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Herzl, Zionism, JNFהרצל, ציונות, קק"ל

1. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של בנימין זאב הרצל, בנושא מחזה פרי-עטו – המבורג, 1890

 Hamburger" נייר מכתבים של המלון  נכתב על  )תיאודור( הרצל.  זאב  בנימין  מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של 
Hof" וממוען ל"חבר יקר". המבורג, 24 באוקטובר 1890. גרמנית.

מכתב מאת בנימין זאב הרצל העוסק בהעלאת מחזה פרי-עטו בתיאטרון בברלין: "נמלטתי הנה מפני החזרות 
המעיקות ליום אחד. אני שב מחר בבוקר חזרה. הסמן ]כפי הנראה, וילהלם הסמן, מנהל תיאטרון ואלנר בברלין[ 
טרם יצר עמי קשר וגם אני לא פניתי אליו במכוון ]...[ אך כעת אני מעוניין לפנות אליו ולהביא את העניין, אם ניתן, 

לידי סיום. אני מאמין שהוא המתאים ביותר".
 ,)Was wird man sagen?( הבריות?"  יאמרו  "מה  על מחזהו  ל"חזרות המעיקות"  הרצל מתייחס  הנראה,  כפי 
מחזה אוטוביוגרפי על חיי הנישואין. המחזה הוצג בברלין באוקטובר 1890, נחל כישלון חרוץ וספג ביקורות קשות. 

בעקבות הכישלון ירדה קרנו של הרצל ואף תיאטרון לא הסכים עוד לקבל את מחזותיו. 
בהמשך המכתב כותב הרצל "אני רוצה להכין את הקופלטים בדרך הביתה. כעת מתרוצצים בראשי נושאים רבים 

מדי" ומודיע שישוב בעוד שמונה ימים לווינה. 
]1[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. קו קפל לרוחב המכתב )עם קרעים קלים בקצוות, משוקמים(. קרעים בארבע הפינות, 

חלקם משוקמים )פגיעה בקצה חתימתו של הרצל(.

פתיחה: $1000

1. Letter Handwritten and Signed by Theodor Herzl, About a Play he Authored – 
Hamburg, 1890

A letter handwritten and signed by Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl. Written on the Hamburger 
Hof Hotel stationery and addressed to a "Dear friend". Hamburg, October 24, 1890. German.
A letter by Theodor Herzl dealing with the production of a play he had written at a theater in 
Berlin: "I escaped the burdensome rehearsals and came here for one day. I will return tomorrow 
morning. Hasemann (presumably, Wilhelm Hasemann, the director of the Walner-Theater in 
Berlin] has not yet contacted me and I too intentionally did not turn to him […] but now I am 
interested in talking to him and bringing the matter, if possible, to its conclusion. I believe that 
he is most suitable" (German).
Presumably, Herzl is referring to the "burdensome rehearsals" for his play "What will People 
say?" (Was wird man sagen?), an autobiographical play about marriage. The play premiered 
in Berlin in October 1890, was a complete failure and received harsh criticism. After its failure, 
Herzl fell from favor and no theater agreed to accept his plays. 
Later in the letter, Herzl writes, "I want to prepare the couplets on the way home. Now too 
many subjects are running through my mind" and announces that he will return to Vienna in 
eight days. 
[1] leaf, 22 cm. Good condition. Fold line across the letter (with small tears to edges, restored). Tears to 
all four corners, some restored (affecting the edge of Herzl's signature).

Opening price: $1000
1
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2. גלויה ועליה דרישת שלום בכתב-ידו של בנימין זאב הרצל – איטליה, 1904

גלויה ועליה דרישת שלום בכתב-ידו של בנימין זאב )תיאודור( הרצל. פירנצה, איטליה, ינואר 1904.
גלויה בלתי-מחולקת, עם איור של בזיליקת סנטה מריה מג'ורה ברומא. בחזית הגלויה מופיעה שורה 
קצרה בכתב-ידו של בנימין זאב הרצל: "saluti e baci di Herzl" ]איטלקית: דרישות שלום ונשיקות 

מהרצל[, מתוארכת: 26 בינואר 1904.
הגלויה נשלחה מפירנצה לפררה )איטליה(, לגבריאלה רוונה )Gabriella Ravenna; בתו של פליצ'ה 
הרצל(,  של  מתומכיו  הציוני,  הפועל  הוועד  חבר  ונשיאּה,  איטליה  ציוני  הסתדרות  ממייסדי  רוונה, 
במהלך ביקורו של הרצל באיטליה בינואר 1904, ביקור אשר במהלכו ניהל שיחות עם האפיפיור ועם 
מלך איטליה במטרה לגייס את תמיכתם בציונות. הרצל נפטר כחצי שנה לאחר ביקור זה, וזו הייתה 

אפוא נסיעתו האחרונה למען מטרות הציונות.
14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קילופים וקרעים קלים בשוליים העליונים )עם פגיעות קלות בהקדשה(,  X9

וקמט בפינה הימנית העליונה )על ההקדשה(.

פתיחה: $1500

2. An Autograph Postcard from Theodor Herzl – Italy, 1904 

Postcard with a greeting handwritten by Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl. Florence, 
Italy, January 1904.
Undivided postcard, with illustration of the Basilica Santa Anna Maggiore in Rome. 
With a short greeting handwritten by Theodor Herzl: "saluti e baci di Herzl" [Italian: 
greetings and kisses from Herzl], dated; 26 January 1904.
The postcard was sent from Florence to Ferrara (Italy), to Gabriella Ravenna 
(daughter of Felice Ravenna, one of the founders of the Italian Zionist Federation 
and its president, member of the Zionist Executive and one of Herzl's supporters), 
during Herzl's visit to Italy in January 1904, in which he met with the Pope and the 
King of Italy seeking to enlist their support of Zionism. Herzl died about six months 
after this visit, making it his last journey in the interest of promoting Zionist aims.
9X14 cm. Good condition. Stains. Peeling and small tears to top (slightly affecting the 
dedication), and a crease to upper right corner (on the dedication).

Opening price: $1500

3. חוזר בנושא גיוס "שקלים" מטעם הוועד הפועל הציוני – וינה, 1900 – חתימת-ידו של 
בנימין זאב הרצל

חוזר מטעם הוועד הפועל הציוני )Actions committee(, חתום בכתב-ידם של בנימין זאב )תיאודור( 
הרצל ושל ד"ר עוזר קוקש. וינה, 30 באוגוסט, 1900. גרמנית.

חתום  הציוני.  הפועל  הוועד  חברי  אל  שנשלח  בסטנסיל(  ומשוכפל  כתיבה  במכונת  )מודפס  חוזר 
בחותמת הוועד ובחתימות-ידיהם של יו"ר הוועד בנימין זאב הרצל ושל מזכיר הוועד ד"ר עוזר קוקש. 
החוזר, שנכתב כשבועיים לאחר תום הקונגרס הציוני הרביעי בלונדון, מבקש לרתום את חברי הוועד 
נמצאים  הקונגרס  לאחר  מיד  כי  מראה  "הניסיון  הציוני":  "השקל  כספי  ולגיוס  מעשית  לפעילות 
עת  אבל  הקדושה;  משימתנו  על  לעבוד  מתמיד  יותר  הולם  ובמצב  מרומם  רוח  במצב  החברים 
נוחה זו נוצלה עד כה בצורה רעה או לא נוצלה כלל". החוזר מדגיש את חשיבות גיוס כספי "השקל 
הציוני" לפעילותה הסדירה והשוטפת של ההסתדרות הציונית ומתריע: "אם תימשך העבודה בקצב 
האיטי הקודם, עלולים אנו להיקלע למצב בו ניאלץ להשעות את פעילותנו עקב מחסור באמצעים 

ההכרחיים". 
"השקל הציוני" היה מטבע של ההסתדרות הציונית אשר הונהג לקראת הבחירות לקונגרס הציוני 
הזכות לבחור  את  הקנתה  ציוני"  "שקל  קניית  שנתי.  חבר"  "מס  כמעין  ושימש   1898 בשנת  השני 
שהייתה  הצירים  מספר  את  קבע  מדינה  בכל  שנמכרו  השקלים  מספר  הציוני.  לקונגרס  ולהיבחר 

זכאית לשגר לקונגרס. 
]1[ דף, 28 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים וקרעים בשוליים.

פתיחה: $1000

2
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3. Circular Regarding Raising "Shekels", 
Issued by the Zionist Actions Committee 
– Vienna, 1900 – Hand-Signed by Theodor 
Herzl

A circular by the Zionist Actions Committee, 
hand-signed by Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl 
and Dr. Oser Kokesch. Vienna, August 30, 1900. 
German. 
Mimeographed typescript circular sent to 
members of the Zionist Actions Committee. 
With the committee's stamp; hand-signed 
by Theodor Herzl as chairman and Dr. Oser 
Kokesch as secretary. 
The circular, written some two weeks after the 
end of the fourth Zionist congress in London, 
requests the assistance of the members of 
the committee in raising funds in the form of 
the Zionist Shekel: "Experience indicates that 
immediately after the congress the members 
are in high spirits and more than ever in the 
appropriate mood to work for our holy cause; 
but this convenient moment has been badly 
used or not used at all". 
The circular emphasizes the importance of 
raising the Zionist Shekel for the regular 
activity of the World Zionist Organization 
and warns that "If the work continues at the 
previous slow pace, we might get caught in a situation in which we will be forced to suspend our activity due 
to lack of necessary means".
The Zionist Shekel was part of a fundraising program introduced by the World Zionist Organization towards the 
elections for the second Zionist congress in 1898. The donation certificates were known as "shekel"; donation 
of a certain amount counted as annual "membership dues", and buying a Zionist Shekel gave one the right to 
vote and be elected for the congress. The number of Shekels sold in each country determined the number of 
delegates it was entitled to send to the congress. 
[1] leaf, approx. 28 cm. Good condition. Fold lines. Some stains and tears to edges. 

Opening price: $1000 

הולדתו  יום  לרגל   – הציוני  הפועל  הוועד  מטעם  חוזר   .4
השבעים של ד"ר יצחק רילף – וינה, 1901 – חתימת-ידו של 

בנימין זאב הרצל

חתום   ,)Actions committee( הציוני  הפועל  הוועד  מטעם  חוזר 
קוקש.  עוזר  ד"ר  ושל  )תיאודור( הרצל  זאב  בנימין  בכתב-ידם של 

וינה, 6 בינואר, 1901. גרמנית.
חוזר )מודפס במכונת כתיבה ומשוכפל בסטנסיל(, שנשלח אל חברי 
הוועד הפועל הציוני. חתום בחתימות-ידיהם של יו"ר הוועד בנימין 

זאב הרצל ושל מזכיר הוועד ד"ר עוזר קוקש.
החוזר קורא לציין את יום הולדתו ה-70 של ד"ר יצחק רילף שחל 
שיוקדשו  ציוניים  בחוגים  מפגשים  ולארגן   1901 בפברואר  ב-10 
אודות  שיחה  להיות  עשוי  המפגש  )"נושא  רילף  ד"ר  של  לפועלו 
קאופמן  ידי  על  שפורסם  עמי',  בת  'ארוכת  רילף,  של  חיבורו 

בפרנקפורט"(. 
עיתונאי  רב,  היה   )1831-1902  ,Isaac Rülf( רילף  יצחק  ד"ר 
ופילוסוף יהודי-גרמני. פעיל ציוני בולט. בשנת 1857 קיבל "היתר-

הוראה" מוועדת רבנים במרבורג, ובשנת 1865 קיבל תואר דוקטור 
מאוניברסיטת רוסטוק. באותה שנה התמנה לרבה של העיר ֶמֶמל 
שבפרוסיה המזרחית )כיום קלייפדה שבליטא(. בממל פגש את דוד 
וולפסון והיה למורו. פעילותו ושתדלנותו הרבה למען יהודי רוסיה, 
ולגרמניה, זיכו  לאמריקה  שהיגרו  ליהודים  שהעניק  הרב  והסיוע 
מחלוצי  היה  רילף  המושיע"(.  )"הד"ר  הילף"  "ד"ר  בכינוי  אותו 
"חיבת ציון", וכשנה לאחר פרסום חיבורו של יהודה לייב פינסקר, 
"אוטואמנציפציה!", פרסם את חיבורו הציוני העיקרי "ארוכת בת-
דמיין,  פרנקפורט   .Aruchas Bas-Ammi :בגרמנית )במקור  עמי" 
ישראל ובעד  בארץ  בעד ההתיישבות  בו שטח את עמדתו   ,)1883
"רבני המחאה" שניסו למנוע  השפה העברית. רילף היה ממתנגדי 
את כינוס הקונגרס הציוני הראשון, ושנה לאחר מכן, ב-1898, אף 

הציג את הרצל בקונגרס הציוני השני.
]1[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול. שפשופים, קרעים 
קלה  פגיעה  עם  הקיפול,  ובקווי  בשוליים  רובם  חסרים,  וקרעים 

בטקסט. רצועות נייר דבק לחיזוק בגב הדף. 

פתיחה: $700

3
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4. Circular Issued by the Zionist 
Actions Committee – For the 
70th Birthday of Dr. Isaac Rülf – 
Vienna, 1901 – Hand-Signed by 
Theodor Herzl

A circular by the Zionist Actions 
Committee, hand-signed by Theodor 
(Binyamin Ze'ev) Herzl and Dr. Oser 
Kokesch. Vienna, January 6, 1901. 
German.
Mimeographed typescript circular 
sent to members of the Zionist 
Actions Committee, hand-signed by 
Theodor Herzl as chairman and Dr. 
Oser Kokesch as secretary.
The circular urges members to mark 
the 70th birthday of Dr. Isaac Rülf 
on February 10, 1901, and organize 
meetings of Zionist circles dedicated 
to Dr. Rülf's activity ("The discussion 
may revolve around Rülf's essay, 
Aruchas Bas-Ammi, published by 
Kaufmann in Frankfurt").
Dr. Isaac Rülf (1831-1902) was a 
Jewish-German rabbi, journalist and 
philosopher and a prominent Zionist 
activist. In 1857, he was ordained as 
a rabbi by the rabbis' committee in Marburg and in 1865 earned his doctorate from the University 
of Rostock. That same year, he was appointed rabbi of Memel in Eastern Prussia (today, Klaipėda, 
Lithuania). In Memel, he met David Wolfson and became his teacher. His relief activities and lobbying 
for the Jews of Russia and the extensive assistance he lent Jewish immigrants on their way to America 
and Germany earned him the nickname "Dr. Hülf" ("Dr. Help"). Rülf was a pioneer of the Hibbat Zion 
movement and about a year after the publication of Yehuda Leib Pinsker's "Auto-Emancipation!", he 
published his major Zionist essay "Aruchas Bas-Ammi" (Frankfurt am Mein, 1883), advocating for a 
Hebrew-speaking Jewish homeland in Palestine. Rülf opposed the "protest rabbis" (Protestrabbiner) 
who tried to prevent the gathering of the first Zionist congress and a year later, in 1898, introduced 
Herzl at the second Zionist Congress.
[1] leaf, 28 cm. Good-fair condition. Fold lines. Scuffs, closed and open tears, mostly to edges and fold lines, 
slightly affecting text. Strips of tape for reinforcement on verso. 

Opening price: $700 

5. חוזר מטעם חברת "אוצר התיישבות היהודים" – וינה, 1903 – חתום 
בידי נשיא הדירקטוריון, בנימין זאב הרצל

חוזר מטעם חברת "אוצר התיישבות היהודים", חתום בכתב-ידו של בנימין זאב 
)תיאודור( הרצל. וינה, 1 באוגוסט 1903. גרמנית. 

מניות  בעלי  אל  שנשלח  בסטנסיל(,  ומשוכפל  כתיבה  במכונת  )מודפס  חוזר 
המייסדים של בנק ההסתדרות הציונית, "אוצר התיישבות היהודים" – הזמנה 
לפני  יומיים   ,1903 באוגוסט  ב-21  באזל  של  הקזינו  באולם  שנערכה  לישיבה 
פתיחתו של הקונגרס הציוני העולמי השישי )"קונגרס אוגנדה", 23-28 באוגוסט 
1903(. בחוזר מפורטים הנושאים השונים שיידונו בישיבה: ההצבעות שייערכו 
באספה הכללית, סילוק ומינוי חברים חדשים, ייפויי-כוח, קביעת חוקה חדשה 

ועוד. חתום בחתימת ידו של נשיא דירקטוריון הבנק, בנימין זאב הרצל.
קמטים  קלים.  כתמים  תיוק.  נקבי  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   27 דף,   ]1[

וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $800

45
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5. Circular Issued by the Jewish Colonial Trust – 
Vienna, 1903 – Signed by the Chairman of the 
Board of Directors, Theodor Herzl

A circular issued by the Jewish Colonial Trust, hand-
signed by Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl. Vienna, 
August 1, 1903. German. 
Mimeographed typescript circular sent to the 
founding shareholders of the bank of the Zionist 
Organization, The Jewish Colonial Trust; an invitation 
to a meeting held at the Basel casino on August 
21, 1903, two days before the opening of the sixth 
Zionist Congress (the "Uganda Congress", August 
23-28, 1903). The circular details the agenda of the 
meeting: the votes to be held by the general assembly, 
expulsion and appointment of members, formulation 
of a new constitution and more. The circular is hand-
signed by the chairman of the board of directors of 
JCT, Theodor Herzl.
[1] leaf, 27 cm. Good condition. Fold lines. Filing holes. 
Minor stains. Creases and small tears to edges.

Opening price: $800

6. "חדשות מוונוס" – ספרו הראשון של בנימין זאב הרצל, מוקדש וחתום בכתב-ידו – לייפציג, 1887

Neues von der Venus ]חדשות מוונוס[, מאת בנימין זאב )תיאודור( הרצל. הוצאת F. Freund, לייפציג, 1887. גרמנית. 
 Meinem Lieben Freunde" :)ספרו הראשון של בנימין זאב הרצל, עם הקדשה בכתב-ידו )גרמנית; בפינת העטיפה הקדמית
אפשר  הרצל[.  תיאודור  למזכרת,  נוימן,  וילהלם  היקר  ]לידידי   "Wilhelm Neumann zur Erinnerung, Theodor Herzl
שהרצל העניק עותק זה של ספרו לעיתונאי הווינאי וילהלם נוימן )?1860-1929(, עורך העיתון Fremdenblatt, שמוזכר ביומניו.

"חדשות מוונוס" פורסם כעשר שנים לפני צאת ספרו המהפכני של הרצל – "מדינת היהודים", בתקופה שבה עוד ביקש הרצל 
להתערות בחיי התרבות והבוהמה של אירופה ככתב צעיר. הספר כלל שמונה עשר רשימות קצרות )פיליטונים( שפורסמו בעיתוני 
התקופה, ותיעדו בעט קלה ומשועשעת את חיי האהבה, מסיבות הסלון, שיחות החולין וחיי היום-יום של החברה האירופית. 
הנשים והגברים עוצבו כולם על פי אידיאל יופי "אירופי" – בשיער זהוב, עיניים תכולות ולבוש מגונדר, ועל גבי עטיפת הספר הופיע 
איור המשקף את רוחו של הספר: גברות וגברים משוחחים בפינת סלון, כשמאחוריהם, בין כפות דקלים, נראה פסל האלה ונוס 

המטה את ראשו לכיוון המתרחש, כמביע עניין.
259, ]1[ עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. הספר, עם עטיפתו המקורית, כרוך בכריכה חדשה. כתמים )בעיקר בעטיפה(. קרעים קלים 
בשולי העטיפה ובשולי כמה דפים. חיתוך דפים בלתי-אחיד. עטיפה קדמית מנותקת; פינתה הימנית התחתונה חסרה )ללא 

פגיעה בטקסט או באיור(. 
נדיר.

ב-OCLC רשומים שלושה עותקים בלבד.

פתיחה: $5000

6. "News from Venus" – Theodor Herzl's First Book, 
Inscribed and Hand-Signed by Him – Leipzig, 1887

Neues von der Venus [News from Venus], by Theodor 
(Binyamin Ze'ev) Herzl. Leipzig: F. Freund, 1887. German.
Theodor Herzl's first book, inscribed by him (German 
inscription, handwritten on the corner of the front cover): 
"Meinem Lieben Freunde Wilhelm Neumann zur Erinnerung, 
Theodor Herzl" [My dear friend Wilhelm Neumann, as a 
souvenir, Theodor Herzl]. Presumably, Herzl gave this copy 
of his book to the Viennese journalist Wilhelm Neumann 
(1860-1929?), the editor of the Fremdenblatt newspaper, 
who is mentioned in Herzl's diaries.
"News from Venus" was published about ten years before 
Herzl's famed book, "A Jewish State", in the time when 
Herzl still wanted to blend into the cultural and bohemian 
life of Europe as a young journalist. The book contains 
eighteen feuilletons published in contemporary newspapers, 
documenting in a light and witty manner the love life, salon 
parties, small talk and daily life of the European society. The 
men and women were all portrayed after the "European" 
beauty ideal – with golden hair, blue eyes and fancy dress. 
The cover illustration reflects the spirit of the book: ladies 
and gentlemen conversing in the corner of a parlor, and 
behind them, amid palm leaves, a statue of Venus tilts its 
head towards the scene, as if taking an interest in it. 
259, [1] pp, 19.5 cm. Good condition. Rebound with the original 
cover. Stains (mainly to cover). Small tears to edges of cover 
and edges of several leaves. Uneven edges. The front cover is 
detached, with its lower right corner missing (not affecting the 
text or illustration).
Rare. Only three copies are listed in OCLC. 

Opening price: $5000

6a

6b



הרצל, ציונות, קק"ל     |  11

7. בנימין זאב הרצל - "אלטנוילנד" – מהדורה ראשונה – 
לייפציג, 1902

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

מהדורה ראשונה.
למדינה  חזונו  הרצל את  בו שוטח  "אלטנוילנד"  הרומן האוטופי 
היהודית העתידה לקום בארץ ישראל. הספר ראה אור כמה שנים 
בארץ  ביקורו  ולאחר  היהודים"  "מדינת  ספרו  שפורסם  לאחר 
והעניק   1899-1902 השנים  בין  הרומן  את  חיבר  הרצל  ישראל. 
בהשראת  יותר,  מאוחר  החדשה".  "ציון  השם  את  היד  לכתב 
שינה את שם   – בפראג  הכנסת  בית  של  – שמו  ה"אלטנוישול" 
כתב היד ל"אלטנוילנד". באותה שנה שבה פורסם תורגם הספר 
החלטתו  לפי  "תל-אביב",  נקרא  )בעברית  ולעברית  ליידיש  גם 
של  כשמּה  אומץ  כידוע,  זה,  שם  סוקולוב.  נחום  המתרגם  של 
העיר העברית הראשונה( ותוך פחות משנה תורגם לשש שפות. 
 Wenn Ihr wollt, ist es kein" בדף השער נדפס המוטו הידוע

Märchen" – "אם תרצו, אין זו אגדה".
]2[ דף, 343, ]1[ עמ', 18 ס"מ. ללא כריכה. מצב כללי טוב. מעט 
כתמים. פגמים קלים בשולי מספר דפים. קרע קל בדף השער. 

קונטרסים רופפים.

