקולנוע  לסרט  במיוחד  גדולה  כרזה 
אוטו פרמינגר ובכיכובו של פול ניומן, על בסיס ספרו של ליאון 
יוריס. הסרט צולם בארץ ישראל ויחידות צה"ל אף סייעו בבימויו. 
החריג(  גודלה  בשל  הנראה  )ככל  חלקים  שני  עשויה  הכרזה 
ממסופרים ומסומנים. בתחתית החלק העליון הוראה להשיב את 

הכרזה לאחר התלייה לידי בעלי הזכויות.
שני גליונות. חלק עליון 137X104 ס"מ, חלק תחתון 66X104 ס"מ. 
מצב טוב. סימני קיפול, כתמים קלים וקרעים קלים. קרע באורך 

9 ס"מ בתחתית החלק העליון.

פתיחה: $400

306. חברת הספנות "צים" - כרזת פרסום בעיצוב שמואל 
גרונדמן

Dans le Confort et le Soleil ]בשלווה ובשמש[, כרזת פרסום 
גן,  רמת  ]אורצל[,   Ortsel דפוס  צים.  הספנות  חברת  מטעם 

]ראשית שנות ה-50[. עיצוב: שמואל גרונדמן. צרפתית.
איור צבעוני של מלצר ושני נופשים על סיפון, במסגרת בצורת 
הגה אנייה. בתחתית הכרזה שמות שלוש אניות הקיט הראשונות 

של החברה בצרפתית - "ירושלים", "נגבה" ו-"ארצה".
68X48 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים מאוד בשוליים.

פתיחה: $500

305. "Learn Hebrew!" - Illustrated Poster 
Designed by the Shamir Brothers

"One Language - One People / For You and for 
Your Children / Learn Hebrew!", illustrated poster 
published by the "Ministry of Education and Culture 
- Information Services". Government printer, Survey 
and Mapping Department, [1950s]. Design: Shamir 
Brothers. Hebrew.
70X47 cm. Good-fair condition. Folding marks and creases. 
Stain to top. Filing holes (with paint substitutions). Linen-
backed for display and preservation.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

305306
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308. El Al Rainboeing the Skies - Poster Designed 
by Dan Reisinger

El Al Rainboeing the Skies - an advertisement poster 
for El Al Israel Airlines, designed by Dan Reisinger. 
[Israel], 1971.
This poster was published on the occasion of Boeing 
747 (‘Jumbo Jet’) airplanes joining the El Al fleet of 
aircraft. Illustration in color of an airplane with a 
rainbow-colored trail.
90X57.5 cm. Very Good condition. Very slight creases and 
damages.

Opening price: $300

307. Exodus - Film Poster Designed by Saul Bass, 
1961

"Exodus", film poster in two parts designed by Saul 
Bass. U.S., 1961. English.
Especially large poster of the film "Exodus", directed 
by Otto Preminger and starring Paul Newman, based 
on the book by Leon Uris. The film was shot in 
Palestine and IDF units even assisted in directing it.
The poster is made of two parts (apparently due 
to its unusually large size), each part marked and 
numbered. At the bottom of the top part is an 
instruction to return the poster to the National Screen 
Service Corp. immediately after display.
[2] sheets. Upper part: 104X137 cm, bottom part: 104X66 
cm. Good condition. Folding marks, light stains and small 
tears. Tear, 9 cm long, to bottom of top part.

Opening price: $400

כרזה   - על  אל   -  El Al Rainboeing the Skies  .308
בעיצוב דן ריזינגר

El Al Rainboeing the Skies, כרזת פרסום של חברת "אל-על" 
בעיצוב דן ריזינגר. ]ישראל[, 1971.

כרזה לרגל הצטרפותם של מטוסי "בואינג 747" )ה"ג'מבו"( אל 
צי המטוסים של אל-על. איור מטוס צבעוני שמושך אחריו שובל 

בצבעי הקשת.
90X57.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים.

פתיחה: $300

307
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Art, Art Books and Printsאמנות, ספרי אמנות והדפסים

309. איליה שור )1904-1961(

סוכות. שמן על דיקט. חתום. 
59X74.5 ס"מ. פגמים קלים. שבר בחלקה העליון של המסגרת. 

פתיחה: $1000

309. Ilya Schor (1904-1961)

Succot. Oil on plywood. Signed.
74.5X59 cm. Slight defects. Break to upper part of frame.

Opening price: $1000

310. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

"ירמיהו מקונן על חורבן ירושלים". צבע מים ועפרון על נייר. חתום ומתוארך: 1938. 
37X30 ס"מ בקירוב, במסגרת 71.5X64.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.
ראה: From Jerusalem with Love, Art, Photos and Souvenirs, 1799-1948. פריט 242.

פתיחה: $2500

309
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310. Jacob Steinhardt (1887-1968)

"Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem". Watercolor and pencil on 
paper. Signed and dated: 1938.
Approx. 30X37 cm, framed: 64.5X71.5 cm. Good condition. Slight defects. Unexamined 
out of frame.
Provenance: Willy Lindwer collection.
See: From Jerusalem with Love, Art, Photos and Souvenirs, 1799-1948. Item 242.

Opening price: $2500

311. אביגדור אריכא )1929-2010(

דיוקן מיכאל אבי-יונה, רישום גרפיט על נייר. עם הקדשה למיכאל אבי-יונה, מתוארכת וחתומה בידי 
אריכא )ירושלים, 1953(.

38X49 ס"מ בקירוב )ממוסגר(. 
בצדו השני של הדף מופיע רישום נוסף )אינו חתום(.

פתיחה: $500

311. Avigdor Arikha (1929-2010)

Portrait of Michael Avi-Yonah, drawing in graphite on paper. With dedication to 
Michael Avi-Yonah, dated and signed by Arikha (Jerusalem, 1953). 
Approx. 49X38 cm (framed). 
On verso is another drawing (unsigned).

Opening price: $500

310311
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313. Thomas Theodor Heine (1867-1948)

Three paintings in ink on thick paper (one on 
cardboard). Signed with initials. 
Heine was a Jewish-German illustrator and caricaturist; 
he was among the founders of the satirical journal 
"Simplicissimus". Following the Nazi rise to power 
he was forced to resign from the journal due to his 
Jewish origins and his opinions. He later escaped to 
Prague, Oslo and finally Stockholm, where he lived 
until his death.
20X30 cm - 26.5X23.5 cm. Condition varies.

Opening price: $800

312. בלה קדר )1877-1956(

ללא כותרת. צבע מים על נייר. חתום. 
דף 29X9.5 ס"מ בקירוב. ממוסגר. 

מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $500

312. Béla Kadar (1877-1956)

Untitled. Watercolor on paper. Signed.
Sheet approx. 9.5X29 cm. Framed.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500 

313. תומס תאודור היינה )1867-1948(

שלושה ציורי דיו על נייר עבה )אחד על קרטון(. חתומים בראשי 
תיבות.

היינה היה מאייר וקריקטוריסט יהודי-גרמני; ממייסדי כתב העת 
נאלץ  לשלטון  הנאצים  עליית  עם  "סימפליציסימוס".  הסאטירי 
לעזוב את כתב העת בשל מוצאו היהודי ועמדותיו, ומאוחר יותר 

להמלט לפראג, אוסלו ולבסוף לסטוקהולם, בה חי עד מותו.
23.5X26.5 ס"מ - 30X20 ס"מ. מצב משתנה.

פתיחה: $800

312
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314. אחיעם שושני )1916-2005(

ראש, פסל שיש. חתום: "א-ם".
גובה: 32 ס"מ. ניצב על בסיס עץ )נשלף(. 

פתיחה: $700

314. Ahiam Shoshany (1916-2005)

Head, marble sculpture. Signed: "A-M".
Height: 32 cm. Placed on wooden base (removable).

Opening price: $700

315. יגאל תומרקין )נ. 1933(

נייר.  על  דיו  יום הכיפורים.  בנושא מלחמת  1-3. שלוש עבודות 
חתומות ומתוארות. 20.5X32.5 ס"מ.

טכניקה  לו".  שנותר  היחיד  השיט  בכלי  הסורי  הצי  "מפקד   .4
מעורבת על הדפס. חתום ומתואר. 20.5X18 ס"מ.

חתום.  נייר.  על  וקולאז'  מעורבת  טכניקה  בפרופיל.  דיוקן   .5
20.5X32.5 ס"מ.

מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $500

315. Igael Tumarkin (b. 1933)

1-3. Three works on the Yom Kippur War. Ink on 
paper. Signed and titled. 32.5X20.5 cm.
4. "The Commander of the Syrian Navy on the Only 
Vessel He has Left". Mixed media on print. Signed and 
titled. 18X20.5 cm.
5. Profile portrait. Mixed media and collage on paper. 
Signed. 32.5X20.5 cm.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

314a
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316. לוביס קורינת )1858-1925(

דיוקנאות, שלושה תחריטים. חתומים ומתוארים בעפרון. 
16X23.5 ס"מ; 14.5X20 ס"מ; 25X30 ס"מ. כתמים מנייר 

דבק בשולי אחד התחריטים.

פתיחה: $700

316. Lovis Corinth (1858-1925)

Portraits, three etchings. Signed and titled in 
pencil.
23.5X16 cm; 20X14.5 cm; 30X25 cm. Stains from 
adhesive tape to margins of one of the etchings.

Opening price: $700

317. לסר אורי )1861-1931(

בעפרון  חתומה  ליטוגרפיה.  הקפה,  בבית  קוראת  אשה 
וממוספרת, 15/30.

דף 22.5X31.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

פתיחה: $300

317. Lesser Ury (1861-1931)

Woman Reading in a Café, lithograph. Signed 
in pencil and numbered, 15/30.
Sheet, 31.5X22.5 cm. Good condition. Slight 
defects.

Opening price: $300 

318. לסר אורי )1861-1931(

ברכת יעקב, ליטוגרפיה. חתומה בעפרון. 
דף 44X36 ס"מ. מצב טוב. קמטים. 

פתיחה: $300

318. Lesser Ury (1861-1931)

Blessing of Jacob, lithograph. Signed in pencil.
Sheet, 36X44 cm. Good condition. Creases.

Opening price: $300

316317
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319. יעקב שטיינהרט )1887-1968(

שניים  חתומים.  ה-20[.  ]שנות  תחריטים.  שלושה  דמויות, 
מתוארכים )1922, 1923(.

12.5X13.5 ס"מ - 11.5X16 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

319. Jacob Steinhardt (1887-1968)

Figures, three etchings. [1920s]. Signed. Two are 
dated (1922, 1923). 
13.5X12.5 cm - 16X11.5 cm. Good condition.

Opening price: $400

320. מירון סימה )1902-1999(

שלושה חיתוכי עץ צבעוניים: 
1. ללא כותרת, 1969. חתום ומתוארך. עם הקדשה בכתב-ידו של 

סימה. 17X22.5 ס"מ.
2. אשת פלח, 1970. חתום, מתוארך ומתואר. 24.5X34.5 ס"מ. 

3. ילדה עם בובה. עם הקדשה בכתב-ידו של סימה, מתוארכת: 
30X43 .1975 ס"מ. 

שלושתם נתונים במסגרות ולא נבדקו מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $400

320. Miron Sima (1902-1999)

Three color woodcuts:
1. Untitled, 1969. Signed and dated. With dedication 
in Sima's hand. 22.5X17 cm.
2. Wife of a Fellah, 1970. Signed, dated and titled. 
34.5X24.5 cm.
3. Girl with Doll. With dedication in Sima's hand, 
dated: 1975. 43X30 cm. 
All three are framed, unexamined out of frame.

Opening price: $400

319
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321. א"מ ליליאן - "ירושלים" - תיקיית הדפסים - 
ברלין-וינה, 1921

 Jerusa lem,  36  Hel iogravüren nach
 36 ]ירושלים,   Originalradierungen von E. M. Lilien
פוטוגרבורות על-פי תחריטים מקוריים מאת א. מ. ליליאן[. 

הוצאת Benjamin Harz, ברלין-וינה, 1921. גרמנית. 
)פוטוגרבורות(  הדפסים   )36 )מתוך   28 המכיל  פורטפוליו 
על-פי תחריטיו של אפרים משה ליליאן. כל הדפס מתואר 
בדפוס, בעברית. הפורטפוליו כולל חוברת עם תוכן עניינים 

 .Eugen Hoeflich והקדמה מאת
נתונים  ]8[ דף + 28 לוחות-הדפסים, 30X38 ס"מ;  חוברת: 
מהלוחות  חלק  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   33X39.5 בתיקייה 
חלק  בשולי  וקמטים  קרעים  רבים.  כתמים  שונים.  בגוונים 

מהלוחות.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

322. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

חתום   .]1918[ תחריט.  תורכיה(,   ,Afyonkarahisar( אפיונקרהיסאר 
בעפרון.

40X22.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

322. Ephraim Moses Lilien (1874-1925)

Afyonkarahisar, Turkey, etching. [1918]. Signed in pencil. 
22.5X40 cm. Good condition.

Opening price: $500

321. E.M. Lilien - "Jerusalem" - Photogravures 
- Berlin-Vienna, 1921

Jerusa lem,  36  Hel iogravüren nach 
Originalradierungen von E. M. Lilien [Jerusalem, 
36 photogravures after original etchings by 
E.M. Lilien]. Berlin-Vienna: Benjamin Harz, 1921. 
German.
Portfolio containing 28 (out of 36) prints 
(photogravures) after etchings by Ephraim Moses 
Lilien. Each print is titled in Hebrew. The portfolio 
contains a booklet with a table of contents and an 
introduction by Eugen Hoeflich.
Booklet: [8] leaves + 28 print plates, 38X30 cm; inserted 
in portfolio 39.5X33 cm. Good-fair condition. Some of 
the plates are in different hues. Numerous stains. Tears 
and creases to margins of some of the plates.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500
321
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323. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

גדרת צאן בהרי הטאטרה, תחריט. חתום בלוח; חתום בעפרון. 
58.5X39.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשולי הדף.

פתיחה: $500

323. Ephraim Moses Lilien (1874-1925)

Cattle Enclosure in the Tetra Mountains, etching. 
Signed in the plate; signed in pencil.
39.5X58.5 cm. Good condition. Slight damage to margins.

Opening price: $500

324. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

שני תחריטים:
1. הפירמידות בקהיר. 32X29 ס"מ. מוצמד לפספרטו.

2. תלמוד תורה. 33X31.5 ס"מ. שולי הדף כהים, עם קרעים קלים. 
שני התחריטים נושאים בגב אישור בכתב-ידו של אוטו ליליאן, 

בנו של האמן. 

פתיחה: $400 

324. Ephraim Moses Lilien (1874-1925)

Two etchings:
1. Pyramids in Cairo. 29X32 cm. Matted.
2. Talmud Torah. 31.5X33 cm. Dark margins, with small 
tears. 
Both etchings are authenticated in handwriting on 
the reverse by Otto Lilien, the artist's son.

Opening price: $400

325. אפרים משה ליליאן )1874-1925(

תחריט.  איסטנבול,   ,)Beyoğlu( ביוגלו  של  חופה  מול  סירות 
חתום בלוח ומתואר: Pera; חתום בעפרון.

33X23 ס"מ. מצב טוב. נתון בפספרטו.

פתיחה: $500

325. Ephraim Moses Lilien (1874-1925)

Boats near the Shore of Beyoğlu, Istanbul, etching.
Signed in the plate and titled: Pera; signed in pencil.
23X33 cm. Good condition. Matted.

Opening price: $500

323
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326. יששכר בער ריבאק )1897-1935(

)במקור   Mon Village הפורטפוליו  מתוך  ליטוגרפיות  תריסר 
מכיל הפורטפוליו 15 ליטוגרפיות(. חתומות ומתוארות בעפרון. 

דפים 65X50 ס"מ. מצב משתנה. 

פתיחה: $1000

326. Issachar Ber Ryback (1897-1935)

Twelve lithographs from the portfolio Mon Village 
(the original portfolio contained 15 lithographs). 
Signed and titled in pencil.
50X65 cm sheets. Condition varies.

Opening price: $1000 

של  היהודיים  בשדותיה   - ריבאק  בער  יששכר   .327
אוקראינה - פריז, 1926

 Sur les champs Juifs de l'Ukraine, Issachar Ryback
]בשדותיה היהודיים של אוקראינה, יששכר ריבאק[. פריז, 1926. 

צרפתית.
צבעונית(,  מהן  )אחת  איכותיות  רפרודוקציות   21 עם  אלבום 
באוקראינה.  יהודיים  יהודיות ובעלי-מלאכה  דמויות  המתארות 
מתוך   323 מס'  עותק   .André Salmon מאת  הקדמה  עם 
מהדורה של 300 עותקים )הממוספרים 51-350(, מודפס על נייר 

יפני.
מצב  ס"מ.   38 דף.   ]1[ הדפסים,  לוחות   ]21[ דף,   ]1[ עמ',   15
טוב-בינוני. נקבי תילוע במספר דפים, כתמים ופגמים בעטיפה. 

קרעים בשדרה )העטיפה והקונטרס הראשון רופפים(. 
מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $400

327. Issachar Ber Ryback - In the Jewish Fields of 
the Ukraine - Paris, 1926

Sur les champs Juifs de l'Ukraine, Issachar Ryback [In 
the Jewish Fields of the Ukraine, Issachar Ryback]. 
Paris, 1926. French.
An album with 21 high-quality reproductions (one 
is in color), depicting Jewish figures and Jewish 
craftsmen in the Ukraine. With an introduction by 
André Salmon. Copy no. 323 out of an edition of 300 
copies (numbered 51-350), printed on Japanese paper. 
15 pp, [1] leaf, [21] print plates, [1] leaf. 38 cm. Good-fair 
condition. Worming to some leaves, stains and defects to 
wrapper. Tears to spine (wrapper and first signature loose).
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

328. אנטולי קפלן - "החייט המכושף" - ליטוגרפיות

עליכם.  שלום  המכושף[,  ]החייט  שניידער  פארקישעפטער  דער 
)סט.  לנינגרד  קפלן.  אנטולי  מאת  ליטוגרפיות  עם  פורטפוליו 

פטרסבורג(, 1957 )בקולופון: 1958(.
עשרים ושש ליטוגרפיות )25 איורים + קולופון( והקדמה ברוסית. 
הליטוגרפיות חתומות בעיפרון: א. קפלן )רוסית(, למעט שתיים, 

ומתוארכות: 54-57.
רבים.  חלודה  כתמי  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   44.5X60 דף,   ]27[

קמטים, קרעים בשוליים. תיקיה פגומה וקרועה. 

פתיחה: $700

326327
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328. Anatoly Kaplan - "The Enchanted Tailor" - 
Lithographs

Der farkishefter shnyder [the enchanted 
tailor], Sholem Aleichem. Portfolio containing 
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, and dated: 
54-57. 
[27] leaves, 60X44.5 cm. Good-fair condition. Extensive 
foxing. Creases, tears to margins. Portfolio damaged and 
torn.

Opening price: $700

329. מיכאל פינגשטן - הדפסי-נסיון לספר - ברלין

מיכאל  ידי  מעשה  ליטוגרפיות  של  נסיון  הדפסי  שלושה-עשר 
קר  אלפרד  מאת  שירים  עם   ,)Michel Fingesten( פינגשטן 
)Alfred Kerr( - טיוטה לספר "Krämerspiegel". ]ברלין, 1921 

בקירוב[. גרמנית. 
 Krämerspiegel. Zwölf Gesänge von Alfred Kerr" הספר
 für eine Singstimme mit Klavierbegleitung Komponiert
von Richard Strauss" ]תריסר שירים מאת אלפרד קר, לקול 
 1921 בשנת  אור  ראה  שטראוס[  ריכרד  בידי  מולחנים  ופסנתר, 
אשר  ביבליופילית,  במהדורה  בברלין,   Paul Cassirer בהוצאת 
מיכאל  ידי  מעשה  מרשימים  איורים  נגינה,  תווי  לצד  כללה, 

פינגשטן.
לפנינו הדפס נסיון של שער הספר ותריסר הדפסי נסיון נוספים 
של איורי פינגשטן לספר. ההדפסים כולם חתומים בחתימת-ידו 
של פינגשטן, בעפרון, ומתוארים: "Probedruck" ]הדפס נסיון[. 
בכתב-יד  כתובים  דפי הפספרטו  על  בפספרטו.  נתון  הדפס  כל 
של  כתב-ידו  )כנראה,  קר  אלפרד  של  שיריו  תריסר  )בעפרון( 

פינגשטן(. 
צבעוני,  מקורי,  איור  בחזיתה  אשר  נאה,  קלף  בקופסת  נתונים 

 .)M F :מאת מיכאל פינגשטן )חתום
ריכרד  בין  בסכסוך   "Krämerspiegel" היצירה  של  מקורה 
פנה  בעקבותיו  אשר  סכסוך,  עבד;  עמו  המו"ל  לבין  שטראוס 
 Alfred( שטראוס אל מבקר התיאטרון הגרמני-יהודי אלפרד קר

Kerr( בבקשה לכתוב עבורו סטירה על עולם ההוצאה לאור.
גרר אחריו  מחזור השירים הסטיריים אשר חיברו קר ושטראוס 
תביעה משפטית, אשר סופה איסור על ביצוע היצירה בפומבי 

במשך כמה שנים.
 .Krämerspiegel את  לפרסם  קסירר  פאול  בחר   1921 בשנת 
באופן אירוני, יצירה זו, הלועגת למקצוע ההוצאה לאור, נדפסה 
ברוח  נעשו  איורי הספר  ומוקפדת.  נאה  ביבליופילית  במהדורה 

הטקסט הסטירי. 
דף  על  נדפס  השער  דף  )הדפס  משתנה  גודל  הדפסים,   ]13[
בקירוב(.  ס"מ   25.5X19 דפי  על  ההדפסים  יתר  ס"מ;   28X38
בקופסה.  קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   40 בפספרטו,  נתונים 

ההדפס הראשון מעט כהה.

פתיחה: $700
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329. Michel Fingesten - Trial Prints for a Book - 
Berlin

Thirteen trial prints of lithographs by Michel 
Fingesten, with songs by Alfred Kerr - a draft for the 
book "Krämerspiegel". [Berlin, ca. 1921]. German.
The book "Krämerspiegel. Zwölf Gesänge von Alfred 
Kerr für eine Singstimme mit Klavierbegleitung 
Komponiert von Richard Strauss" [Twelve Songs 
by Alfred Kerr, for voice and piano, set to music by 
Richard Strauss] was published in 1921 by the Paul 
Cassirer publishing house in Berlin, in a bibliophile 
edition which included, alongside sheet music, 
impressive illustrations by Michel Fingesten.
Offered here are a trial print of the title page 
and twelve additional trial prints of Fingesten's 
illustrations for the book. All the prints are signed in 
his handwriting, in pencil, and titled "Probedruck" 
[proof print]. Each print is placed in a passe-partout. 
Alfred Kerr's songs are written in handwriting (in 
pencil) on the passe-partout leaves (apparently in 
Fingesten's hand).
Inserted in fine vellum box, on whose front is an 
original color illustration by Michel Fingesten (signed: 
M F).
"Krämerspiegel" originates in a dispute between 
Richard Strauss and his publisher; following the 
dispute, Strauss approached the German-Jewish 
theater critic Alfred Kerr, requesting Kerr to write a 
satire of the publishing world. The cycle of satirical 
songs composed by Kerr and Strauss entailed a 
lawsuit which resulted in a prohibition on performing 
the work in public for a number of years.
In 1921 Paul Cassirer decided to publish the 
Krämerspiegel. Ironically, the work, which derides 
the publishing profession, was printed in a fine and 
meticulous bibliophilic edition. The book's illustrations 
were prepared in the spirit of the satirical text.
[13] prints, size varies (the title page print is printed on 
a 38X28 cm. leaf; the other prints appear on approx. 
19X25.5 cm leaves). Placed in passe-partout, 40 cm. Good 
condition. Slight defects to box. The first print is somewhat 
dark.

Opening price: $700 

מאת  לשירים  חתומות,  ליטוגרפיות   - זלר  מגנוס   .330
ארנולד צווייג - פרנקפורט דמיין, 1920

 Entrückung und Aufruhr, Zwolf Gedichte
handschriftlich( von Arnold Zweig). פורטפוליו ובו תריסר 
לשירים   ,)Magnus Zeller( זלר  מגנוס  ידי  מעשה  ליטוגרפיות 
מאת ארנולד צווייג. הוצאת Tiedemann & Uzielli, פרנקפורט 

דמיין, 1920. גרמנית.
תריסר ליטוגרפיות מאת האמן הגרמני מגנוס זלר )1888-1972(, 
הקדמה  כולל  הפורטפוליו  צווייג.  ארנולד  מאת  שירים  המלוות 
הטקסט  דפי  צווייג.  מאת  דבר  ואחרית  זלר(  למגנוס  )מכתב 

)השירים, ההקדמה ואחרית הדבר( הנם צילומים של כתב-יד. 
הליטוגרפיות כולן חתומות בעפרון בידי זלר. שתיים מתוארכות: 

1918. הפורטפוליו ממוספר: 25/105. 
]17[ דפי טקסט + ]12[ ליטוגרפיות; נתונים בתיקייה, 38 ס"מ. 
אחיד.  לא  שוליים  חיתוך  עם  שונים,  בגדלים  ניירות  טוב.  מצב 
מהדפים.  חלק  בשולי  כתמים  בשוליים.  קרעים  ומעט  קמטים 

תיקייה מקורית, מוכתמת, עם פגמים קלים. 

פתיחה: $500

330. Magnus Zeller - Signed Lithographs Illustrating Poems by Arnold Zweig - Frankfurt am Main, 1920

facsimiles of a manuscript. The lithographs are all 
signed in pencil by Zeller. Two are dated: 1918. The 
portfolio is numbered 25/105.
[17] text leaves + [12] lithographs; inserted in portfolio, 38 
cm. Good condition. Papers of different size, with uneven 
edges. Creases and some tears to margins. Stains to 
margins of some of the leaves. Original portfolio, stained, 
with slight defects.

Opening price: $500

Entrückung und Aufruhr, Zwolf Gedichte 
(handschriftlich) von Arnold Zweig. Portfolio with 
twelve lithographs by Magnus Zeller, illustrating 
poems by Arnold Zweig. Frankfurt am Main: 
Tiedemann & Uzielli, 1920. German.
Twelve lithographs by German artist Magnus Zeller 
(1888-1972), accompanying poems by Arnold Zweig. 
The portfolio includes an introduction (a letter to 
Magnus Zeller) and an afterword by Zweig. The 
text leaves (poems, introduction and afterword) are 
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331. ישראל פלדי - אחד עשר פתוחי-עץ - הקדשה

]יפו[, אחד עשר פתוחי-עץ מאת ישראל פלדמן ]פלדי[. תל-אביב, תרפ"ה ]1925[. 
אחד עשר חיתוכי עץ המתארים את יפו ותל-אביב. מלווים דף עם קולופון ושמות היצירות; עליו 

הקדשה בכתב-ידו של פלדי: "לציונה ]ציונה תג'ר?[ מפלדי". 
נדפס במהדורה של מאה עותקים. העותק שלפנינו אינו ממוספר. 

]1[ דף + 11 דפי הדפסים )כל דף נתון בפספרטו(, 31 ס"מ )גודל חיתוכי העץ משתנה(. ללא התיקיה 
המקורית. מצב טוב. קרעים בשולי הדפים. כתמים )בעיקר בדף הקולופון ובדפי הפספרטו(. 

פתיחה: $500

331. Israel Paldi - Eleven Woodcuts - Dedication

[Jaffa], eleven woodcuts by Israel Feldman [Paldi]. Tel Aviv, 1925.
Eleven woodcuts depicting Jaffa and Tel Aviv. Enclosed is a leaf with a colophon 
and the works' titles; on the leaf is a Hebrew dedication in Paldi's hand: "To 
Sionah [Sionah Tagger?] from Paldi".
Printed in an edition of 100 copies. The present copy is unnumbered.
[1] leaf + 11 print leaves (each leaf inserted in a passe-partout), 31 cm (woodcut size 
varies). Original portfolio missing. Good condition. Tears to leaf margins. Stains (primarily 
to colophon page and passe-partout leaves).

Opening price: $500

332. "מבקשי האלוהים" - חיתוכי עץ מאת ראובן רובין - עותק מפואר, חתום וממוספר

The Godseekers, "מבקשי האלוהים". אלבום עם עשרה חיתוכי עץ מאת ראובן רובין. הוצאת גלריה 
בינט לאמנות, ירושלים, 1966.

אלבום מפואר עם עשרה חיתוכי עץ מאת ראובן רובין, חתומים וממוספרים. הקדמה בעברית ובאנגלית 
מאת ד"ר חיים גמזו. האלבום יצא במהדורה בת 85 עותקים. 20 העותקים הראשונים נתונים בנרתיק 
קלף, עשוי עבודת יד, עם קישוטים טבועים ביד. עותק זה מספרו 2. ]3[ דף, ]10[ חיתוכי עץ. חיתוכי עץ: 

28X33 ס"מ בממוצע. נתונים בנרתיק קלף: 42X57.5 ס"מ. מצב טוב מאד.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $2000

332. "The Godseekers" - Woodcuts by Reuven Rubin - Exquisite Copy, Signed 
and Numbered

The Godseekers. Album with ten woodcuts by Reuven Rubin. Jerusalem: Bineth Art 
Gallery, 1966.
An exquisite album with ten woodcuts by Reuven Rubin, signed and numbered. 
Introduction in Hebrew and English by Dr. Haim Gamzu. The album was published in an 
edition of 85 copies. The first 20 copies were inserted in a handmade vellum case with 
hand-embossed decorations. The present copy is number 2. [3] leaves, [10] woodcuts. 
Woodcuts: 33X28 cm on average. Inserted in vellum case: 57.5X42 cm. Very good condition.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $2000
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333. "ארץ ישראל, 1920" - עשרה תחריטים חתומים מאת נחום גוטמן

ארץ ישראל, 1920, 10 תחריטים, מאת נחום גוטמן. הוצאת "איגא", ישראל, 1979. עברית ואנגלית.
עשרה תחריטים מאת נחום גוטמן, חתומים בעפרון )בעברית או באנגלית(, מסומנים .E.A, ונתונים 

בתיקיה מקורית. עותק לא ממוספר, מתוך מהדורה בת 120 עותקים.
"גוטמן צייר את שכונות ירושלים כשהיה ילד בן 11... לפי רישומים אלה יצר בוינה בשנת 1920 הדפסי 
אבן במהדורה מצומצמת.... חמישים ושמונה שנים אחר-כך בוצעו ההדפסים מחדש על-ידי סדנת 
התחריטים של בצלאל בהשגחת נחום גוטמן... בתחריטים אלה - ציורי הבראשית - מצויים קולותיה, 

צבעיה, ריחה של ארץ ישראל, שלעולם לא נראנה יותר", )מתוך ההקדמה מאת שלמה שבא(.
]10[ לוחות תחריטים + ]3[ דף. )תחריטים בגודל משתנה(. תיקיה 38X35.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי תילוע 
קלים בעמוד השער ובפנים הכריכה הקדמית. כתמים קלים על הכריכה ועל הניירות המפרידים בין 

התחריטים.
מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $500

333. "Eretz Israel 1920" - Ten Signed Etchings by Nachum Gutman

Eretz Israel 1920, 10 etchings by Nachum Gutman. Signed in pencil. Published by 
"I.G.A", Israel, 1979. Hebrew and English.
Ten etchings by Nachum Gutman, signed in pencil (in Hebrew or in English), marked 
E.A. Inserted in original portfolio. Unnumbered copy out of an edition of 120 copies. 
"Guttman painted the various neighborhoods of Jerusalem when he was but a boy 
of 11… Using these sketches as a guide, he made a limited number of stoneprints 
in Vienna in 1920… Fifty-eight years after that these prints were done anew by the 
etching workshop of 'Bezalel', under the supervision of Nachum Guttman… in these 
etchings - the paintings of the very beginning - here we have its sounds, its colors, 
the very odors of the Land of Israel, which we will never again see…" (from the 
introduction by Shlomo Shva).
[10] etchings + [3] leaves. (Etching size varies). Portfolio: 35.5X38 cm. Good condition. Light 
worming to title page and inner part of front binding. Light stains to binding and tissue 
guards.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

Ver Sacrum .334 - כתב העת של תנועת הזצסיון בוינה - כרך גליונות השנה הראשונה 
- וינה, 1898

כרך גליונות Ver Sacrum, כתב העת של תנועת הזצסיון בוינה. וינה, ינואר-דצמבר 1898. גרמנית.
תריסר חוברות )כל גליונות השנה הראשונה( - גליונות מס' 1-12 + גליון נוסף, לא ממוספר.

כתב העת Ver Sacrum ראה אור בשנים 1898-1903 והיה לכתב העת הרשמי של תנועת הזצסיון 
בוינה - תנועה אשר נוסדה בשנת 1897 ואשר חבריה היו אמנים )ציירים, פסלים וארכיטקטים( אשר 
כתב  גליונות  קלימט.  גוסטב  היה  התנועה  של  הראשון  נשיאּה  האוסטרים.  האמנים  מאיגוד  פרשו 
העת סקרו את כל תחומי האמנות, וכללו עבודות מאת אמני התנועה, לצד חיבורים מאת משוררים 
וסופרים בולטים, ובהם ריינר מריה רילקה, הוגו פון הופמנסתאל, מוריס מטרלינק, קנוט האמסון, 

ארנו הולץ, ורבים אחרים. 
אלפונס  לקלימט(,  כולו  מוקדש   3 מס'  )גליון  קלימט  גוסטב  של  איורים  כוללים  שלפנינו  הגליונות 

מוכה, אלפרד רולר, פרננד קנופף, ואחרים.
12 גליונות )מספר עמודים משתנה מגליון לגליון(, כרך 29X30 ס"מ. חיתוך דפים עליון מוזהב. מצב 
טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשולי מספר דפים. מספר דפים מנותקים או רופפים. העטיפה הקדמית 
עם  )לעתים  קצוצים  קרעים חסרים(. השוליים התחתונים  )עם  וקרועה  מנותקת  השני  הגליון  של 

פגיעה במספור הדפים או באיורי העטיפות(. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $400
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334. Ver Sacrum - Journal of the Viennese Secession - Volume of First Year 
Issues - Vienna, 1898

Volume of issues of Ver Sacrum, the journal of the Viennese Secession. Vienna, 
January-December 1898. German.
Twelve booklets (entire set of first year issues) - issues 1-12 + additional issue, 
unnumbered.
The journal Ver Sacrum was published in the years 1898-1903 as the official journal 
of the Viennese Secession - an art movement founded in 1897, whose members 
were artists (painters, sculptors and architects) who had resigned from the 
Association of Austrian Artists. The movement's first president was Gustav Klimt.
The journal's issues reviewed activity in all the artistic fields, and included works 
by the movement's artists alongside essays by prominent poets and writers, such as 
Reiner Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Maurice Maeterlinck, Knut Hamsun, 
Arno Holz and many others.
The present issues include illustrations by Gustav Klimt (volume no. 3 is dedicated 
entirely to Klimt), Alphonse Mucha, Alfred Roller, Fernand Khnopff and others.
12 issues (number of pages varies from issue to issue), volume 30X29 cm. Top edges 
gilt. Good-fair condition. Stains. Tears to margins of some leaves. Some leaves detached 
or loose. Front cover of the second issue is detached and torn (with open tears). Lower 
margins chopped (sometimes with damage to page numbers or cover illustrations). Damage 
to binding.

Opening price: $400

335. ציורים מחיי היהודים - אלפונס לוי - פריז, 1902

מאת  היהודית[,  המשפחה  מחיי  ]תמונות  פאמיליענלעבען  יודישעם   ,Scènes Familiales Juives
אלפונס לוי, עם הקדמה מאת ברנרד לזר )Bernard Lazare(. הוצאת Félix Juven, פריז, 1902.

21 לוחות-תמונות, המציגות אפיזודות שונות מחיי משפחה יהודיים באלזס, עם כיתוב בצרפתית, 
בעברית וביידיש )משובשות(. בשניים מהלוחות מודפסות הכותרות הפוך.

]33[ דף, 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים )בעיקר בעטיפה(. 

פתיחה: $400

335. Scenes of Jewish Life - Alphonse Levy - Paris, 1902

Scènes Familiales Juives, Yudishem Familienleben [Scenes of Jewish Family Life], by 
Alphonse Levy, with introduction by Bernard Lazare. Paris: Felix Juven, 1902.
21 picture-plates presenting different episodes from Jewish family life in Alsace, 
with captions in French, Hebrew and Yiddish (flawed). In two plates the captions 
are printed upside-down.
[33] leaves, 34 cm. Good-fair condition. Stains and tears (mostly to cover).

Opening price: $400
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336. Sheets with the Hebrew Alphabet - 
Jisrael Leibo - Riga

31 printed illustrations of the Hebrew 
alphabet. [Riga? 1930s?]
Fine illustrations decorating the Hebrew 
alphabet. Mounted on thick sheets of paper 
and inserted in portfolio. All except one are 
signed in print in Hebrew and English - "J. 
Leibo". The first illustration is signed by hand 
("J. Leibo"). Lower down on the same leaf is a 
handwritten dedication (Russian) by the artist, 
signed: "Jisrael Leibo" (Riga, 1936). On the 
bottom right corner of the leaf is a handwritten 
inscription, in Yiddish: "Der Friling" [spring].
Apparently the illustrations were prepared by 
artist Jisrael [Israel] Leibo from Tallin (Estonia), 
1912. Leibo studied art in Berlin with Max 
Liebermann and settled in Britain in 1939. See 
item 242.
Illustrations: 12X12 cm, mounted on leaves: 30X23 
cm, inserted in damaged cardboard folder. Good 
condition. Stains (mostly to first leaf).

Opening price: $450 
 - לייבו  ישראל   - הא"ב  אותיות  עם  לוחות   .336

ריגה

31 איורים מודפסים לאותיות הא"ב העברי. ]ריגה? שנות 
ה-30?[. 

העברי.  הא"ב  אותיות  את  המעטרים  נאים  איורים 
מודבקים לדפי נייר עבים ונתונים בתיקיה. כולם, למעט 
 / לייבא  "י.   - ובאנגלית  בעברית  בדפוס  חתומים  אחד, 
לייבא  )"א.  בכתב-יד  חתום  הראשון  האיור   ."J. Leibo
J. Leibo"(. תחתיו, על הדף עליו הוא מודבק, נוספה   /
הקדשה בכתב-יד )רוסית(, מאת האמן, חתומה: "ישראל 
)ריגה, 1936(. בפינה הימנית התחתונה של הדף  לייבו" 

נוסף כיתוב בכתב-יד, ביידיש: "דער פרילינג" ]האביב[. 
כפי הנראה, האיורים נעשו בידי האמן ישראל לייבו, יליד 
עם  בברלין  אמנות  למד  לייבו   .1912 )אסטוניה(,  טאלין 
מקס ליברמן, והתיישב באנגליה בשנת 1939. ראה פריט 

.242
בגודל  דפים  על  מודבקים  ס"מ,   12X12 בגודל  איורים 
טוב.  מצב  פגומה.  קרטון  בתיקיית  נתונים  ס"מ,   23X30

כתמים )רובם בדף הראשון(. 

פתיחה: $450

337. שלושה הדפסים גדולים על-פי לודוויג בלום - הולנד

שלושה הדפסים גדולים על-פי ציורים של לודוויג בלום. ]הולנד, המאה ה-20[.
הזיתים"  מהר  מראה   - "ירושלים  קשיח.  קרטון  לוח  על  צבעוני  הדפס   .1
)99.5X70 .)Jeruzalem - Gezien Van Den Olijfberg ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 

קילופים, חרירי תליה, וסימני הדבקה.
 Jeruzalem -( "2. הדפס צבעוני על לוח קרטון קשיח. "ירושלים - כיכר המקדש
104X74.5 .)Het Tempelplein ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קילופים, וחרירי תליה. 