פתיחה: $500

7. Theodor Herzl – "Altneuland" – First Edition – Leipzig, 1902

Altneuland, Roman, von Theodor Herzl. Leipzig: Hermann Seemann Nachfolger, [1902]. German. First 
edition.
Utopian novel, through which Herzl describes his vision of a future Jewish state in Palestine. The book 
was published several years after Herzl's book "The Jewish State", and after his visit to Palestine. Herzl 
composed the novel between 1899 and 1902 under the working title "New Zion". Later, inspired by the 
Altneuschul, the famous Prague synagogue, Herzl changed the title to "Altneuland". The book was 
published in Yiddish and Hebrew in the same year (the Hebrew title, "Tel-Aviv", was conceived by translator 
Nahum Sokolow. This name was later adopted as the name of the first Hebrew city) and within less than 
one year was translated into six languages. The famous motto "Wenn Ihr wollt, ist es kein Märchen" – "If 
you will it, it is no dream" is printed on the title page.
[2] leaves, 343, [1] pp, 18 cm. Missing binding. Overall good condition. Some stains. Minor blemishes to margins of 
several leaves. Minor tear to title page. Loose gatherings. 

Opening price: $500

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

 A Jewish State, an Attempt at a Modern Solution of the Jewish
Question, מאת בנימין זאב )תיאודור( הרצל, עם הקדמה והערות מאת 
 The Maccabaean Publishing הוצאת .)Jacob De Haas( יעקב דה האז

.Co, ניו-יורק, 1904. מהדורה אמריקנית ראשונה.
של  המהפכני  ספרו  היהודים",  "מדינת  של  ראשונה  אמריקנית  מהדורה 
בארץ  יצרנית  יהודית  למדינה  הציוני  חזונו  את  משרטט  הוא  שבו  הרצל, 
ישראל ומתאר את המדינה העתידה לקום כפי שהיא מצטיירת בעיני רוחו.
א"מ  שצילם  הרצל  של  המפורסמת  התמונה  מופיעה  השער  דף  אחרי 
ליליין, ובה הוא נראה שעון על מעקה המרפסת במלון "שלושת המלכים" 

בבאזל בימי הקונגרס הציוני החמישי שנערך בדצמבר 1901. 
]1[ לוח רפרודוקציה של תצלום, 23 ס"מ. חיתוך דפים  XXII, 102 עמ' + 
מעט.  רופפים  קונטרסים  מנותק.  הקדמי  הבטנה  דף  טוב.  מצב  מוזהב. 
פעמיים  מופיעה  הקדמיים  הבטנה  בדפי  בכריכה.  קלים  ופגמים  כתמים 

חתימת בעלים והתאריך 2/28/18.

פתיחה: $1200

78a
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שטרוק  הרמן  ידי  מעשה  תחריט   – הרצל  זאב  בנימין   .9
 )1876-1944(

תחריט   .]1915[ כיסא,  על  שעון  הרצל,  )תיאודור(  זאב  בנימין 
מעשה ידי הרמן שטרוק )1876-1944(.

חתום בלוח, חתום בעיפרון וממוספר 27/40.
נייר מעט כהה. כתמים  39 ס"מ בקירוב. מצב טוב.  X48 :תחריט

קלים. קרעים בשוליו השמאליים של הדף ללא פגיעה בהדפס. 

פתיחה: $250

8. Theodor Herzl – "A Jewish State" – New York, 
1904 – First American Edition

A Jewish State, an Attempt at a Modern Solution of 
the Jewish Question, by Theodor (Binyamin Ze'ev) 
Herzl, preface and notes by Jacob De Haas. New York: 
The Maccabaean Publishing Co., 1904. First American 
edition.
The first American edition of "A Jewish State", Herzl's 
revolutionary book, in which he portrays his Zionist 
vision for a productive Jewish state in Palestine and 
describes the future state as he envisions it.
With the well-known photograph of Herzl taken by 
E.M. Lilien, depicting Herzl leaning on the railing of 
the balcony of the Three Kings Hotel in Basel during 
the fifth Zionist Congress, held in December 1901, 
following the title page.
XXII, 102 pp + [1] plate (reproduction of the photograph), 
23 cm. Gilt edges. Good condition. Front flyleaf detached. 
Slightly loose gatherings. Stains and minor blemishes to 
binding. Owners' signature to both front pastedown and 
flyleaf, once dated 2/28/18.

Opening price: $1200

9. Theodor Herzl – Engraving by Hermann Struck 
(1876-1944)

Theodor Herzl standing, leaning on a chair, [1915]. 
Engraving by Hermann Struck (1876-1944).
Signed in the plate, signed in pencil and numbered 
27/40.
Engraving: approx. 48X39 cm. Good condition. Slightly 
browned paper. Minor stains. Tears to left edge, not affecting 
the engraving. 

Opening price: $250

9 8b
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הארץ  אל  רבינו  משה  את  מוביל  הרצל   .10
המובטחת - פסל עץ

הרצל מוביל את משה רבינו אל הארץ המובטחת, פסל 
של  הראשונה  ]המחצית  ידועים.  לא  ומקום  אמן  עץ. 

המאה ה-20[. 
הפסל מציג את הרצל בדמות נביא תנ"כי זקוף-גו ובוטח, 
אוחז בידו האחת מגן דוד ומוביל בידו השנייה את משה 
רבינו, איש בא בימים החובק את ספר התורה, אל הארץ 

המובטחת.
מצב  בקירוב.  ס"מ   55 בסיס:  רוחב  ס"מ.   62 גובה: 
העץ  גזרי  בין  היפרדויות  קלים.  פגמים  שברים.  טוב. 
המודבקים זה לזה בבסיס הפסל. ניצב על כן עץ ושיש, 

גובה: 111 ס"מ.

פתיחה: $500

10. Herzl Leading Moses Towards the 
Promised Land – Wooden Sculpture

Theodore Herzl leading Moses towards the 
promised land, wooden sculpture. Unknown 
artist and place. [First half of the 20th century].
The sculpture portrays Herzl as a tall, intrepid 
biblical prophet, holding a large Star of David 
and leading Moses, an old, bent man holding 
the Torah, towards the promised land.
Height: 62 cm. Width of base: approx. 
55 cm. Good condition. Fractures. Minor 
blemishes. Separations to seams at bottom. 
Placed on a wood and marble base, height: 
111 cm.

Opening price: $500

11. לוחית עם דיוקן הרצל – ועידת הקרן הקיימת לישראל 
בפולין, 1919 

לישראל  הקיימת  הקרן  ועידת  לציון  הרצל  דיוקן  עם  לוחית 
בפולין, תרע"ט ]1919[.

פנים: דיוקן הרצל בצדודית )פונה לשמאל(, מוקף מסגרת עם שני 
מגני דוד. מתחתיו הכיתוב "הרצל" עם תאריכי לידתו ופטירתו, 
ומעליו הכיתוב "ציון לזכר עולם". גב: משלבת של האותיות ק' 
ק' ל', וסביבה הכיתוב: "הועידה השניה של מורשי הקרן הקימת 

לישראל בפולין, תרע"ט".
אורך: 2.5 ס"מ. רוחב: 2 ס"מ. מצב טוב. שרידי קולב לתלייה.

פתיחה: $300

11. Small Herzl Portrait Plaque – Conference of 
the Jewish National Fund in Poland, 1919

A small portrait plaque depicting Theodor Herzl; 
commemorating a conference of the Jewish National 
Fund in Poland, [1919]. Hebrew. 
Obverse: a profile portrait of Herzl (facing left) in 
a border with two Stars of David. Bottom legend: 
"Herzl", with the dates of his birth and death, 
top legend: "In everlasting memory". Reverse: a 
monogram of the Hebrew letters 'ק' ק' ל surrounded 
by the legend "The second conference of the trustees 
of the Jewish National Fund in Poland, 1919".
Length: 2.5 cm. Width: 2 cm. Good condition. Traces of 
suspension loop. 

Opening price: $300 

10
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12. 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 )לצד כל דיוקן מופיע השם בעברית(. סביבם 

עיטורים צמחיים. 
גב: מגן דוד, ובמרכזו ציטוט מתוך יחזקאל לז', פסוק כא': "הנה 
אני לוקח את בני ישראל מבין הגוים והבאתי אותם אל אדמתם". 
מסביב כיתוב ביידיש: "פרעזידיום דעס -2טען קאנגרעסעס דער 
 "1898 אוגוסט   28-30 י-יב' אלול תרנח.  אין באזעל  ציאניסטען 

]נשיאות הקונגרס השני של הציונים בבאזל[.
קוטר: 29 מ"מ. קולב לתלייה. פגמים קלים.

פתיחה: $400

12. Medallion – Second Zionist Congress, 1898

Medallion commemorating the Second Zionist 
Congress, 1898.
Obverse: Five portraits. Herzl's portrait in the center, 
surrounded by those of Max Nordau, Bernard Lazar, 
Max Emanuel Mandelstam and Rabbi Moses Gaster. 
With background foliate motif.
Reverse: Quote from Ezekiel 37:21 (Hebrew): "I shall 
take the sons of Israel and bring them to their land", 
set in a Star of David. Border legend in Yiddish: 
"Presidium of the second Zionist congress in Basel, 
28-30 August 1898". 
Diameter: 29 mm. Suspension loop. Minor blemishes.

Opening price: $400

13. נאום בכתב-ידו של מקס נורדאו – לונדון, 1900 
– נישא ערב פתיחת הקונגרס הציוני הרביעי 

נאום ארוך בכתב-ידו של מקס נורדאו. לונדון, 11 באוגוסט 
1900. גרמנית.

הקונגרס  פתיחת  לפני  יומיים   ,1900 באוגוסט   11 ביום 
אל  פנים  להפגיש  הקונגרס  מארגני  החליטו  הרביעי, 
וקבעו אספת  ציוני אנגליה עם מנהיגי התנועה,  פנים את 
המונים ב-Great Assembly Hall שבלונדון. באולם הקטן 
זה,  אחר  בזה  ולפניהם,  איש,  מ-8000  למעלה  הצטופפו 
עלו לבמה ונאמו בנימין זאב הרצל, ישראל זנגוויל, פרנסיס 

מונטיפיורי, יוסף קאואן ומקס נורדאו. 
לפנינו נאומו של מקס נורדאו, כתוב בכתב-יד צפוף על גבי 
דפים קטנים, עם דף שער מודפס במכונת כתיבה. בנאומו 
מבקש  ציונות?',  'מהי  לשאלה  באריכות  נורדאו  מתייחס 
את  שולל  התנועה,  מתנגדי  של  טענותיהם  את  להדוף 
ומתייחס  היהודית"  ל"שאלה  שהוצעו  השונים  הפתרונות 

לאנטישמיות, לבעלי ההון היהודים ולנושאים נוספים.
"יהדות  אבי   ,)1849-1923( נורדאו  מקס  הציוני  ההוגה 
השרירים", נהג לכתוב את נאומיו בכתב-יד ולהקריאם בפני 
המאזינים הישר מן הטיוטה. כתב-היד שלפנינו נבדל בכמה 
הפתיחה,  פסקת  נורדאו לבסוף.  שנשא  מהנאום  מקומות 
)ראו  מהנאום  במלואה  הושמטה  אלכסוני,  בקו  המחוקה 
 Max Nordau's Zionistische בספר:  הנאום  נוסח  את 
ולייפציג,  קלן   ,Jüdischer Verlag הוצאת   ,Schriften

1909, עמ' 234-248(.
 ]1[  + נפרדים(  דפים  גבי  על  )כתובים  בכתב-יד  עמ'   14
מצב  בקירוב.  ס"מ   21 כתיבה,  במכונת  מודפס  שער  דף 
טוב. פגמים קלים. רצועות נייר מודבקות לאורך השוליים 
האחרון,  בדף  ארוכים  קרעים  הדפים.  של  השמאליים 

מחוזקים בנייר דבק )בגב(. 

פתיחה: $1000

12b 12a
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13. Autograph Speech Notes by Max Nordau – 
London, 1900 – Delivered Before the Opening of 
the Fourth Zionist Congress

Extensive autograph speech notes by Max Nordau. 
London, August 11, 1900. German.
On August 11, 1900, two days before the opening 
of the fourth Zionist Congress, the coordinators, 
wanting to introduce Zionist leaders to the Zionists 
of England, organized a mass meeting at the Great 
Assembly Hall in London. Over 8000 people crowded 
in the small hall in order to hear Theodor Herzl, Israel 
Zangwill, Frances Montefiore, Joseph Kaun and Max 
Nordau.
This lot consists of Max Nordau's speech notes, in 
dense handwriting on small leaves, with a typewritten 
title page. In this speech, Nordau addresses at length 
the question of 'What is Zionism?', refuting the claims 
of the Movement's opponents, rejecting the various 
solutions to "The Jewish Question" and discussing 
antisemitism, Jewish financers and other issues.
Zionist philosopher Max Nordau (1849-1923), who 
coined the term "Muskeljudentum" ("Muscular 
Judaism"), used to write down his speeches and read 
them to his listeners from the draft. There are several 
differences between the present manuscript and the 
speech Nordau eventually delivered, including an 
opening paragraph crossed out with a diagonal line, 
which was entirely omitted (see the final version of 
the speech in the book: Max Nordau's Zionistische 
Schriften, Cologne and Leipzig: Jüdischer Verlag, 
1909, pp. 234-248).
14 handwritten pages (written on loose sheets) + [1] 
typewritten title page, approx. 21 cm. Good condition. 
Minor blemishes. Strips of paper mounted to left edge 
of leaves. Long tears to last leaf, reinforced with tape (on 
verso). 

Opening price: $1000 

14. כרזה הקוראת לרכוש "שקל ציוני" – גרמניה, שנות ה-20-30

שנות ה-20-30 בקירוב[.  ]גרמניה,  ציוני".  ה"שקל  את  לרכוש  הקוראת  כרזה 
גרמנית.

בראש הכרזה הכיתוב "שקל" )בעברית( ותחתיו הכיתוב )בגרמנית(: "כל מי ששואף 
להקים בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל, המובטח לפי משפט הכלל, משלם 
את השקל!" )הביטוי "בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל, המובטח לפי משפט 

הכלל" הופיע ב"תכנית באזל", בתור הגדרה של מטרת הציונות(.
 Berliner( ברלין"  ציוני  "אגודת  של  בברלין  הכתובת  מופיעה  הכרזה  בשולי 

Zionistische Vereinigung( לרכישת השקל.
"השקל הציוני" היה מטבע של ההסתדרות הציונית אשר הונהג לקראת הבחירות 
"שקל  קניית  שנתי.  חבר"  "מס  כמעין  ושימש   1898 בשנת  השני  הציוני  לקונגרס 
ציוני" הקנתה את הזכות לבחור ולהיבחר לקונגרס הציוני. מספר השקלים שנמכרו 

בכל מדינה קבע את מספר הצירים שהייתה זכאית לשגר לקונגרס. 
64 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים ופגמים. קרעים וקרעים חסרים משוקמים,  X24

עם השלמות נייר וצבע. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור.

פתיחה: $400

14. A Poster Advocating the Purchase of Zionist Shekel – 
Germany, 1920s-1930s

A poster advocating the purchase of Zionist Shekel. [Germany, ca. 
1920s-1930s]. German.
The poster reads (German) "Anyone who strives to establish a home 
for the Jewish people in Palestine secured under public law purchases 
the Shekel!" ("establish a home for the Jewish people in Palestine 
secured under public law" was the goal of Zionism as stated in the 
Basel Program). The Hebrew inscription "Shekel" appears on top. 
The Berlin address of the Berlin Zionist Association (Berliner 
Zionistische Vereinigung) for purchasing the Shekel is printed at 
lower center.
The Zionist Shekel was part of a fundraising program introduced 
by the World Zionist Organization towards the elections for the 
second Zionist congress in 1898. The donation certificates were 
known as "shekel"; donation of a certain amount counted as annual 
"membership dues", and buying a Zionist Shekel gave one the right 
to vote and be elected for the congress. The number of Shekels sold 
in each country determined the number of delegates it was entitled 
to send to the congress. 
Approx. 24X64 cm. Fair condition. Stains and blemishes. Closed and 
open tears, restored with paper and paint. Linen-backed for display and 
preservation. 

Opening price: $400
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15. אוסף גדול של טלגרמות בהוצאת קק"ל – אירופה, ארץ ישראל ועוד, המאה ה-20 / טלגרמות מוקדמות ומתווים לטלגרמות

הקיימת  לקרן  תרומות  לגיוס  טלגרמות  של  ומקיף  גדול  אוסף 
ארץ- לטלגרמות  ניסיון  והדפסת  מתווים  ולצדן  לישראל 
ישראליות ופריטי נייר נוספים בהוצאת הקרן הקיימת לישראל. 
 1989 עד   1903 נוספים,  ומקומות  ישראל, ארה"ב  ארץ  אירופה, 

בקירוב; מרביתם מן המחצית הראשונה של המאה ה-20.
ויוסף  כ-95 טלגרמות )רבות מהן בעיצובם של אמיל רנצנהופר 

בודקו( ומספר ניירות מכתבים, מעטפות ומתווים.
בשנת 1903 בקירוב, במאמציה לגייס תרומות ולהביא את הרעיון 
הציוני לכל בית יהודי, ולצד השימוש בקופות, בבולים, ובאמצעים 
ברכה.  טלגרמות  למכור  לישראל  הקיימת  הקרן  החלה  נוספים, 
נדפסו  קק"ל  לטובת  טלגרמות  ה"רשמיות",  הטלגרמות  לצד 
הקיימת  לקרן  שהעבירו  אחרים,  ציוניים  ארגונים  בידי  ונמכרו 
חלק מהכנסותיהם ממכירתן. על חלק מן הטלגרמות צוין מחירן 
במטבע המקומי, ולעתים קרובות הודבקו עליהן גם בולי קק"ל 
שהגדילו עוד את ערך התרומה. לאחר קום מדינת ישראל החלה 
"טלגרמה"  המילה  של  מקומה  את  לתפוס  "אגרת"  המילה 

בטלגרמות העבריות, ובד בבד החל השימוש בטלגרמות לדעוך.
שונים  לטיפוסים  משתייכות  שלפנינו  באוסף  הטלגרמות 
ועיצובן  לישראל,  הקיימת  הקרן  בתולדות  שונות  ולתקופות 

האמנותי משתנה בהתאם לרוח התקופה.

האוסף כולל: · טלגרמות קק"ל מגרמניה, פולין ורוסיה, מראשית 
האיור  את  הנושאות  טלגרמות  שתי  ביניהן  קק"ל,  של  ימיה 
 1898 בשנת  שנערך  השני  הציוני  הקונגרס  גלוית  על  שהופיע 
מהן  אחת  על  "ציון".  בולי  הודבקו  שתיהן  על   .A2-ו  A1 )לדני 
ותיאודור  השישי  הציוני  הקונגרס  צירי  לכבוד  בכתב-יד,  ברכה 
הרצל, מאת חברי "אגודת ציון" בעיר וילקי(. · טלגרמות בעיצוב 
ארה"ב,   – שונות  במדינות  לשימוש  שנדפסו  רנצנהופר,  אמיל 
צ'כוסלובקיה,  אוסטרו-הונגריה,  צרפת,  אנגליה,  פולין,  גרמניה, 
בולגריה ועוד. המוקדמת שבהן נשלחה בשנת 1911 והמאוחרת 
בשנת 1937. · טלגרמות בעיצוב יוסף בודקו, 1919 עד 1939. · 
טלגרמות   · בפולין.  שנדפסו  שונות  בדוגמות  קק"ל  טלגרמות 
שנדפסו בארץ ישראל החל משנת 1930, בהן טלגרמה שהייתה 
בשימוש גם ברומניה. · טלגרמות דואר רגילות שהודבקו עליהן 
בולי קק"ל. · טלגרמות מאוחרות )משנות ה-50 עד שנות ה-80( 
שנדפסו בידי סניפי קק"ל בישראל, הולנד, שבדיה, שוויץ, ועוד. 

· ועוד.
כמה מן הטלגרמות באוסף, ובכלל זה טלגרמות מוקדמות, אינן 
מופיעות בקטלוג לדני )1995(; מקצתן ווריאנטים של טלגרמות 

מוכרות ומקצתן דוגמות שאינן מופיעות בו כלל.
היא  אף  שנדפסה  תווית-הדבקה  נושאות  הטלגרמות  מן  חלק 

בידי הקרן הקיימת לישראל, וכמה מהן נושאות חותמות דיו של 
סניפי קק"ל ושל ארגונים ציוניים שונים; רבות מהן נושאות בולי 
דואר, בולי קק"ל וברכות הכתובות בכתב יד או מודפסות במכונת 

כתיבה.
לצד הטלגרמות כולל האוסף גם שני ניירות מכתבים מוקדמים 
לגאולת  לתרום  לציבור  הקוראים  קק"ל  של  הרוסי  הסניף  של 
הארץ )נדפסו ב-1907; עיצובם מיוחס לא"מ ליליין; קטלוג לדני, 
ארץ-ישראליות,  לטלגרמות  ניסיון  והדפסת  מתווים   ;)18 איור 
חלקן לא נדפסו ככל הנראה; מעטפות למשלוח טלגרמות קק"ל 

בדואר, רובן ארץ-ישראליות; ועוד.
עד  טוב  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל  פריטים.  כ-105  סה"כ 
טוב-בינוני. נקבים, קרעים ומעט קרעים חסרים. מעט נקבי תיוק. 
חלק מהקרעים משוקמים או מחוזקים בנייר דבק; מעט קרעים 

מחוזקים בהדבקת נייר. כתמים. קמטים.
 Greeting Telegrams of the Jewish National ספרות: 

Fund, מאת פרופ' שאול לדני )1995(.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $1000
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15. Large Collection of Telegrams Issued by 
the JNF – Europe, Palestine and Elsewhere, the 
20th Century / Early Telegrams and Sketches of 
Telegrams

A large and comprehensive collection of telegrams 
used for raising funds for the Jewish National 
Fund alongside sketches and proofs of Palestinian 
telegrams and additional paper items issued by the 
JNF. Europe, Mandatory Palestine and Israel, the USA 
and elsewhere, ca. 1903 to 1989; most items are from 
the first half of the 20th century.
Approx. 95 telegrams (many of them were designed 
by Emil Ranzenhofer and Joseph Budko) and several 
stationery papers, envelopes and sketches.
In ca. 1903, in an effort to raise funds and introduce 
the Zionist idea to every Jewish household, and 
alongside the use of boxes, stamps and other means, 
the Jewish National Fund started selling greeting 
telegrams. Alongside the "official" telegrams, 
telegrams for the JNF were printed and sold by other 
Zionist organizations, which transferred some of their 
revenues to the JNF. The price was noted on some 
of the telegrams, in local currency, and often JNF 
stamps were affixed to them, increasing the sum of 
the donation. After the establishment of the State of 
Israel, the word "Igeret" (letter) replaced the word 
"telegram" on the Hebrew telegrams; at the same 
time, the use of telegrams began to decline.
The telegrams in this collection belong to various 
categories and various periods in the history of the 
JNF and their artistic design varies in accordance with 
the spirit of the times.
The collection includes: · JNF telegrams from the early 
days of the JNF in Germany, Poland and Russia, including 
two telegrams bearing the illustration that appeared 
on the postcards of the second Zionist Congress that 
took place in 1898 (Ladani A1 and A2. Both with 
affixed "Zion" stamps. On one of them appears a 
handwritten greeting, in honor of the delegates of 
the sixth Zionist Congress and Theodor Herzl, by the 
members of "Agudat Zion" of Wilki). · Telegrams 
designed by Emil Ranzenhofer, printed to be used in 
various countries – USA, Germany, Poland, England, 

France, Austro-Hungary, Czechoslovakia, Bulgaria and 
more. The earliest of these was sent in 1911 and the 
latest in 1937. · Telegrams designed by Joseph Budko, 
1919 to 1939. · Various types of JNF telegrams printed 
in Poland. · Telegrams printed in Palestine since 1930, 
including a telegram that was used in Romania as well. 