כתם מים רחב בתחתית ההדפס.
 .)Straat in Jeruzalem( "3. הדפס צבעוני על נייר חום עבה. "רחוב בירושלים
מצוי בין שני מוטות עץ. חוט תליה במוט העליון. 95.5X76.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

כתמים, קמטים. כולל תיק בד.
בהולנד  נדפסו  ובתמונות",  במילים  "פלשתינה  מסדרת  שלפנינו,  הלוחות 
 )Lisen( לישן  בעיירה  שנולד  בלום,  לודוויג  הצייר  בבתי-ספר.  לתליה  ונועדו 
שבצ'כוסלובקיה בשנת 1891, עלה לארץ ישראל בשנת 1923 והתיישב בירושלים. 
הציג תערוכות רבות בארץ, באירופה ובארה''ב; היה מהיוזמים הראשיים להקמת 
בית האמנים בירושלים, במבנה ששכן ליד מלון המלך דוד ושימש כמועדון קצינים 
בריטים. ב-1968 קיבל את תואר ''יקיר ירושלים'' עבור תרומתו האמנותית לעיר. 

בלום נפטר בירושלים בשנת 1974.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

336a

336b
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337. Three Large Prints After Ludwig Blum - 
Netherlands

Three large prints after paintings by Ludwig Blum. 
[Netherlands, 20th century].
1. Color print on hard cardboard sheet. "Jerusalem - 
View from the Mount of Olives" (Jeruzalem - Gezien 
Van Den Olijfberg). 70X99.5 cm. Fair condition. Stains, 
peeling, hanging holes and pasting marks.
2. Color print on hard cardboard sheet. "Jerusalem - 
The Temple Square" (Jeruzalem - Het Tempelplein). 
74.5X104 cm. Fair condition. Stains, peeling and hanging 
marks. Wide dampstain to bottom of print.
3. Color print on thick brown paper. "Street in 
Jerusalem" (Straat in Jeruzalem). Stretched between 
two wooden poles. Hanging wire on top pole. 
76.5X95.5 cm. Good-fair condition. Stains, creases. 
Includes cloth bag.
These plates, from the series "Palestine in Words 
and Pictures", were printed in the Netherlands for 
hanging in schools. The painter Ludwig Blum, born 
in Lisen, Czechoslovakia in 1891, immigrated to 
Palestine in 1923 and settled in Jerusalem. He held 
many exhibitions in Palestine, Europe and the U.S., 
and was one of the leaders of the initiative to found 
the Artists' House in Jerusalem, in a building situated 
near the King David Hotel that had been in use as a 
British officers' club. In 1968 Blum received the "Yakir 
Yerushalayim" (Worthy Citizen of Jerusalem) award 
for his artistic contribution to the city. Blum died in 
Jerusalem in 1974.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

338. חיתוכי העץ של שלמה יודובין - סט. פטרבורג, 1928

 С. Юдовин. Гравюры на дереве. Текст И. Иоффе и
ו-א  יופה  י.  יודובין, חיתוכי עץ.  טקסט:  ]ש.   Э. Голлербаха
גולרבך[. לנינגרד )סט. פטרבורג(, 1928. מהדורה ראשונה. רוסית.
חוברת המוקדשת לחיתוכי העץ של האמן היהודי שלמה יודובין 

.)1892-1954(
נטורליסטי  באופן  מציגות  זו  בחוברת  המופיעות  העבודות 
מחיי  שונים  ומראות  עממית  יהודית  אמנות  של  מוטיבים 
העיירה היהודית, שחזה יודובין בעיניו בהיותו חלק מהמשלחת 
המושב  בתחום  אנ-סקי  ש.  בראשות  היהודית  האתנוגרפית 

בשנים 1912-1914.
47, ]1[ עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים בעטיפה. 

מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $500

338. Woodcuts by Shlomo Yudovin - St. Petersburg, 1928

different scenes from the Jewish shtetl, witnessed by 
Yudovin on a Jewish ethnographic mission to the Pale 
of Settlement in 1912-1914, headed by S. Ansky.
47, [1] pp, 25 cm. Good condition. Stains and small tears 
to cover.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $500

С. Юдовин. Гравюры на дереве. Текст И. Иоффе и Э. 
Голлербаха [S. Yudovin, Woodcuts. Text: I. Ioffe and 
E. Gollerbakh]. Leningrad (St. Petersburg), 1928. First 
edition. Russian.
Booklet dedicated to the woodcuts of Jewish artist 
Shlomo (Solomon) Yudovin (1892-1954).
The works appearing in this booklet present in a 
naturalistic manner motifs of folk Jewish art and 
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339. "האמנות של מארק שאגאל" - מוסקבה, 1918

שאגאל[  מארק  של  ]האמנות   Искусство Марка Шагала
מרקוביץ  ואברהם   )Тугендхольд( טוגנדהולד  יעקב  מאת 
אפרֹוס )Эфрос(. הוצאת Gelikon )Геликон(, מוסקבה, 1918. 

מהדורה ראשונה. רוסית. 
כולל  הספר  שאגאל.  מארק  על  הראשונה  המונוגרפיה 
הטקסט.  ובגוף  נפרדים  בעמודים  עבודותיו,  של  רפרודוקציות 
עותק מספר 251 מתוך מהדורה של 850 עותקים. סמל ההוצאה 

עוצב בידי אל ליסיצקי.
51, ]5[ עמ' + ]12[ לוחות, 26 ס"מ. כריכה קשה. בחזיתה מודבקת 
ללא העטיפה האחורית.  )פגומה(.  העטיפה הקדמית המקורית 

גוף הספר במצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $800

339. "The Art of Marc Chagall" - Moscow, 1918

Iskusstvo Marka Shagala [The Art of Marc Chagall] 
by Yakov Tugendkhold (Тугендхольд) and Abram 
Efros (Эфрос). Moscow: Gelikon (Геликон), 1918. First 
Edition. Russian.
The first monograph on Marc Chagall. The book 
contains reproductions of his works, on separate 
pages and incorporated in the text. Copy number 
251 out of an edition of 850 copies. Publisher's device 
designed by El Lisstizky.
51, [5] pp + [12] plates, 26 cm. Hard cover. Original 
front cover (damaged) mounted on the front. Back cover 
missing. Text-block in good condition. Stains.

Opening price: $800

 - כרכים  שני   - שאגאל  מארק  של  הליטוגרפיות   .340
ליטוגרפיות מקוריות

Chagall Lithographe ]הליטוגרפיות של שאגאל[. שני כרכים 
 .André Sauret ראשונים מתוך סדרה בת שישה כרכים, בהוצאת

צרפת, 1960-1963. צרפתית.
של  רפרודוקציות  ומלווים  שאגאל,  של  ליצירותיו  מוקדשים 

יצירותיו וליטוגרפיות מקוריות.
)רובן  מקוריות  ליטוגרפיות   11 כולל   .1960 ראשון,  כרך   .1
מעטפת   - נוספת  מקורית  וליטוגרפיה  הספר  בגוף  צבעוניות( 
הנייר של הכרך. 220, ]1[ עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים 

במעטפת הנייר. 
הספר  בגוף  מקוריות  ליטוגרפיות   11 כולל   .1963 שני,  כרך   .2
הנייר  - מעטפת  נוספת  וליטוגרפיה מקורית  )חלקן צבעוניות(, 
של הכרך. 209, ]1[ עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשולי 

מעטפת הנייר. 

פתיחה: $500

340. Lithographs of Marc Chagall - Two Volumes 
- Original Lithographs

Chagall Lithographe [The Lithographs of Chagall]. Two 
first volumes from a series of six volumes, published 
by André Sauret. France, 1960-1963. French.
Dedicated to Chagall, with reproductions of his works 
and original lithographs.
1. First volume, 1960. Includes 11 original lithographs 
(most in color) inside the book, and an additional 
original lithograph on the volume's dust jacket. 220, 
[1] pp, 32 cm. Good condition. Small tears to dust jacket.
2. Second volume, 1963. Contains 11 original 
lithographs inside the book (some in color), and an 
additional original lithograph on the volume's dust 
jacket. 209, [1] pp, 32 cm. Good condition. Slight damage 
to margins of dust jacket.

Opening price: $500

339340
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341. הליטוגרפיות של מארק שאגאל - שלושה כרכים - 
ליטוגרפיות מקוריות

שלושה  שאגאל[.  של  ]הליטוגרפיות   Chagall Lithographe
 .André Sauret כרכים מתוך סדרה בת שישה כרכים, בהוצאת

צרפת, 1960-1984. צרפתית.
של  רפרודוקציות  ומלווים  שאגאל,  של  ליצירותיו  מוקדשים 

יצירותיו וליטוגרפיות מקוריות.
1. כרך ראשון, 1960. כולל 11 ליטוגרפיות מקוריות. ללא מעטפת 

הנייר )ליטוגרפיה(.
הספר,  בגוף  מקוריות  ליטוגרפיות   11 כולל   .1963 שני,  כרך   .2

וליטוגרפיה מקורית נוספת - מעטפת הנייר של הכרך. 
3. כרך חמישי, 1984. ללא ליטוגרפיות מקוריות בגוף הספר.

הראשון.  בכרך  כתמים  משתנה.  מצב  ס"מ.   32 כרכים,  שלושה 
מעטפת הנייר של הכרך הראשון חסרה. קרעים בשולי עטיפות 

שני הכרכים האחרים.

פתיחה: $500

341. Lithographs of Marc Chagall - Three Volumes 
- Original Lithographs

Chagall Lithographie [The Lithographs of Chagall]. 
Three volumes out of a series of six volumes, published 
by André Sauret. France, 1960-1984. French.
Dedicated to Chagall's oeuvre, with reproductions of 
his works and original lithographs.
1. First volume, 1960. With 11 original lithographs. 
Dust jacket missing (lithograph).
2. Second volume, 1963. With 11 original lithographs 
inside the book, and an additional original lithograph 
on the volume's dust jacket.
3. Fifth volume, 1984. No original lithographs inside 
the book.
Three volumes, 32 cm. Condition varies. Stains to first 
volume. Dust jacket of first volume missing. Tears to 
margins of the other two volumes' jackets.

Opening price: $500

342. מירו ומארק שאגאל - Derriere Le Miroir - לקט 
חוברות עם ליטוגרפיות מקוריות

בהן   ,Derriere Le Miroir של  עלונים  ושני  חוברות  שמונה 
ליטוגרפיות מקוריות של ז'ואן מירו )Joan Miró( ומארק שאגאל 

)Marc Chagall(. פריז, 1967-1981. צרפתית.
1. חוברת מס' 164/165, מוקדשת לז'ואן מירו. שתי ליטוגרפיות 

צבעוניות מקוריות )שלוש ליטוגרפיות חסרות(. 
2. חוברת מס' 193/194, מוקדשת לז'ואן מירו. שתי ליטוגרפיות 
מקורית  ליטוגרפיה  הגליון;  עטיפת  הנה  מהן  )אחת  מקוריות 

אחת חסרה(. 
ליטוגרפיה  שאגאל.  למארק  מוקדשת   ,225 מס'  חוברת   .3-4

מקורית על כפולת עמודים. שני עותקים. 
5-6. חוברת מס' 235, מוקדשת למארק שאגאל. שתי ליטוגרפיות 
באחד  עותקים.  שני  הגליון(.  עטיפת  הנה  מהן  )אחת  מקוריות 

חסרה הליטוגרפיה שעל העטיפה.
כוללת  שאגאל.  למארק  מוקדשת   ,246 מס'  חוברת   .7-8

ליטוגרפיה צבעונית מקורית על כפולת עמודים. שני עותקים.
9-10. עלון פרסום של המגזין. שני עותקים.

כתמים,  טוב.  כללי  מצב  משתנה.  מצב  בקירוב.  ס"מ   38X28.5
וקרעים קלים, בעיקר בעטיפות. גוף החוברות במצב טוב מאוד.

פתיחה: $800
341342
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342. Miró and Marc Chagall - Derriere Le Miroir - 
Compilation of Issues with Original Lithographs

Eight issues and two pamphlets of Derriere Le Miroir, 
including original lithographs by Joan Miró and Marc 
Chagall. Paris, 1967-1981. French
1. Issue no. 164/165, dedicated to Joan Miró. Two 
original color lithographs (three original lithographs 
missing).
2. Issue no. 193/194, dedicated to Joan Miró. Two 
original lithographs (one of them is on the cover; one 
original lithograph missing). 
3-4. Issue no. 225, dedicated to Marc Chagall. Original 
lithograph on double-spread. Two copies. 
5-6. Issue no. 235, dedicated to Marc Chagall. Two 
original lithographs (one of them is on the cover). 
Two copies, in one the cover lithograph is missing.
7-8. Issue no. 246, dedicated to Marc Chagall. Includes 
an original color lithograph on a double-spread. Two 
copies.
9-10. Advertising pamphlet of the magazine. Two 
copies.
Approx. 28.5X38 cm. Condition varies. Good overall 
condition. Stains and small tears, mostly to covers. Text-
block of booklets in very good condition.

Opening price: $800 

 -  1937-1955 פריז,   - גליונות  תשעה   -  Verve  .343
ואמנים  מאטיס,  פיקאסו,  שאגאל,  מאת  ליטוגרפיות 

נוספים

 Verve, Revue" והספרות  האמנות  מגזין  גליונות  תשעה 
Artistique et Littéraire". פריז, 1937-1955. צרפתית. 

 ,29-30  ,27-28  ,25-26  ,24  ,21-22  ,19-20  ,3  ,1 גליונות מספר 
וכן  ציורים  של  רבות  רפרודוקציות  כוללים  הגליונות   .31-32
ליטוגרפיות מקוריות מאת מארק שאגאל, אנרי מאטיס, פאבלו 

פיקאסו, ז'ואן מירו, ואחרים. 
9 גליונות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

343. Verve - Nine Issues - Paris, 1937-1955 - 
Lithographs by Chagall, Picasso, Matisse and 
Other Artists

Nine issues of the literary and art magazine "Verve, 
Revue Artistique et Littéraire". Paris, 1937-1955. 
French.
Issues no. 1, 3, 19-20, 21-22, 24, 25-26, 27-28, 29-30, 
31-32. Issues include numerous reproductions of 
paintings, as well as original lithographs by Marc 
Chagall, Henri Matisse, Pablo Picasso, Joan Miró and 
others.
9 issues. Size and condition vary.

Opening price: $1000

343
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344. הגדה של פסח - יעקב אגם - אלבום הדפסי-משי

גרם   270 ריבס  נייר  על  ביד  מודפסים  מקוריים,  הדפסי-משי   58 אגם.  יעקב  פסח,  של  הגדה 
)Arjomarie-Prioux( על-ידי אטלייה ארקאי בפריז, 1985.

דף המבוא חתום בידי אגם וממוספר, H. C. 3/9. ההדפס הראשון וההדפס האחרון חתומים אף הם 
בידי אגם. "כל הפרדות הצבעים נעשו בידי האמן, כל רשתות ההדפסה ששימשו לכל הדפס הושמדו".
קלים  פגמים  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   42.5X52 תואמת,  מקורית  בקופסה  מפוארת,  קטיפה  כריכת 

בקופסה.

פתיחה: $1500

344. Passover Haggadah - Yaacov Agam - Serigraphs

Passover Haggadah, Yaacov Agam. 58 original serigraphs, "pulled by hand on Rivs 
270 Gr. (Arjomarie-Prioux) by Atelier Arcay in Paris", 1985.
Introductory leaf signed by Agam and numbered H.C. 3/9. First and last prints also 
signed by Agam. "All color separations were produced by the artist, all screens used 
for each image were destroyed".
Exquisite velvet binding in matching original box, 52X42.5 cm. Very good condition. Slight 
defects to box.

Opening price: $1500

344
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345. תיקיית הדפסים - שי לחברי "אגודת אמנים עברית" 
- ירושלים, שנות ה-20 - "בצלאל"

בצלאל  "ביה"ס  הוצאת  לחברים".  שי  עברית,  אמנות  "אגודת 
ירושלם", ]1926 בקירוב[. 

והמאגד  עברית"  אמנים  "אגודת  לחברי  כשי  ניתן  אשר  אלבום 
גור-אריה  ומאיר  בן-דוד  שמואל  מאת  סטנסיל  הדפסי  שמונה 
"מתתיהו  הפסל  של  צילומים  )ובהן  שונות  עבודות  צילומי  וכן 

החשמונאי" ושל לוח הברונזה "חצות" מעשה ידי בוריס שץ(. 
ונתונים  חום,  נייר  על  אחד  כל  מודבקים  והצילומים  ההדפסים 

בעטיפת נייר שחורה )אף היא מודפסת בסטנסיל(. 
"אגודת אמנים עברית" נוסדה בשנת 1920. בין חברי ועד האגודה 
מלניקוב  אברהם  גור-אריה,  מאיר  בן-דוד,  שמואל  היו  הראשון 
ואבל פן. בשנים 1921-1928 הציגה האגודה מספר תערוכות; כולן 
למעט אחת הוצגו במגדל דוד. במהלך שנות ה-30 פסקה פעילות 

האגודה, וב-1934 קמה תחתיה "אגודת הציירים והפסלים". 
]12[ דף, 30X22 ס"מ )גודל ההדפסים משתנה(. נקבי תיוק בכל 
פגמים  טוב.  מצב  בשרוך(.  )לכריכה  ובעטיפה  הדפים  מן  אחד 

בעטיפה. נתון בקופסה. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $1200

345. Portfolio of Prints - Gift to Members of the 
"Jewish Artists Association" - Jerusalem, 1920s 
- "Bezalel"

"Jewish Artists Association, members' gift" (Hebrew). 
Published by the "Bezalel School, Jerusalem" [ca. 
1926].
An album handed out as a gift to members of the 
"Jewish Artists Association", containing eight stencil 
prints by Shmuel Ben-David and Meir Gur-Arie, 
and photographic reproductions of various works 
(including the sculpture "Mattathias the Hasmonean" 
and the bronze plaque "Midnight", both by Boris 
Schatz).
The prints and photographs are mounted on brown 
paper and inserted in a black paper wrapper (also 
stencil-printed).
The "Jewish Artists Association" was founded in 1920. 
Its first board members included Shmuel Ben-David, 
Meir Gur-Arie, Abraham Melnikoff and Abel Pann. In 
the years 1921-1928 the association held a number 
of exhibitions; all except one were held at the Tower 
of David. During the 1930s the association's activities 
ceased, and in 1934 it was replaced by the "Painters 
and Sculptors Association".
[12] leaves, 22X30 cm (print size varies). Filing holes to 
each leaf and to wrapper (for binding with a string). Good 
condition. Damage to wrapper. Inserted in a box.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1200

Bezalelבצלאל
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346. מאיר גור-אריה - חמישה הדפסים

גור-אריה.  בידי  דמויות, שלושה הדפסי סטנסיל, חתומים   .1-3
9X14 ס"מ; ממוסגרים יחד במסגרת 39.5X56 ס"מ. 

4. שמחת מצוה / A Yemenite Dance, הדפס. דף 31X45 ס"מ. 
כתמים, קמטים וקרעים קלים. נתון בפספרטו. 