· Regular postal telegrams to which JNF stamps were 
affixed. · Late telegrams (1950s to 1980s) which were 
printed by the JNF branches in Israel, Holland, Sweden, 
Switzerland, and elsewhere. · And more.
Some of the telegrams in the collection, including 
early telegrams, do not appear in the Ladani catalog 
(1995); a few are variants of telegrams listed in the 
catalog and others are unknown.
Several telegrams bear paper seals which were also 
printed by the Jewish National Fund, and others bear 
inked stamps of JNF branches and of various Zionist 
organizations; many of them bear stamps, JNF stamps 
and handwritten or typewritten greetings.

In addition to the telegrams, the collection also 
contains two early stationery papers of the Russian 
branch of the JNF calling the public to donate to the 
redemption of the land (printed in 1907; their design 
is attributed to E.M. Lilien; Ladani, illustration 18); 
sketches and proofs of Palestinian telegrams, some 
presumably never printed; envelopes for mailing JNF 
telegrams, most of them Palestinian; and more.
A total of approx. 105 items. Size and condition vary. 
Good to good-fair overall condition. Small holes, tears 
and several open tears. Several filing holes. Some of the 
tears are restored or reinforced with tape. Several tears 
reinforced with paper. Stains. Creases.
Literature: Greeting Telegrams of the Jewish National 
Fund, by Prof. Shaul Ladani (1995).
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $1000
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לקרן  וחמש  העשרים  יובל   – קובלט  זכוכית  גביע   .16
Andries Copier ויוסף בודקו  הקיימת לישראל – בעיצוב 

– הולנד, 1926/1927 

תוצרת   ,Andries Dirk Copier בעיצוב  קובלט  זכוכית  גביע 
"Leerdam Glasfabriek", נושא את סמליל חגיגות יובל העשרים 
יוסף בודקו. לירדם, הולנד,  וחמש לקרן הקיימת לישראל בעיצוב 

.1926/1927
זכוכית קובלט חקוקה ומוכספת.

גביע זכוכית כחול-קובלט עליו חקוק סמליל חגיגות יובל העשרים 
הכתובת  וסביבן  שיבולים  שלוש   – לישראל  הקיימת  לקרן  וחמש 
"קרן קימת לישראל, תרס"ב–תרפ"ז, יובל העשרים וחמש". הגביע 
במפעל  ויוצר   ,Andries Dirk Copier ההולנדי  האמן  בידי  עוצב 

."CL" הזכוכית בעיר לירדם שבהולנד. חתום בבסיסו
גביעים אלו יוצרו לכבוד חגיגות יובל העשרים וחמש לקרן הקיימת 
העיקריים  לתורמיה  הערכה  כאות  והוענקו  בהולנד,  לישראל 
 De Vrijdagavond, Joodsch" היהודי  השבועון  הקרן.  של 
מיום  במאמר  אלו  גביעים  של  ייצורם  את  מציין   "weekblad
מעצב  כי  ומוסיף  גביע(,  של  בתצלום  )המלווה   1927 במרץ   11
הסמליל שעל הגביעים הוא יוסף בודקו. הסמליל מופיע במזכרות 
לקרן  וחמש  העשרים  יובל  חגיגות  לרגל  נוספים  ובפרסומים 

הקיימת לישראל, אולם ללא שם המעצב. 
הזכוכית  כלי  ממעצבי   ,)1901-1991(  Andries Dirk Copier
 Leerdam" הזכוכית  מפעל  עבור  כלים  שעיצבו  הפוריים 
Glasfabriek" בעיר לירדם שבהולנד. קופייר למד עיצוב ואמנות 
יפות  לאמנויות  ובאקדמיה  באוטרכט  גרפי  לעיצוב  הספר  בבית 
בטכניקה,   – הזכוכית  כלי  עיצוב  בתחום  חלוץ  והיה  ברוטרדם, 

בצורה, בצבע ובעיטור. 
קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   9 שפה:  קוטר  ס"מ.   12.5 גובה: 

בהכספה. 
לגביע זהה ראו מכירת סות'ביס, 17 באפריל 2001. פריט מס' 202.

פתיחה: $1500

16. Cobalt Glass Goblet – The Twenty Fifth Anniversary 
of the Jewish National Fund – Designed by Andries 
Copier and Joseph Budko – Holland, 1926/1927

Cobalt glass goblet designed by Andries Dirk Copier, 
produced by "Leerdam Glasfabriek", bearing the logo of the 
Jewish National Fund twenty fifth anniversary designed by 
Joseph Budko. Leerdam, Holland, 1926/1927.
Cobalt blue glass, incised and filled in with silver. 
Cobalt blue glass commemorative goblet engraved with the 
logo of the Jewish National Fund twenty fifth anniversary 
– three stalks of grain encircled by the inscription "Jewish 
national Fund, 1902-1927, Twenty Fifth Anniversary" 
(Hebrew). The goblet was designed by Dutch artist Andries 
Dirk Copier and made in the glass factory in Leerdam, 
Holland. Signed on the base "CL". 
Made for the twenty fifth anniversary of the Jewish National 
Fund in Holland, these goblets were awarded as a token of 
appreciation to the major donors of the Fund. The Jewish 
weekly "De Vrijdagavond, Joodsch weekblad" mentions 
them in an article from March 11, 1927 (accompanied by 
a photograph of the goblet), noting that the logo was 
designed by Joseph Budko. The same logo appears on 
additional souvenirs and publications related to the twenty 
fifth anniversary of the Jewish National Fund, although not 
with the designer's name.
Andries Dirk Copier (1901-1991) was among the most prolific 
glass designers working for the Royal Dutch Glassworks in Leerdam, the Netherlands. He studied at the Utrecht 
School of Graphic Art and at the Rotterdam Academy and was a pioneer of new techniques, shapes colors and 
decorations.
Height: 12.5 cm. Diameter of rim: 9 cm. Good condition. Minor losses to silvering. 
For an identical goblet, see Sotheby's auction, April 17, 2001. Lot no. 202. 

Opening price: $1500 

16
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18. הקרן הקיימת לישראל – אוסף חומרי-תעמולה, תעודות, קבלות ופריטי נייר אחרים

כ-110 כרוזים, חוברות, קבלות, תעודות, גיליונות בולים ופריטי 
נייר נוספים. ארץ ישראל, גרמניה, פולין, צ'כיה, רוסיה ומקומות 
המאה  של  הראשונה  המחצית  מן  הפריטים  מרבית  נוספים. 

ה-20.
המאה  לאורך  לישראל  הקיימת  הקרן  של  סיפורה  נגלל  באוסף 
וגאולת  אדמות  לרכישת  הארץ,  לייעור  פעולותיה  על  ה-20, 
קבלות  תעודות,   · הפריטים:  בין  להתיישבות.  ולסיוע  הקרקע 
בארץ  קרקע  לרכישת  לתרומה  התחייבות  וטופסי  תרומות  על 
בעברית,  וכרוזים  מנשרים  ומידע,  תעמולה  חוברות   · ישראל. 
ביידיש, בגרמנית וברוסית, המפרטים את פעולות הקרן הקיימת, 
את הישגיה ואת תקנות הארגון, מלווים תצלומים המציגים את 
בארץ  שרכשה  השטחים  את  המראות  ומפות  הקרן  הצלחות 

ישראל. · קופת כיס לאיסוף תרומות. יוצרה בקרלסבד וחתומה 
יום-הולדת  ברכות   · בבאזל.  הקיימת  הקרן  סניף  בחותמת 
הקרן  ביוזמת  תרבות  לפעילויות  פרסומים   · לילדים.  הפונות 
הקיימת ולנשפי התרמה עבורה. · אגרות "שנה טובה" וכרטיסי 
וחתומים  מבוילים  חלקם  עבורה,  או  הקק"ל  בהוצאת  ברכה 
בחותמת יום ההופעה. · תגי נייר ל"ימי סרט" לאיסוף תרומות 
יערות.  בנטיעת  העוסקים  ומכתבים  הסברה  חוברות   · לקק"ל. 

· ועוד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $800

ארץ   – מיניאטורית  קק"ל  קופת   – הילד"  "קופת   .17
ישראל, אמצע שנות ה-30 של המאה ה-20

תרומות  לאיסוף  מיניאטורית  כחולה"  "קופסה   – הילד"  "קופת 
ה-20  המאה  של  ה-30  שנות  ]אמצע  ירושלים,  הקק"ל.  עבור 

בקירוב[.
ואת  הציוני  הרעיון  את  להנחיל  שנועדה  מיניאטורית  קופה 
יוצרה,  שבעבורם  הילדים  בלב  לישראל  הקיימת  הקרן  חשיבות 
ואת  לקק"ל  התרומות  איסוף  מלאכת  את  עליהם  ולהאהיב 

המנהג לשלשל לקופה תרומה לעתים תכופות.
קופה בודדה מסוג זה מתועדת בקטלוג "הקופסה הכחולה", עמ' 
175, שם מציינים המחברים שזהות מעצב הקופה וזהות היצרן 
אינן ידועות. בבסיס הקופה מוטבעת הכתובת "עשוי בירושלים, 

פלשתינה-א"י".
3 ס"מ. מצב טוב. כתמים וחלודה. לולאה לתלייה קבועה  X4 X6.5

בגב הקופה.
ספרות: הקופסה הכחולה, מאת שאול לדני ודותן שולמן. הוצאת 

קק"ל, ירושלים, 2014. עמ' 175.

פתיחה: $400

17. "The Child's Box" – Miniature JNF Box – 
Palestine, Mid-1930s

"The Child's Box" – a miniature JNF charity "Blue 
Box". Jerusalem, [ca. mid-1930s]. 
A miniature charity box made for children, designed 
to impart Zionist values and the importance of the 
Jewish National Fund, instill love for the task of 
collecting donations for the JNF and encourage the 
custom of donating money to the JNF through the 
box.
A single box of this type is documented in the catalog 
"The Blue Box" (Hebrew), p. 175, which notes that 
the identity of the box's designer and manufacturer 
remains unknown. Embossed at bottom: "Made in 
Jerusalem, Palestine-Eretz Israel" (Hebrew).
6.5X4X3 cm. Good condition. Stains and rust. Suspension 
loop to back. 
Literature: The Blue Box (Hebrew), by Shaul Ladany 
and Dotan Schulman. Jerusalem: JNF, 2014. p 175.

Opening price: $400

17

18



20  |  אוגוסט 2020  

Conference of the Tel-Chai Fund. · Donation cards for donating to the Fund 
on Sabbath and Jewish Holidays. · Letters with the stamp of "Tel-Chai Fund 
Tax". · Stamp sheets in memory of Sarah Aharonson and Ze'ev Jabotinsky and 
for the occasion of interring Jabotinsky's remains in Israel. · And more.
The Tel-Chai Fund was established subsequent to the 1929 Palestine Riots, 
serving as a fundraising arm of the Revisionist Movement; its declared 
objectives were to support Jewish defense in Palestine and to teach Jewish 
youth self-defense. The members of the Betar youth movement were involved 
in fundraising activities for the fund, which led to competition between the 
Tel-Chai Fund and the Jewish National Fund over fundraising.
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $800

18. Jewish National Fund – Collection of Propaganda Materials, Certificates, 
Receipts and Other Paper Items

Approx. 110 handbills, booklets, receipts, certificates, stamp sheets and other paper items. 
Palestine, Germany, Poland, the Czech Republic, Russia and elsewhere. Most of the items 
are from the first half of the 20th century.
The collection reveals the story of the Jewish National Fund throughout the 20th century, 
its afforestation activities, purchase and redemption of lands and aid to the settlements. 
Among the items: · Certificates, receipts for donations and donation commitment forms 
for the purchase of land in Palestine. · Propaganda and information booklets, manifests 
and handbills in Hebrew, Yiddish, German and Russian, describing the activities of the JNF, 
its achievements and regulations, accompanied by photographs depicting its success and 
maps showing the lands it had purchased in Palestine. · Pocket charity box for donations, 
made in Carlsbad (Karlovy Vary), bearing the stamp of the Basel branch of the JNF. · 
Birthday greeting cards for children. · Advertisements for cultural activities initiated 
by the JNF and fundraising balls. · "Shanah Tovah" and other greeting cards issued by 
the JNF or for it, some with first day of issue stamps and postmarks. · Paper tags for 
"tag days" – fundraising days for JNF. · Informational booklet and letters dealing with 
afforestation. · And more.
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $800

19. קרן תל-חי – אוסף קבלות, תעודות, בולים ופריטי נייר נוספים

ופריטים  וחוברות, מכתבים  בולים, טלגרמות, תעודות, קבלות על תרומות, דפי תעמולה  כ-110 גיליונות 
נוספים, שהוציאה קרן תל-חי לקידום פעילותה של התנועה הרביזיוניסטית. ארץ-ישראל, אנגליה, פולין, 

אוסטריה, לטביה ומקומות נוספים, שנות ה-30 ושנות ה-40 )פריטים בודדים משנים מאוחרות יותר(.
התנועה  של  הכספים  גיוס  מנגנון  תל-חי,  קרן  של  פעילותה  את  המשקפים  נייר  פריטי  מגוון  באוסף 
הרביזיוניסטית שנוסד ב-1929, בארץ ישראל ומחוצה לה. בהם: · תעודות על רישום בספר "שי-ללאום" 
חוברות   · וארץ-ישראל.  לטביה  פולין,  לטובת קרן תל-חי.  · טפסי טלגרמה  וב"לוחות הברזל" של הקרן. 
ודפי הסברה להפצת רעיונות הקרן והתנועה. · קבלות על תרומה למגבית "ימי התנדבות להקמת 'מצודת 
זאב' – בית ז'בוטינסקי", ל"מפעל יא' באדר לזכר יוסף תרומפלדור", ל"פלוגות הגיוס", ל"קרן הברזל" ועוד. 
· מכתבים על גבי ניירות מכתבים רשמיים של הקרן. · כרטיסי אורח לוועידה העולמית ולוועידה הארצית 
של קרן תל-חי. · "כרטיסי מתפלל" ו"כרטיסי נדר" לשם תרומה לקרן בשבתות ובחגים. · מכתבים חתומים 
העלאת  ולרגל  ז'בוטינסקי  זאב  לזכר  אהרנסון,  שרה  לזכר  בולים  גיליונות   · תל-חי".  קרן  "מס  בחותמת 

עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי לישראל. · ועוד.
קרן תל-חי הוקמה בעקבות מאורעות תרפ"ט ושימשה כמנגנון איסוף הכספים של התנועה הרביזיוניסטית; 
מטרותיה המוצהרות היו תמיכה בהגנה העברית בארץ ישראל וחינוך הנוער העברי להגנה עצמית. חניכי 
תנועת הנוער בית"ר ערכו פעולות התרמה רבות עבור הקרן, והדבר הביא לתחרות בגיוס כספים בין קרן 

תל-חי לבין הקרן הקיימת לישראל.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $800
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19. The Tel-Chai Fund – Collection of Receipts, Stamps and Other Paper Items

Approx. 110 stamp sheets, telegrams, certificates, receipts for donations, propaganda 
leaves and booklets, letters and additional items, issued by the Tel-Chai Fund for promoting 
the activity of the Revisionist Movement. Palestine, England, Poland, Austria, Latvia and 
elsewhere, the 1930s and 1940s (several later items).
The collection contains a variety of paper items reflecting the activity of the Tel-Chai 
Fund, the fundraising arm of the Revisionist Movement, established in 1929, in Palestine 
and abroad. Among them: · Certificates for inscription in the fund's "Shai LaLe'om" and 
"Luchot Habarzel" books. · Telegram forms for the Tel-Chai Fund. Poland, Latvia and 
Palestine. · Booklets and informational leaves for spreading the ideas of the fund and the 
movement. · Receipts for donations to the fundraising campaign of "Volunteer Days for 
the Establishment of 'Metzudat Ze'ev' – Jabotinsky's House", "The 11th of Adar Enterprise 
in Memory of Joseph Trumpeldor",  the "Iron Fund" and more. · Letters on the official 
stationery of the fund. · Visitor cards to the International Conference and the National 

19b19c
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20. תשעה פרסומים מדעיים מאת חיים וייצמן – 1910-1914 
– מהתקופה שבה פיתח את זיקוק האצטון מעמילן, תרומתו 
לניצחון בריטניה במלחמת העולם שסללה את הדרך להצהרת 

בלפור

תשע חוברות עם מאמרים מדעיים מאת חיים ויצמן. תדפיסים מתוך 
 R. דפוס .The proceedings of the Chemical Society כתב העת

Bungay ,Clay and sons )מזרח אנגליה(, 1910-1914. אנגלית.
ויצמן  הצליח  בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה,   ,1915 בשנת 
שימש  התקופה  באותה  עמילן.  תסיסת  של  בתהליך  אצטון  לזקק 
 – האנגלי  הצבא  של  השריפה  אבק  של  הייצור  בתהליך  האצטון 
הקורדיט, שהלך ואזל כבר בתחילת המלחמה. הגילוי אפשר לבריטניה 
את  היטה  השריפה,  אבק  את  עצמאי  באופן  לייצר  בריתה  ובעלות 
סיפר  לימים,  ההסכמה.  מדינות  לניצחון  והביא  המלחמה  מהלך 
היה מקורה של ההכרזה  "זה  כי  ג'ורג',  לויד  בריטניה  ראש ממשלת 
של  תחילתה  בפלשתינה...  ליהודים  הלאומי  הבית  על  המפורסמת 
הצהרת  הייתה  מדוקדקת,  בחינה  לאחר  שתוצאותיה,  שותפות 

בלפור".
על  ויצמן  עמל  שבה  מהתקופה  מדעיים  פרסומים  תשעה  לפנינו 
 ,1914 לשנת   1910 בין שנת  פורסמו  החוברות  ההיסטורית.  תגליתו 
והן  ויצמן את תסיסת העמילן באוניברסיטת מנצ'סטר,  כאשר חקר 
 Arthur Hopwood, Harold :פורסמו במשותף עם עמיתיו למחקר

Davis, Henry Stephen ואחרים.
ראו: "חיים ויצמן – מדע בשירות הפוליטיקה", מאת יהודה ריינהרץ 
ומירי קרסין )בתוך: "זמנים, רבעון להיסטוריה", חוברת 20, תל-אביב, 

1986, עמ' 4-17(.
טוב- מצב  בקירוב.  ס"מ   21 החוברות,  בין  משתנה  עמודים  מספר 
בינוני. נייר שביר. קרעים וקרעים חסרים בעטיפות )חלקם מחוזקים 
בנייר דבק(. באחת החוברות קרע חסר בפינה העליונה של כל הדפים. 

חותמת דיו על אחת העטיפות. 

פתיחה: $400

20. Nine Scientific Publications by Chaim 
Weizmann – 1910-1914 – While Developing the 
Acetone-Butanol Fermentation, His Contribution 
to the Victory of Britain in the World War which 
Paved the Way to the Balfour Declaration

Nine booklets with scientific articles by Chaim 
Weizmann. Printouts from The Proceedings of the 
Chemical Society. Bungay (Suffolk, East Anglia): R. Clay 
and sons, 1910-1914. English.
In 1915, in the midst of World War I, Weizmann 
managed to produce acetone through fermentation of 
starch. At the time, acetone was used to manufacture 
cordite, a smokeless propellant used by the British 
army, which was in short supply since the beginning 
of the war. Weizmann's discovery enabled Britain and 
the Allies to independently produce propellants, thus 
influencing the course of the war and leading to the 
victory of the Allies. British Prime Minister Lloyd George 
later recalled that "this was the fount and origin of 
the famous declaration about the National Home for 
Jews in Palestine… the beginning of an association, 
the outcome of which, after long examination, was the 
famous Balfour Declaration". 
These nine booklets were published while Weizmann 
was developing his revolutionary method. At the 
time, Weizmann was studying the fermentation of 
starch at the Manchester University; co-authored by his 
colleagues, Arthur Hopwood, Harold Davis, Henry Stephen and others. 
See: Science in the Service of Politics: The Case of Chaim Weizmann during the First World War, by Jehuda 
Reinharz. The English Historical Review, vol. 100, no. 396 (Jul., 1985), pp. 572-603. 
Varying number of pages, approx. 21 cm. Good-fair condition. Brittle paper. Closed and open tears to covers (some 
reinforced with tape). Open tear to upper corner of all leaves in one booklet. Inked stamp to one cover.

Opening price: $400

20
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21. כרך פרוטוקולים – ישיבות של "ההנהלה הציונית בארץ ישראל" – השנה הראשונה, ירושלים, 1921-1922

"פרטי-כל ישיבת ההנהלה הציונית בארץ-ישראל", חוברות מס. 1-179. ]ירושלים[, 1921-1922.
אוסף חוברות פרוטוקול, מודפסות במכונת כתיבה ומשוכפלות בסטנסיל, המתעדות את פעילותה של "ההנהלה הציונית 
בארץ-ישראל" בשנתה הראשונה: הקמת בית הכנסת הראשון של תל-אביב, ניסיונות להביא להדחת מושל ירושלים רונלד 
סטורס, תגובת היישוב למאורעות תרפ"א, רכישת קרקעות חדשות באזור כפר סבא, חיפה, עמק הקישון, אדמת הפטריארך 

בירושלים ומקומות נוספים, ייסוד מחנות להכשרת עולים בחו"ל, הקמת מוסדות וועדים חדשים, ועוד.
מרבית הישיבות נערכו בניהולו של מנחם אוסישקין ובהשתתפות בכירים בתנועה הציונית: יוסף שפרינצק, ארתור רופין, 
חברי  הציונית,  ההנהגה  של  החדש"  מ"הדור  נציגים  גם  מופיעים  מהישיבות  בחלק  ואחרים.  צבי,  בן  יצחק  טהון,  יהושע 

"ההסתדרות" דוד בן גוריון, דוד רמז, אליהו גולומב ואחרים.
כרוכות יחד. תיקונים והוספות בכתב-יד במספר דפים.

הראשונים  בדפים  )בעיקר  קמטים  כתמים.  טוב.  כללי  מצב  בקירוב.  ס"מ   29.5 מ-383(,  יותר  משובש,  )מספור  עמ'   383
והאחרונים(. קרעים וקרעים חסרים בשוליים של מספר דפים. כרוכות יחד בכריכה עם שדרת בד, בלויה ופגומה. 

פתיחה: $400

21. Volume of Protocols – Meetings of the Palestine Zionist Executive – First Year, Jerusalem, 
1921-1922

Protocols of the meetings of the Palestine Zionist Executive, booklets nos. 1-179. [Jerusalem], 1921-
1922. 
Collection of mimeographed typescript protocol booklets documenting the activity of the Palestine 
Zionist Executive in its first year: the establishment of the first synagogue in Tel-Aviv, attempts to have 
the Governor of Jerusalem Ronald Storrs removed, the response of the Yishuv to the 1921 Jaffa riots, 
the purchase of new lands in the vicinity of Kfar Saba, Haifa, the Kishon Valley, the Patriarchate's lands 
in Jerusalem and elsewhere, the establishment of immigrant training camps abroad, the establishment 
of new institutions and committees, and more. 
Most of the meetings were directed by Menachem Ussishkin and attended by senior members of the 
Zionist Movement: Yosef Sprinzak, Arthur Ruppin, Ozjasz (Yehoshua) Thon, Yitzchak Ben-Zvi and 
others. Some of the meetings were also attended by representatives of the "new generation" of the 
Zionist leadership, Histadrut members David Ben-Gurion, David Remez, Eliyahu Golomb and others.
The booklets are bound together. Handwritten corrections and additions on several leaves.
383 pp. (mispagination, more than 383), approx. 29.5 cm. Good overall condition. Stains. Creases (mainly to 
first and last leaves). Closed and open tears to margins of several leaves. Bound together. Cloth spine, worn and 
damaged.

Opening price: $400 
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מפורט  תיעוד   – העות'מאנית  ישראל  בארץ  אמריקני  תייר  של  ביקורו   – בכתב-יד  מסע  יומן   .22
ומעניין של ארץ ישראל באמצע המאה ה-19 – מפגשים עם קונסולים ואישים ששהו בארץ באותה 

תקופה

יומן ארוך בכתב-יד, המתאר מסע של שבועות מספר בארץ ישראל העות'מאנית – יפו, ירושלים, חברון, רמלה, 
ועוד. 7 במרץ עד 10 באפריל, ]1855[. אנגלית.

בלשון  מתעד  והוא  וקשרים(,  מעמד  בעל  אדם  הנראה,  )כפי  נזכר  לא  ששמו  אמריקני  תייר  בידי  נכתב  היומן 
צבעונית את ראשית התקופה הקולוניאלית והתיירות בארץ ישראל – מפגשים עם הקונסולים ונציגי המעצמות, 
נוסעים ואישים ששהו בארץ באותה תקופה, הערים והאתרים הקדושים )שחלקם היו אסורים לכניסת נוצרים(, 

התושבים המקומיים ואורחות חייהם, ועוד. 
היומן נפתח עם הגעתו של הכותב לארץ ישראל – "אותו בוקר בלתי נשכח שבו ניצבו לראשונה רגלי על אדמת 
היום,  אותו  של  בהמשך  יופייה".  במלוא  נפרשת  העתיקה,  העיר  נגלתה  'גרמניה'  האונייה  מסיפון   ]...[ יהודה! 
מספר הכותב על פגישתו עם סגן הקונסול האמריקני, יעקב סרפיון מוראד – "ארמני בעל גוון-עור כהה למדי... 
"צמד  עם  יניצ'רי   – לירושלים  בדרך  הנוסעים  את  ללוות  כדי  ראשו  שומר  את  שמנדב  מכובדת",  ארשת  בעל 

אקדחים מרהיבים בחגורתו וחרב מוארכת לצדו".
– תחנות העצירה השונות, תשלום דמי מעבר  לירושלים  היומן מופיע תיאור מפורט של הדרך מיפו  בהמשך 
לבעלי הדרכים, נוודים בדואים )"כל בדואי חמוש עד השיניים"(, האתרים "יד אבשלום", "בריכות שלמה", "הר 
העצה הרעה", מנזר ש"נפל טרף למוסלמים", וכן תיאורים מעניינים של הצמחייה, הגידולים החקלאיים והטבע 

בארץ ישראל.
ביום 11 במרץ מספר הכותב שהגיע לירושלים – "כמה יפה ירושלים... חלפנו על פני גת שמנים... הייתי מופתע 
מאוד למצוא ילדה קטנה דוברת אנגלית, ששמשה לנו כמתרגמת". הרשומות הבאות מוקדשות לתיאור העיר, 
והן כוללות תיעוד חשוב של הדמויות והאישים שפעלו בה – "האדון משולם" )ג'ון משולם, יהודי אנגלי מומר, 
ממייסדי החווה החקלאית "ארטאס" על יד בית לחם(, "הגב' קופר" )קרוליין קופר, מייסדת "בית הספר לבנות 
של המיסיון האנגליקני"(, "האדון גרהם" )כנראה, הצלם ג'יימס גרהם(, "מר קרסון" מפילדלפיה )הוא מיכאל 
בועז ישראל בן אברהם, ששימש תקופה קצרה קונסול ארה"ב בירושלים בטרם התגייר( ואחרים. כמו כן, כולל 
חלק זה של היומן תיאור מעניין של היהודים המומרים בסדנאות העבודה של "המיסיון האנגלי", מלאכותיהם 

ומראם.
בכמה מקומות ביומן, מתוארים ביקורים באתרים שהיו אסורים לכניסת נוצרים, או בלתי נגישים למטיילים, בהם 
ביקור בקבר דוד בהדרכתו של ילד בדואי – "הובלתי לתוך המסגד, ובקצה הרחוק ביותר הונחתי אל חלון קטן, 
וחוט  נר  לי להתבונן אל תוך הקבר", סיור במערות עדולם הסמוכות לחברון, שנערך באמצעות  שממנו נאמר 

מגולגל כדי שלא ללכת לאיבוד, ועוד.
ביום 20 במרץ מזכיר הכותב הכנות לביקור דוכס בראבנט בירושלים. מאזכור זה ומפרטים נוספים הנזכרים ביומן, 

עולה ששנת ביקורו של הכותב בארץ ישראל היא 1855.
חלק מהיומן מתאר את חלקי הנסיעה שנערכו מחוץ לארץ ישראל, במצרים ובאירופה.

52 דף כתובים, 18.5 ס"מ. גוף היומן במצב טוב. פגמים וקרעים קלים בשוליים. מעט כתמים. דפים וקונטרסים 
מנותקים ומנותקים חלקית. הכריכה הקדמית מנותקת. שדרה עם חלקים מנותקים וחסרים.

פתיחה: $8000

Palestine, Settlementארץ ישראל, התיישבות
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22. Handwritten Travel Diary – Visit of an American Tourist to Ottoman Palestine – A Detailed and Interesting Description of Palestine in mid-19th Century – 
Meetings with Consuls and Other Personalities in Palestine at the Time

interpreter for us". The following entries, dedicated to a description of the city, 
include an important documentation of famous personalities active in the city at 
the time – "Mr. Meshullam" (John Meshullam, an English Jew who converted to 
Christianity, one of the founders of the agricultural farm at Artas, near Bethlehem), 
"Mrs. Cooper" (Caroline Cooper, founder of the Anglican Mission girls' school), 
"Mr. Graham" (presumably photographer James Graham), "a Mr. Cresson, once a 
Quaker in Phil., and now turned Jew" (Warder Cresson, later Michael Boaz Yisrael 
ben Abraham, the first US Consul to Jerusalem who was a convert to Judaism) and 
others. This part of the diary also contains an interesting description of the convert 
Jews in the workshops of the Anglican Mission. Some entries describe visits to sites 
that Christians were forbidden from entering or that were inaccessible to visitors, 
including a visit to David's Tomb guided by a Bedouin child – "I was led into the 
mosque and at the furthest end I was pointed to a little window which was said to 
look into the tomb", a tour of the Adullam Caves near Hebron, using a candle and 
string to mark the way, and more.
On March 20, the writer mentions the preparations for the visit of the Duke of 
Brabant to Jerusalem. This reference, as well as other details mentioned in the diary, 
indicate that the writer visited Palestine in 1855.
Part of the diary describes the writer's journey outside Palestine, in Egypt and 
Europe. 
52 written leaves, 18.5 cm. Body in good condition. Blemishes and small tears to margins. 
Some stains. Detached and partly detached leaves and gatherings. Front board detached. 
Parts of the spine detached or missing.

Opening price: $8000 

A long, handwritten diary, describing a weeks-long journey to Ottoman Palestine 
– Jaffa, Jerusalem, Hebron, Ramla and elsewhere. March 7 to April 10, [1855]. 
English.
The diary was written by an unnamed American tourist (presumably, a well-
connected person of high stature), describing in colorful language the early 
days of the colonial period and tourism in Palestine – meetings with consuls and 
representatives of the Powers, explorers and persons of note staying in Palestine at 
the time, cities and sacred sites (some of which Christians were forbidden to enter), 
local residents and their ways of life, and more.
The diary begins with the writer's arrival in Palestine: the "memorable morning 
when my feet first trod the soil of Judea!... on the deck of the Germania this ancient 
city appeared beautifully resting upon the bold point commanding a fine view 
of the road-stead & of the Mediterranean". Later that day, the writer describes 
a meeting he had with the American vice-consul, Jacob Serapion Murad – "an 
Armenian, of rather dark complexion – good sired & of venerable countenance", 
who volunteered his guard to escort the travelers on their way to Jerusalem, a 
Janissary with "two splendid pistols sticking in his girdle & a long sword at his side". 
The writer then describes in detail the road from Jaffa to Jerusalem – the various 
stations, toll collection by road owners, Bedouins ("every Bedouin you meet is 
armed to the teeth"), various sites, including Absalom's Pillar, Solomon's Pools, The 
Hill of Evil Counsel and a monastery which "had fallen prey to Muslems"; as well as 
the flora, the agriculture and the nature of Palestine. 
On March 11, the writer describes arriving in Jerusalem – "How beautiful is 
Jerusalem! Descending we passed into the garden of Getsemmane […] I was 
completely surprised to find a little girl speaking English and who acted as an 
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הנבחרים  בית  של  ה-35  מהמושב  רשמי  פרסום   .23
יעקב סרפיון מוראד לקבלת תשלום  – עתירת  האמריקני 
על עבודתו בתור הסוכן הקונסולרי של ארה"ב ביפו – 1859

 Letter from the Secretary of State, communicating
 information touching the application for
 compensation of the late consular agent of the
United States at Jaffa ]מכתב ממזכיר המדינה המוסר מידע 
הנוגע לבקשת הפיצויים של הסוכן הקונסולרי המנוח של ארה"ב 

ביפו[. ]וושינגטון, 1859[. אנגלית. 
פרסום רשמי מהמושב ה-35 של בית הנבחרים האמריקני העוסק 
בעתירתו של יעקב סרפיון מוראד, הסוכן הקונסולרי של ארה"ב 
כרוכות  שהיו  הכלכליות  ההוצאות  לכיסוי  תשלום  לקבלת  ביפו, 
במילוי תפקידו – נוסחם של שלושת מכתבי ההמלצה שהוגשו עם 

העתירה ומכתב הדחייה מאת מזכיר המדינה של ארה"ב. 
ארמנית  למשפחה  נולד   )Jacob Serapion( סרפיון  יעקב 
מוראד  ארוטין  הארמני  הסוחר  של  מזכירו  היה  הוא  בירושלים. 
)Arutin Murad( שכיהן משנת 1835 כסוכן קונסולרי של ארה"ב 
ביפו ובירושלים. מוראד אימץ את סרפיון אל חיק משפחתו ואף 
את  סרפיון  ירש  מוראד  של  מותו  עם  לאחייניתו.  אותו  השיא 
את  לשמו  הוסיף  גם  תקופה  )באותה  קונסולרי  כסוכן  תפקידו 
שם המשפחה מוראד(. עם השנים נהיה סרפיון לאחד האנשים 
ואדמות  בתים  בבעלותו  והחזיק  ישראל  בארץ  ביותר  העשירים 

בבית לחם, ביפו וברמלה. 
בסוף שנות ה-50 של המאה ה-19 הגיש סרפיון עתירה למזכיר 
שנגרמו  ההוצאות  לכיסוי  תשלום  לקבלת  ארה"ב  של  המדינה 
בחוק  שינוי  בעקבות  הנראה,  ככל  זאת,  עבודתו;  במסגרת  לו 
בתפקיד  להחזיק  יוכלו  ארה"ב  אזרחי  רק  כי  שקבע  האמריקני 
מאת  המלצה  מכתבי  שלושה  צורפו  לעתירתו  קונסולרי. 
הקונסולים של ארה"ב בירושלים ובסוריה ומאת קבוצת אזרחים 
אמריקנים שהתגוררו בארץ ישראל ובסוריה )ובהם וורדר קרסון. 
ההמלצה  מכתבי   .)100 פריט   ,66 "קדם"  קטלוג  אודותיו  ראו 
לדין  בהבאתם  סרפיון  שמילא  החשוב  התפקיד  את  הדגישו 
בני משפחת סואלמה, אשר תקפו בשנת 1858 את  של חמשת 
שביפו  התקווה"  "הר  האמריקנית  מהמושבה  דיקסון  משפחת 
יתר  נטשו  ובעקבותיה  המשפחה,  אבי  נרצח  התקיפה  ]במהלך 
לפני   ,1858 בשנת  נפטר  סרפיון  המושבה[.  את  המתיישבים 

שקיבל את התשובה השלילית לעתירתו. 
4 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. קרעים קלים וסימני 

הדבקה בחיבור בין שני הדפים.
 ,American Consuls in the Holy Land, 1832-1914 :ספרות

מאת רות קרק. דטרויט-ירושלים, 1994. עמ' 102-108. 

פתיחה: $500

23. Official Publication from the 35th US 
Congress – Petition by Jacob Serapion Murad 
Requesting Compensation for His Services as the 
United States Consular Agent in Jaffa – 1859

Letter from the Secretary of State, communicating 
information touching the application for 
compensation of the late consular agent of the United 
States at Jaffa. [Washington, 1859]. English.
Official publication from the 35th United States 
congress dealing with the petition of Jacob Serapion 
Murad, the United States consular agent in Jaffa, 
requesting compensation for consular expenditures 
and services. It features the three letters of 
recommendation submitted with the petition and the 
rejection letter by the US Secretary of State.
Jacob Serapion was born to an Armenian family in 
Jerusalem. He was the secretary of the Armenian 
merchant Artuin Murad who served as the US consular 
agent in Jaffa and Jerusalem since 1835. Murad 
adopted Serapion into his family and even married 
him to his niece. After Murad's death, Serapion 
succeeded him as consular agent (adding the name 
Murad to his own). Over the years, Serapion became 
one of the richest people in Palestine, owning houses 
and land in Bethlehem, Jaffa and Ramla. 
During the late 1850s, Serapion petitioned the US 
Secretary of State for financial compensation to 
cover the expenses he incurred as consular agent; 
this, presumably, due to a new American law which 
determined that only US citizens could hold consular 
positions. Three letters of recommendation were 
enclosed with his petition, by the American consuls 
in Jerusalem and Syria and by a group of American 
citizens who lived in Palestine and Syria (including 
Warder Cresson. About him see Kedem catalog 
66, item no. 100). The letters of recommendation 
emphasized the important role Serapion had played 
in bringing to justice five members of the Sawalima 

family, who had, in 1858, attacked the Dickson family 
in the American colony Mount Hope in Jaffa (the 
attack led to the settlers abandoning the colony). 
Serapion died in 1858, before receiving the rejection.
4 pp, 22.5 cm. Good condition. Dampstains. Small tears 
and glue traces to seam between the two leaves. 
Literature: American Consuls in the Holy Land, 1832-
1914, by Ruth Kark. Detroit-Jerusalem, 1994. pp. 102-
108.

Opening price: $500
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24. "תקנון החוג הבינלאומי של ירושלים" – חוברת נדירה בצרפתית – ירושלים, 1879

Statuts du Cercle International de Jérusalem ]תקנון 
]ירושלים?,  מדפיס.  ציון  ללא  ירושלים[.  של  הבינלאומי  החוג 

1879[. צרפתית.
 Cercle International( "תקנון "החוג הבינלאומי של ירושלים
de Jérusalem(, עם רשימה של 44 שמות משפחה של מייסדי 
אירופאים  שונים,  תפקיד  ובעלי  קונסולים  ובהם  החוג,  וחברי 
ועות'מאנים, שפעלו או התגוררו בירושלים במחצית השניה של 
המאה ה-19. בראש החוג עמדו, ככל הנראה, הקונסול הגרמני 
 ,Thankmar von Münchhausen( מינכהאוזן  פון  טנקמר 
קונסול גרמניה בירושלים בשנים 1871-1881( והקונסול הרוסי 

 .)Ilarionov( ניקולאי אילריונוב
שמות  גם  נזכרים  החוג  של  המייסדים  החברים  ברשימת 

המשפחה ראוף פשה )כפי הנראה, מושל ירושלים מחמד ראוף 
פאשה(, ברגהיים )הצלם פטר ברגהיים?(, פלויד )חבר המושבה 
סראפין  פלויד?(,  רולה  התיירים  ומדריך  ביפו  האמריקנית 
מזארקי  קלרמו  )ד"ר  מזארקי  סראפין?(,  פסקאל  )האדריכל 

שעבד בבית החולים משגב לדך?( ורבים אחרים. 
לא עלה בידינו למצוא אזכור של חוג בשם זה בירושלים. 

וקרעים  קרעים  וקמטים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   ]8[
חסרים בשולי הדפים ובעטיפה )ללא פגיעה בטקסט(. העטיפה 

מנותקת חלקית.
 .OCLC-חוברת נדירה. אינה מופיעה ב

פתיחה: $500

24. "Statutes of the International Circle of 
Jerusalem" – Rare French Booklet – Jerusalem, 
1879

Statuts du Cercle International de Jérusalem [Statutes 
of the International Circle of Jerusalem]. Printer not 
indicated. [Jerusalem?, 1879?]. French.
Statutes of the "International Circle of Jerusalem" 
(Cercle International de Jérusalem), with a list of 
44 surnames of the founders and members of the 
circle, including consuls and various position holders, 
European and Ottoman, who worked or lived in 
Jerusalem during the second half of the 19th century. 
The circle was presumably headed by the German 
consul Thankmar von Münchhausen (the German 
consul in Jerusalem between 1871 and 1881) and the 
Russian consul Nikolai Ilarionov.
The list of founding members also mentions the names 
Raouf Pasha (presumably, the governor of Jerusalem 
Muhammad Raouf Pasha), Bergheim (photographer 
Peter Bergheim?), Floyd (member of the American 
Colony in Jaffa and tourist guide Rolla Floyd?), 
Séraphine (architect Pascal Séraphine?), Mazaraki (Dr. 
Kalermo Mazaraki who worked in the Misgav Ladach 
Hospital?) and many others. 
No reference to such a circle in Jerusalem could be 
found. 
[8] pp, 22 cm. Good condition. Stains and creases. Closed 
and open tears to margins of leaves and cover (not affecting 
text). Cover partly detached. 
Rare. Not listed in OCLC.

Opening price: $500
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25. מאתיים קבלות של החווה החקלאית סג'רה – 1903

חותמות-דיו  בכתב-יד,  פרטים  מילוי  עם  סג'רה,  החקלאית  החווה  של  מודפסות  קבלות  מאתיים 
רשמיות וחתימות של מנהלי החווה. כרוכות יחד. סג'רה, 1903. צרפתית.

קבלות רשמיות של החווה החקלאית סג'רה שניתנו תמורת שירותים ומוצרים שסופקו לחווה. רבות 
 ,1901-1913 השנים  בין  יק"א  ארגון  מטעם  החווה  מנהל  קראוזה,  אליהו  בידי  חתומות  מהקבלות 
ולימים המנהל של ביה"ס החקלאי "מקווה ישראל". כמה קבלות חתומות בידי אליעזר נחום ברון, 
מנהל חדרי האירוח בחווה. על גבי כמה קבלות מופיעות חותמות-דיו עות'מאניות וחותמות-דיו של 

."A. Dück & Cie." החברה החיפאית
יק"א.  יהודית  להתיישבות  החברה  בידי  חקלאית  הכשרה  כמרכז  ב-1899  הוקמה  בסג'רה  החווה 
העבודה בחווה החלה בשנת 1900, ובשנת 1902 הוקמה על אדמת החווה המושבה אילניה. בין חקלאי 
סג'רה נמנה גם דוד בן-גוריון, ששהה במקום מאוקטובר 1907 עד אוקטובר 1909. בין ההצלחות של 
הפרויקט החקלאי בחוות סג'רה בשנים הראשונות להיווסדה היו העברת השמירה על החווה לידיים 
יהודיות על ידי ארגון "בר גיורא" )"כיבוש השמירה"(; ייסוד ההסתדרות "החורש" במטרה לאגד את 

כל פועלי הגליל במושבות ובחוות הלאומיות; וייסוד הקולקטיב החקלאי הראשון.
13 ס"מ, כרוכות יחד בכריכה חדשה )עם דפי בטנה חדשים(. מצב טוב. סימני קיפול  X21 ,200[ קבלות[

במספר קבלות. כתמים קלים. קרעים וקרעים חסרים ספורים )ללא פגיעה בטקסט(. 

פתיחה: $500

25. Two Hundred Receipts of the Sejera Farm – 1903

Two hundred printed receipts of the Sejera farm, with information filled in by hand, 
official stamps and signatures of the directors of the farm. Sejera, 1903. French.
Official receipts of the Sejera agricultural farm, given for services provided and 
products supplied to the farm. Many are signed by Eliahu Krause, who served as 
director of the farm on behalf of the Jewish Colonization Association between 
1901 and 1913, and later became the director of the Mikveh Israel Agricultural 
School. Several receipts are signed by Eliezer Nachum Brun, the director of the 
farm guestrooms. Several receipts stamped with Ottoman stamps and stamps of the 
Haifa company "A. Dück & Cie.".
The farm at Sejera was established in 1899, by the Jewish Colonization Association, 
as a center for agricultural training. Work at the farm began in 1900 and in 1902, 
the colony of Ilaniya was established on its grounds. David Ben-Gurion lived and 
worked in Sejera from October 1907 to October 1909. Among the successes of the 
agricultural enterprise of Sejera in its early years were employing Jewish guards 
from the "Bar Giora" organization where previously Arab guards were employed 
(known as "the conquest of guarding"); the establishment of the "HaChoresh" 
organization in an effort to unite all the workers in the colonies and national farms 
of the galilee; and the establishment of the first agricultural collective.
[200] receipts, 21X13 cm. bound together in a new binding (with new endpapers). Good 
condition. Fold lines to several receipts. Minor stains. Several closed and open tears (not 
affecting text).

Opening price: $500
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26. ארבעה רישומים אדריכליים, משורטטים וצבועים ביד – האדריכל הלל רוברט שלוש – 
עבור אחד מבתי המשפחה

ארבעה רישומים אדריכליים עבור אחד מבתי משפחת שלוש, מעשה ידי האדריכל הלל רוברט שלוש. 
]שנות ה-30/40[.

רישומי-חזית, בדיו, עפרון וצבעי מים, המציגים את ארבעת צדדיו של אחד מבתי משפחת שלוש. 
בשוליים העליונים רשום שם הפרוייקט – Villa Atelier, Propriete de M. Chelouche, ובשוליים 

התחתונים מופיעה חתימת האדריכל – R. Chelouche )הלל רוברט שלוש(.
משפחת שלוש נחשבת לאחת המשפחות הוותיקות והחשובות בתולדות היישוב העברי, ממייסדי 
השכונות נווה צדק, אחוזת בית והעיר תל-אביב. אבי המשפחה, אברהם שלוש, עלה ארצה מצפון 
ונעשה לאחד ממנהיגי הקהילה היהודית בעיר.  ביפו  אפריקה בשנת 1838, השתקע עם משפחתו 
יוסף   – אהרן  של  ובנו  צדק,  ונווה  שלום  נווה  השכונות  הוקמו  שעליה  הקרקע  את  רכש  אהרן  בנו 
אליהו שלוש, בנה שלושים ושניים מבתיה המקוריים של "אחוזת-בית". תולדות המשפחה שלובים 
בתולדות העיר תל אביב, וצאצאיה בנו את בתיהם ברחובות הראשונים של העיר – חלקם מהיפים 

והמרשימים שבבתי "תל אביב הקטנה".
האדריכל הלל שלוש, נינו של אברהם, נולד בשנת 1904 לאביו יוסף. בגיל 15 נשלח ללימודי אדריכלות 
בפריז, ושם אימץ את השם הצרפתי "רוברט". עם שובו ארצה, בשנת 1933, תכנן את מרבית בתי אחיו 

ובני משפחתו, לצד עשרות מבנים ברחבי הארץ.
54 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבים וקרעים קלים בשוליים )קרע באורך 3 ס"מ באחד  X32 45 עד X29

מהם(. שרטוט קטן בעפרון בצדו האחורי של אחד מהם. 