5. אברהם, הדפס )מתוך "בראשית"(. 8X11.5 ס"מ, מודבק לנייר 
בשוליו העליונים )חתום בשולי הנייר(. נתון בפספרטו.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

346. Meir Gur-Arie - Five Prints

1-3. Figures, three stencil prints, signed by Gur-Arie. 
14X9 cm; framed together in a 56X39.5 cm. frame. 
4. Simchat Mitzvah / A Yemenite Dance, print. 45X31 
cm sheet. Stains, creases and small tears. Inserted in passe-
partout.
5. Abraham, print (from "Genesis"). 11.5X8 cm, top 
margins glued on paper (signed on paper margin). Inserted 
in passe-partout.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

אוגדן  לעטיפת  מקורי  מתווה   - בן-דוד  שמואל   .347
הגלויות "חדרה"

מתווה מקורי לעטיפתו הקדמית של אוגדן הגלויות "חדרה, סריה 
ז'" )של בן-דוב(, מאת שמואל בן-דוד. קולאז' המורכב מתצלום 

ואיור בצבע מים ודיו על נייר עבה. חתום: "בן דוד". 
בקירוב,   1913 בשנת  דוב  בן  יעקב  בהוצאת  אור  ראה  האוגדן 
גלויות  כשעל עטיפתו איור שונה מזה שלפנינו. ראה: "מדברים 
יעקב,  )אשדות  בן-דוב  יעקב  של  גלויותיו  על  ישראל",  מארץ 

2007(, עמ' 50. 
23X17.5 ס"מ, במסגרת 25.5X20 ס"מ. מצב טוב. לא נבדק מחוץ 

למסגרת. 
מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $400

347. Shmuel Ben-David - Original Sketch for 
Cover of "Hadera" Postcard Binder

Original sketch for the front cover of the postcard 
binder "Hadera, Series 7" (by Ben-Dov), by Shmuel 
Ben-David. Collage of a photograph and an illustration 
in watercolor and ink on thick paper. Signed: "Ben 
David" (Hebrew).
The binder was published by Ya'akov Ben Dov in ca. 
1913, with a different illustration on the cover. See: 
"Postcards from Palestine" (Hebrew), on the postcards 
of Ya'akov Ben-Dov (Ashdot Ya'akov, 2007), p. 50.
17.5X23 cm, in frame: 20X25.5 cm. Good condition. 
Unexamined out of frame.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

346
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348. לקט פריטי נייר - "בצלאל" / מתווה מקורי מאת זאב רבן לאוגדן גלויות

לקט פריטים הקשורים בבית הספר לאמנות "בצלאל". 
1. מתווה מקורי לעטיפתו הקדמית של אוגדן הגלויות "המושבות העבריות בארץ ישראל, סריה א.", 

מאת זאב רבן. האוגדן ראה אור בהוצאת יעקב בן דוב.
קולאז' המורכב מפיסות תצלומים ואיור צבע מים על נייר )חתום בפינה הימנית התחתונה(. כרטיס 

נייר 17X12 ס"מ )האיור: 13.5X9 ס"מ(. 
2-3. שני שוברי נייר )זהים(, "חנות משתפת של בצלאל", בעיצוב שמואל בן-דוד. 

חתומים בידי המנהל, בוריס שץ, ובידי הגזבר. בצדו השני של אחד השוברים חותמת חברת "כרמל 
מזרחי" משנת 13.5X5 .1913 ס"מ בקירוב.

Jerusalem, General view .4, גלויה לא מחולקת. נשלחה אל בוריס שץ ביפו, מאת ישראל דושמן 
וישראל  הרצליה"(  ב"גימנסיה  הראשונים  המורים  מן  ומורה;  מתרגם  סופר,  משורר,   ,1884-1947(
יהודה אדלר )1870-1948, נדבן ומורה עברי, ממייסדי "גימנסיה הרצליה" וממייסדי תל-אביב ורמת 
גן(. מכתב קצר בכתב-יד - בקשה "לשלוח לנו הרשאה בכתב להכנס אל בית הספר 'בצלאל'" - חתום 

בידי השניים. 14X9 ס"מ. 
ס"מ   6.5X9.5 ליליאן.  משה  אפרים  בעיצוב  שץ",  )בוריס(  דוב  "מספרי  )זהים(,  תוי-ספר  שני   .5-6

בקירוב. 
הספר  בבית  פנימי  בשימוש  היו  הנראה,  כפי  "בצלאל".  סמל  עם  )מחוברות(  נייר  תויות  שלוש   .7
 10X4.5 .בצלאל", כתויות לסימון ספרים או חפצים מתוצרת בית הספר בשנים הראשונות להקמתו"

ס"מ. 
סה"כ 7 פריטים. מצב משתנה. 

מקור: אוסף שלמה שבא. 

פתיחה: $500 

348. Collection of Paper Items - "Bezalel" / Original Sketch by Ze'ev Raban 
for a Postcard Binder

Collection of items related to the "Bezalel" art school.
1. Original sketch for the front wrapper of the postcard binder "The Jewish 
Settlements in Palestine, series A.", by Ze'ev Raban. The binder was published by 
the Yaakov Ben Dov publishing house.
A collage composed of pieces of photographs and a watercolor on paper illustration 
(signed in the bottom right corner). Paper card: 12X17 cm (illustration: 9X13.5 cm).
2-3. Two paper stubs (identical), "Bezalel Cooperative Store", designed by Shmuel 
Ben-David. Signed by the director Boris Schatz and by the treasurer. On the reverse 
of one of the stubs is a stamp of the "Carmel Mizrachi" company from 1913. Approx. 
5X13.5 cm.
4. Jerusalem, general view, undivided postcard. Sent to Boris Schatz in Jaffa by Yisrael 
Dushman (1994-1947, poet, writer, translator and teacher; one of the first teachers 
at the "Herzliya Gymnasium") and Yisrael Yehuda Adler (1870-1948, a philanthropist 
and Hebrew teacher, one of the founders of the "Herzliya Gymnasium" and of Tel 
Aviv and Ramat Gan). A short handwritten letter with a request "to send us written 
permission to enter the 'Bezalel' school", signed by Dushman and Adler. 9X14 cm.
5-6. Two bookplates (identical), "Ex Libris (Boris) Schatz", designed by Ephraim 
Moses Lilien. Approx. 9.5X6.5 cm.
7. Three paper labels (attached) with the "Bezalel" logo. Apparently such labels 
were used internally at the "Bezalel" school, as labels for marking books or objects 
produced at the school during the first years after its establishment. 4.5X10 cm.
7 items in all. Condition varies.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $500

348a
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350. זאב רבן - שני מתווים מקוריים

זאב רבן - שני מתווים מקוריים. דיו ועפרון על נייר. 
"זאב רבן,  הסטודיו  בחותמת  חתום   .)?( ספר  שער  לאיור  מתווה   - באב"  לתשעה  קינות  "סדר   .1
בית עבודה לאמנות אינדוסטריאלית )מקודם גור-אריה את רבן(, בצלאל, ירושלם". דף 17X21 ס"מ, 

במסגרת 35.5X39.5 ס"מ. קמטים. קרעים בשוליים. לא נבדק מחוץ למסגרת. 
כיתוב  ותחתם  תפלה,  בשעת  ונוצרי,  מוסלמי  יהודי,   - דמויות  שלוש  ימין,  בצד  לאיור.  מתווה   .2
בעפרון: "המושלמי מצד ימין. הנוצרי משמאל...". בצד שמאל, אותן שלוש דמויות, בתנוחות שונות. 
אינו חתום. דף 22.5X13.5 ס"מ, במסגרת 41X31.5 ס"מ. קמטים ומעט כתמים. קרעים קלים בשוליים. 

לא נבדק מחוץ למסגרת. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $350

349. זאב רבן - ציור מקורי - ט"ו בשבט

נטיעת עצים בט"ו בשבט, ציור מקורי מאת זאב רבן. צבע מים על נייר. אינו חתום.
ייתכן ונעשה עבור פרסום של הקרן הקיימת לישראל. 

21X13 ס"מ בקירוב. מודבק לפספרטו 37.5X29.5 ס"מ, וממוסגר. מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת.
מקור: אוסף שלמה שבא.

פתיחה: $400

349. Ze'ev Raban - Original Painting - Tu BiShvat

Planting Trees on Tu Bishvat, original painting by Ze'ev Raban. Watercolor on paper. 
Unsigned. May have been created for an advertisement of the Jewish National Fund.
Approx. 13X21 cm. Attached to a passepartout: 29.5X37.5 cm. Framed. Good condition. 
Unexamined out of frame.
Provenance: Shlomo Shva collection.

Opening price: $400

349350a
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351. "Levant Fair", 1934 - Award Certificate - 
Ze'ev Raban

Printed certificate (with details filled in handwriting), 
granted to Ms. Lydia Sorani from Italy upon receiving 
a gold medal "for embroidery" at the "Levant Fair" 
in Tel Aviv. "Grafika" offset press, Jerusalem, 1934. 
Hebrew, English and Arabic. [Design: Ze'ev Raban].
Fine illustrated certificate. On the right is a laborer 
hitting an anvil with a hammer, on the left is a woman 
carrying a basket on her head alongside a gazelle. In 
the center is the flying camel emblem. The certificate 
is signed by the president of the competition's judges 
committee, and stamped with the "Levant Fair" stamp.
42.5X65.5 cm. Thick paper. Good condition. Folding marks 
and creases. Slight defects to margins. Some stains.
Literature: Raban Remembered, Jerusalem's 
Forgotten Master, exhibition catalogue, "Yeshiva 
University", New-York, 1982, pp 31-32.
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

351. "יריד המזרח", 1934 - תעודה - זאב רבן

תעודה מודפסת )עם מילוי פרטים בכתב-יד(, אשר נתנה לגברת 
רקמה"  "עבור  זהב  מדליית  קבלת  עם  מאיטליה  סוראני  לידיה 
ירושלים,  "גרפיקה",  אופסט  דפוס  בתל-אביב.  המזרח"  ב"יריד 

1934. עברית, אנגלית וערבית. ]עיצוב: זאב רבן[. 
סדן,  על  בפטיש  מכה  פועל  נראה  מימין  מאוירת.  נאה,  תעודה 
ומשמאל אשה נושאת טנא על ראשה ולצדה צבי. במרכז - סמל 
השופטים  ועדת  נשיא  בידי  חתומה  התעודה  המעופף.  הגמל 

בתחרות, ובחותמת "יריד המזרח". 
נייר עבה. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים.  דף 65.5X42.5 ס"מ. 

פגמים קלים בשוליים. מעט כתמים. 
 Raban Remembered, Jerusalem's Forgotten ספרות: 
ניו-יורק, 1982,  יוניברסיטי",  Master, קטלוג תערוכה ב"ישיבה 

עמ' 31-32.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

350. Ze'ev Raban - Two Original Sketches

Ze'ev Raban - two original sketches. Ink and pencil 
on paper.
1. "Seder Kinot Le'Tish'a B'Av" [Reading Order of 
Lamentations on Tish'a B'Av] - sketch for a book title-
page illustration (?). Stamped with the stamp of the 
atelier "Ze'ev Raban, Workshop for Industrial Art 
(formerly Gur-Arie and Raban), Bezalel, Jerusalem" 
[Hebrew]. Leaf: 21X17 cm, in frame: 39.5X35.5 cm. 
Creases. Tears to margins. Unexamined out of frame.
2. Sketch for an illustration. On the right are three 
figures praying - a Jew, a Muslim and a Christian. 
Underneath them is a penciled Hebrew inscription 
reading: "The Muslim is on the right. The Christian 
is on the left…". On the left are the same figures in 
different postures. Unsigned. Leaf: 13.5X22.5 cm, in 
frame: 31.5X41 cm. Creases and some stains. Small tears 
to margins. Unexamined out of frame. 
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $350

350b351



בצלאל     |  231

353. יעקב איזנברג )1897-1966(

ירושלים, שלושה תחריטים צבעוניים. חתומים בעפרון בעברית 
ובאנגלית )בשניים מצוין "ירושלים"(. 

מוצמדים  מהתחריטים  שניים  ס"מ.   17.5X23 עד  ס"מ   12X20
לקרטון. שלושת התחריטים נתונים בפספרטו 40X50 ס"מ. מצב 

משתנה.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

353. Jacob Eisenberg (1897-1966)

Jerusalem, three color etchings. Signed in pencil in 
Hebrew and English (two are captioned: "Jerusalem"). 
20X12 cm to 23X17.5 cm. Two of the etchings are 
mounted on cardboard. All three matted, 50X40 cm. 
Condition varies.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

354. יעקב איזנברג )1897-1966(

שמונה תחריטים.
איזנברג,  "י.  בעפרון:  ירושלים, ארבעה תחריטים. חתומים   .1-4
ס"מ   15X20.5 עד  ס"מ   12X20.5 ואנגלית(.  )עברית  ירושלים" 

בקירוב.
ומתואר  חתום  תחריט.   ,Tiberias & the Lake of Galilee  .5
ואנגלית(.  )עברית  ירושלים"  איזנברג,  "י.  בעפרון:  חתום  בלוח; 

20X14 ס"מ.
איזנברג,  "י.  בעפרון:  חתומים  תחריטים.  שלושה  דמויות,   .6-8

ירושלים" )עברית ואנגלית(. 9X11.5 ס"מ עד 11X17.5 ס"מ.
כל אחד מן התחריטים נתון בפספרטו 40X50 ס"מ. מצב משתנה. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

 

352. "Ruth" Cigarettes - Advertisement - Ze'ev 
Raban

"Ruth, Government Monopoly for Turkish Tobacco". 
Monsohn Lithographic Press, Jerusalem, [1920s]. 
Design: Ze'ev Raban. Hebrew. 
Advertisement for "Ruth" cigarettes, designed by 
Ze'ev Raban, with an exquisite illustration of Ruth 
the Moabite in Boaz's field. The advertisement was 
printed partly in gold ink.
Approx. 35X24.5 cm. Good condition. Horizontal folding 
line and creases. Tear to folding line and small tears to 
margins (two pieces of adhesive tape on reverse, on top 
margins).
Provenance: Collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $400

352. סיגריות "רות" - מודעת פרסום - זאב רבן

ליטוגרפי  דפוס  תורכיה".  לטבקי  ממשלתית  מונופוליה  "רות, 
מונזון, ירושלים, ]שנות ה-20[. עיצוב: זאב רבן. 

מודעת פרסום לסיגריות "רות", בעיצוב זאב רבן, עם איור נאה 
בדיו  בחלקה  נדפסה  המודעה  בועז.  בשדה  המואביה  רות  של 

זהובה. 
וקמטים. קרע  אופקי  קו קפל  טוב.  24.5X35 ס"מ בקירוב. מצב 
בגב  נייר דבק  פיסות  )שתי  בשוליים  קלים  וקרעים  הקפל  בקו 

המודעה, בשולים העליונים(. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.

פתיחה: $400

352353
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355. Matzah Cover - "Ko Amar Balfour" 

in Eretz Israel". Next to the illustration of the 
matzah factory is a Hebrew inscription reading: 
"VeKol HaMarbeh…Harei ze Meshubach" ["And 
all who consume produce of Eretz Israel, may they 
be praised"]. In the center is a figure of a pioneer 
with a camel. On the bottom are four silhouettes of 
pioneers dancing next to tents (after Gur-Arie) with 
the Hebrew inscription: "Im Lo Achshav Eimatai!!!" [If 
not Now, When?!!!].
For a similar item see: Kedem catalogue no. 43, item 
159.
Approx. 38X36 cm. Fringes. Framed: 64X63 cm. Good-fair 
condition. Stains. Printing slightly faded. Slight damage to 
margins. Unexamined out of frame.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $400

Matzah cover. Palestine, [1920s, after 1925].
Printed silk.
A matzah cover, printed on a background pattern 
designed as a square matzah. A printed Hebrew 
inscription on the right reads: "Ko Amar Koresh 
Balfour…" ["Thus said Cyrus Balfour…"], continued 
on the bottom "Ashrei Ayin Ra'ata Kol Ele" ["Joyful is 
the Eye that Saw all This", based on the verse quoting 
the proclamation of Cyrus in the Book of Ezra, chapter 
1].
The main ornamentation is a circle. On its margins 
a printed Hebrew inscription reads: "Ma Nishtana… 
LeShana Haba'ah BeYerushalayim Habenuya" ["What 
has changed?... next year in Jerusalem rebuilt", 
quote from the Passover Haggadah]. Within it are 
six medallions with depictions of various locations 
in Palestine, titled in Hebrew: Western Wall, Hebrew 
University, Dead Sea, Port of Haifa, "Matzah Factory 

355. כיסוי למצות - "כה אמר בלפור"

בד כיסוי למצות. ארץ ישראל, ]שנות ה-20, אחרי 1925[.
בד משי מודפס.

כיסוי למצות, מודפס על רקע בדוגמה של מצה מרובעת. בצד 
ימין מודפס הכיתוב "כה אמר כרש בלפור מי בכם מכל עמו יהי 
אלוהיו עמו ויעל...", הנמשך למטה - "אשרי עין ראתה כל אלה" 
)ואריאציה על הפסוק אודות הצהרת כורש בספר עזרא פרק א'(.
הכיתוב  נדפס  בשוליו  אשר  עיגול  בצורת  הוא  הקישוט  עיקר 
לשנה  הכא  השתא   / הלילות  מכל  הזה  הלילה  נשתנה  "מה 
הבאה בארעא דישראל / לשנה הבאה בירושלם הבנויה". שישה 
כיתובים:  ועם  בארץ  שונים  ממקומות  תיאורים  עם  מדליונים 
הכותל המערבי, האוניברסיטה העברית, ים המלח, הנמל בחיפה, 
מופיע  המצות  מפעל  ציור  ליד  בא"י".  למצות  חרושת  "בית 
זה  הרי  ישראל  ארץ  בתוצרת  להשתמש  המרבה  "וכל  הכיתוב 
משבח". במרכז דמות חקלאי לצד גמל. בתחתית ארבע צלליות 
של חלוצים רוקדים לצד אוהלים )עפ"י גור-אריה( עם הכתובת 

"אם לא עכשיו אימתי!!!".
לפריט דומה ראה: קטלוג "קדם" מס' 43, פריט 159. 

ס"מ.   63X64 במסגרת  אניצים.  סיומת  עם  בקירוב.  ס"מ   36X38
קלים  פגמים  דהויה.  מעט  הדפסה  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב 

בשוליים. לא נבדק מחוץ למסגרת.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $400

354. Jacob Eisenberg (1897-1966)

Eight etchings.
1-4. Jerusalem, four etchings. Signed in pencil: "J. 
Eisenberg, Jerusalem" (Hebrew and English). Approx. 
20.5X12 cm to 20.5X15 cm.
5. Tiberias & the Lake of Galilee, etching. Signed and 
titled in the plate; signed in pencil: "J. Eisenberg, 
Jerusalem" (Hebrew and English). 14X20 cm.
6-8. Figures, three etchings. Signed in pencil: "J. 
Eisenberg, Jerusalem" (Hebrew and English). 11.5X9 
cm to 17.5X11 cm.
Each etching is matted, 50X40 cm. Condition varies.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500
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356. Twelve Prints on Fabric - 
"Bezalel"

Twelve prints on fabric made using a 
stencil. "Bezalel" or "Bezalel" style, 
Jerusalem, [ca. 1920s-1930s].
1-2. Two prints on light-colored canvas: 
"Hora" (after silhouette by Meir Gur-
Arie) and "Arab Shepherd" (with Rachel's 
Tomb in the background).
3-6. Four prints on black velvet: portrait 
of Ze'ev Jabotinsky, with the Hebrew 
inscription "In the Beginning was - the 
Nation"; portrait of Yosef Trumpeldor, 
with the Hebrew inscription, "Never 
Mind! It is Good to Die for Our Country" 
[according to legend, his last words]; 
portrait of Theodor Herzl with the Hebrew inscription, 
"If you Will it - It is no Dream"; Portrait of Haim 
Arlozorov (without inscription).
7-12. Six prints on black velvet: "Shepherd", "Rachel", 
"Jerusalem" (the Dome of the Rock), "Ancient 
Plowing", "Tower of David", "The Reaper". Five are 
marked "Bezalel Jerusalem".
The catalogue of the exhibition "Schatz's Bezalel" 
(1982) notes that most of the fabric works were made 
in the workshop of Michael Filmus (1892-1965), who 
worked at Bezalel in 1911-1916, founded the "Tamar" 
workshop for batik (etching) on metal, and engaged 
in printing on fabric.
Size varies, approx. 17X29 cm to 40X50 cm. Each print is 
framed. Unexamined out of frame.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1200

356. תריסר הדפסים על בד - "בצלאל"

)סטנסיל(.  שבלונה  באמצעות  שנעשו  בד,  על  הדפסים  תריסר 
"בצלאל" או בסגנון "בצלאל", ירושלים, ]שנות ה-20-30 בקירוב[. 
1-2. שני הדפסים על בד קנבס בהיר: "הורה" )על-פי צללית של 

מאיר גור-אריה( ו"רועה ערבי" )על רקע קבר רחל(. 
3-6. ארבעה הדפסים על בד קטיפה שחור: דיוקן זאב ז'בוטינסקי, 
עם הכיתוב "בראשית היה - האומה"; דיוקן יוסף טרומפלדור, עם 
הכיתוב "אין דבר! טוב למות בעד ארצנו"; דיוקן תיאודור הרצל, 
ארלוזורוב  חיים  דיוקן  אגדה";  זאת  אין  תרצו  "אם  הכיתוב  עם 

)ללא כיתוב(. 
7-12. שישה הדפסים על בד קטיפה שחור: "רועה צאן", "רחל", 
דוד",  "מגדל  הקדמונית",  "החרישה  הסלע(,  )כפת  "ירושלם" 

"הקוצר". חמישה מהם חתומים "בצלאל ירושלם". 
בקטלוג התערוכה "בצלאל של שץ" )1982( מצויין כי מרבית עבודות 
הבד נעשו בבית המלאכה של מיכאל פילמוס )1892-1965(, אשר 
בית-  - "התמר"  את  הקים   ,1911-1916 בשנים  בבצלאל  עבד 

מלאכה לבאטיק )צריבה( על מתכת, ועסק בהדפס על בד. 
גודל משתנה, 29X17 ס"מ בקירוב עד 50X40 ס"מ. כל הדפס נתון 

במסגרת. לא נבדקו מחוץ למסגרת. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור. 