פתיחה: $700

26. Four Hand-Drawn Architectural Drawings – Architect Hillel Robert 
Chelouche – For One of the Family's Houses

Four architectural drawings for one of the Chelouche family's houses, by architect 
Hillel Robert Chelouche. [1930s/1940s].
Elevations in ink, pencil and watercolors, depicting all four sides of one of the 
Chelouche family's houses. The name of the project appears on top – "Villa Atelier, 
Propriete de M. Chelouche". With architect's signature on bottom – "R. Chelouche" 
(Hillel Robert Chelouche).
The Chelouche family is considered one of the oldest and most important families 
in the history of the Hebrew Yishuv, one of the founders of the Neveh Tzeddek 
and Achuzat Bayit neighborhoods and the city of Tel-Aviv. Abraham Chelouche 
immigrated to Palestine from North Africa in 1838, settling with his family in Jaffa 
and becoming one of the leaders of the Jewish community in the city. His son Aaron 
purchased the land on which the Neveh Shalom and Neveh Tzeddek neighborhoods 
were established and Aaron's son, Yosef Eliyahu Chelouche, built thirty-two of the 
houses of Achuzat Bayit. The history of the Chelouche family is woven into the 
history of Tel-Aviv and its sons built their homes in the first streets of the city – some 
of them amongst the most beautiful and impressive houses in the city.
Architect Hillel Chelouche, Abraham's great grandson, was born in 1904 to Yosef 
and Farha Simha Chelouche. At the age of 15, he was sent to study architecture in 
Paris, where he adopted the French name Robert. After returning to Palestine in 
1933, he planned most of his brother's and relatives' houses, alongside dozens of 
other buildings throughout Palestine. 
29X45 to 32X54 cm. Good condition. Stains. Minute holes and tears to margins (a 3-cm-
long tear to one drawing). A small pencil sketch on verso of one sheet. 

Opening price: $700 
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ובעלי  חקלאים  אגודות   – ומסמכים  מכתבים  אוסף   .27
המושבות  "התאחדות  הצעיר",  "האכר   – בא"י  אדמות 
העשרה  שנות   – ועוד  "האזרח",  הסתדרות  ביהודה", 

ושנות ה-20

כ-95 מכתבים, חוזרים ומסמכים, המתעדים את פעילות אגודות 
החקלאים ובעלי האדמות בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה 
והשלישית. פתח תקוה, חדרה, יפו, ראשון לציון ומקומות נוספים 
)מקצתם בארה"ב ואירופה(, שנות העשרה ושנות ה-20. עברית, 

מעט אנגלית ומעט צרפתית.
העליות  הגעת  בתקופת  נכתבו  שלפנינו  והמסמכים  המכתבים 
העובדים"  "הסתדרות  הקמת  מאירופה,  הסוציאליסטיות 
והתעצמות מפלגות הפועלים, והן מתעדות את ניסיונותיהם של 
בעלי האדמות, האיכרים ו"הבורגנים" לשמור על מעמדם וכוחם 
מתעדים  והפועלים,  האיכרים  שבין  המתח  תיעוד  לצד  בארץ. 
המסמכים גם את הפעילות החקלאית, סוגי הגידולים והיחסים 

שבין המושבות העבריות בתחילת המאה ה-20. 
מטעם  ומסמכים  מכתבים  כ-25   · האוסף:  כולל  היתר,  בין 
שנוסד  האיכרים  וארגון  ביהודה"  המושבות  "התאחדות 
מהם  )רבים  בא"י"  העבריים  האכרים  "התאחדות   – מטעמה 
במסמכים  מאירוביץ'(.  מנשה  הבילויים",  "אחרון  בידי  חתומים 
מתועדים עימותים אלימים בין פועלים ואיכרים, ישיבות חירום 
שניהלו נציגי המושבות בנושא תנועות הפועלים והאידאולוגיה 

הסוציאליסטית ה"מורעלת", ניסיונות ראשונים להקמת מפלגות 
אגודת  בין  שהוחלפו  ומסמכים  מכתבים  כ-20   · ועוד.  איכרים, 
על  מעניין  מידע  עם  בארץ,  נוספות  ואגודות  הצעיר",  "האכר 
הטיפול במזיקים, סוגי הכלים החקלאיים, הארגון הכלכלי, ועוד. 
מטעם  שנשלחו  ופרוספקטים  חשבון  דפי  מכתבים,  כ-30   ·
יצרני כלים חקלאיים וחברות דישון אמריקניות ואירופאיות אל 
אגודת "האכר הצעיר". · שישה מכתבים שנשלחו מטעם מפלגת 

"הסתדרות האזרח" של אגודות החקלאים השונות. · ועוד.
של  דיו  בחותמות  חתומים  והמסמכים  מהמכתבים  רבים 

הארגונים השונים.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

פתיחה: $500

control, agricultural tools, the economic organization, 
and more. · Approx. 30 letters, bank statements and 
prospects sent by agricultural tools manufacturers 
and American and European fertilization companies 
to "The Young Farmer". · Six letters sent by the 
"HaEzrach Union" party, representing various farmer 
associations. · And more. 
Many of the letters and documents are stamped with 
the stamps of the various organizations. 
Size and condition vary. Good-fair overall condition.

Opening price: $500 
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27. Collection of Letters and Documents – 
Associations of Farmers and Land-Owners in 
Palestine – "The Young Farmer", "Federation of 
Jewish Colonies, Judea", "HaEzrach", and More 
– 1910s and 1920s

Approx. 95 letters, circulars and documents, recording 
the activity of farmer associations and land-owners in 
Palestine during the second and third Aliyah. Petach-
Tikvah, Hadera, Jaffa, Rishon LeZion and elsewhere 
(some from the USA and Europe), 1910s and 1920s, 
Hebrew, some English and some French.
These letters and documents, corresponding to the 
period of the Socialist Aliyah, the establishment 
of the Histadrut labor federation and the rise of 
workers' parties, document the attempts of land-
owners, farmers and the "bourgeois" to maintain 
their status and power in Palestine. While delineating 
the tension between farmers and the laborers, the 
documents also deal with agricultural activity, crops 
and the relationships between the various Jewish 
settlements in the early 20th century. 
The collection includes: · Approx. 25 letters 
and documents by the "Federation of Jewish 
Colonies, Judea" and the farmers organization 
established by it – "The Jewish farmers' Federation 
in Palestine" ("Hitahadut HaIkarim"; most of the 
letters and documents are signed by "the last of 
the Bilu'im", Menashe Meirowitz). They record 
violent confrontations between workers and 
farmers, emergency meetings held by settlement 
representatives regarding the workers' movements 
and the "poisonous" Socialist ideology, early attempts 
to establish farmers' parties, and more. · Approx. 20 
letters and documents exchanged between "The 
Young Farmer" organization and other organizations 
in Palestine, with interesting information about pest 

28. "אטלס כלכלי של ארץ ישראל" – דוד )דיוויס( טריטש – ברלין, 1926

ישראל(,  ארץ  של  כלכלי  ]Palästina Wirtschaftsatlas )אטלס 
מאת דוד )דיוויס( טריטש. הוצאת Orient, ברלין, 1926[. גרמנית.
)ארבעה מהם מקופלים(, ובהם מגוון  לוחות צבעוניים  שלושים 
תרשימים, גרפים ומפות עם מידע רב אודות ארץ ישראל והעם 
היהודי )גבולות היסטוריים של ארץ ישראל, ריכוזי יישוב, גידול 
וייצוא,  ייבוא  תעשייה,  הגירה,  תעסוקה,  אוכלוסין,  וצפיפות 

ועוד(.
עורך,   ,)1870-1935  ,Davis Trietsch( טריטש  )דיוויס(  דוד 
הגדול  הפועל  הוועד  חבר  היה  גרמניה,  יליד  ציוני,  ופעיל  סופר 
)סיעה  הדמוקרטית  הפרקציה  וחבר  הציונית  ההסתדרות  של 
לדרכו  אלטרנטיבה  שהציגה  הציונית  בהסתדרות  אופוזיציונית 
ההתיישבות  לשאלת  מזמנו  ניכר  חלק  הקדיש  הוא  הרצל(.  של 
לתוכנית  כחלופה  קפריסין  באי  יהודים  ליישב  והציע  היהודית 

 Ost אוגנדה. כן תרגם ופרסם שירה ופרוזה, היה מעורכי הירחונים
 ,Palästina Handbuch מחבר השנתון ,Palästina-ו und West

 .Jüdischer Verlag וממייסדי ההוצאה
 Atlas der( "מצורף דף תוכן העניינים של "אטלס העולם היהודי
Jüdischen Welt( – אטלס נוסף שפרסם טריטש בברלין בשנת 

1926 ושכלל מספר לוחות המופיעים גם באטלס שלפנינו.
25 ס"מ. ללא דף תוכן  X75 25 ס"מ עד X38 ,30[ לוחות נפרדים[
של  העניינים  תוכן  דף  )מצורף  מקורית  תיקייה  וללא  עניינים 
קלים,  )רובם  כתמים  מעט  טוב.  מצב  היהודי"(.  העולם  "אטלס 
בעיקר בשוליים(. קמטים קלים. שני קרעים חסרים קטנים באחת 

המפות. קרע בשולי אחד הלוחות. 

פתיחה: $400
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28. "Economic Atlas of Palestine" – Davis Trietsch 
– Berlin, 1926

[Palästina Wirtschaftsatlas (Economic Atlas of 
Palestine), by Davis (David) Trietsch. Berlin: Orient, 
1926]. German.
Thirty plates in color (four of them folded), with a 
variety of sketches, graphs and maps containing much 
information about Palestine and the Jewish people 
(historical borderlines of Palestine, concentration 
of population, population density and growth, 
employment, immigration, industry, import and 
export, and more).
David (Davis) Trietsch (1870-1935), editor, writer and 
Zionist activist, born in Germany, was a member of 
the Zionist General Council and a member of the 
democratic faction in the World Zionist Organization 
(an oppositional faction in the Zionist Organization 
which introduced an alternative to Herzl's ideas). 
He dedicated a considerable part of his time to the 
question of Jewish settlement and suggested to 
settle Jews in Cyprus as an alternative to the Uganda 
Scheme. He also translated and published poetry 
and prose, edited the journals Ost und West  and 
Palästina, authored the annual Palästina Handbuch 
and was one of the founders of the Jüdischer Verlag 
publishing house. 
Enclosed is a table of contents leaf from the "Atlas 
of the Jewish World" (Atlas der Jüdischen Welt) – 
another atlas published by Trietsch in Berlin in 1926 
which featured several plates that were also featured 
in the Economic Atlas of Palestine. 
[30] loose plates, 38X25 cm. to 75X25 cm. Without the 
table of contents and the original portfolio (enclosed 
is a table of contents leaf from the "Atlas of the Jewish 
World"). Good condition. Some stains (mostly minor and 
to margins). Minor creases. Two small open tears to one 
map. A tear to edge of one plate. 

Opening price: $400 
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29. טס גדל-ממדים מעוטר בסמל "הגמל המעופף" – יריד המזרח – תל-אביב, 1934

"יריד המזרח" בעברית,  "הגמל המעופף" במלאכת דמשק ובכתובת  גדל-ממדים, מעוטר בסמל  טס 
באנגלית ובערבית. תל-אביב, 1934.

טס עגול; במרכזו נראה הגמל המעופף שעיצב האמן והאדריכל אריה אלחנני בשנת 1932 כסמל יריד 
המזרח הראשון. רגליו האחוריות של הגמל נושקות לסמל העיר תל-אביב ופניו אל השמש. סביב הגמל, 
בתוך שלוש לוחיות סגלגלות, מופיעה הכתובת "יריד המזרח" בעברית, באנגלית ובערבית. יתר שטחו 

של הטס מעוטר בדגם צמחי צפוף של שריגי גפן ואשכולות ענבים.
 1923 בשנים  מספר  פעמים  בתל-אביב  שנערכו  הארץ  לתוצרת  בתערוכות  ראשיתו  המזרח"  "יריד 
חברות  של  תוצרתן  בו  והוצגה  בין-לאומי,  כיריד  לראשונה  היריד  הוכרז   1932 בשנת   .1929 עד 
סרטי  בו  והוצגו  תחומים,  בשלל  שונות  ותצוגות  שעשועים  מתקני  כלל  כן  כמו  מדינות;  מעשרות 
קולנוע, הצגות תיאטרון, מופעי בידור ועוד. היריד נערך בשנים 1932, 1934 ו-1936, ובכל עונה משך 
להישגי הישוב בתחום המסחר, התעשייה  מאות אלפי מבקרים, רבים מהם תיירים. מופע הראווה 
והחקלאות הותיר אחריו גם מורשת תרבותית: מבני הקבע שהוקמו לקראת היריד של שנת 1934, 
וגרפיקה  עיצוב  לאדריכלות,  מופת  הם  אותו  שליוו  הדפוס  וחומרי  עבורו  שהוזמנו  האמנות  יצירות 

מודרניסטיים במיטבם.
הטס שלפנינו הופיע על כריכת הקטלוג "הגמל המעופף, 85 שנים של תערוכות וירידים בתל-אביב" 
מאת מרדכי נאור ובתיה כרמיאל. הוצאת מרכז הירידים והקונגרסים בישראל ומוזיאון ארץ-ישראל, 

תל אביב, 2010 )מצורף(.
פליז משובץ כסף ונחושת במלאכת דמשק. קוטר: 70.5 ס"מ. מצב טוב. כיפופים ותיקוני הלחמה קלים 

)תיקון הלחמה גדול בגב(.

פתיחה: $25,000

Commerce and Sports in Palestineמסחר וספורט בא"י
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29. Large Decorative Plate with the Flying Camel Logo – The Levant 
Fair – Tel-Aviv, 1934

Large Damascene work decorative plate featuring the flying camel logo, 
reading "Levant Fair" in Hebrew, English and Arabic. Tel-Aviv, 1934.
Round plate; central large flying camel, the logo designed by artist and 
architect Arieh Elhanani in 1932 for the first Levant Fair. The camel faces the 
sun, while his hind legs touch the emblem of Tel-Aviv. Three oval cartouches 
surrounding the camel read "Levant Fair" in Hebrew, English and Arabic. 
The background with dense grapevine pattern, interspersed with bunches of 
grapes. 
The first Levant Fair was preceded by several exhibitions and fairs of locally 
produced goods held in Tel-Aviv between 1923 and 1929. The 1932 fair, the 
first to be called the "Levant Fair", was international, with companies from 
dozens of countries exhibiting goods. It also included amusement rides and 
various exhibits in a variety of fields, as well as movies, entertainment and 
more. The fair was held in 1932, 1934 and 1936, attracting hundreds of 
thousands of visitors, many of them tourists. The showcase of the Yishuv's 
achievements in the fields of commerce, industry and agriculture left a 
cultural legacy: the permanent buildings built for the 1934 fair, the works 
of art that were ordered for it and the printed material that accompanied it 
are all shining examples of the height of Modernist architecture, design and 
graphics. 
This plate is featured on the cover of "The Flying Camel, 85 Years of Exhibitions 
and Fairs in Tel-Aviv" exhibition catalog (Hebrew), by Mordechai Naor and 
Batya Karmiel. Tel-Aviv: Israel Trade Fairs and Convention Center and the 
Eretz Israel Museum, 2010 (enclosed).
Brass inlaid with silver and copper (Damascene work). Diameter: 70.5 cm. Good 
condition. Bends and minor welding repairs (a large welding repair on verso).

Opening price: $25,000 

30. המכבייה הראשונה – אוסף מסמכים חשוב – תוכנית טקס הפתיחה, טיוטות לתקנון המכביה, 
עלונים רשמיים, ועוד 

עשרה מסמכים המתעדים את הכנות משחקי המכביה הראשונה בארץ ישראל. ארץ ישראל ואירופה, 1932. 
עברית, אנגלית, גרמנית, צרפתית וערבית.

ביניהם: · "הסדור לטקס הפתיחה, 29.3.1932" – תוכנית מפורטת לתהלוכת האופנוענים, הפרשים, נושאי 
הדגלים, התזמורת ונבחרות הספורטאים בטקס הפתיחה של המכביה הראשונה, עם תרשימים של סידורם 

באיצטדיון ונוסח ההכרזה על פתיחת המשחקים. 
· ארבע טיוטות לתקנון המכבייה: הצעת המרכז העולמי של "מכבי", הצעת מרכז ארץ ישראל של "מכבי", 
הכולל סעיפים משלוש ההצעות.  ונוסח  )בגרמנית(,  בלס  יוליוס  היהודי  הצעה שחיבר השחיין-האולימפי 
השיפוט,  והמשחקים,  הספורט  ענפי  ההשתתפות,  בתנאי  העוסקים  סעיפים  ההצעות  כוללות  היתר,  בין 

הפרסים, תכנית לקיום מכביית חורף, ועוד.
· "תרגילי המוטוסיקליסטים" – חמישה עשר תרשימי-חיצים בכתב-יד לתרגילי אופנוע בטקס הפתיחה של 
המכביה. מצוירים על גבי שלושה עמודים, שניים מהם חתומים בשוליים: "שלמה ארזי, 24.2.1932" )ארזי 

היה מזכ"ל "מכבי" בארץ ישראל, וממייסדי ארגוני האופנוענים בארץ(.
Maccabiade Bulletin, עלון המכביה הרשמי מטעם הסניף הארץ ישראלי של  · גליונות מס' 1 ו-2 של 

ארגון "מכבי". פברואר, 1932. אנגלית. 
· ועוד.

בכמה מהפריטים תיקונים והוספות בכתב-יד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $1500
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30. The First Maccabiah Games – Important Collection of Documents – Opening Ceremony Program, Drafts of the Maccabiah Regulations, Official Leaflets and 
More

· "Motorcyclists' stunts" – fifteen charts for the motorcycling show performed at 
the opening ceremony of the Maccabiah Games. Hand-drawn on three pages, two 
of them signed in the margin: "Shlomo Arazi, 24.2.1932" (Arazi was the secretary-
general of Maccabi in Palestine and a founder of various motorcyclists' organizations 
in Palestine). 

· Issues nos. 1 and 2 of the Maccabiade Bulletin, the official bulletin of the Maccabiah 
Games issued by the Palestinian branch of Maccabi. February, 1932. English.

· And more.
Handwritten corrections and additions on some items. 
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $1500 

Ten documents recording the preparations for the first Maccabiah Games in Palestine. 
Palestine and Europe, 1932. Hebrew, English, German, French and Arabic. 
Including: · "The Arrangements for the Opening Ceremony, 29.3.1932" – a detailed 
plan for the first Maccabiah Games opening ceremony procession, which was to 
include motorcyclists, horsemen and flag bearers, an orchestra, and the athletic 
teams, with sketches of their placement in the stadium and the text of the opening 
announcement of the games.

· Four drafts of the Maccabiah regulations: proposal of the worldwide center of 
Maccabi, proposal of the Palestinian center of Maccabi, proposal by the Jewish 
Olympic swimmer Július Baláž (in German) and a draft incorporating articles from all 
three proposals. The drafts contain regulations dealing with the terms of participation, 
sport branches and games, prizes, a plan for winter Maccabiah Games and more.
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31. לקט פריטי אפמרה – המכביה הראשונה והמכביה השנייה – כרטיס כניסה לעיתונאים, בולים וגלויות

תשעה פריטי אפמרה מהמכביה הראשונה והמכביה השנייה.
1-5. חמישה פריטי אפמרה מן המכביה הראשונה, 1932: כרטיס כניסה ל"פנת העתונאים" באיצטדיון המכביה; גיליון בולים עם איור 
הכרזה של המכביה הראשונה, מודפס על נייר כחול )שישה בולים בגיליון(; בול אחד עם איור הכרזה של המכביה הראשונה, מודפס 
על נייר לבן; "המכביה הראשונה, אביב תרצ"ב", עלון פרסומת לקראת צאת "ספר המכביה", עם עבודת פוטומונטאז' על החזית )ספר 
בשם זה ראה אור לאחר המכביה השנייה(; גלויה מאוירת מטעם עריית תל-אביב, לפרסום המכביה הראשונה, חגיגות פורים ויריד 

המזרח.
קראוס; שלושה  פרנץ  בעיצוב  הכרזה של המכביה השנייה,  איור  עם  גלויה   :1935 פריטי אפרמה מהמכביה השנייה,  ארבעה   .6-9

גיליונות בולים צבעוניים עם איור של כרזת המכביה )עשרה בולים בכל גיליון(.
גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב. הדף השני של העלון ל"ספר המכבייה" קרוע )חלקו התחתון של הדף חסר(. 

פתיחה: $400

31. Collection of Ephemera Items – The First and Second Maccabiah Games – Journalists' Entrance 
Ticket, Postage Stamps and Postcards

Nine ephemera items from the first and second Maccabiah Games. 
1-5. Five items from the first Maccabiah Games, 1932: entrance ticket to the "journalists' corner" at the 
Maccabiah stadium; one stamp sheet depicting the first Maccabiah Games poster, printed on blue paper (six 
stamps); one stamp depicting the first Maccabiah Games poster, printed on white paper; "The First Maccabiah 
Games, Spring 1932" (Hebrew), advertising leaflet for the "Maccabiah Book", with a photomontage on the 
front cover (a book with this title was published after the second Maccabiah Games); illustrated postcard issued 
by the Tel-Aviv Municipality, advertising the first Maccabiah Games, Purim celebrations and the Levant Fair.
6-9. Four ephemera items from the second Maccabiah Games, 1935: a postcard depicting the poster of the 
second Maccabiah Games, designed by Franz Kraus; three stamp sheets depicting the Maccabiah Games poster 
(ten stamps per sheet).
Size and condition vary, good overall condition. Open tear to second leaf of the "Maccabiah Book" advertising leaflet (the 
lower part of the leaf is missing).

Opening price: $400
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32. המכביה השנייה והמכביה השלישית – אוסף מסמכים חשוב – טיוטת חוזה לבניית אצטדיון המכביה, רשימת תרגילי סדר לטקס הפתיחה, דו"ח סודי על משחקי המכביה השנייה, ועוד

ארץ  השלישית.  והמכביה  השנייה  המכביה  אירועי  הכנת  את  המתעדים  מסמכים  ושישה  עשרים 
ישראל )פריט אחד מלונדון(, 1934-1937. עברית, גרמנית ואנגלית.

1-21. עשרים ואחד מסמכים הקשורים למכביה השנייה, 1934-1935: · "תכנית ההגשמה של המכביה 
השניה", פירוט ההוצאות הצפויות, מקורות התקציב, הרכבי הוועדות וסך ההוצאות הכולל – 6625 
לא"י. · טופס הרשמה למכביה השנייה עבור מתחרים באתלטיקה קלה )לא ממולא(. · שתי רשימות 
של תרגילי סדר למשתתפי טקס הפתיחה, עם הפקודות השונות וההנחיות לביצוען )אחת בעברית 
והשנייה בגרמנית(. · טיוטה לחוזה בין ארגון "מכבי" ובין הקבלנים יואל פינקרפלד וצ. אורבוך, לבניית 
מתקני איצטדיון המכביה. · גליון מס' 5 של עלון המכביה הרשמי Makkabiah Bulletin, שנדפס 
משקולות,  הרמת  אגרוף,   – הראשונות  בתחרויות  התוצאות  על  ודיווח  המשחקים  שבוע  במהלך 

אתלטיקה, סיף, פינג פונג ועוד. · דו"ח שחובר בידי יהושע אלוף לאחר המכביה, עם ביקורת מעניינת 
על רמת המתקנים והניהול הספורטיבי של המשחקים. מסווג "סודי". · ועוד. 