פתיחה: $1200
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358. תרמיל פגז מעוטר - לזכר כיבוש ירושלים

ראשית   /  1917 ]סוף  ירושלים  כיבוש  לזכר  מעוטר,  פגז  תרמיל 
.]1918

פליז צרוב.
חגורה עליונה: הכיתוב "זכרון לכבוש ירושלים, כד כסליו תרעח"; 

חגורה תחתונה: מראה פנוראמי של ירושלים.
גובה: 27.5 ס"מ. 

פתיחה: $500

358. Decorated Shell Case - Commemorating the 
Conquest of Jerusalem

Decorated shell case commemorating the conquest of 
Jerusalem [late 1917 / early 1918].
Etched brass.
Upper strip with the inscription: "In memory of the 
conquest of Jerusalem, 24 Kislev 5678" (Hebrew); 
lower strip features a panorama of Jerusalem.
Height: 27.5 cm.

Opening price: $500

357. Seven Cast Plaques - Boris Schatz and 
Moshe Murro

Seven cast plates designed by Boris Schatz and Moshe 
Murro. Jerusalem, [early twentieth century]. 
Casting, relief and engraving.
1. "Havdalah". Cast silver. Signed by Boris Schatz 
(monogram), marked "Yerushalem". Inserted in 
original case with the Hebrew inscription "Prof. Boris 
Schatz".
2. "Jeremiah". Cast and silvered brass. Signed by Boris 
Schatz (monogram), marked "Yerushalem".
3. "Matai Ketz Ha'Plaot?" ("How long shall it be till 
the end of these wonders?", Book of Daniel, 12:6). 
Cast brass, mounted on wooden plate. Signed by 
Boris Schatz (monogram), marked "Yerushalem".
4. "Birkat HaRav" ("The Rabbi's Blessing"). Cast brass, 
mounted on wooden plate. Signed by Boris Schatz 
(monogram), marked "Yerushalem".
5. In memory of Herzl, the prayer "El male rachamim" 
("God, full of mercy"). Cast brass. Signed by Boris 
Schatz (monogram), marked "Yerushalem".
6. Naftali Herz Imber, with the words of "HaTikvah". 
Cast brass. Signed by Boris Schatz (monogram), 
marked "Yerushalem".
7. In memory of Eliezer Ben-Yehuda. Cast brass. 
Signed: "M. Murro".
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1200

357. שבע לוחיות יצוקות - בוריס שץ ומשה מורו

ירושלים,  מורו.  ומשה  שץ  בוריס  בעיצוב  יצוקות,  לוחיות  שבע 
]ראשית המאה ה-20[.

יציקה, תבליט וחקיקה.
)מונוגרמה(,  שץ  בוריס  ידי  על  חתומה  יצוק.  כסף  "הבדלה".   .1
"ירושלם". נתונה בנרתיק מקורי עם הכיתוב "פרופ. בוריס שץ". 

שץ  בוריס  ידי  על  חתומה  מוכספת.  יצוק,  פליז  "ירמיה".   .2
)מונוגרמה(, "ירושלם". 

3. "מתי קץ הפלאות?". פליז יצוק, מוצמדת ללוח עץ. חתומה על 
ידי בוריס שץ )מונוגרמה(, "ירושלם".

ידי  על  חתומה  עץ.  ללוח  מוצמדת  יצוק,  פליז  הרב".  "ברכת   .4
בוריס שץ )מונוגרמה(, "ירושלם".

5. לזכר הרצל, תפילת "אל מלא רחמים". פליז יצוק. חתומה על 
ידי בוריס שץ )מונוגרמה(, "ירושלם".

6. נפתלי הרץ אימבר, עם מילות "התקוה". פליז יצוק. חתומה על 
ידי בוריס שץ )מונוגרמה(, "ירושלם". 

7. לזכר אליעזר בן יהודה. פליז יצוק. חתומה: "מ. מורו".
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $1200
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360. שני אריחי קרמיקה - "בצלאל" - מאיר גור-אריה

גור-אריה.  מאיר  של  צלליותיו  על-פי  איורים  עם  "בצלאל",  תוצרת  קטנים,  קרמיקה  אריחי  שני 
 ."Bezalel Jerusalem" :חתומים

7.5X7.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. שברים קלים בשוליים. שאריות דבק בגב האריחים. 
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן. 

פתיחה: $600

360. Two Ceramic Tiles - "Bezalel" - Meir Gur-Arie

Two small ceramic tiles, created at "Bezalel", with illustrations after the silhouettes 
of Meir Gur-Arie. Marked: "Bezalel Jerusalem".
Approx. 7.5X7.5 cm. Good condition. Light breaks to margins. Glue remains on the back.
Provenance: collection of Dr. Simon Cohen.

Opening price: $600

361. קופסה - הבאת ביכורים - "בצלאל"

קופסה עם עיטור "הבאת ביכורים", תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]שנות העשרה של המאה ה-20[.
פליז צרוב ורקוע. חתום: "בצלאל ירושלם".

הבאת  תהלוכת  המתאר  עיטור  המינים,  שבעת  מתוארים  בה  מסגרת  בתוך  הקופסה,  מכסה  על 
ביכורים, בליווי הפסוק "קומו ונעלה ציון אל ה' אלהינו!" )ירמיהו לא, ה(. בתהלוכה צועדים נשים, 
גברים וילדים עם כלי נגינה וחיות. עיצוב הדמויות בתהלוכה הוא שילוב עדין בין תבליט נמוך לרקע 
הדופן  על  וגיאומטרי.  המינים(  )שבעת  צמחי  בדגם  מעוטרות  הקופסה  דפנות  צריבה.  בטכניקת 

הקדמית חתימה במסגרת עגולה: "הבאת בכורים בצלאל ירושלם". 
גובה: 4.5 ס"מ, רוחב: 18 ס"מ, עומק: 10 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $2000

359. מסגרת לתמונה - מלכת שבא ותרנגול הבר - "בצלאל"

מסגרת לתמונה, תוצרת "בצלאל", קבוצת "שרא"ר". ירושלים, ]שנות ה-20 של המאה ה-20[.
פליז רקוע. חתום: "בצלאל ירושלם".

מסגרת לתמונה, מעוטרת לפי אגדת "מלכת שבא ותרנגול הבר", על-פי עיצוב של זאב רבן. בצדה 
 Made in Palestine at the art workshop 'Sharar' Bezalel" הכיתוב  עם  לוחית  האחורי 

 ."Jerusalem P.O.B. 729
אורך: 23.5 ס"מ, רוחב: 16 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור. 

פתיחה: $400

359. Picture Frame - Queen of Sheba and the Wild Rooster - "Bezalel"

Picture frame, product of "Bezalel", "Sharar" group. Jerusalem, [1920s].
Hammered brass. Marked in Hebrew: "Bezalel Yerushalem".
Picture frame, decorated with motifs from the legend of the "Queen of Sheba and 
the Wild Rooster", after a design by Ze'ev Raban. On the back of the frame is a 
plaque with the inscription "Made in Palestine at the art workshop 'Sharar' Bezalel 
Jerusalem P.O.B 729".
Length: 23.5 cm, width: 16 cm. Good condition.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $400
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362. קופסית - חד גדיא - "בצלאל"

קופסית עגולה, עם עיטור "חד גדיא", ]על-פי ראובן ליף )ליפשיץ([, תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]שנות 
העשרה של המאה ה-20[.

מתכת מצופה כסף; צריבה. חתום: "בצלאל ירושלם". 
על המכסה עיטור המתאר את הגדי ואת האב, מהפיוט "חד גדיא". שפת המכסה מעוטרת עיטור 

גיאומטרי. על דופן הקופסה עיטורי שועלים, שריגים ואשכולות ענבים. 
קוטר: 8 ס"מ, גובה מירבי: 3.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $350

362. Small Box - Chad Gadya - "Bezalel"

Small round box with a "Chad Gadya" decoration [after Reuven Liff (Lifshitz)], 
created at "Bezalel". Jerusalem, [1910s].
Silver-plated metal; etching. Marked in Hebrew: "Bezalel Yerushalem".
On the lid is a decoration depicting the goat and the father from the Passover 
haggadah cumulative song. The rim of the lid is decorated with a geometric pattern. 
On the side of the box are decorations showing foxes, twigs and grape clusters.
Diameter: 8 cm, maximum height: 3.5 cm. Good condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $350 

361. Box - Bikurim Offering - "Bezalel"

 A brass box with a depiction of the first fruits offering procession (bikurim), created 
at "Bezalel". Jerusalem, [1910s].
Hammered and etched brass. Marked in Hebrew: "Bezalel Yerushalem".
On the lid, within a frame depicting the Seven Species of the Land of Israel, is a 
depiction of a procession offering the first fruits (bikurim), with the verse "Kumu 
VeNa'ale Zion el Hashem Eloheinu" ["Let us go up to Zion to the Lord our God; 
Jeremiah 31:5]. The image of the procession - men, women and children marching 
with musical instruments and animals - is designed using a delicate combination of 
low relief on an etched background. The side panels are decorated with a geometric 
and a vegetal pattern (the Seven Species). On the front panel, a Hebrew inscription 
reading "Hava'at Bikurim Bezalel Yerushalem" ["First fruits offering, Bezalel 
Jerusalem"] appears within a round frame. 
Height: 4.5 cm, width 18 cm, depth: 10 cm. Good condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $2000
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364. צלחת - אדם וחוה - "בצלאל"

צלחת לתליה, תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]בין 1912 ל-1929[.
פליז צרוב; נחושת. חתום: "בצלאל ירושלם" )בטבעת החיצונית(.

במרכז הצלחת פסוקים המבוססים על סיפור אדם וחוה: "וייצר ה' את האדם עפר מן האדמה / לא 
ויגרש   / ]ותקח[ מפריו ותאכל ותתן לאישה  / ותקה  ויהיו שניהם ערומים   / טוב היות האדם לבדו 
את אדם וחוה" )בראשית, פרקים ב-ג(. בטבעת החיצונית של הצלחת חמש סצינות המתארות את 

הפסוקים. וו לתלייה.
קוטר: 22.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

364. Plate - Adam and Eve - "Bezalel"

Plate for hanging, created at "Bezalel". Jerusalem, [between 1912 and 1929].
Etched brass; copper. Marked in Hebrew: "Bezalel Yerushalem" (on outer ring).
In the center of the plate are verses based on the story of Adam and Eve: "Then the 
Lord formed man of dust from the ground / It is not good that the man should be 
alone / And the man and his wife were both naked / she took of its fruit and ate; 
and she also gave some to her husband / And He drove out Adam and Eve" (Genesis, 
chapters 2-3). On the outer ring of the plate are five scenes illustrating the verses. 
Suspension loop.
Diameter: 22.5 cm. Good condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500 

363. אגרטל - "בצלאל"

אגרטל תוצרת "בצלאל". ירושלים, ]בין 1912 ל-1929[.
פליז צרוב. חתום: "בצלאל". 

וחורש,  גמל  על  רוכב  סוס,  על  רוכב  בדמויות  מעוטר  אגרטל 
בליווי כתובת: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" )סמוך לשפה(. 
זית,  ענפי  עם  אגרטל  ושופרות,  דוד  במגן  מעוטרת  תחתיתו 

ומנורה.
גובה: 16.5 ס"מ, קוטר מירבי: 6.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $800

363. Vase - "Bezalel"

Vase, created at "Bezalel". Jerusalem, [between 1912 
and 1929].
Etched brass. Marked in Hebrew: "Bezalel".
Vase decorated with figures of a horseback rider, 
a camel rider and a plowman, with the Hebrew 
inscription: "If I forget you, O Jerusalem, let my right 
hand wither" (beneath the rim). The bottom of the 
vase is decorated with a Star of David and shofarot 
(ram's horns), a vase with olive branches and a 
menorah.
Height: 16.5 cm, maximum diameter: 6.5 cm. Good 
condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $800 
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366. שתי צלחות לתליה - "בצלאל"

 1912 ]בין  ירושלים,  "בצלאל".  תוצרת  לתליה,  צלחות  שתי 
ל-1929[.

ירושלם"  "בצלאל  חתום:  ומוחתם.  רקוע  כסף,  מצופה  פליז   .1
את  המתאר  בולט  מדליון  הצלחת  במרכז  החיצונית(.  )בטבעת 
זאב רבן(. בטבעת החיצונית  רישום מאת  )לפי  סצנת המרגלים 
וו  עתיקים.  מטבעות  דמויי  מדליונים  ושישה  תבואה  עיטורי 

לתלייה. קוטר: 22 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.
2. פליז יצוק; נחושת. חתום: "בצלאל". צלוחית שבמרכזה מדליון 
בולט, מוזהב, המתאר את מפגש יעקב ורחל. בתחתית המדליון 
מופיע הכיתוב: "יעקב ורחל". כולל מקום לוו תליה )חסר(. קוטר: 

14 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

366. Two Hanging Plates - "Bezalel"

Two plates for hanging, created at "Bezalel". 
Jerusalem, [1912 to 1929].
1. Hammered, punched and silver-plated brass. 
Marked in Hebrew: "Bezalel Yerushalem" (on outer 
ring). At the center of the plate is a medallion-shaped 
relief depicting the Biblical scene of the spies (after 
a drawing by Ze'ev Raban). On the outer ring are 
decorations with grain motifs and six medallions in 
the shape of ancient coins. Suspension loop. Diameter: 
22 cm. Good condition. Slight defects.
2. Cast brass; copper. Marked in Hebrew: "Bezalel". 
Small plate, in the middle of which is a medallion-
shaped, gilt relief showing the meeting of Jacob and 
Rachel. At the bottom of the medallion is a Hebrew 
inscription reading: "Jacob and Rachel". With room 
for a suspension loop (loop missing). Diameter: 14 cm. 
Good condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500

365. צלוחית עם עיטור המרגלים - "בצלאל"

]בין  ירושלים,  "בצלאל".  תוצרת  המרגלים,  עיטור  עם  צלוחית 
1912 ל-1929[.

פליז רקוע וצרוב. חתום: "בצלאל".
בליווי  המרגלים,  סצינת  את  המתאר  עיטור  הצלוחית  במרכז 
עיטורים  הצלוחית  בשפת  בשנים".  במוט  "וישאוהו  הכיתוב: 

גיאומטריים.
קוטר: 11.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $350

365. Saucer with a Depiction of the Spies - 
"Bezalel"

Saucer with a decoration showing the spies, created 
at "Bezalel". Jerusalem, [1912 to 1929].
Hammered, etched brass. Marked in Hebrew: 
"Bezalel".
At the center of the saucer is a decoration showing 
the Biblical scene of the spies, with the inscription: 
"And they carried it on a pole between two of them". 
Geometric decorations on the saucer's edge.
Diameter: 11.5 cm. Good condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $350
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368. מנורת חנוכה עם עיטור אריות - "בצלאל"

"שרא"ר"[.  ]קבוצת  "בצלאל"  תוצרת  אריות,  עיטור  עם  חנוכה  מנורת 
ירושלים, ]שנות ה-20 של המאה ה-20[.

פליז רקוע. חתום: "בצלאל ירושלם".
על-פי עיצוב של זאב רבן. בדופן האחורית מופיעים שני אריות הרובצים 
לרגלי מנורה בת שישה קנים ומתחתם כנפי הכרובים. למרגלות האריות 
שורת  מונחת  עליו  קדמי  אגן  הם".  קודש  הללו  "הנרות  הכיתוב:  מופיע 

בזיכים בעלי שתי פיות )נשלפת(. וו לתליה )מאוחר(. 
גובה: 11 ס"מ, רוחב: 14 ס"מ, עומק: 3.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, היפרדות 

בדופן האחורית. מעט קורוזיה. תיקונים קלים.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $600

367. מנורת חנוכה עם עיטור רוזטה - "בצלאל"

קבוצת  "בצלאל",  תוצרת  רוזטה,  עיטור  עם  חנוכה  מנורת 
"שרא"ר". ירושלים, ]1929-1912[.

פליז רקוע. חתום: "בצלאל ירושלם".
מהמאה  צרפת  דרום  או  מספרד  חנוכה  מנורות  בהשראת 
המעוטרת  משולשת,  אחורית  דופן  בעלת  מנורה  ה-14. 
הללו  "הנרות  בכיתוב  מלווה  פרסה,  ובקשתות  ברוזטה 
קודש הם". בזיכים דמויי טיפות. ללא מקום לשמש. וו תליה 

)מאוחר(. 
 Made" הכיתוב  עם  לוחית  המנורה  של  האחורי  בחלקה 
 in Palestine at the art workshop 'Sharar' Bezalel

 ."Jerusalem P.O.B. 729
גובה: 20 ס"מ, רוחב: 22 ס"מ, עומק מירבי: 6.5 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני. שברים, כיפופים, תיקוני הלחמה.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

367. Hanukkah Lamp with Rosette Decoration 
- "Bezalel"

Hanukkah lamp with rosette decoration, created 
at "Bezalel", "Sharar" Group. Jerusalem, [1912-
1929].
Hammered brass. Marked in Hebrew: "Bezalel 
Yerushalem".
Inspired by Hanukkah lamps from 14th century 
Spain or the south of France. Hanukkah lamp with 
triangular backplate, decorated with a rosette 
and horseshoe arches and the Hebrew inscription 
"These candles are holy". Drop-like oil fonts. No 
room for a shamash. Suspension loop (added 
later).
On the back of the lamp is a small plaque with the 
inscription "Made in Palestine at the art workshop 
'Sharar' Bezalel Jerusalem P.O.B 729".
Height: 20 cm, width: 22 cm, maximum depth: 6.5 
cm. Good-fair condition. Fractures, bending, soldering 
repairs.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500 
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369. Hanukkah Lamp - "Bezalel"

Hanukkah lamp, product of "Bezalel" (or Sharar 
Group). Jerusalem, [1920s-1930s].
Silver-plated brass. Marked in Hebrew: "Bezalel 
Yerushalem".
On the back is a depiction of the lighting of the 
Temple candles by the High Priest, accompanied 
by other figures and the Hebrew inscription: "They 
kindled lights in Your holy courtyards, and instituted 
these eight days of Hanukkah". Front basin holding 
the row of oil fonts (row detachable). Beneath the 
row of fonts are medallions in the shape of ancient 
coins. On the left and right of the oil fonts there is 
room for the shamash. The lamp rests on four legs. 
With a suspension loop.
Height: 14.5 cm, width: 17 cm, depth: 5 cm. Good 
condition. Slight defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $600 

369. מנורת חנוכה - "בצלאל"

]שנות  ירושלים,  שרא"ר(.  )או  "בצלאל"  תוצרת  חנוכה  מנורת 
ה-30-20 של המאה ה-20[.

פליז מצופה כסף. חתום: "בצלאל ירושלם". 
המקדש  בית  מנורת  הדלקת  תיאור  מופיע  האחורית  בדופן 
מלווה  התיאור  את  נוספות.  דמויות  בלוויית  הגדול,  הכהן  בידי 
הכתובת: "הדליקו נרות בחצרות קדשך וקבעו שמונת ימי חנכה". 
אגן קדמי עליו מונחת שורת הבזיכים )נשלפת(. מתחת לשורת 
ומשמאל  מימין  עתיקים.  מטבעות  דמויי  מדליונים  הבזיכים, 

לבזיכים מקום לשמש. ניצבת על ארבע רגליים. וו לתליה.
גובה: 14.5 ס"מ, רוחב: 17 ס"מ, עומק: 5 ס"מ. מצב טוב. פגמים 

קלים.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $600

368. Hanukkah Lamp with Lion Decoration - 
"Bezalel"

Hanukkah lamp with lion decoration, created at 
"Bezalel" [Sharar Group]. Jerusalem, [1920s].
Hammered brass. Marked in Hebrew: "Bezalel 
Yerushalem".
After a design by Ze'ev Raban. On the back is a 
decoration showing two lions lying beneath a six-
branched menorah; underneath them are cherub 
wings and the Hebrew inscription: "These candles 
are holy". Catch basin with row of oil fonts with two 
spouts (row detachable). Suspension loop (added 
later).
Height: 11 cm, width: 14 cm, depth: 3.5 cm. Good-fair 
condition, backplate partly detached. Some corrosion. 
Slight repairs.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $600
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371. חנוכיה - בית המלאכה "כד וספל", ראשון לציון

חנוכיה, תוצרת בית המלאכה "כד וספל" בראשון לציון )חוה סמואל(.
חמר צבוע ומזוגג חלקית. חתום: "ראשון לציון", "Made in Israel" וסמל "כד וספל". 

חיילים  ניצבים  מאחוריהם  בגלית.  אבן  מיידה  כשהוא  דוד  נראה  האחורית  הדופן  על 
בזיכים  ושורת  )לתליה(  העליון  בחלקה  נקב  עם  וכחול,  טורקיז  בגוני  צבועה  פלישתים. 

צבוטים בתחתית.
גובה: 20 ס"מ. רוחב: 25 ס"מ. 

פתיחה: $700

371. Hanukkah Lamp - "Kad VaSefel" Workshop, Rishon LeZion

Hanukkah lamp, produced by the "Kad VaSefel" workshop in Rishon 
LeZion (Eva Samuel).
Painted, partly glazed clay. Signed: "Rishon LeZion", "Made in Israel" and 
the "Kad VaSefel" logo.
On the backplate is a decoration showing David pitching a stone at Goliath. 
Behind them are Philistine soldiers. Painted in turquoise and blue colors, 
with a hole in the top part (for hanging) and a row of oil fonts, pinched 
at the bottom.
Height: 20 cm. Width: 25 cm.

Opening price: $700

370. סט לתה - בית המלאכה "כד וספל", ראשון לציון

סט לתה, תוצרת בית המלאכה "כד וספל" בראשון לציון )חוה סמואל(. 
חמר צבוע ומזוגג. 

1. קנקן עם ידית ומכסה. חתום: "ראשון לציון" וסמל "כד וספל". גובה: 19.5 ס"מ. 
2-7. שש כוסיות. חתומות בסמל "כד וספל". גובה: 4.5 ס"מ. 

8-13. שש צלוחיות. חתומות בסמל "כד וספל". קוטר: 12 ס"מ. 
14. כלי עם מכסה, לסוכר. חתום בסמל "כד וספל". גובה )עם המכסה(: 8 ס"מ. 

15. כלי עם ידית ופיה צבוטה, לחלב. חתום בסמל "כד וספל". גובה: 5 ס"מ. 

פתיחה: $500

370. Tea Set - "Kad VaSefel" Workshop, Rishon LeZion

Tea set, produced by the "Kad VaSefel" workshop in Rishon LeZion (Eva Samuel).
Painted and glazed clay.
1. Jug with handle and lid. Signed: "Rishon LeZion" and the "Kad VaSefel" logo. Height: 19.5 
cm.
2-7. Six cups. Marked with the logo of "Kad VaSefel". Height: 4.5 cm.
8-13. Six saucers. Marked with the logo of "Kad VaSefel". Diameter: 12 cm.
14. Sugar bowl with lid. Marked with the logo of "Kad VaSefel". Height (with lid): 8 cm.
15. Milk bowl with handle and pinched spout. Marked with the logo of "Kad VaSefel". 
Height: 5 cm.

Opening price: $500 

Objectsחפצים
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373. Accordion Player - Figurine Made by Eva 
Samuel

Accordion player, figurine made by Eva Samuel.
Painted and glazed clay. Signed: "Rishon LeZion", 
"Eva Samuel".
Height: 28 cm. Good condition.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $800

372. Hanukkah Lamp - "Kad VaSefel" Workshop 

Hannukah lamp, produced by the "Kad VaSefel" 
workshop in Rishon LeZion (Eva Samuel).
Painted clay, partly glazed. Signed: "Rishon LeZion".
Height: 12 cm. Good condition.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1200

373. נגן אקורדיון - פסלון מעשה ידי חוה סמואל

נגן אקורדיון, פסלון מעשה ידי חוה סמואל. 
."Eva Samuel" ,"חמר צבוע ומזוגג. חתום: "ראשון לציון

גובה: 28 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $800

372. חנוכיה - בית המלאכה "כד וספל" 

)חוה  לציון  בראשון  וספל"  "כד  המלאכה  בית  תוצרת  חנוכיה, 
סמואל(.

חמר צבוע, מזוגג חלקית. חתום: "ראשון לציון".
גובה: 12 ס"מ. מצב טוב. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $1200
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ידי חוה סמואל - בית המלאכה "כד  376. פסלון מעשה 
וספל"

שתי נשים עם מאזניים בשוק, פסלון מעשה ידי חוה סמואל. 
חמר צבוע ומזוגג. חתום: ".E. S", "ראשון לציון" וסמל "כד וספל".

גובה: 9.5 ס"מ. מצב טוב. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

376. Statuette by Eva Samuel - "Kad VaSefel" 
Workshop

Two women holding scales in a market, a statuette by 
Eva Samuel.
Painted and glazed clay. Signed: "E. S.", "Rishon 
LeZion" and the "Kad VaSefel" logo.
Height: 9.5 cm. Good condition.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

375. כד - בית המלאכה "כד וספל"

כד עם ידית, תוצרת בית המלאכה "כד וספל" בראשון לציון )חוה 
סמואל(. 

על הכד איור זוג רועות צאן וכבשים. 
חמר צבוע, מזוגג חלקית. חתום: "ראשון לציון", סמל "כד וספל" 

 ."made in Israel"-ו
גובה: 18 ס"מ. שברים בבסיס וסביב פיית הכד.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

375. Jug - "Kad VaSefel" Workshop

Jug with handle, produced by the "Kad VaSefel" 
workshop in Rishon LeZion (Eva Samuel).
An illustration of a pair of shepherdesses and sheep.
Painted clay, partly glazed. Signed: "Rishon LeZion", 
"made in Israel" and the "Kad VaSefel" logo.
Height: 18 cm. Fractures to base and around the jug 
opening.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

374. שני כדים - בית המלאכה "כד וספל" 

שני כדים, תוצרת בית המלאכה "כד וספל" בראשון לציון )חוה 
סמואל(. 

1. כד קטן; עם איורי חלילנית וציפורים. חמר צבוע ומזוגג. חתום: 
"ראשון לציון" וסמל "כד וספל". גובה: 14 ס"מ. 

לציון"  "ראשון  חתום:  ומזוגג.  צבוע  חמר  ידית.  עם  קטן  כד   .2
שברים  ס"מ.   13.5 גובה:  וספל".  "כד  הקרמיקה  סדנת  וסמל 

בבסיס, סדק בתחתית )במקור( ופגם בגוף הכד )במקור(. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

374. Two Jugs - "Kad VaSefel" Workshop 

Two jugs, produced by the "Kad VaSefel" workshop in 
Rishon LeZion (Eva Samuel).
1. Small jug; with illustrations of a flutist and birds. 
Painted and glazed clay. Signed: "Rishon LeZion" and 
the "Kad VaSefel" logo. Height: 14 cm.
2. Small jug with handle. Painted and glazed clay. 
Signed: "Rishon LeZion" and the "Kad VaSefel" 
logo. Height: 13.5 cm. Fractures to base, crack to bottom 
(original) and defect to jug body (original).
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300
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378. הדוויג גרוסמן - שלושה פריטים

שלושה פריטים, מעשה ידי הדוויג גרוסמן.
1. כד קטן עם ידית. חמר צבוע. חתום בבסיס. גובה: 19.5 ס"מ. סדקים ופגמים קלים.

2. אוקרינה בצורת ציפור. חמר צבוע. חתום בבסיס. גובה: 9.5 ס"מ. 
3. אשה, פסלון חמר. אינו חתום. גובה: 14.5 ס"מ. פיסה חסרה. 

פתיחה: $600

378. Hedwig Grossman - Three Items

Three items, made by Hedwig Grossman.
1. Small jug with handle. Painted clay. Signed on base. 
Height: 19.5 cm. Cracks and light defects.
2. Bird-shaped ocarina. Painted clay. Signed on base. 
Height: 9.5 cm.
3. Woman, clay statuette. Unsigned. Height: 14.5 cm. Missing piece.

Opening price: $600

377. חמישה כלי קרמיקה - בית המלאכה "כד וספל", ראשון לציון - חוה סמואל

חמישה כלי חמר צבוע ומזוגג, תוצרת בית המלאכה "כד וספל" בראשון לציון.
1. כד עם ידית ופיה צבוטה, תוצרת חוה סמואל. איורי שוורים. חתום: "ראשון לציון", "Eva Samuel" וסמל "כד 

וספל". גובה: 15 ס"מ. בבסיסו תוית נייר של חנות חפצי אמנות בירושלים: "שרלוט, ירושלים".
2. כד עם ידית. איורי יעלים. חתום: "ראשון לציון" וסמל "כד וספל". גובה: 16 ס"מ. פיסה שבורה, חסרה, בשפת הכד.

3. כלי עם מכסה. חתום בסמל "כד וספל". גובה: 13 ס"מ. 
4. כד עם ידית ופיה צבוטה. איורי יעלים. חתום: ראשון לציון", "S" וסמל "כד וספל". גובה: 14.5 ס"מ. הידית שבורה 

ומודבקת. 
5. קערה עם איור טווס. חתומה: "ראשון לציון" וסמל סדנת הקרמיקה "כד וספל". קוטר: 13 ס"מ. שבר קל בשפה. 

פתיחה: $600

377. Five Ceramic Utensils - "Kad VaSefel" Workshop, Rishon LeZion - Eva Samuel

Five painted and glazed clay utensils, produced by the "Kad VaSefel" workshop in Rishon LeZion.
1. Jug with handle and pinched spout, made by Eva Samuel. Illustrations of oxen. Signed: "Rishon 
LeZion", "Eva Samuel" and the "Kad VaSefel" logo. Height: 15 cm. On the jug's base is a paper label 
of an objets d'art shop in Jerusalem: "Charlotte, Jerusalem" (Hebrew).
2. Jug with handle. Gazelle illustrations. Signed: "Rishon LeZion" and the "Kad VaSefel" logo. 
Height: 16 cm. Broken piece missing from jug rim.
3. Jar with lid. Marked with the logo of the "Kad VaSefel" workshop. Height: 13 cm.
4. Jug with handle and pinched spout. Gazelle illustrations. Signed: "Rishon LeZion", "S" and the 
"Kad VaSefel" logo. Height: 14.5 cm. Handle broken and glued on.
5. Bowl with peacock illustration. Signed: "Rishon LeZion" and the "Kad VaSefel" logo. Diameter: 
13 cm. Light fracture to rim.

Opening price: $600 
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380. שלושה כדים וכוס - קרמיקה ארמנית - סדנת קרקשיאן-בליאן

ומזוגג.  צבוע  חמר  קרקשיאן-בליאן.  סדנת  תוצרת  ופרחים,  עלים  עיטורי  עם  כדים,  שלושה   .1-3
חתומים: "Palestine" וסמל הסדנה. גובה: 11.5 ס"מ; 18 ס"מ; 23.5 ס"מ. 

4. כוס גבוהה עם ידית, מעוטרת עיטורי עלים ופרחים, תוצרת סדנת קרקשיאן-בליאן. חמר צבוע 
ומזוגג. חתומה: "Palestine" וסמל הסדנה. גובה: 13 ס"מ. 

מצב משתנה. בחלקם שברים ונזקים קלים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $450

380. Three Jugs and a Cup - Armenian Ceramics - Karakashian-Balian 
Workshop

1-3. Three jugs decorated with floral motifs, produced by the Karakashian-Balian 
workshop. Painted and glazed clay. Signed: "Palestine" and the workshop logo. 
Height: 11.5 cm; 18 cm; 23.5 cm.
4. Tall cup with handle, decorated with floral motifs, produced by the Karkashian-
Balian workshop. Painted and glazed clay. Signed: "Palestine" and the workshop 
logo. Height: 13 cm.
Condition varies. Some items have fractures and slight damage.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $450

379. קרמיקה ארמנית - שלוש צלחות וקערה

1-2. שתי צלחות עם עיטורי עלים ופרחים )באחת איור ציפורים(. תוצרת סדנת קרקשיאן-בליאן. 
חמר צבוע ומזוגג. חתומות "Palestine" וסמל הסדנה. קוטר: 19 ס"מ; 21 ס"מ. 

3. צלחת. חמר צבוע ומזוגג. חתומה: "---- Palestine". קוטר: 22 ס"מ. 
4. קערה עם עיטורי עלים ופרחים. חמר צבוע ומזוגג. חתומה: "---- Palestine". גובה: 8 ס"מ. שברים 

ונזקים בזיגוג. 
מצב משתנה. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $400

379. Armenian Ceramics - Three Plates and a Bowl

1-2. Two plates decorated with floral motifs (one includes a bird illustration). 
Produced by the Karakashian-Balian workshop. Painted and glazed clay. Signed: 
"Palestine" and the workshop logo. Diameter: 19 cm; 21 cm.
3. Plate. Painted and glazed clay. Signed: "Palestine ----". Diameter: 22 cm.
4. Bowl decorated with floral motifs. Painted and glazed clay. Signed: "Palestine ----". 
Height: 8 cm. Fractures and damage to glazing.
Condition varies.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $400

379

380
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382. בקבוקון אמייל למים מנהר הירדן, סוף המאה ה-19

Eau de Jourdain / Water from Jordan. בקבוקון אמייל למים מנהר הירדן, תוצרת וילהלם גרוס 
)"Patent Wilhelm Gross"(, יפו-ירושלים, ]סוף המאה ה-19[. 

בקבוקון )פלאסק( שנמכר כמזכרת לתיירים בארץ ישראל. בצדו האחד מופיע איור של נהר הירדן 
במסגרת מעוטרת, ובצדו השני צלב ירושלים. 

גובה: 11.5 ס"מ, רוחב: 9.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מספר פגמים באמייל וסימני קורוזיה. הפקק לא 
נפתח. 

פתיחה: $400

382. Enamel Flask for Water from the Jordan River, Late 19th Century

Eau de Jourdain / Water from Jordan. Small enamel flask for water from the Jordan 
River, "Patent Wilhelm Gross", Jaffa-Jerusalem, [late 19th century]. 
Flask sold as a souvenir to tourists in Palestine. On one side is an illustration of the 
Jordan in a decorated frame, and on the other is a Jerusalem cross.
Height: 11.5 cm, width: 9.5 cm. Good overall condition. Some defects to enamel and signs 
of corrosion. Bottle plug jammed.

Opening price: $400

381. שבעה כלים - עבודות אבן ים המלח

שבעה כלים עשויים אבן ים המלח. ארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.
אבן ביטומן )"אבן ים המלח"( חקוקה; צדף )אם הפנינה( מנוסר.

צמחיים  עיטורים  חקוקים  עליהם  נוסף,  וכלי  ועלי,  מכתש  צלוחית,  קעריות,  שתי  קופסאות,  שתי 
וגיאומטריים. על מכסה אחת הקופסאות עיטור צדף )אם הפנינה( מנוסר. על מרבית הכלים נחרט 

הכיתוב "Dead Sea Stone" או "Stone From The Dead Sea", באנגלית או בצרפתית. 
גודל ומצב משתנים. בלאי. בארבעה מן הכלים שברים או פיסות חסרות.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

381. Seven Utensils - Dead Sea Stone 

Seven utensils made with stone from the Dead Sea. Palestine, [late 19th or early 20th 
century].
Engraved bitumen stone ("Dead Sea stone"); sawn shell (mother of pearl). 
Two boxes, two small bowls, a saucer, a pestle and mortar and an additional utensil 
engraved with vegetal and geometric motifs. On the lid of one of the boxes is a 
sawn shell (mother of pearl) decoration. Most of the utensils are engraved with the 
inscriptions "Dead Sea Stone" or "Stone from the Dead Sea" in English or French.
Size and condition vary. Wear. Fractures or missing pieces to four of the utensils.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500

381382
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384. שבע קופות קק"ל

שבע קופות לאיסוף תרומות לטובת הקרן הקימת לישראל. ארץ ישראל, גרמניה, איטליה וארה"ב, 
]שנות ה-20 עד שנות ה-40 בקירוב[. 

1-2. שתי קופסאות כחולות )שונות(, תוצרת Gersonwerk, ברלין, ]שנות ה-20-30[. 
בחזיתן משלבת של האותיות JNF במסגרת אליפטית מוקפת נקודות, מגן דוד מובלט )בחלקו הפנימי 

איור אריה( ו"קרן קימת לישראל". בגבן מגן דוד, שם היצרן וטבעת לתלייה. 
עם  ישראל,  ארץ  מפת  בחזיתה  ישראל.  ארץ  תוצרת  ברחובות(,  כספים  )לאיסוף  גדולה  קופסה   .3
הדגשת השטחים שנגאלו על-ידי הקרן הקיימת. בגב הקופסה טבעת לתלייה וידית אחיזה מתקפלת. 
4. קופסה תוצרת איטליה. בחזיתה מפת ארץ ישראל, עם הדגשת השטחים שנגאלו על-ידי הקרן 

הקיימת. עם טבעת לתלייה.
5. קופסה תוצרת אמריקה, ]שנות ה-40[. בחזיתה מפת ארץ ישראל ממטולה ועד ים המלח. בגבה 
מגן-דוד ובו המילה "ציון", הכתובת "גאולה תתנו לארץ! לייזט אויס ארץ ישראל!", וכתובת הסניף 

הניו-יורקי של קק"ל. 
6. קופסה תוצרת אלפרד זלצמן )הדפסה: א. לוין-אפשטין(. ארץ ישראל, ]שנות ה-40[. עם מפת ארץ 

ישראל עד מפרץ עקבה. טבעת לתלייה.
7. קופסת נוי בצורת ספר, תוצרת לאון קוניגסהופר. ישראל, ]שנות ה-50 בקירוב[. מחופה חיפוי דמוי 

עור חום. בחזיתה סמל הקרן הקיימת ובגבה מפת ישראל בגבולות הקו הירוק. 
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

383. שתי קופסאות תה מוקדמות - חברת ויסוצקי

שתי קופסאות פח לאחסון תה, של חברת ויסוצקי. ]אודסה, סוף המאה ה-19 - ראשית המאה ה-20[. 
שתי קופסאות פח צבועות, עם עיטורים פרחוניים. על המכסים מופיע שם החברה ברוסית )על אחת: 
"חברה למסחר בתה ו. ויסוצקי ושות' מוסקבה" ועל השניה "חברה למסחר בתה ו. ויסוצקי ושות' 

מוסקבה, אודסה, יקטרינבורג"(. 
גובה: 8 ס"מ, רוחב: 9.5 ס"מ; 10.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגמים. קילופי צבע. באחת הקופסאות חסר 

המכסה הפנימי.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

383. Two Early Tea Boxes - Wissotzky Tea Company

Two Wissotzky tin boxes for storing tea. [Odessa, late 19th-early 20th century].
Two color tin boxes, with floral decorations. On the lids is the company name in 
Russian (one reads: "Tea Trade Company, W. Wissotzky & Co., Moscow" and the other 
reads "Tea Trade Company, W. Wissotzky & Co., Moscow, Odessa, Yekaterinburg").
Height: 8 cm, width: 9.5 cm; 10.5 cm. Good-fair condition. Defects. Color chipping. Inner 
lid missing from one of the boxes.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300
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385. תשע-עשרה עבודות קש - ספרים וקופסאות

של  וה-30  ה-20  שנות  אביב,  ]תל  קש.  עבודות  תשע-עשרה 
המאה ה-20[.