22-26. חמישה מסמכים הקשורים למכביה השלישית, 1937: · שלושה פרוטוקולים של ישיבת הוועד 
המארגן של המכביה השלישית. · טיוטה ל"חוקת המוסדות של המכביה השלישית". · חוזר מטעם 

הסתדרות "מכבי" – הזמנה להשתתף בדיונים לקביעת התקנון.
הערות ותיקונים בכתב-יד בחלק קטן מהמסמכים.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $1000
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32. The Second and Third Maccabiah Games 
– Important Collection of Letters – Draft of a 
Contract for the Building of the Maccabiah 
Stadium, a List of Foot Drills for the Opening 
Ceremony, a Secret Report about the Second 
Maccabiah Games, and More

Twenty-six documents recording the preparations 
for the second and third Maccabiah Games. Palestine 
(one item from London), 1934-1937. Hebrew, German 
and English.
1-21. Twenty-one documents related to the 
second Maccabiah Games, 1934-1935: · "The 
Implementation Plan of the Second Maccabiah", 
detailing the expected expenses, budget resources, 
committee composition and total expenses – 6625 
Palestine pounds. · Registration form for competitors 
in athletics at the second Maccabiah (blank). · Two 
lists of foot drills for the participants in the opening 
ceremony, with directions (one in Hebrew one in 
German). · Draft of a contract between Maccabi 
and contractors Joel Pinkerfeld and Z. Auerbach, for 
building the Maccabiah stadium facilities. · Issue no. 
5 of the official Makkabiah Bulletin, printed during 
the week of the games, reporting the scores of the 
first competitions – boxing, weight-lifting, athletics, 
fencing, ping pong and more. · A report written 
by Yehoshua Aluf after the Maccabiah Games, with 
interesting criticism of the facilities' standards and 
the sporting administration of the games. Classified "secret". · and more.
22-26. Five documents related to the third Maccabiah Games, 1937: · Three protocols of a meeting of the organizing 
committee of the third Maccabiah. · Draft of the "Constitution of the Institutions of the Third Maccabiah". · 
Circular issued by Maccabi – invitation to participate in the regulation formulation process. 
Handwritten comments and corrections on a few documents.
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $1000 

33. אוסף מסמכים מגוון – ארגון "מכבי" בארץ ישראל – 
שנות ה-30

כ-170 תקנונים, מערכי שיעורים, רשימות חברים, עלונים ופריטי 
נייר נוספים המתעדים את פעילות ארגון "מכבי" בארץ ישראל 
בשנות ה-30. חיפה ומקומות נוספים בארץ ישראל. עברית ומעט 

אנגלית )פריט אחד בגרמנית(.
המסמכים שלפנינו היו שייכים לשלמה ארזי, המזכיר הכללי של 
ארגון "מכבי" בארץ ישראל במהלך שנות ה-30. בין המסמכים: 
של  )"תקנון  ספורט  ארגוני  של  וחוקות  לתקנונים  טיוטות   ·
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המכביות", "חוקת הספורט" של התאחדות מכבי, מספר טיוטות 
לתקנון של "התאחדות הספורט" ועוד(. · רשימת השיאים של 
ושנת  השיאנים  של  שמות  עם  האתלטיקה,  בענפי  מכבי  חברי 
קביעת השיא )1937(. · "רשימת ההישגים המינימליים לאטלטים 
לאולימפיאדה"  הא"י  במשלחת  להשתתפות  ישראליים  ארץ 
 – ספורט  לשיעורי  ומערכים  הדרכה  דפי  עשרות   ·  .)1937(
"סיוף", "בוקס", "מסג' עצמי ספורטיבי", "שחיה זוחלת", ועוד. · 
עשרות עלונים וחוברות מטעם ארגון "מכבי" )"ביולטין המפקדה 
הארצית", "ידיעות ברית המכבים", "ידיעות לעיתונות", ועוד(. · 

טופס בחינה לחברי התאחדות אגודת הספורט לחובבים. · ועוד.
מרבית הפריטים מודפסים ומשוכפלים בסטנסיל, ומקצתם עם 

הערות ותיקונים בכתב-יד. פריטים ספורים בשני עותקים. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

"מכבי"  ארגון  של  במצעד  למשתתפים  הדרכה  דפי  מצורף: 
בצ'רנוביץ' – הוראות מאוירות לכל אחת מהתנועות של הצועדים, 
ומולן רישום-תווים של קטע הנגינה שיישמע במקביל )גרמנית(.

פתיחה: $600

33. Varied Collection of Documents – The Maccabi 
Organization in Palestine – 1930s

Approx. 170 regulations, lesson plans, lists of 
members, leaflets and other paper items documenting 
the activity of the Maccabi organization in Palestine 
during the 1930s. Haifa and elsewhere in Palestine. 
Hebrew and some English (one item in German). 
These documents belonged to Shlomo Arazi, 
secretary-general of Maccabi in Palestine during 
the 1930s. Including: · Drafts of regulations and 
constitutions of sports organizations ("Regulations 
of the Maccabiah Games", "The Sports Constitution" 
of Maccabi, several drafts of the regulations of the 
"Sports Association" and more). · A record list of 
Maccabi members active in the various branches of 
athletics, with record-holders' names and the year 
the record was set (1937). · "A list of the minimal 
achievements required of Palestinian athletes for 
participating in the Palestinian delegation to the 
Olympic Games" (1937). · Dozens of instructional 
leaflets and lesson plans – "Fencing", "Boxing", "Self-
Massage for Athletes", "Front Crawl Swimming", and 
more. · Dozens of leaflets and booklets issued by 
Maccabi. · A test form for members of the Amateur 
Sports Association. · And more. 
Most of the items are mimeographed, and some 
bear handwritten comments and corrections. Several 
duplicate items. 
Size and condition vary. Good overall condition.
Enclosed: Instructional leaves for participants in 
the Maccabi procession in Czernowitz – illustrated 
instructions for each of the marchers' movements, 
with musical notation for the corresponding music 
(German).

Opening price: $600 
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34. מועדון האופנוענים "מוטוקלוב" – אוסף גדול של פריטי נייר – שנות ה-30 – מרוצי האופנוע הראשונים 
בארץ ישראל 

האופנוע  רוכבי  מועדון  פעילות  את  המתעדים  ובדפוס,  בכתב-יד  נייר,  ופריטי  מסמכים  כרטיסים,  מכתבים,  כ-160 
)ייתכן שכמה  נוספים, תחילת שנות ה-30 עד אמצען  לונדון ומקומות  ירושלים, ראשון לציון, תל-אביב,  "מוטוקלוב". 

מהפריטים מוקדמים או מאוחרים יותר(. עברית ואנגלית.
 ,)1932( ישראל  כללי תחרות האופנוע הראשונה בארץ   – לאופנוע הראשונה בארץ"  "חוקת התחרות   · בין הפריטים: 
דף מודפס )נייר רשמי של מארגני התחרות – כתב העת "כלנוע"(. · עשרות פריטים המתעדים את תחרות האופנועים 
Second Motor Gymkhana, שנערכה בהר הצופים בשנת 1935 – טפסי רישום למתחרים, כרטיסי כניסה, פתקיות 
"מוטוקלוב"  טיוטות של חוקת מועדון  · שתי  ועוד.  )חלקם ממולאים(  לרישום התוצאות  פרסומת צבעוניות, טפסים 

חוזרים  מכתבים,  עשר  ארבעה   · כתיבה(.  במכונת  הדפסה  של  שכפול  )אנגלית; 
 – המועדון  סמל  עם  "מוטוקלוב",  מועדון  של  רשמיים  ניירות  גבי  על  וטפסים 
)איש  · שישה עשר מכתבים מאת אבגני רטנר  גלגל-הגה.  וסביבו  איור של גמל 
צבא ומהנדס ישראלי, חתן פרס בטחון ישראל(. נשלחו ליושב ראש "מוטוקלוב", 
שלמה ארזי, כדי לתכנן מסעות אופנוע ברחבי העולם. · עשרות מכתבים וחוזרים 
שנשלחו אל ארגון "מוטוקלוב" מאת הארגון "הפדרציה הבינלאומית לאופנועים" 
)Fédération Internationale de Motocyclisme( – רישום שיאי-עולם חדשים, 

הזמנות למרוצים וכנסים, פרסום תקנות חדשות ועוד. · ועוד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $600 

34. The Motoclub Motorcycle Club – A Large Collection of 
Paper Items – 1930s – The First Motorcycle Races in Palestine

About 160 letters, tickets, documents and paper items, handwritten 
and printed, documenting the activity of the Motoclub of Palestine 
motorcycling club. Jerusalem, Rishon LeZion, Tel-Aviv, London and 
elsewhere, early-mid 1930s (some items are possibly earlier or 
later). Hebrew and English.
Including: · "Constitution and Rules of the First Motorcycle 
Competition in Palestine" (1932), a printed leaf (on the competition 
sponsor "Kolnoa" journal's letterhead). · Dozens of items 
documenting the motorcycle race, the Second Motor Gymkhana, 
which took place on Mount Scopus in 1935 – registration forms 
for racers, entrance tickets, color advertising notes, forms for 
writing down the scores (some filled-in) and more. · Two drafts 
of the Motoclub Constitution and Rules (English; mimeographed 
typescript). · Fourteen letters, circulars and forms on the Motoclub 
of Palestine official stationery, with the club's logo – a camel within 
a driving wheel. · Sixteen letters by Yevgeni Ratner (an Israeli 
military man and engineer who was awarded the Israel Defense 
Prize). Sent to the chairman of Motoclub, Shlomo Arazi, in order 
to plan motorcycle trips around the world. · Dozens of letters 
and circulars sent to Motoclub by the International Motorcycling 
Federation (Fédération Internationale de Motocyclisme) – 
documentation of new world-records, invitations to races and 
conferences, publication of new regulations and more. · And more.
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $600 
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35. צלחת שי מאת "החבל הימי לישראל", מעשה ידי שלום סבא – אליפות ארצית לשחיה של הפועל – ארץ 
ישראל, 1942

צלחת שי לרגל האליפות הארצית לשחיה של "הפועל", מאת "החבל הימי לישראל". מעשה ידי שלום סבא )חתומה בגבה: 
"Sebba"(. ארץ ישראל, 1942.

במרכז הצלחת תבליט של שחיין ומעליו כתובת: "אליפות ארצית לשחיה של הפועל". בשוליה חקוקים סמל החבל הימי 
לישראל והכתובות "שי החבל הימי לישראל, 1942", "תש"ב תש"ג תש"ד, עמק הירדן" )כתובת זו כפי הנראה מאוחרת יותר(. 
נוסדה בשנת 1936. האגודה הקימה בתי-ספר  ימית ולהעמקת התודעה הימית  אגודת "החבל הימי לישראל" להכשרה 

לחינוך ימי, עסקה בפיתוח הדיג, בעידוד לימודי השחייה ובהסברה והייתה ממקימות חברת הספנות "צים".
זיגפריד שלום ֶסָּבא )1897-1975(, צייר, מעצב תפאורה, אמן מתכת, צלם ומאייר ספרים. נולד בפרוסיה ורכש את הכשרתו 
האמנותית בקניגסברג ובברלין. עלה לארץ ישראל בשנת 1936. סבא השתייך לקבוצת האמנים הטרום-כנעניים, ועבודתו 
התאפיינה בדמויות ועצמים כבדים ומסיביים בעלי נפחיות עגלגלה המודגשת בקווי מתאר עבים וברורים. בשנת 1967 עזב 

את הארץ והשתקע בגרמניה, שם חי עד יום מותו.
וחסר בחזית  וריקוע. קוטר: 34 ס"מ בקירוב. מצב טוב. הציפוי שחוק  בגון הכסף; הרמה  נחושת מצופה בחלקה מתכת 

הצלחת. כיפופים.

פתיחה: $400

35. Presentation Plate from "HaChevel HaYami LeIsrael", 
Designed by Shalom Sebba – HaPoel National Swimming 
Championship – Palestine, 1942

Presentation plate for the HaPoel national swimming 
championship, from "HaChevel HaYami LeIsrael" (a maritime 
training association). Designed by Shalom Sebba (signed on 
verso: "Sebba"). Palestine, 1942.
Central relief of a swimmer, topped by the Hebrew inscription 
"HaPoel National Swimming Championship". The margin 
engraved with the logo of "HaChevel HaYami LeIsrael" and the 
Hebrew inscriptions "Gift of HaChevel HaYami LeIsrael, 1942", 
"1942, 1943, 1944, Jordan Valley" (presumably added later).
"HaChevel HaYami LeIsrael", an association for marine training 
and promotion of maritime awareness, was established in 1936. 
It established a maritime school, was active in the development of 
fishing, encouraged the branch of swimming and was one of the 
founders of the Zim shipping company. 
Siegfried Shalom Sebba (1897-1975), painter, stage designer, 
sculptor, photographer and book-illustrator. He was born in 
Prussia and acquired his artistic training in Königsberg and 
Berlin. He immigrated to Palestine in 1936. A pre-Canaanite 
artist, Sebba's work was characterized by rotund, heavy and 
massive figures and objects, all with solid, clear contours. In 1967 
he moved to Germany, where he lived until his death. 
Copper, partially plated with silver-toned metal; raised and hammered. 
Diameter: approx. 34 cm. Good condition. Wear and loss to plating; 
front completely unplated. Bends.

Opening price: $400
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36. מפת ארץ ישראל מודפסת על מפית בד – מזכרת מכיבוש ירושלים בידי הבריטים 

מפת ארץ ישראל, מודפסת על מפית בד. ]אנגליה, 1918?[.
על המפית נראית מפה של חלקה התיכון של הארץ – מחברון בדרום ועד ג'מעין )בחבל שכם( בצפון 
 Palestine, Jerusalem. Surrendered" זיכרון:  ירושלים. מעל המפה מופיעה כתובת  – ובמרכזה 
9th Dec. 1917". משמאל המפה, באזור שבו מסומן הים התיכון, נראה דיוקנו של אדמונד אלנבי, 

כובש ירושלים.
מפית זהה מצויה באוסף ה-National Army Museum, לונדון. מס' פריט 1992-04-141.

27 ס"מ. מצב טוב. התכהות קלה בבד.  X26

פתיחה: $500

36. Map of Palestine Printed on a Linen Handkerchief – Souvenir from the 
Conquest of Jerusalem by the British

Map of Palestine, printed on a linen handkerchief. [England, 1918?].
Depicting central Palestine, from Hebron in the south to Jamma'in (in the district 
of Nablus) in the north, with Jerusalem in the center. Top memorial inscription: 
"Palestine, Jerusalem. Surrendered 9th Dec. 1917". A portrait of Field Marshal 
Edmund Allenby, conqueror of Jerusalem, is set at middle left, where the 
Mediterranean Sea is marked. 
An identical map is kept in the collection of the National Army Museum, London. 
Item no. 1992-04-141. 
26X27 cm. Good condition. Slight browning to linen. 

Opening price: $500 

 – ישראל  ארץ  של  הראשונה  החלוקה  תוכנית   – פיל  ועדת  דו"ח  של  ערבי  תרגום   .37
ירושלים, 1937 – תשע מפות

تقرير اللجنة الملكية لفلسطين ]דוח הועדה המלכותית לארץ ישראל[. ירושלים, ]1937[. ערבית. 
ב-1936 בעקבות  ועדת החקירה המלכותית הבריטית שהוקמה  יל,  ִפּ ועדת  דו"ח  ערבי של  תרגום 
מפה   – ישראל  ארץ  של  )מקופלות(  מפות  תשע  כולל  הדו"ח  ישראל.  בארץ  הגדול  הערבי  המרד 
יהודית, מפה המציגה את  המציגה את האזורים המיושבים בארץ, מפה המציגה אדמות בבעלות 
הגבולות המנהליים בארץ תחת המנדט הבריטי, מפה המציגה את תוכנית ועדת פיל לחלוקת הארץ 

ועוד.
ועדת פיל, בראשותו של לורד ויליאם רוברט פיל, הגיעה לארץ ישראל בנובמבר 1936 במטרה לחקור 
את הסיבות לפרוץ המרד הערבי הגדול ולהמליץ על דרכי פתרון לסכסוך היהודי-ערבי. ביולי 1937, 
לאחר שקיימה עשרות ישיבות וגבתה עדויות משני הצדדים, פרסמה הועדה את מסקנותיה והציגה 

את תוכנית החלוקה הראשונה של ארץ ישראל. 
15, 528 עמ' + 9 מפות מקופלות, 24 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. קרעים חסרים בשדרה וקרעים 
בשולי העטיפה )אחד מהם מחוזק בנייר דבק(. העטיפה הקדמית מנותקת. העטיפה האחורית, אליה 

משודכות שמונה מפות, מנותקת חלקית )קרע ארוך לאורך השדרה(. 

פתיחה: $400

המנדט הבריטי, גיוס עברי, העפלה, מחנות המעצר 
בקפריסין, הקמת מדינת ישראל

The British Mandate of Palestine, Jewish Enlistment, Illegal Immigration, 
Cyprus Detention Camps and the Establishment of the State of Israel
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37. Arabic Translation of the Peel Commission Report – The First Partition 
Plan of Palestine – Jerusalem, 1937 – Nine Maps

 ,Jerusalem .[Report of the Royal Commission to Palestine] تقرير اللجنة الملكية لفلسطين
[1937]. Arabic.
Arabic translation of the report of the Peel Commission, the royal commission of 
inquiry that was established in 1936 subsequent to the great Arab revolt in Palestine. 
The report contains nine (folding) maps of Palestine – a map depicting the settled 
areas of the country, a map depicting Jewish-owned lands, a map depicting the 
administrative borderlines of Mandatory Palestine, a map depicting the partition 
plan of the Peel Commission and more. 
The Peel Commission, headed by Lord William Robert Peel, came to Palestine 
in November 1936 in order to study the reasons for the great Arab revolt and 
recommend a solution for the Jewish-Arab conflict. In July 1937, after holding 
dozens of meetings and taking statements from both parties, the Commission 
published its conclusions and introduced the first partition plan of Palestine. 
15, 528 pp + 9 folding maps, 24 cm. Good condition. Foxing. Open tears to spine and tears 
to edges of cover (one of them reinforced with tape). The front cover is detached. The back 
cover, to which eight maps are stapled, is partly detached (a long tear along the spine). 

Opening price: $400 

38. כרזה מס' 3 מתוך הסדרה "Map Review" – לונדון, 1946 – סקירה כלכלית-פוליטית 
של ארץ ישראל

Map Review, מס' 3. כרזה דו-צדדית הסוקרת את המצב הפוליטי והכלכלי בארץ ישראל ובעולם. 
הוצאת "Bureau of Current Affairs", דפוס "Fosh & Cross", לונדון, מאי 1946. אנגלית.

והכלכלי  ותצלומים, את המצב הפוליטי  דו-צדדית הסוקרת, באמצעות קטעי טקסט, מפות  כרזה 
בארץ ישראל ובעולם. בצדה האחד נדפסו, בין היתר, תמצית המסקנות של "ועדת החקירה האנגלו-
אמריקאית לענייני ארץ ישראל" לצד תצלומים מהארץ; טבלאות סטטיסטיות המציגות נתונים על 
התפתחותה הכלכלית של ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה )שיעור התעסוקה בקרב 
עם  ערבי,  ושל  יהודי  של  דיוקן,  תצלומי  שני  ועוד(;  החוץ  בסחר  העלייה  הערבים,  היהודים ובקרב 
הסברים על מעמדם של שני העמים בארץ; ועוד. בצדה השני של הכרזה מופיעה סקירה של התנאים 

הקשים שפקדו את ילדי אירופה לאחר המלחמה, מלווה בתצלומים רבים. 
כרזות "Map Review" יצאו לאור אחת לשבועיים, מטעם ה-Bureau of Current Affairs )גלגול 
ולהעלאת  לחינוך  לדאוג  במטרה  שקם   Army Bureau of Current Affairs הבריטי  הארגון  של 
חזותיים  באמצעים  שהציגו  הכרזות,  השנייה(.  העולם  מלחמת  בתקופת  הבריטים  החיילים  מורל 
דוגמת מפות, תרשימים ותצלומים, סקירה אקטואלית על הנעשה בעולם, הוצגו בין היתר בקנטינות, 

במוסדות צבאיים ובספריות ציבוריות. 
76.5 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול. כתמים. קמטים וקרעים קלים בשוליים. מספר נקבים  X100.5

זעירים. קרעים לאורך סימני הקיפול )קרע ארוך, כמעט לכל אורך קו הקיפול האופקי(.

פתיחה: $300
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38. Poster no. 3 of the Map Review Series 
– London, 1946 – Economic-Political 
Review of Palestine

Map Review, no. 3. Double-sided poster 
reviewing the political and economic situation 
in Palestine and the world. London: Bureau of 
Current Affairs, Fosh & Cross Press, May 1946. 
English.
Double-sided poster, reviewing, by means of 
texts, maps and photographs, the political 
and economic situation in Palestine and 
the world. one side features a summary 
of the conclusions of the Anglo-American 
Committee of Inquiry on Jewish Problems 
in Palestine alongside photographs from 
Palestine; statistical tables presenting data 
on the economic development of Palestine 
during World War II (rate of employment 
among Jews and Arabs, the increase in foreign 
trade and more); two photographic portraits 
of a Jew and an Arab, with commentary on 
the status of the two nations in Palestine; 
and more. The other side features a review of 
the difficult conditions of European children 
after the war, accompanied by numerous 
photographs.
The Map Review posters were published 
biweekly by the Bureau of Current Affairs 
(which evolved from the British Army Bureau 
of Current Affairs, established to educate and 
raise morale amongst British soldiers during 
World War II). The posters, which employed visual means such as maps, sketches and photographs to provide a 
review of current matters, were displayed in canteens, military institutions, public libraries etc. 
100.5X76.5 cm. Fair condition. Fold lines. Stains. Creases and small tears to margins. Several minute holes. Tears along fold 
lines (long tear to most of the entire vertical fold line).