כרוכים  בקירוב[.  ה-20  ]שנות  תפילה,  סידורי  שלושה   .1-3
בכריכות עץ המשובצות קש )ביניהן פיסות צבעוניות(. על כריכת 
שניים מהסידורים משובצת המילה "ירושלם", על כריכת הסידור 
השלישי - המילה "תל-אביב". 7.5X10 ס"מ עד 8X11.5 ס"מ. מצב 
בינוני. דפי-שער חסרים. בלאי. קרעים, כתמים, חרירים, שיבוץ 

חסר.
4-5. שתי הגדות של פסח, מצוירות על-ידי נחום גוטמן. הוצאת 
"אמנות", תל-אביב, 1930. כריכות העץ משובצות קש צבעוני. על 
גבי הכריכות עיטור דמוי דגל, עם מגן דוד, שמתחתיו מופיעות 
בלאי.  בינוני.  מצב  ס"מ.   12X17 תל-אביב".  "מזכרת  המילים 

קרעים, כתמים, חרירים, שיבוץ חסר.

)ביניהן  בקש  המשובצות  עץ  קופסאות  אחת-עשרה   .6-16
פיסות צבעוניות(. בשלוש מהקופסאות משובצת המילה "תל-
 ,"Jerusalem" באחת  "מזכרת תל-אביב",  מהן  אביב", בשתיים 
מהקופסאות  שלוש  מכסי  על  דוד.  מגן  דמוי  עיטור  ובאחת 
גודל  גלויות ובפנים אחת הקופסאות מודבק תצלום.  מודבקות 

ומצב משתנים. 12X4.5X10.5 ס"מ עד 35X11.5X24 ס"מ. בלאי.
קש.  המשובץ  עץ  עשויות  לאתרוג,  קופסאות  שלוש   .17-19
מהקופסאות  באחת  "ירושלם".  המילה  משובצת  בשלושתן 

מופיע גם הכיתוב "פרי עץ הדר". גודל ומצב משתנים. 
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $1500

384. Seven JNF Boxes

Seven boxes for collecting contributions to the Jewish 
National Fund. Palestine, Germany, Italy and the U.S., 
[ca. 1920s to 1940s].
1-2. Two Blue Boxes (different in design), made by 
Gersonwerk, Berlin, [1920s-1930s]. On the front 
is a monogram of the letters JNF in an elliptical 
frame surrounded by points, a relief of a Star of 
David (inside of which is a lion illustration) and the 
Hebrew inscription "Keren Kayemet Le'Israel" (Jewish 
National Fund). On the back is a Star of David, the 
name of the producer and a suspension loop.
3. Large box (for street contributions), made in 
Palestine. On the front is a map of Palestine, with 
territories redeemed by the JNF emphasized. On the 
back of the box is a suspension loop and a folding 
handle.
4. Box made in Italy. On the front is a map of Palestine, 
with territories redeemed by the JNF emphasized. 
With a suspension loop.
5. Box made in the U.S., [1940s]. On the front is a map 
of Palestine, from Metula to the Dead Sea. On the 
back is a Star of David with the Hebrew word "Zion" 
inside, the Hebrew and Yiddish inscriptions "Geula 
Titnu LaAretz! Leizt Ois Eretz Israel!" [Grant the Land 
Redemption!], and the address of the JNF's New York 
branch.
6. Box made by Alfred Salzmann (printing: A. Levin-
Epstein). Palestine, [1940s]. With a map of Palestine, 
to the Gulf of Aqaba. Suspension loop.
7. Book-shaped box, made by Leon Koenigshofer. 
Israel, [ca. 1950s]. Covered with brown imitation 
leather. On the front is the JNF emblem and on the 
back is a map of Israel with pre-1967 borders.
Size and condition vary.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $500

385
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386. Copper Crown - Advertisement for the 
"Keter" Shoe Factory

Crown-shaped decoration, advertisement for the 
"Keter" ("Crown") shoe factory. [Palestine, first half 
of the 20th century].
Hammered and engraved copper; paint.
Crown-shaped decoration intended as an 
advertisement of a shoe factory, with the Hebrew and 
English inscription: "Convenient prices, quality and 
strength / Keter Shoes". The crown is covered with 
vegetal and geometric decorations. 
The factory's founder, one of the first shoe producers 
in Palestine, was Yitzhak Hoz, a member of the 
HaShomer movement.
Length: 38 cm. Maximal width: 42.5 cm, good condition. 
Worn. Hanging holes, peeling. Framed, unexamined 
outside of frame.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

386. כתר נחושת - פרסום לבית חרושת לנעליים "כתר"

]ארץ  "כתר".  לנעליים  עיטור בצורת כתר, פרסום לבית חרושת 
ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-20[.

נחושת רקועה וחקוקה; צבע.
נעליים,  לייצור  חרושת  בית  לפרסום  שנועד  כתר,  דמוי  עיטור 
 Keter  / נעלי כתר   / וחוזק  נוחים, טיב  ועליו הכיתוב: "מחירים 
וגיאומטריים.  צמחיים  עיטורים  ממלאים  הכתר  את   ."Shoes
נעליים בארץ  לייצר  בין הראשונים  בית החרושת, שהיה  מייסד 

ישראל, היה יצחק הוז, חבר ה"שומר".
חרירי  בלאי.  טוב.  מצב  ס"מ,   42.5 מירבי:  רוחב  ס"מ.   38 אורך: 

תליה, קילופי צבע. נתון במסגרת, לא נבדק מחוץ למסגרת.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

385. Nineteen Straw Items - Books and Boxes

Nineteen straw items. [Tel Aviv, 1920s and 1930s].
1-3. Three prayer books (siddurim), [ca. 1920s]. Bound 
in wooden bindings inlaid with straw (including 
colored pieces). On two of the bindings the word 
"Yerushalem" appears, on the third binding is the 
word "Tel Aviv". 10X7.5 cm to 11.5X8 cm. Fair condition. 
Missing title pages. Wear. Tears, stains, holes, missing inlay 
pieces.
4-5. Two Passover haggadot, illustrated by Nachum 
Gutman. Tel Aviv: "Omanut" Press, 1930. The 
wooden bindings are inlaid with colored straw. On 
the bindings is a flag-shaped decoration with a Star 
of David over the Hebrew inscription "Mazkeret 
Tel Aviv" ("Souvenir from Tel Aviv"). 17X12 cm. Fair 
condition. Wear. Tears, stains, holes, missing inlay piece.
6-16. Eleven wooden boxes inlaid with straw (including 
colored pieces). On three of the boxes the inlay 
forms the word "Tel Aviv", on two - the inscription 
"Mazkeret Tel Aviv" ("Souvenir from Tel Aviv"), on 
one - "Jerusalem" (in English), and on one - a Star-of-
David decoration. Postcards are attached to the lids 
of three boxes, and a photograph is attached to the 
inside of one box. Size and condition vary. 10.5X4.5X12 
cm to 24X11.5X35 cm. Wear.
17-19. Three boxes for holding a citron, made of 
wood inlaid with straw. On all three the inlay forms 
the word "Yerushalem". The Hebrew inscription "Pri 
Etz Hadar" ("Fruit of the Citrus Tree") appears on one 
box. Size and condition vary.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1500 
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388. Jewish Legions - Gramophone Record - 
Ze'ev Jabotinsky and John Patterson, 1940

Jewish Legions - gramophone record with a recording 
of Ze'ev Jabotinsky and John H. Patterson. New York, 
June 28, 1940.
Record on the subject of the Jewish battalions, by 
Ze'ev Jabotinsky and John Patterson.
John Patterson (1867-1947), commander of the 
"Zion Mule Corps" and later commander of the 
"38th Battalion of the Royal Fusiliers", was a lifelong 
supporter of the Zionist Movement. After his military 
service he maintained friendships with his battalion 
colleagues, including Ze'ev Jabotinsky, who became 
his close friend. In 1940, while Jabotinsky was in 
the United States on a mission of the New Zionist 
Organization, Patterson was there as well, and they 
took this opportunity to create the record.
Diameter: 30 cm. Good condition.

Opening price: $300 

389. מפת ארץ ישראל - תבליט גבס

תבליט גבס של מפת ארץ ישראל. ארץ ישראל, ]שנות ה-30 או 
ה-40 של המאה ה-20[.

גבס וקורות עץ; צבע.
תבליט גבס המתאר את מפת ארץ ישראל, עם הכיתוב: "מפת 
ארץ ישראל / קנה המדה 1:1000000". נתון במסגרת. יועד לתליה 

)יתכן שבבתי-ספר(.
28.5X34.5 ס"מ. מצב בינוני. שברים וסדקים.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

Jewish Legions .388 - תקליט - זאב ז'בוטינסקי וג'ון 
פטרסון, 1940

Jewish Legions - תקליט, עם הקלטה של זאב ז'בוטינסקי וג'ון 
ה. פטרסון ]John H. Patterson[. ניו יורק, 28 ביוני 1940.

תקליט העוסק בנושא הגדודים העבריים, מאת זאב ז'בוטינסקי 
וג'ון פטרסון. 

ומאוחר  נהגי הפרדות"  "גדוד  )1867-1947(, מפקד  ג'ון פטרסון 
של  ידידה  היה  המלך",  קלעי  של  ה-38  "הגדוד  מפקד  יותר 
נשאר  הצבאי  שירותו  לאחר  מותו.  יום  עד  הציונית  התנועה 
ז'בוטינסקי,  זאב  גם  ובהם  לגדודים,  עמיתיו  עם  ידידות  בקשרי 
ז'בוטינסקי  ששהה  בעת   ,1940 בשנת  הקרוב.  לחברו  שנעשה 
בארצות הברית מטעם משלחת הסברה של הצ"ח, שהה בה גם 

פטרסון, ובהזדמנות זו יצרו את התקליט שלפנינו.
קוטר: 30 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300 

387. תקליט - נאום של זאב ז'בוטינסקי בכנס של קק"ל

וולדימיר זבוטינסקי". תקליט עם הקלטת  "קרן קימת לישראל, 
לישראל.  הקימת  הקרן  של  בכינוס  ז'בוטינסקי  זאב  של  נאום 

תוצרת חברת Beka, גרמניה, ]1920 בקירוב[. 
בצדו האחד הוקלט נאומו של ז'בוטינסקי בעברית, ובצדו השני 

ברוסית. 
קוטר: 25 ס"מ. מצב טוב. ללא עטיפה. 

פתיחה: $300

387. Gramophone Record - Speech by Ze'ev 
Jabotinsky at a JNF Conference

"Jewish National Fund, Vladimir Jabotinsky". 
Gramophone record with a speech by Ze'ev Jabotinsky 
at a convention of the Jewish National Fund. Produced 
by Beka, Germany, [ca. 1920].
On one side is a record of Jabotinsky's speech in 
Hebrew, and on the other side - in Russian.
Diameter: 25 cm. Good condition. Cover missing.

Opening price: $300

387388
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391. שרוליק יושב - פסלון פורצלן תוצרת "לפיד"

פסלון בדמותו של "שרוליק" יושב. ישראל, ]שנות ה-50[.
."Made in Israel פורצלן. חתום בתחתית: "לפיד

גובה: 16.5 ס"מ, רוחב מירבי: 15.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $500

391. Seated Srulik - Porcelain Figurine by "Lapid"

Figurine of "Srulik", seated. Israel, [1950s].
Porcelain. Signed on the bottom: "Lapid (Hebrew) / 
Made in Israel".
Height: 16.5 cm, maximum width: 15.5 cm. Very good 
condition.

Opening price: $500

עזרא   - בן-גוריון  דוד  דיוקן  עם  ברונזה  לוחית   .390
בליליוס

בן-גוריון  דוד  של  דיוקנו  תבליט  עם  יצוקה,  ברונזה  לוחית 
צורת  מימין,  בליליוס".  עזרא  "בהוקרה  חתומה:  בצדודית. 

חתימתו של בן-גוריון. 
לוחית 15X17.5 ס"מ. חישוק לתלייה בצדה האחורי. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

390. Bronze Plaque with Portrait of David Ben-
Gurion - Ezra Balilius

Cast bronze plaque, with a relief portrait of David 
Ben-Gurion in profile. Signed: "With Appreciation, 
Ezra Balilius". On the right is a copy of Ben-Gurion's 
signature.
Plaque: 17.5X15 cm. Suspension loop on reverse.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

389. Map of Palestine - Plaster Relief

Plaster relief of a map of Palestine. Palestine, [1930s 
or 1940s].
Plaster and wooden panels; paint.
A plaster relief depicting the map of Palestine, with 
the Hebrew inscription: "Map of Palestine / Scale 
1: 1000000". Held in frame. Intended for hanging 
(perhaps at schools).
34.5X28.5 cm. Fair condition. Fractures and cracks.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

389390
391
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394. מדליה מיניאטורית - רוחומובסקי - אודסה

]ראשית  אודסה,  רוחומובסקי.  ידי  מעשה  מיניאטורית  מדליה 
המאה ה-20[. 

"קומי  הכיתוב  מופיע  מעליהם  בשדה,  עובדים  איכרים  פנים: 
האמן  חתימת  ומתחת  זרח"  עליך  ה'  וכבוד  אורך  בא  כי  אורי 
הנם".  הנה  לציון  "ראשון  והכיתוב  אדעססא"  "ראחאמאוסקי 
אל תעמדו"  העיזו  ציונה  נס  "שאו  מופיעים הפסוקים  בשוליים 
יד הכותל  גב: מתפללים על  ציון ברנה".  ו"ופדויי ה' ישבון ובאו 
המערבי, בתוך מסגרת בצורת מגן דוד ועיטורים בדגמים צמחיים. 
בשוליים מופיעים הפסוקים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" 

ו"כי רצו עבדיך את אבניה ועפרה יחננו". 
קוטר: 16 מ"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $700

394. Miniature Medal - Rouchomovsky - Odessa

Miniature medal made by Rouchomovsky. Odessa, 
[early 20th century].
Obverse: farmers working in the field, above them 
an inscription reading: "Arise, shine, for your light 
has come and the glory of the LORD has risen upon 
you" (Hebrew). Beneath is the artist's signature, 
"Rouchomovsky Odessa" and the inscription: "I first 
have declared it to Zion" (Hebrew). On the margins 
are the verses: "Raise a standard toward Zion, flee for 
safety, stay not" (Hebrew) and "And the ransomed of 
the LORD shall return, and come to Zion with singing" 
(Hebrew). Reverse: worshippers at the Western Wall, 
inside a Star of David-shaped frame and decorations 
in vegetal motifs. On the margins are the verses: "If 
I forget you, O Jerusalem, let my right hand wither" 
and "For thy servants hold her stones dear, and have 
pity on her dust" (Hebrew).
Diameter: 16 mm. Good condition.

Opening price: $700

393. מדליה - חתונה יהודית - גרמניה, 1900

 Siegfried Löwenthal הזוג  של  חתונתם  לציון  מדליה 
מפרנקפורט דמיין ו- Helene Emanuel מקלן. גרמניה, 1900. 

משמאל  החופה,  מעל  לוחצות.  ידיים  זוג  תחתיה  חופה,  פנים: 
ומימין - שלטי האצולה של קלן ופרנקפורט דמיין. מסביב מופיע 
גב:  לפ"ק".  תרס  ניסן  כו   / טוב  מצא  אשה  "מצא  עברי:  כיתוב 

כיתוב בגרמנית, מוקף זר. 
קוטר: 32 מ"מ. 

פתיחה: $400

393. Medal - Jewish Wedding - Germany, 1900

Medal marking the wedding of Siegfried Löwenthal 
from Frankfurt am Main and Helene Emanuel from 
Cologne. Germany, 1900.
Obverse: a chuppah (Jewish wedding canopy), 
beneath which is a pair of clasped hands. Above 
the chuppah, on the left and right, are the coats 
of arms of Cologne and Frankfurt am Main. On the 
circumference is a Hebrew inscription reading: "He 
who finds a Wife finds a Good Thing / 26 Nissan 
5660". Reverse: German inscription,  surrounded by 
a wreath.
Diameter: 32 mm.

Opening price: $400 

מדליה לכבוד אלברט כהן, יועצו לענייני צדקה של   .392
ג'יימס מאיר רוטשילד, 1855

של  צדקה  לענייני  יועצו  כהן,  )אברהם(  אלברט  לכבוד  מדליה 
ג'יימס )יעקב( מאיר רוטשילד, 1855. 

פנים: תבליט לוחות הברית, מנורה וכלים שונים. מסביב הכיתוב 
ידּו, יתרה למב"י". גב: הקדשה  ים ַיִגּ ִאִיּ תֹו ָבּ בֹוד ּוְתִהָלּ "ָיִשׂימּו ַליי ָכּ
באיטלקית לאלברט כהן )Alberto Cohen(, על פעולות צדקה 

למען היהודים, מטעם קהילת יהודי איטליה. 
קוטר: 55 מ"מ.

פתיחה: $300

392. Medal Awarded to Albert Cohen, the Charity 
Consultant for James Mayer de Rothschild, 1855

Medal awarded to Albert (Abraham) Cohen, the 
charity consultant of James (Jakob) Mayer de 
Rothschild, 1855.
Obverse: relief of the Ten Commandments, a 
menorah and different utensils, surrounded by the 
Hebrew inscription: "Let them give glory to the LORD, 
and declare his praise in the coastlands" (Hebrew). 
Reverse: Italian dedication to Alberto Cohen, on 
charity works for the Jews, on behalf of the Italian 
Jewish community.
Diameter: 55 mm.

Opening price: $300

392
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396. סיכה - גולי האצ"ל והלח"י באפריקה - 1948

אחר  קצר  זמן  באפריקה,  והלח"י  האצ"ל  לגולי  שניתנה  סיכה 
שובם ארצה מהגלות. ]1948 בקירוב[. 

מגדל  איור  מופיע  הסיכה  במרכז  כחול.  אמייל  משובץ  פליז 
שמירה מאחורי גדר תיל; סביבו הכיתוב "גולי אפריקה / 48-44".
בצדה האחורי מוטבעים מגן-דוד והמספר 215 )כל הסיכות היו 

ממוספרות(. 
בשנת 1944 גירשו שלטונות המנדט הבריטי בארץ ישראל כמה 
מאות מאנשי האצ"ל והלח"י למחנות מעצר באפריקה. מעצרם 
היה מלווה בנדודים ממחנה למחנה. תחילה הובאו למחנה מעצר 
ולבסוף  לסמבל,  חזרה  משם  לקרתגו,  הועברו  בהמשך  בסמבל, 
הגיעו לגילגיל שבקניה, שם שהו עד לשחרורם והשבתם ארצה 

ביולי 1948.
באמייל.  וסדקים  שברים  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  מ"מ   18X24

תיקוני הלחמה ישנים בסוגר. 
האצ"ל  מגולי  נץ(,  )י.  ויניצקי  יוסף  מאת  ספרים  שני  מצורפים 
 · באפריקה:  גלותו  תקופת  את  הסוקרים  באפריקה,  והלח"י 
מאתים חמשים ואחד )251(, מיומנו של גולה ציון במחנות המעצר 
הבריטיים באפריקה. הוצאת "ידידים", תל-אביב, תשי"א )1950(. 
עם הקדשה קצרה בכתב-יד המחבר. · "משבי לשבות )251 חלק 
ב': גלות אריתראה-קניה(, מיומנו של גולה ציון במחנות המעצר 

הבריטי באפריקה. הוצאת "ידידים", תל-אביב, תשי"ב )1952(. 