Opening price: $300

39. אוסף אגרות "שנה טובה" – הרגימנט הארץ ישראלי, 
הבריגדה היהודית וחיל העזר של כוחות היבשה הבריטיים 

– המזרח התיכון ואירופה, 1942 עד 1946

כ-45 אגרות "שנה טובה" מאת חיילים ברגימנט הארץ-ישראלי 
ובחטיבה היהודית הלוחמת )"הבריגדה היהודית"( וחיילות בחיל 
השנה  ראש  ערב  )אט"ס(.  הבריטיים  היבשה  כוחות  של  העזר 

תש"ג )1942( עד ערב ראש השנה תש"ז )1946(.
נושאות את סמל או את שם היחידה, הפלוגה  מרבית האגרות 
או החיל שבהם שרתו הכותבים – לרוב בלוויית מגן דוד – וברכה 
קצרה לשנה טובה. על מעטות מן האגרות נדפסו מפות, איורים 
ומשקפים  נאים  וחלקם  וסמליים  פשוטים  חלקם  תצלומים,  או 
את האמצעים הטכניים שעמדו לרשות היחידה. באוסף מיוצגות 
יחידות ופלוגות רבות ששרתו במגוון תפקידים וחזיתות ברחבי 
המזרח התיכון ואירופה. על חלק מהאגרות אין מצוין שם המקום 

אלא "אי שם".
הארץ- ברגימנט  ארץ-ישראל  מתנדבי  שרתו  שבה  בתקופה 
ישראלי, טרם הקמת הבריגדה היהודית בחודש ספטמבר 1944, 
העבריים  הגדודים  חיילי  בידי  בלתי-רשמיים  סמלים  עוצבו 
עצמם כדי להדגיש את זהותם כחיילים עבריים, וכקריאת תיגר 
על רשויות הצבא שאסרו עליהם להניף דגלים וסמלים יהודיים. 
אגרות  כדוגמת  בלתי-רשמיים  פרסומים  על  הופיעו  הסמלים 
החיילים  של  שאיפתם  על  מה  במידת  וענו  והגדות,  טובה  שנה 

היהודים בני ארץ ישראל בצבא הבריטי לזהות עצמית ולדגל.
מצורפות:

1. גלוית "שנה טובה" מודפסת עבור חיילי אוגדת הרגלים ה-88 
בצבא ארה"ב )88th infantry division(. גוריציה )איטליה(, ערב 

ראש השנה תש"ז )1946(.
בגרוטפרטה  העקורים  ממחנה  מצולמת  טובה"  "שנה  אגרת   .2
חיילים  של  מונטז'  האגרת  על  שבאיטליה.   )Grottaferrata(
האיחולים  לצד  משה,  ופסל  טיטוס  שער  ישראל,  מפת  עבריים, 
"לשנה טובה תכתבו! שנת תש"ט" ו"תחי מולדתנו ישראל!". ערב 

ראש השנה תש"ט )1948(.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $1500
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39. Collection of "Shanah Tovah" Greeting Cards – The Palestine Regiment, the Jewish Brigade and the Auxiliary Territorial Service – The Middle East and 
Europe, 1942-1946

forbade the soldiers to carry Jewish flags and emblems. The emblems appeared 
on unofficial publications such as "Shanah Tovah" greeting cards and Haggadot, 
and to a certain extent, met the need of the Jewish soldiers from Palestine for self-
identity and a flag.
Enclosed:
1. Printed "Shanah Tovah" postcard for the soldiers of the 88th infantry division of 
the USA army. Gorizia (Italy), the eve of Rosh Hashanah 1946.
2. Photographic "Shanah Tovah" greeting card from the DP camp of Grottaferrata 
in Italy. On the card, a montage of Jewish soldiers, a map of Palestine, the Arch of 
Titus and a sculpture of Moses, alongside Hebrew greetings of Happy New Year and 
"Long Live our homeland Israel!" (Hebrew). Late 1948.
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $1500

Approx. 45 "Shanah Tovah" (Happy New Year) greeting cards from soldiers of the 
Palestine Regiment and the Jewish Brigade and female soldiers of the ATS (Auxiliary 
Territorial Service). Late 1942 to late 1946.
Most of the cards bear the emblem or name of the unit, company or corps to 
which the writer had belonged – usually accompanied by a Star of David – and 
a short greeting for the New Year. On several of the cards, maps, illustrations or 
photographs were printed, some of them are simple and symbolic while others are 
detailed and well-executed, reflecting the technical means that were at the disposal 
of the unit. Many units and companies which served in a variety of capacities and 
fronts in the Middle East and in Europe are represented in this collection. Some of 
the cards note the location as "somewhere".
When the Jewish volunteers from Palestine served in the Palestine Regiment, before 
the establishment of the Jewish Brigade in September 1944, unofficial emblems were 
designed by the soldiers of the Jewish battalions themselves in order to emphasize 
their identity as Jewish soldiers and challenge the military authorities, which

39
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40. Album of Photographs, Collection of Newspapers and a New Year Greeting Card – The Jewish 
Brigade and the Palestine Regiment

3. "Our Company – the Fifth company (12) – the Second 
Hebrew Regiment" (Hebrew), a booklet printed to 
mark the third anniversary of the establishment of 
the company. May 1944. Illustrations on the title page 
and last pages. 
4-5. "News of the Day, the Second Hebrew Regiment, 
the Palestine Regiment" (Hebrew). Issues no. 78 and 
82, May and June 1944. Accompanied by illustrations, 
most of which are signed in the plate "Harari" 
(Yehuda Harari?).
6. "For the Soldier, Daily Newspaper for Hebrew 
Soldiers in Europe" (Hebrew). The front page of 
issue no. 321, from March 1945. Headlined: "The 
Jewish Brigade Fighting at the Front of the 8th Army" 
(Hebrew).
Enclosed: English Army News, issue no. 134, March 
1945, with a front page article about the Jewish 
Brigade; a clipping with a picture of Brigade soldiers.
Size and condition vary. Good-fair overall condition. 

Opening price: $600 

Am album of photographs documenting soldiers of 
the Jewish Brigade in Holland, a New Year greeting 
card with the emblem of the Brigade and a collection 
of newspapers issued by the Jewish Brigade and the 
Palestine Regiment. [North Africa, Italy and Holland, 
ca. 1944-1946].
1. Album with 30 photographs of Jewish Brigade 
soldiers by press photographer Felix Baehr (ca. 1945-
1946): parades and roll calls, Brigadier Ernest Frank 
Benjamin, commanding officer of the Jewish Brigade, 
German POW soldiers sweeping streets with Brigade 
soldiers on guard, military vehicles marked with the 
Jewish Brigade emblem driving around the streets, 
portrait photographs of Brigade soldiers, and more. 
Photographer's stamp to inside front cover. 
2. A printed greeting card for Rosh Hashanah 
1945/1946, with the emblem of the Jewish Brigade 
and a verse from the book of Micha (Hebrew). 
Inscribed with the soldier's name on recto and his 
military ID number on verso.

40. אלבום תצלומים, לקט עיתונים וכרטיס ברכה לשנה 
חדשה – הבריגדה היהודית והרגימנט הארץ ישראלי

חיילי הבריגדה היהודית בהולנד,  אלבום תצלומים המתעד את 
עיתונים  ולקט  הבריגדה  סמל  עם  חדשה  לשנה  ברכה  כרטיס 
ישראלי.  הארץ  והרגימנט  היהודית  הבריגדה  מטעם  שנדפסו 

]צפון אפריקה, איטליה והולנד, 1944-1946 בקירוב[.
1. אלבום עם 30 תצלומים של חיילי הבריגדה היהודית, מאת צלם 
העיתונות ההולנדי Felix Baehr )1945-1946 בקירוב(: מצעדים 
חיילים  בנימין,  לוי  הבריגדה  מפקד  של  תצלומים  ומסדרים, 
גרמנים מטאטאים רחובות תחת משמר חיילי הבריגדה, רכבים 
פורטרט  ברחובות, תצלומי  נוסעים  צבאיים עם סמלי הבריגדה 
של חיילי בריגדה, ועוד. על גבי הכריכה הפנימית מופיעה חותמת 

דיו של הצלם. 
כרטיס ברכה מודפס לראש השנה תש"ו, עם סמל הבריגדה   .2
היהודית ופסוק מספר מיכה )בעברית(. בצדו הקדמי רשום שם 

החייל ובצדו האחורי מספרו האישי, בכתב-יד.
3. "פלוגתנו, פלוגה ה' )12( – גדוד עברי שני", חוברת שנדפסה 
לציון שלוש שנים להקמת הפלוגה. מאי 1944. איורים בדף השער 

ובעמודים האחרונים.
הארצי- הרגימנט  השני,  העברי  הגדוד  היום,  "חדשות   .4-5
 .1944 ויוני  מאי  מהחודשים  ו-82,   78 מס'  גליונות  ישראלי". 

מלווים איורים, רובם חתומים בדפוס "הררי" )יהודה הררי?(. 
6. "לחייל, עתון יומי לחיילים עברים ביבשת אירופה". דף השער 
"הבריגאדה  כותרתו:   .1945 מרץ  מחודש   ,321 מס'  גליון  של 

היהודית לוחמת בחזית המחנה ה-8".
מרץ  מחודש   134 מס'  גליון   ,English Army News מצורפים: 
1945, עם כתבה בעמוד השער על הבריגדה היהודית; גזיר עיתון 

עם תמונה של חיילי הבריגדה.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

פתיחה: $600
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41. כריכת עץ מעוטרת לאלבום – מחנה המעצר בלטרון, 1946

כריכת עץ מעוטרת לאלבום מעשה ידי עציר במחנה המעצר בעמק איילון )לטרון(, תש"ו )1946(.
כריכת עץ בעלת שדרת עור חומה. על לוח הכריכה הקדמי מצוירות בדיו שחורה זוג ידיים אסורות 
בשלשלאות מחזיקות בלפיד, האות "ש" והחתימה "מיוסף". על לוח הכריכה האחורי מצויר מחנה 
מעצר – צריפי פח, גדרות תיל ומגדל שמירה, ומעליהם הכתובת "עמק אילון". בקצה הלוח מופיע 
התאריך, "אדר ב' תש"ו". בתוך הכריכה נתון דף אלבום בודד ועליו הקדשה: "לשפרה, ליום הולדתך 

העשרים ושניים. בנאמנות, מיוסף. ]...[ בעמק אילון, ז אדר ב' תש"ו".
המעצר  במחנה  בשבתו  אדם  אותו  בידי  הוזמנה(  )או  שנוצרה  נוספת  אחת  עבודה  לפחות  ידועה 

בלטרון, ומוקדשת אף היא לשפרה. ראו מכירת "קדם" מס' 68 פריט 48.
22 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה ובדף הפנימי. כתמים בשדרה. X10

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

41. Decorated Wooden Album Binding – Latrun Detention Camp, 1946

Decorated wooden album binding made by a detainee in the detention camp in the 
Ayalon Valley (Latrun), 1946.
Wooden binding with a brown leather spine. The front board depicts a pair of 
chained hands holding a torch, drawn in black ink, the Hebrew letter "ש"; inscribed 
"From Joseph" (Hebrew). The back board depicts a detention camp – tin shacks, 
barbed wire and a watchtower, titled "Emek Ayalon". Dated (Hebrew) on the 
edge: "Adar II 5706". Single album leaf bound inside, inscribed: "To Shifra, for your 
twenty-second birthday. Loyally, from Joseph. […] in the Ayalon Valley, the seventh 
of Adar II 5706" (10.3.1946. Hebrew). 
At least one additional work, also dedicated to Shifra and made (or ordered) by the 
same Latrun camp detainee is known of. See Kedem auction no. 68 item 48.
10X22 cm. Good condition. Minor blemishes to binding and leaf. Stains to spine. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

42. "צי של שבי מולדת, אניות המעפילים בנמל חיפה" – אלבום תצלומים – אמצע-סוף 
שנות ה-40 – ליפא קוגל

חיפה  קוגל.  ליפא  אלבום ובו תצלומים מאת  חיפה",  בנמל  אניות המעפילים  מולדת,  "צי של שבי 
ומקומות נוספים, ]אמצע-סוף שנות ה-40 בקירוב[.

בין  הארץ.  ובחופי  חיפה  בנמל  עזובות  מעפילים  אוניות  של  תצלומים   28 ובו  קטן,  מזכרת  אלבום 
האוניות המצולמות: חנה סנש, פלמ"ח, הנרייטה סאלד, החייל העברי, חביבה רייק, תיאודור הרצל 
ואוניות נוספות. אוניות המעפילים שהחרימו הבריטים נקשרו בנמל חיפה ונודעו בשם "צי הצללים". 
בפתח האלבום מודבק דף תוכן מקופל עם שם הצלם ומידע על התצלומים: שמות האוניות, מספרי 
העולים ותאריך ההגעה ארצה )ברשימה נמנים שמונה עשר תצלומים בלבד, וייתכן שיתר התצלומים 
האלבום  של  הקדמית  הכריכה  על  יותר(.  מאוחר  צורפו  או  אחרים  צלמים  בידי  צולמו  שבאלבום 

מופיעה הכותרת "צי של שבי מולדת, אניות המעפילים בנמל חיפה". 
מצורף: כרטיס "שנה טובה" בהוצאת "פוטו-סטודיו קוגל", עם תצלומי אניות המעפילים שמופיעים 

באלבום. 
8.5 ס"מ בקירוב, מצב משתנה. מצב כללי טוב. חלק  X11.5 סך הכל 28 תצלומים. תצלומים בגודל
מהתצלומים מתוארים בכתב-יד על גבי הדפים. האלבום כרוך בכריכה כחולה קשורה בשרוך, עם 
משוקמים  )חלקם  המגן  בדפי  ופגמים  קרעים  מעט.  מכופפים  והתצלומים  האלבום  דפי  מגן.  דפי 

באמצעות נייר דבק לא חומצי(. קילופים ופגמים בכריכה.
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $500
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42. "A Fleet Returning to the Homeland, Illegal Immigrant Ships at the Port of 
Haifa" – Album of Photographs – Mid-Late 1940s – Lipa Kugel

"A Fleet Returning to the Homeland, Illegal Immigrant Ships at the Port of Haifa", album 
with photographs by Lipa Kugel. Haifa and elsewhere, [ca. mid-late 1940s].
A small souvenir album with 28 photographs of abandoned illegal immigrant ships at the 
port of Haifa and other ports. the photographs depict various ships, including the SS Hanna 
Szenes, SS Palmach, SS Henrietta Szold, SS HaChayal HaIvri, SS Chaviva Reick, SS Theodor 
Herzl and other ships. The ships seized by the British authorities and kept at the Haifa port 
were known as "the Fleet of Shadows". At the beginning of the album is a folded leaf with 
the photographer's name and information about the photographs: the names of the ships, 
the number of immigrants and their arrival date in Palestine (the list enumerates eighteen 
photographs only, the rest of the photographs in the album were possibly taken by other 
photographers or added later). The front board reads "A Fleet Returning to the Homeland, 
Illegal Immigrant Ships at the Port of Haifa" (Hebrew).
Enclosed: a "Shanah Tovah" card published by Photo-Studio Kugel, with the same 
photographs of the illegal immigrant ships appearing in the album.
A total of 28 photographs. Size of photographs: approx. 11.5X8.5 cm. Condition varies. Good overall 
condition. Some of the photographs are captioned by hand on the leaves. Blue binding tied with string, 
with tissue guards. The leaves of the album and the photographs are slightly bent. Tears and blemishes 
to the tissue guards (some of them restored with acid-free tape). Scuffs and blemishes to binding.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $500 

43. יומן בכתב-ידו של אחד ממעפילי אקסודוס – 1947

תש"ז"(,  אירופה  )"יציאת  "אקסודוס"  האונייה  ממעפילי  אחד  בידי  נכתב  בכתב-יד.  יומן 
]גרמניה? אוגוסט-ספטמבר 1947 בקירוב[. יידיש.

אוניית המעפילים "אקסודוס" – בשמה העברי, "יציאת אירופה תש"ז" – יצאה מנמל סט 
בצרפת ביולי 1947 ועל סיפונה 4554 נוסעים, מרביתם ניצולי שואה. האונייה עוכבה בידי 
מאבקם  גרמניה.  בצפון  העקורים  למחנות  מר,  מאבק  בתום  הוחזרו,  ונוסעיה  הבריטים 
המתוקשר של המעפילים התפרסם בעולם והזעזוע מיחסם הקשוח של הבריטים לניצולי 

השואה סייע להטות את דעת הקהל בדיון על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
הגירוש  ממחנות  באחד  התרחשותם,  לזמן  בסמוך  נכתבו  הדברים  היומן,  מן  שעולה  כפי 
בצפון גרמניה שבהם רוכזו מעפילי ה"אקסודוס", או על אניית הגירוש "רונימייד פארק", 

שבה ישב מחבר היומן לאחר גירוש המעפילים מנמל חיפה.
היומן מתעד באופן כרונולוגי ומנקודת מבט אישית את סיפורם של מעפילי ה"אקסודוס": 
יציאת האונייה מנמל ֵסט בצרפת, הגעתה לחופי חיפה, עלייתו יחד עם יתר המעפילים לאוניית 
הגירוש "רונימייד פארק", הפלגת האונייה לנמל "פורט דה בוק" בצרפת וחניית האונייה שם 
במשך זמן ממושך )בשעה שהמעפילים סרבו לרדת מהאונייה(, ובהמשך – ההפלגה מצרפת 

לכיוון גרמניה )היומן מסתיים בשעה שהאונייה עוברת את מיצרי גיברלטר בדרך לגרמניה(.
בדבריו, מספר הכותב על חוויותיו ותחושותיו בזמן ההפלגה על האוניות, תוך שהוא מרבה 
להשתמש בלשון "אנחנו": "הגענו לחיפה בשמונה עשר ביולי. כאשר עמדנו בנמל, שמענו 
רדיו. דיברו אלינו בעברית וגם חילקו כרוזים הכתובים באנגלית ובעברית, המודיעים שאנחנו 
נוסעים לקפריסין ]...[ מי יכול היה אז לשער זאת!!! למרבה הצער, יכולנו לראות את חיפה רק 
מרחוק. בעיניים דומעות הסתכלנו על הארץ הנכספת שעל אדמתה אין אנו יכולים לדרוך. 
אף אזרח לא יכולנו לראות מסביבנו, רק צבא וצבא. בראשים מורכנים, במבטים אחרונים על 
ארץ הקודש, עלינו על האונייה 'רונימייד פארק'. אני הייתי מהאחרונים לעלות, לא היה מקום 

כלל לשבת, היינו דחוסים כדגים בחבית כדגים מלוחים בחבית קטנה" )עמ' 4(.
עוד מספר הכותב על ההחלטה שלא לרדת מאניית הגירוש בצרפת ועל ההחלטה לפתוח 
בשביתת רעב, על ההחלטה שלא להוריד מאניית הגירוש את הנשים ההרות ואת הילדים 
)כנראה,  "מרדכי"  על  בצרפת,  האונייה  על  שהועלה  האדום"  "הצלב  רופא  על  בגיברלטר, 
מרדכי רוזמן, מנהיג המעפילים באוניית הגירוש( ועל דברים שנשא באזני המעפילים, על 
שמירת השבת על האונייה, על עליית העיתונאים לסיפון האונייה בנמל פורט דה בוק, על 
הדגל שהכינו המעפילים והניפו אל מול העיתונאים בצרפת – דגל בריטניה ועליו צלב קרס 
)"הכנו משמיכה, משחת שיניים אדומה וחלב מרוכז דגל אנגלי ועליו צלב קרס. העיתונאים 
צילמו אותו מיד ואנחנו חגגנו לעיני האנגלים. בנוסף הייתה תורנות להניף את הדגל זמן 

ממושך אל מול החוף. האנגלים חרקו את שיניהם"(, ועוד.
ליומן מצורף תרגום מלא לעברית.

הדברים נכתבו בדיו כחולה, בתוך מחברת, שבתחילתה תרגילים ללימוד עברית )בעפרון(. 
17 ס"מ. מצב  X11 16[ עמודים עם תרגילים ללימוד עברית. מחברת[ יומן +  ]12[ עמודי 
בינוני-גרוע. בלאי. כתמים וקרעים. המחברת כרוכה בעטיפת נייר חדשה ונתונה בקופסה 

נאה.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $2000
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43. Handwritten Diary by one of the Exodus Illegal Immigrants – 1947

A handwritten diary by one of the Exodus illegal immigrants. [Germany? ca. August-
September 1947]. Yiddish. 
The illegal immigrant ship SS Exodus (or in its Hebrew name – Yetzi'at Eiropa) left the 
port of Sète, France, in July 1947, carrying 4554 passengers, most of them Holocaust 
survivors. The ship was intercepted by the British and its passengers were sent, after 
a bitter struggle, to DP camps in Northern Germany. The high-profile struggle of 
the illegal immigrants was publicized worldwide; the public dismay at the way the 
British authorities treated Holocaust survivors helped turn public opinion in favor of 
establishing a Jewish state in Palestine. 
As evident from the diary entries, the events were recorded in the diary shortly 
after their occurrence, in DP camps in Northern Germany, where Exodus illegal 
immigrants were gathered, or aboard the deportation ship Runnymede Park, after 
the deportation from Haifa port.
The diary documents the story of the Exodus illegal immigrants chronologically and 
from a personal perspective: the departure from the port of Sète in France, arrival in 
Haifa port, embarking the deportation ship SS Runnymede Park, sailing to Port-de-
Bouc in France and the long stay there (while the immigrants refused to disembark) 
and later, the trip from France to Germany (the diary ends when the ship crosses The 
Strait of Gibraltar on its way to Germany).
The author recounts his experiences and feelings using mainly plural form: "We 
reached Haifa on July 18th. While standing in the port we listened to the radio. They 
spoke to us in Hebrew and handed out leaflets in English and in Hebrew announcing 
that we would sail to Cyprus… who could have imagined!!! Unfortunately, we could 
only see Haifa from far away. With tears in our eyes we looked at the  land we 
longed for but could not set foot in. We saw no civilians around us, only soldiers and 
more soldiers. With heads bent down, looking at the Holy Land, we embarked the 
Runnymede Park. I was one of the last passengers to embark, there was no place to 
sit, we were packed like herring in a small barrel” (p.4).
The writer continues to tell about the immigrants' refusal to disembark in France 
and the decision to start a hunger strike, as well as the decision not to allow 
pregnant women and children to disembark in Gibraltar; about the Red Cross 
physician who boarded the ship in France; about "Mordechai" (probably Mordechai 
Roseman, leader of the immigrants on the ship) and an address he gave to the 

illegal immigrants; about observing Shabbat on the ship; about journalists coming 
on board in Port-de-Bouc; about the flag the immigrants prepared and waved in 
front of the journalists in France – a British flag with a swastika ("we prepared a 
British flag with a swastika from a blanket, red toothpaste and condensed milk. 
The journalists immediately took pictures of it, and we celebrated in front of the 
English… we flew the flag continuously... The English looked on, grinding their 
teeth"), and more.
Enclosed with the diary is a full translation into Hebrew. 
The diary is written in blue ink, in a notebook starting with Hebrew studying exercises 
(in pencil). [12] diary pages + [16] pages with exercises. Notebook: 11X17 cm. Fair-poor 
condition. Wear. Stains and tears. New paper cover; placed in an elegant case.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $2000 
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44. שני דרכונים וינאיים של מעפילים שגורשו אל האי מאוריציוס 

 ,Emilie Külla-ו Leon Külla שהונפקו בווינה, בשנת 1938, עבור היהודים )Reisepass( שני דרכונים
ממעפילי האנייה "אטלנטיק" שגורשו אל האי מאוריציוס )"גולי מאוריציוס"(. 

בעמודים הראשונים של הדרכונים מופיעות כמה חותמות מהרשויות והשגרירויות בעיר וינה )הרשאה 
כניסה  ויזת  ברטיסלבה,  דרך  לצ'כוסלובקיה  מעבר  אישור  הרייך,  משטח  לצאת  וינה  משטרת  מטעם 
לפרגוואי(, ובעמוד האחרון חותמת כניסה לארץ ישראל דרך נמל חיפה, מיום 27.8.1945. בין החותמת 
האחרונה ויתר החותמות מפרידות חמש שנים שבהן לא הוחתם הדרכון אף לא פעם אחת. גורלם של 
בני הזוג בתקופה זו נרמז רק בהערה בכתב-יד, שנוספה לחותמות הכניסה ארצה: "מהאי מאוריציוס" 

)אנגלית(.
לאי  וגורשו  הבריטים  בידי  שנתפסו  "אטלנטיק",  המעפילים  אניית  נוסעי  היו  מאוריציוס"  "גולי 
על  שטו   ,1940 ספטמבר  בחודש  מברטיסלבה  יצאו  המעפילים  ההודי.  שבאוקיאנוס  מאוריציוס 
ספינות נהר אל העיר טולצ'אה, ומשם עלו על האנייה "אטלנטיק". בדרכם עצרו באיסטנבול ובכרתים, 
וכשסירבו אנשי הצוות להמשיך ולהשיט את האנייה, השתלטו עליה הנוסעים בכוח. לאחר שאזלה 
והתגלתה  לעצור  האנייה  נאלצה  אלה,  גם  ומשאזלו  רהיטי העץ,  לשרוף את  אספקת הפחם החלו 
בידי הצי הבריטי. המעפילים גורשו אל האי מאוריציוס, שהו בו במשך חמש שנים, ורק לאחר סוף 

המלחמה, בחודש אוגוסט 1945, הגיעו לארץ ישראל.
ודרכם מתועדת באמצעות  מטבע הדברים, לא הוחתמו דרכוני המעפילים במהלך המסע החשאי, 

ה"חור" שברצף החותמות וההערה שנוספה לחותמות הכניסה ארצה.
הדרכונים שלפנינו הונפקו לאחר סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית, והם כוללים, לצד תמונותיהם 
ופרטיהם האישיים של הבעלים, גם סימני היכר מיוחדים עבור יהודים – האות J מוטבעת בדיו אדומה 

בעמוד הראשון, והשמות "ישראל" ו"שרה" נוספו לשמות הלידה.
16.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים, כתמים ופגמים קלים. קרעים לאורך השדרות, מחוזקים בנייר 

דבק. עטיפה מנותקת באחד מהם, עם שלוש רצועות נייר מודבקות לאורך השדרה.