פתיחה: $450

395. Collection of Pins and Token - Eastern 
Europe

7 pins and pin parts, and a token. Eastern Europe, 
early 20th century to ca. 1930s.

· Metal token, inscribed on one side "Hanukkah, 
Constant - 5662 [1902]" (Hebrew). On the other 
side is a Star of David with the word "Zion". · Pin 
commemorating the 15th anniversary of "CENTOS" - a 
Jewish umbrella organization of associations for the 
care of Jewish orphans. · Pin of "Tarbut" school. · Pin 
part with a large Star of David enclosing a lion. · Pin 
with the inscription "Aleh Halutz" (Ascend, Pioneer) 
(no clasp) and additional pin part with identical 
inscription. · Pin with the inscription "Herzliya Kovel" 
and a Star of David. · Pin or pendant parts with the 
Betar emblem.
Size varies. Condition varies, fair-poor to fair-good.

Opening price: $400

395. לקט סיכות ואסימון - מזרח אירופה

7 סיכות ושרידי סיכות, ואסימון. מזרח אירופה, ראשית המאה 
ה-20 עד שנות ה-30 בקירוב. 

· אסימון מתכת, בצדו האחד הכיתוב "חנוכה, קאנסטאנט---- 
סיכה   · "ציון".  דוד עם המלה  מגן  ]1902[ ובצדו השני  תרס"ב" 
לציון 15 שנים לארגון "צנטוס" )צענטאס( - ארגון גג יהודי שאיגד 
אגודות לטיפול ביתומים יהודים. · סיכה של בית ספר "תרבות". 
עם  סיכה   · אריה.  שבתוכו  גדול  מגן-דוד  עם  סיכה  שרידי   ·
הכיתוב "עלה חלוץ" )ללא סוגר( ושרידי סיכה נוספת עם כיתוב 
זהה. · סיכה עם הכיתוב "הרצליה קובל" ומגן דוד. · שרידי סיכה 

או תליון עם סמל בית"ר.
גודל משתנה. מצב משתנה, בינוני-גרוע עד בינוני-טוב. 

פתיחה: $400

396
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397. Medal - Rabbi Akiva Eiger

Medal commemorating Rabbi Akiva Eiger, [1937].
Pale metal, plated.
Obverse: in the center is a portrait of Rabbi Akiva Eiger, 
inside a frame bearing the inscription: "Portrait of … 
Rabbi Akiva Eiger of Blessed Memory … of the City of 
Poznań, Commemorating the Day of his Passing, 13 
Tishrei 5598 [1837] …" [Hebrew]. Reverse: illustration 
of a pair of lions holding the Ten Commandments, 
and an inscription in German.
Diameter: 9.5 cm. Held in box. Plating chipped.

Opening price: $300

397. מדליה - רבי עקיבא איגר

מדליה לזכרו של רבי עקיבא איגר, ]1937[. 
מתכת בהירה, מצופה.

פנים: במרכז דיוקנו של רבי עקיבא איגר, וסביבו במסגרת: "צורת 
רשכבה"ג עבד לעבדי ד' ר' עקיבא איגר זצ"ל - אב"ד דק"ק פוזנא 
זוג  גב: איור  י"ג תשרי שנת תקצ"ח לפ"ק".  יום פטירתו  לזכרון 

אריות אוחז בלוחות הברית, וכיתוב בגרמנית.
קוטר: 9.5 ס"מ. נתונה בקופסה. קילופים בציפוי.

פתיחה: $300

396. Commemorative Pin - Etzel and Lehi Exiles 
in Africa - 1948

Commemorative pin granted to the members of the 
Etzel (Irgun) and Lehi underground movements who 
were exiled to Africa, upon their release and return 
to Israel. [ca. 1948].
Brass inlaid with blue enamel. The recto is illustrated 
with an image of a guard tower behind a barbed-
wire fence, surrounded by the Hebrew inscription 
"The Africa Exiles / 44-48".The verso is embossed with 
a Star of David and the number 215 (all the pins were 
individually numbered). 
In 1944, the British Mandate authorities in Palestine 
deported several hundred members of the Etzel and 
Lehi underground movements to detention camps 
in Africa. At first, they were interned at a detention 
camp at Sembel, Eritrea, after which they were 
transferred to a camp in Carthago, Sudan, then back 
to Sembel, until finally reaching the detention camp 
in Gilgil in Kenya, where they were held until their 
release and return to the nascent State of Israel in July 
1948.
Ca. 24X18 mm. Good-fair condition. Fractures and cracks 
to enamel. Old soldering repairs to clasp. 
Included are two books by Yosef Vinitzky (Y. Netz), 
one of the exiles, reviewing the period of his exile 
in Africa: · “Two Hundred and Fifty-One (251), From 
the Diary of an Exile of Zion at the British Detention 
Camps in Africa.” . Tel Aviv: Yedidim, 1950. Hebrew. 
With a short dedication in the author's handwriting. 

· "From Imprisonment to Return (251 part 2: The 
Exile in Eritrea-Kenya), From the Diary of an Exile of 
Zion at the British Detention Camps in Africa." Tel 
Aviv: Yedidim, 1952. Hebrew.

Opening price: $450

397
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398. Six Carpets - Alliance Israélite Universelle School of Crafts - Portraits of Herzl, Nordau, Balfour and 
Herbert Samuel

6. Carpet with a portrait of Lord Balfour [with a 
number of holes, including a hole in Balfour's portrait, 
in the area of the forehead. A similar hole appears in 
other versions of the carpet. See for example in the 
book by Anton Felton, Jewish Carpets, London 1997, 
p. 75].
6 carpets. Size and condition vary.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $1000

Six carpets produced by the weaving department of 
the Alliance school of crafts "Torah U'Melakhah". 
[Jerusalem, ca. 1920].
1. Carpet with a portrait of Theodor Herzl (facing 
right) gazing from the balcony in Basel at the Tower 
of David and the walls of Jerusalem, beneath them a 
procession of new immigrants.
2-4. Three different carpets with the portrait of 
Herbert Samuel.
5. Carpet with a portrait of Max Nordau.

 - כי"ח  - בית-הספר למלאכה של  שישה שטיחים   .398
דיוקנאות הרצל, נורדאו, בלפור והרברט סמואל

שישה שטיחים תוצרת מחלקת האריגה בבית-הספר למלאכה 
של כי"ח )אליאנס(, "תורה ומלאכה". ]ירושלים, 1920 בקירוב[. 

1. שטיח עם דיוקנו של תיאודור הרצל )פונה לימין( משקיף מן 
תחתם  ירושלים,  העיר  וחומות  דוד  מגדל  על  בבאזל  המרפסת 

שיירת-עולים. 
2-4. שלושה שטיחים שונים עם דיוקנו של הרברט סמואל. 

5. שטיח עם דיוקנו של מקס נורדאו.
ביניהם  חורים,  מספר  ]עם  בלפור  הלורד  דיוקן  עם  שטיח   .6
גם  מופיע  דומה  חור  המצח.  באזור  בלפור,  של  בדיוקנו  חור 
אנטון  של  בספרו  למשל,  ראה,  השטיח.  של  אחרים  בעותקים 
 Anton Felton, Jewish Carpets,( "פלטון, "שטיחים יהודיים

London 1997(, עמ' 75[. 
6 שטיחים. גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $1000
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400. "בית לחם" - בד רקום

"בית לחם", בד רקום. ]המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 
בדגמים  עשירה  צבעונית  רקמה  רקומה  מרובעת,  בד  פיסת 
עליה  נוספת  בד  פיסת  תפורה  בראשה  וגיאומטריים.  צמחיים 

."Bethlehem" רקום הכיתוב
36X40 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 

פתיחה: $300

400. "Bethlehem" - Embroidered Cloth

"Bethlehem", embroidered cloth. [First half of the 
20th century].
Square piece of cloth, embroidered with a richly 
colorful pattern in vegetal and geometric motifs. At 
the top is another piece of cloth with the embroidered 
inscription "Bethlehem".
Approx. 40X36 cm. Good condition.

Opening price: $300

399. Decorated Cloth - Made by the General Orphans Home in Jerusalem

situated on Meah Shearim Street, later moving to a 
building in the courtyard of the Ethiopian Church, and 
in 1930 it moved to the Alliance House on Jaffa Street, 
where 200 orphaned girls resided. The orphanage 
was called "General" because its doors were open to 
girls of all Jewish ethnic groups. The language spoken 
in it from its founding day was Hebrew.
Approx. 80X51 cm. Good-fair condition. Cloth slightly 
faded. Unraveled threads and tears where the cloth is 
attached to the lining. Holes to margins.

Opening price: $300

Cloth with bird decoration and colorful embroidery, 
"Made by the General Israel Orphans Home 
Jerusalem". Jerusalem, [early decades of the 20th 
century].
Rectangular cloth, in the middle of which is a 
decoration of a bird carrying a branch with flowers in 
its beak. At the four corners are floral decorations. At 
the top and bottom margins is the inscription: "Made 
by General Israel Orphans Home Jerusalem" (Hebrew 
and English).
The "General Orphans Home" in Jerusalem was 
founded in 1902 by David Weingarten. At first it was 

399. בד מעוטר - מלאכת בית היתומות הכללי בירושלים

היתומות  בית  "מלאכת  צבעונית,  ורקמה  ציפור  עיטור  עם  בד 
המאה  של  הראשונים  ]העשורים  ירושלים,  בירושלם".  הכללי 

ה-20[.
בד מלבני, במרכזו עיטור ציפור הנושאת בפיה ענף עם פרחים. 
בארבע הפינות עיטורים פרחוניים. בשוליים העליונים והתחתונים 
 Made / מופיע הכיתוב: "מלאכת בית היתומות הכללי בירושלם

 ."by General Israel Orphans Home Jerusalem
דוד  בידי   1902 בשנת  נוסד  בירושלים  הכללי"  היתומות  "בית 
לבית  עבר  בהמשך  שערים,  מאה  ברחוב  פעל  תחילה  וינגרטן. 
בחצר הכנסייה האתיופית, וב-1930 לבית אליאנס שברחוב יפו, 
שכן  "כללי"  כונה  היתומות  בית  יתומות.  כ-200  התגוררו  שם 
מיום  בו,  הלימוד  שפת  העדות.  כל  לבנות  פתוחים  היו  שעריו 

היווסדו, היתה עברית. 
חוטים  דהוי.  מעט  הבד  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   51X80

פרומים וקרעים בחיבור הבד לבטנה. נקבים בשוליים.

פתיחה: $300

399
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402. Ceremonial Palestinian Dress

Ceremonial Palestinian dress. [Hebron area, 1920s or 
1930s]. 
Embroidered cotton fabric with patchwork.
Long dress with long sleeves, embroidered with 
colorful threads in vegetal and geometric patterns. 
Colorful patchwork on the front, on the lower hem 
and on the sleeves. The embroidery on the chest piece 
- the qabbeh - shows motifs used as protection from 
disease and the evil eye.
Length: 149 cm, maximum width: 135 cm. Good-fair 
condition. Wear. Tears and unraveling.
Literature:
1. Jehan S. Rajab, Palestinian Costume, 1989, pp. 66-
75.
2. Shelagh Weir, Palestinian Costume, 1994, pp. 88-
101.

Opening price: $600

402. שמלה טקסית פלשתינאית

שמלה טקסית פלשתינאית. ]אזור חברון, שנות ה-20 או ה-30 
של המאה ה-20[.

בד כותנה רקום ומשולב טלאים.
שמלה ארוכה בעלת שרוולים ארוכים, רקומה בחוטים צבעוניים 
בשוליה  הקדמי,  בחלקה  וגיאומטריות.  צמחיות  בדוגמאות 
הרקמה  צבעוניים.  בד  טלאי  משולבים  ובשרווליה,  התחתונים 
ששימשו  מוטיבים  מכילה   -  qabbeh  - החזה  מפתח  שסביב 

כהגנה מפני מחלות ועין הרע. 
אורך: 149 ס"מ, רוחב מירבי: 135 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי. 

קרעים ופרימה.
ספרות:

Jehan S. Rajab, Palestinian Costume, 1989 .1, עמ' 66-75.
Shelagh Weir, Palestinian Costume, 1994 .2, עמ' 88-101.

פתיחה: $600

ישראל,  מארץ  בריטי  חייל  של  מזכרת   - רקום  בד   .401
1941

בד רקום, מזכרת מארץ ישראל, 1941. 
בחלקו העליון של הבד רקום כתר הממלכה המאוחדת, ותחתיו 
רחל.  קבר   - ומשמאלו  הסלע,  כיפת   - מימינו   .1941 השנה 
 Souvenir of" בתחתית, שיירת גמלים, שני עצי דקל, והכיתוב

 ."Palestine
פגמים  כתמים.  מספר  טוב.  מצב  אניצים.  סיומת  ס"מ.   69X60

קלים.
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $300

401. Embroidered Cloth - Souvenir of a British 
Soldier from Palestine, 1941

Embroidered cloth, souvenir of Palestine, 1941.
Embroidered on the top of the cloth is the crown of 
the United Kingdom and beneath it the year 1941. 
On the right is the Dome of the Rock, on the left is 
Rachel's Tomb. On the bottom is a camel caravan, two 
palm trees and the inscription "Souvenir of Palestine".
60X69 cm. Fringes. Good condition. Some stains. Slight 
defects.
Provenance: Willy Lindwer collection.

Opening price: $300

401

402



258  |  ספטמבר 2016  

404. שמלה פלשתינאית 

שמלה פלשתינאית שחורה. ]אזור חברון / דרום הר חברון, המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 
בד כותנה רקום.

שמלה ארוכה בעלת שרוולים ארוכים, רקומה חוטים צבעוניים בדוגמאות צמחיות וגיאומטריות. 
אורך: 140 ס"מ, רוחב מירבי: 105 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. תיקוני תפירה.

פתיחה: $300

404. Palestinian Dress

Black Palestinian dress. [Hebron / southern Mount Hebron area, first half of the 20th 
century].
Embroidered cotton cloth.
Long dress with long sleeves, embroidered with colorful threads in vegetal and 
geometric motifs.
Length: 140 cm, maximum width: 105 cm. Good condition. Some stains. Sewing repairs.

Opening price: $300

403. שמלה פלשתינאית - רמאללה

שמלה פלשתינאית לבנה. ]אזור רמאללה, המחצית הראשונה של המאה ה-20[. 
בד כותנה רקום. 

ומעוטרת  עזים  ובורדו  אדום  כחול,  בגוני  חוטים  רקומה  קצרים,  שרוולים  בעלת  ארוכה  שמלה 
בדוגמאות צמחיות וגיאומטריות. לבבית נאה, עם עיטורי ציפורים ועופות גדולים. 

אורך: 120 ס"מ, רוחב מירבי: 70 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. תיקוני תפירה.

פתיחה: $300

403. Palestinian Dress - Ramallah

White Palestinian dress. [Ramallah area, first half of the 20th century].
Embroidered cotton cloth.
Long dress with short sleeves, embroidered with bright blue, red and dark red 
threads and decorated with vegetal and geometric motifs. Fine breastplate, with 
large fowl and bird decorations.
Length: 120 cm, maximum width: 70 cm. Good condition. Some stains. Sewing repairs.

Opening price: $300 

403404
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Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to participate in the auction 
but cannot attend it in person and wish to place an absentee bid or 
for those who wish to participate by phone. Completing this form 
constitutes an order to Kedem Auction House Ltd. to purchase the listed 
lot/s on behalf of the bidder for the lowest price possible and never for 
more than the maximum amount indicated in the form.
Completing this form obligates the bidder to purchase the listed lot/s 
at the opening price in the event that no other bids on the lot/s were 
placed by other potential buyers. Kedem will do its best to place the bids 
as instructed but cannot accept liability for error or failure in doing so. 
Bids are in accordance and subject to the conditions of purchase, as 
detailed at “terms of sale” section. 
Bids should be placed according to the following increments.
Buyers Premium: 23%.
I have read and agree to the terms of sale.

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם מלהגיע או למבקשים 
להשתתף במכירה באמצעות הטלפון. מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה 
בו,  המופיעים  הפריט/ים  את  עבורו  לרכוש  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם 
וזאת במחיר הנמוך ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט 
להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות של מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר 
הפתיחה במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. 
שום  עליה  תוטל  לא  אולם,  ההוראות.  אחר  למלא  יכולתה  כמיטב  תעשה  קדם 

אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר. 
את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה שלהלן. 

עמלת הקניה היא 23%.
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה המופיעים בקטלוג ואני מסכים להם.

Full Name

Address

Absentee bid Absentee / Telephone Bidding FormAuction No. 52 'מכירה מס Phone Participation

TelCellular

EmailID/Passport No.

SignatureDate

שם מלא

Tel: 077-5140223 :טלפוןFax: 077-5140167 :פקסoffice@kedemltd.comwww.kedem-auctions.com

טופס הצעת מחיר לפריטים
השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

Item No.Name and Description of ItemMax. Offered Price 
in US$

* Not including commission and VAT לא כולל עמלה ומע"מ  *

*מחיר מירבי מוצע ב- $שם ותיאור הפריטמספר פריט

כתובת

Faxטלפון  סלולריפקס

ת.ז./דרכוןדואר אלקטרוני

תאריךחתימה

 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  

* Absentee bids must be placed by 2:00 pm 
 on the day of the auction

הצעות תתקבלנה רק עד   *
   השעה 14:00 ביום המכירה



 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 USDollars), check (NIS or US 
 Dollars) 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.  
ימים מיום המכירה במזומן )שקלים או דולרים(, בהמחאה או  לקונה אשר ישלם תוך 7   .10

בהעברה בנקאית, תינתן הנחה בסך 3%.  
באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "קדם", או באמצעות   .11
אחריות  ללא  תוכל,  "קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים  חברת  או  שליח   
אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז  מצידה,   
ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
שער  לפי  יחושב  ארה"ב,  בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים  תשלום   .12
המכירה. ביום  ישראל  בנק  ע"י  המפורסם  ארה"ב  דולר  של  יציג(  )שער  החליפין   
כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש   .13

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
עבור  לשלם  אחר,מתחייב  אדם  עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  הרוכש   .14
שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.  הפריטים   
הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד  שהרוכש  מנת  על  לו   
והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב  לאחר,   
להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי   .15
לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע”י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם   
המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך   
הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של   
הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע   
למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ -30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה   
טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת   
דרישות  ו/או  כל תביעות  לקונה  יהיו  לא  כאמור,  הלכה  "קדם"  ביצעה  לחזקתה.  הפריט   

נוספות כלפיה.  
התחייבויותיו  את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  הקונה   .16
החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד  משבוע  יאוחר  לא  לתשלום   
לתשלום. התחייבויותיו  מלוא  את  הקונה  שהשלים  לאחר  רק  תעשה  בפריט   
להשתתף  מעוניינים  אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  "קדם"   .17
מחיר"  הצעת  "טופס  את  המכירה  יום  עד  למלא  יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.   
כל  ספק,  הסר  למען  "קדם".  של  האינטרנט  באתר  או  המכירה  בקטלוג  המופיע   
מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים   
מכוחה חבות מכל סוג. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.  
מתבקשים  הטלפון,  באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .18
המכירה. שעת  לפני  שעות  משלוש  יאוחר  ולא  תיאום  לצורך  ובהקדם  מראש  לפנות   
לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל    .19
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם"   

לבין הקונה.  
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.  .20
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