פתיחה: $2000

44. Two Viennese Passports of Illegal 
Immigrants who were Deported to 
the Island of Mauritius

Two passports (Reisepass) issued in Vienna, 
in 1938, to the Jews Leon Külla and Emilie 
Külla, two illegal immigrants who arrived 
in Palestine on board of the SS Atlantic and 
were deported to the island of Mauritius.
On the first pages of the passports 
are several inked stamps of Viennese 
authorities and foreign embassies in 
the city (authorization from the Vienna 
Police to leave the Reich, transit visa 
to Czechoslovakia via Bratislava and 
entrance visa to Paraguay). The last used 
page of both passports is stamped with an 
entrance stamp to Palestine via the Haifa 
Port, dated 27.8.1945. Five years separate 
this stamp from the other ones, during 
which the passport had not been stamped 
even once. The fate of the couple during this time is implied only by a handwritten 
comment next to the entrance stamp to Palestine: "Auth.: From Mauritius" (English).
"The Exiles of Mauritius" were the passengers of the illegal immigrant ship SS 
Atlantic, captured by the British and deported to the island of Mauritius in the 
Indian Ocean. The illegal immigrants left Bratislava in September 1940, sailed 
to Tulcea on a river ship and there boarded the SS Atlantic. On their way, they 
stopped in Istanbul and Crete, and when the crew refused to sail on, the passengers 
took over the ship by force. After running out of coal, they burned the wooden 
furniture and when it too ran out, the ship was forced to stop and was discovered 
by the British Navy. The illegal immigrants were deported to Mauritius, where they 
remained for five years, and only after the end of the war, in August 1945, did they 
reach Palestine. 
Naturally, the illegal immigrants' passports were not stamped during this 
clandestine voyage; lacking any stamps, the only documentation of their journey is 
the handwritten note added to the entrance stamp to Palestine. 
These passports, issued after the annexation of Austria to Germany, include 
alongside their owners' pictures and personal details also identifying marks for Jews 
– the letter "J" (in red ink) appears on the first page and the names "Israel" and 
"Sarah" were added to the owners' birth names.
16.5 cm. Good-fair condition. Creases, stains and minor blemishes. Tears to spines, reinforced 
with tape. Detached cover to one passport, with three strips of paper glued to spine. 

Opening price: $2000
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45. סט שחמט – מחנה המעצר בעתלית, 1940

סט שחמט מעץ מעשה ידי יוסף רוזנבלום, עציר במחנה המעצר בעתלית. עתלית, ת"ש )1940(.
לוח שחמט ומערכת כלי שחמט בקופסת עץ מעוטרת בכתובת הקדשה. על מכסה הקופסה שבה 
נתונים הכלים מופיעה הכתובת "ש"א קגל / לזכרון / מאת: יוסף רזנבלום". בצדו הפנימי של מכסה 
הקופסה צרובה כתובת נוספת: "נעשה בעתלית ת"ש". המשבצות השחורות על פני הלוח והכלים 
השחורים נצבעו בצבע שחור, אך כתובות ההקדשה, המקום והתאריך וכן העיטור בדמות קצהו של 

לוח שחמט על מכסה הקופסה נעשו בעבודת צריבה בעץ.
במאגר המידע "בנתיבי ההעפלה" מתועד שמו של המעפיל יוסף רוזנבלום כמי שעלה לארץ ישראל על 
סיפון ספינת המעפילים "הילדה". נמען ההקדשה, שרגא איסר )פיליפ( קוגל מפרשוב שבסלובקיה, 
רוזנבלום במחנה המעצר בעתלית. לאחר שחרורו מן  ושהה עם  היה אף הוא ממעפילי ה"הילדה" 

המחנה התגייס ל"קומנדו המזרח התיכון 51" של הצבא הבריטי ולחם במלחמת העולם השנייה. 
מאזורי  פליטים  סיפונה  ועל   1940 בינואר  שברומניה  מסולינה  יצאה  "הילדה"  המעפילים  ספינת 
הכיבוש של גרמניה הנאצית באירופה. הספינה אותרה בידי הבריטים כבר כשהגיעה לחופי איסטנבול, 
עוכבה בלב ים ולאחר דין ודברים ארוך, שבמהלכו איימו הבריטים לגרש את המעפילים לפרגוואי, 
הובלו הנשים שעליה לבית עולים בחיפה ואילו הגברים נלקחו למחנה עתלית. הנשים שוחררו לאחר 

שלושה שבועות אך הגברים העצורים בעתלית שהו במחנה כחצי שנה, שבמהלכה חגגו את חג הפסח 
עתלית  מעפילי  "הגדת   – שלהם  האישי  מצרים  יציאת  סיפור  את  המספרת  הגדה  לעצמם  וכתבו 

ת"ש".
תנאי הכליאה במחנות המעצר הבריטיים השתנו ממחנה אחד למשנהו, אולם בכולם הציקה לעצירים 
בעיית חוסר המעש והשעמום שאכל בהם בתקופה הארוכה שעשו במחנות. במחנות רבים העסיקו 
העצירים את עצמם, בין היתר, במלאכת יד ובאמנות. בחלקם פעלו סדנאות לאמנות בהדרכת אמנים, 
איזידור אשהיים שעלה אף הוא על סיפון  זאת במחנה המעצר שבעתלית, שם פעל הצייר  ובכלל 
העצירים  יצרו  "גבוהה"  אמנות  מלבד  עתלית;  מעפילי  להגדת  מכישרונו  ותרם  "הילדה"  הספינה 

במחנות השונים גם שפע של עבודות עממיות שימושיות ודקורטיביות בעץ, באבן ובמתכת.
 7 X16 X23.5 :34 ס"מ. תיבת כלים X33.5 :עץ מנוסר, מודבק, צבוע וצרוב; צירים ומסמרים. לוח שחמט
קלים.  שברים  קלים.  פגמים  טוב.  כללי  מצב  עץ.  בקוביית  הוחלף  חסר;  הלבנים  הכלים  אחד  ס"מ. 

כתמים.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $700
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45. Chess Set – The Atlit Detention Camp, 1940

Wooden chess set made by Josef Rosenblum, a prisoner at the Atlit 
detention camp. Atlit, 1940. 
A chess board and chess pieces in a wooden case inscribed with a 
dedication. The lid reads "S.I. Koegel / As a souvenir / by: Josef Rosenblum" 
(Hebrew). Additional inscription etched on the inside of the lid: "Made in 
Atlit 5700" (Hebrew). The black squares on the chess board and the black 
pieces were painted black, but the inscriptions, the place and the date, 
and chess board pattern on the lid were etched into the wood.
The "Bintivey Haapala" database lists Josef Rosenblum as an illegal 
immigrant who immigrated to Palestine on board of the illegal immigrant 
ship SS Hilda. The recipient, Koegel (Kogel) Shraga Iser (Filip) of Prešov, 
Slovakia, was also an illegal immigrant on board of the SS Hilda as well as 
a prisoner of the detention camp in Atlit together with Josef Rosenblum. 
After his release from the camp, he enlisted into the 51st Middle Eastern 
commando unit of the British Army and fought in World war II. 
The SS Hilda left Sulina, Romania, in January 1940 carrying refugees from 
European countries occupied by Nazi Germany. The ship was intercepted 
by the British when arriving at the shores of Istanbul, held in high seas 
and after prolonged negotiations, during which the British threatened 
to deport the illegal immigrants to Paraguay, the ship docked in Haifa, 
where the women were taken to an immigrants' house while the men 
were sent to the detention camp in Atlit. The women were released after 
three weeks; but the detained men in Atlit remained there for about 
six months, during which they celebrated Passover, writing a special 
Haggadah telling their personal Exodus story – The Haggadah of the Atlit 
Illegal Immigrants, 1940.
The conditions in the British detention camps varied between camps; 
but in every one of them the problem of inaction and boredom was 
most bothersome. In many camps, the detainees kept themselves busy 
in various ways including handcraft and art. Art workshops guided by 
artists existed in several camps, including the detention camp in Atlit, 
where artist Isidor Ascheim, also an illegal immigrant on board of the 
SS Hilda, was active and contributed his talent to the Haggadah of the 
illegal immigrants of Atlit; alongside the "high" art, the prisoners at the 
various camps made an abundance of useful and decorative works of 
applied art with wood, stone and metal. 
Sawn, glued, painted and etched wood; hinges and nails. Chess board: 33.5X34 
cm. Case: 23.5X16X7 cm. One white piece is missing; replaced by a wooden 
cube. Good overall condition. Minor blemishes. Minor fractures. Stains. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $700 

מחנות המעצר בקפריסין

עם תום מלחמת העולם השנייה היו באירופה עשרות מיליוני עקורים ופליטים. רובם חזרו לארצותיהם או יושבו 

מחדש תוך חודשים ספורים, ומתוכם נותרו שני מיליון עקורים חסרי מדינה, כמחציתם על אדמת גרמניה. מתוך 

מאות אלפי הפליטים היהודים, שהו רבים במחנות העקורים, וגם אלו מהם ששבו לארצותיהם או שנשארו בהן 

חשו שאינם רצויים עוד וכי עליהם לקום ולהמשיך הלאה. מרביתם ביקשו להגר לארץ ישראל. כך החל זרם 

מעפילים יוצא את חופי אירופה לכיוון ארץ ישראל, בניצוחו של המוסד לעליה ב' מייסודה של ה"הגנה".

 1945 אוגוסט  בין  נוספות.  ובמדינות  ברומניה  ביוון,  בצרפת,  באיטליה,  מנמלים  יצאו  מעפילים  ספינות 

ודצמבר 1945 הצליחו שמונה ספינות להגיע לחופי הארץ, והביאו יחד 1040 מעפילים. לאחר תקופה זו החלו 

למחנה  הובאו  שנתפסו  המעפילים  בים.  בעודן  מעפילים  אוניות  ולאתר  יותר,  חזקה  ביד  לפעול  הבריטים 

עתלית ולאחר מכן שוחררו. אף שמדיניות הספר הלבן קבעה שהעלייה היהודית לארץ תפסק בשנת 1944, 

החליטו הבריטים כמחווה הומניטרית לאפשר את כניסתם של 1500 איש בחודש, ואישורי הכניסה שניתנו 

למעפילים נוכו ממכסה זו. מוסדות הישוב ביקשו לפרוץ מסגרת זו, והחלו להוציא ספינות מעפילים גדולות 

יותר בקצב מואץ. באוגוסט 1946 החלו הבריטים ליישם מדיניות חדשה – העברת כל המעפילים הבלתי-

לגאליים למחנות מעצר בקפריסין, אז מושבת כתר בריטית. הישוב התקומם על החלטה זו, אולם הפעילות 

הדיפלומטית והמחאה דעכו לאחר שהבריטים עמדו על שלהם.

לשם קליטת המעפילים בקפריסין הוקמו תחילה על חוף הים מחנות אוהלים, שכונו "מחנות קיץ". בהמשך 

הבריטיים  הגופים  יחס  החורף".  "מחנות   – פח  בצריפי  המעפילים  התגוררו  שבהם  מחנות  גוש  גם  הוקם 

שבידיהם הופקדו המחנות נע בין נוקשות, אטימות ואף אכזריות – כמו הקצבת מים במשורה ללא סיבה של 

ממש, איסור על רחצה בים, מניעת ביקורים, הזנחת סוגיית התברואה ובמקרים ספורים אף ירי בבורחים – 

ליחס של כבוד ואף התחשבות, כמו מתן האוטונומיה המנהלית בתוך המחנות בידי המעפילים עצמם ואיסור 

על החיילים המופקדים על המחנות להיכנס אליהם בעודם חמושים.

במחנות גאה גל של התארגנויות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות, שסייע לקיום בהם הן משום שמעפילים 

כוח פוליטי  ולגוף בעל  יותר, לאפשרויות תעסוקה בתחום השירותים,  זכו למזון רב  המאורגנים בקבוצות 

מן   - בתעסוקה  הצורך  את  מילאה  במסגרתם  שהפעילות  משום  והן  הצורך,  בשעת  מאחוריהם  שיעמוד 

הצרכים הדחופים ביותר של יושבי המחנות.

עם קום מדינת ישראל סברו המעפילים הכלואים במחנות כי הגיע רגע השחרור. גם שליחי הישוב השונים 

בין  להרפות מעציריהם.  מיהרו  לא  הבריטים  אולם  אותם.  לעזוב  והחלו  במהרה,  יסגרו  האמינו שהמחנות 

יולי וספטמבר 1948 עלו לישראל כל ה"בלתי-לוחמים", אולם מן הגברים הכשירים לגיוס נמנעה היציאה 

מקפריסין בטענה שהדבר יעניק לישראל יתרון בלתי ראוי על שכנותיה ויערער את המצב באזור. לצד גברים 

אלו נותרו במחנות גם משפחותיהם ונשים הרות שלא יכלו לעשות את המסע ארצה. יחסם של השלטונות 

לעצירים הלך ורע, קצבת המזון קוצצה, מצבם הפיזי של האוהלים ופחוני המגורים התדרדר לאחר שנתיים של 

שימוש, והמורל ירד לשפל. באוגוסט 1948 פרץ במחנות מרד שכוון בעיקר נגד שליחי ארגוני הסיוע היהודיים. 

לאחר תום מלחמת העצמאות והשגת שביתת הנשק בינואר 1949, נותרה בריטניה בודדה בעמדתה, ובמהרה 

נאלצה להיכנע ולשחרר את יתר המעפילים. במהלך החודשים ינואר-פברואר 1949 התנהל "מבצע פדות" 

להבאת כל מעפילי קפריסין ארצה, עד שב-10 בפברואר יצא אחרון הגולים, פנחס רייכמן ממעפילי האנייה 

"התקווה", את שער מחנה 65.

ספרות: גירוש קפריסין 1946-1949, ההעפלה המחנות וחברת המעפילים, מאת דוד שערי. הוצאת 

"הספריה הציונית", ירושלים, תשמ"א.
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The Cyprus internment camps

With the establishment of the state of Israel, the illegal immigrants detained in the camps 

believed that the time of liberation had come. The various representatives of the Yishuv 

also believed that the camps will close quickly and started leaving. However, the British 

were in no hurry to release their detainees. Between July and September 1948, all "non-

fighters" detainees immigrated to Israel; however, men of military age were prevented 

from leaving Cyprus, the British claiming that this will give Israel undue advantage over its 

neighbors and destabilize the situation in the area. These men, their families and pregnant 

women who could not make the journey to Israel remained in the camps. The attitude of 

the authorities to these detainees increasingly worsened, the food rations was reduced, 

the physical condition of the tents and tin shacks deteriorated after two years of use, and 

the morale dropped. 

In August 1948, an uprising broke out in the camps, mainly against the Jewish aid 

organizations representatives. After the end of the Israeli War of Independence and the 

truce of January 1949, Britain remained alone in its position and soon had to surrender 

and release the remaining detainees. During the months of January-February 1949, in 

"Operation Pedut", all the Cyprus detainees were brought to Israel, until on February 

10, the last of the exiles, Pinchas Reichman of the SS "HaTikvah" illegal immigrant ship, 

walked out of the gates of camp 65. 

Literature: The Cyprus detention camps for Jewish illegal immigrants to Palestine, 

1946-1949 (Hebrew), by David Sha'ari. Jerusalem: "HaSifriya HaTziyonit", 1981.

By the end of World War II, there were tens of millions of displaced persons and refugees 

throughout Europe. Most of them returned to their countries or were resettled within 

several months. However, two million displaced persons remained stateless, half of which 

were in Germany. Of the hundreds of thousands of Jewish refugees, many lived in DP 

camps and even those who returned to their countries or remained there felt they did not 

belong anymore and must move on. Most of them wished to immigrate to Palestine. A 

flow of illegal immigrants from Europe to Palestine began, orchestrated by the Mossad 

LeAliyah Bet (Institution for Immigration B) founded by the "Hagganah".

Illegal immigrant ships left ports in Italy, France, Greece, Romania and elsewhere. Between 

August 1945 and December 1945, eight ships managed to reach the shores of Palestine, 

bringing together 1040 illegal immigrants. After this period, the British stepped up their 

fight, intercepting illegal immigrant ships while still at sea. The illegal immigrants caught 

were brought to the Atlit camp and later released. Although the White Paper policy 

determined that Jewish immigration to Palestine will cease in 1944, the British decided to 

make a humanitarian gesture and permit the entrance of 1500 people per month, with 

certificates given to illegal immigrants deducted from this number. The institutions of the 

Yishuv were interested in going beyond this limit and started bringing in larger illegal 

immigrant ships at an accelerated rate. In August 1946, the British put into practice a 

new policy – transferring all the illegal immigrants to detention camps in Cyprus, then a 

British colony. The Yishuv rebelled against the decision; however, the diplomatic work and 

protest waned after the British stood their ground.

To accommodate the illegal immigrants in Cyprus, tent camps were initially established on 

the beach, called "summer camps". Later, a group of camps was established where the 

immigrants lived in tin shacks – "winter camps". The British authorities could be inflexible, 

callous and even cruel, which manifested in the rationing water for no reason, prohibiting 

sea-bathing, preventing visits, neglecting issues such as sanitation and in several cases 

even shooting escapees; other British officials were respectful and considerate, allowing 

the detainees administrative autonomy in the camps and prohibiting the soldiers who 

guarded the camps to enter them while armed. 

Inside the camps, there were, on the one hand, many political, social and cultural 

organizations, which improved life both since immigrants who were members of various 

groups could receive more food, find employment and rely on politically powerful groups 

when necessary, and because the activities they provided occupied them, occupation 

being one of the most urgent needs of the detainees in the camps. 
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46. כתובה בכתב-יד וסיכה ממחנות המעצר בקפריסין – 1947-1948

כתובה בכתב-יד וסיכה ממחנות המעצר בקפריסין:
1. כתובה דאירכסא )הנכתבת במקום כתובה שאבדה(. ט' ניסן תש"ח ]18 באפריל 1948[.

כתובה לזוג חיים בר דוב ועטל בת יעקב שנכתבה ב"פומגוסטא ציפראס" )פמגוסטה, קפריסין( במקום כתובתם הקודמת 
שאבדה. נכתבה ביד על גיליון נייר מקופל. על הכתובה חתומים העדים אשר הענזיל בן שמשון )ששימש גם כסופר הכתובה( 

ופרץ רפאל בן אהרן.
14 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים קלים בשולי הדף. סימני קיפול. X23

2. סיכה העשויה ממטבע קפריסאי, 1947. 
סיכה העשויה ממטבע חצי פיאסטר קפריסאי ששויף משני צדיו. על פניה חקוקים פחונים, גדר תיל, מגדל שמירה, והכתובת 

"בגרוש קפריסין XII-47-11". על גבה של הסיכה הולחמה מחט מכופפת.
קוטר: 19 מ"מ. מצב טוב.

מחנות המעצר הראשונים בקפריסין, שבהם נכלאו מעפילי הספינות "הנרייטה סאלד" ו"יגור", קמו בקראולוס, בקרבת עיר 
הנמל פמגוסטה. באתר זה הוקמו חמישה מחנות סמוכים זה לזה שכונו "מחנות הקיץ", ובהם התגוררו העצורים באוהלים. 

בהמשך הקימו הבריטים מחנות באתרים נוספים באי.

פתיחה: $400

46. Handwritten Ketubah and a Pin from the Cyprus Detention Camps – 1947-1948

Handwritten Ketubah and a pin from the Cyprus detention camps:
1. Ketubah DeIrkesa (replacing a previous Ketubah that has been lost). April 18, 1948. 
Ketubah for the couple Chaim son of Dov and Etel daughter of Yaakov, written in Famagusta, Cyprus, as 
a replacement for their previous Ketubah which was lost. The Ketubah is handwritten on a folded sheet 
of paper and signed by the witnesses Asher Henzel son of Shimshon (the scribe who wrote the Ketubah) 
and Peretz Raphael son of Aharon. 
23X14 cm. Good-fair condition. Stains. Small tears to edges. Fold lines. 
2. A pin made of a Cypriot coin, 1947
A pin made of a Cypriot ½ Piastre coin filed on both sides. Engraved with tin shacks, a barbed wire fence, a 
watchtower and the legend "In the Cyprus Exile 11-XII-47" (Hebrew). A bent needle was soldered to verso. 
Diameter: 19 mm. Good condition. 
The first detention camps in Cyprus, set to detain the illegal immigrants of the SS Henrietta Szold and the 
SS Yagur, were established in Karaolos, near the port city of Famagusta. The complex consisted of five 
camps in which detainees lived in tents (these camps were known as the "summer camps"). Later, the 
British established additional camps in other locations in Cyprus. 

Opening price: $400

47. לקט אגרות "שנה טובה" מצולמות – מחנות המעצר בקפריסין

המעצר  מחנות  מעצירי  שנשלחו  מצולמות  טובה"  "שנה  אגרות  שבע 
בקפריסין. קפריסין, ערב ראש השנה תש"ח ותש"ט ]1947-1948[.

· ארבע אגרות אישיות הנושאות את תמונת השולח או השולחת וסביבו 
 66 ומחנה   65 מחנה  שבין  הגשר  מגדלי שמירה,  אוהלים,  המחנות,  מראה 
הנושאות  טובה"  "שנה  ברכות  שתי   · ישראל.  לארץ  מפליגות  וספינות 
תצלומים של "מחנות הקיץ" שבהם התגוררו העצירים באוהלים. אחת מהן 
מקופלת וחתומה בלוח "Foto Pais". בתוכה מופיעה בכתב יד ברכת שנה 
טובה מאת חברי המזכירות המשותפת של המחנה. · אגרת "שנה טובה" 
"להגשמה".  נושאת את הסיסמה  "הנוער הציוני" בקפריסין,  מאת תנועת 

בצדה השני מופיעה ברכה בכתב יד, חתומה "להגשמה בקפריסין".
9 ס"מ )אגרת אחת מקופלת לשניים(. מצב כללי טוב. פגמים  X7.5 8 עד X5.5

קלים. קמטים. כתמים.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $700

47. Collection of Photographic "Shanah Tovah" Greeting 
Cards – The Cyprus Detention Camps

Seven photographic "Shanah Tovah" greeting cards sent by 
detainees of the detention camps in Cyprus. Cyprus, the eve of 
Rosh HaShanah, 1947-1948.

· Four personal cards bearing their sender's portrait, 
surrounded by sights of the camps, tents, watchtowers, the 
bridge between camp 65 and camp 66 and ships sailing to 
Palestine. · Two "Shanah Tovah" greeting cards bearing 
photographs of the "summer camps" where the detainees 
lived in tents. One of them is folded and signed in the plate 
"Foto Pais". With handwritten greeting for the New Year by 
the members of the joint camp secretariat. · "Shanah Tovah" 
greeting card by the "Zionist Youth" Movement in Cyprus, 
bearing the slogan "To Fulfillment" (Hebrew). Handwritten 
greeting on verso, signed "To Fulfillment in Cyprus" (Hebrew).
5.5X8 to 7.5X9 cm. (one card is folded in half). Good overall 
condition. Minor blemishes. Creases. Stains. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $700 
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48. אלבום תצלומים – ילדי מחנות המעצר בקפריסין, 1946-1949

אלבום ובו אוסף תצלומים ממחנות המעצר בקפריסין המתעדים 
קפריסין,  בקראולוס.  הקיץ  במחנות  הילדים  בית  את  בעיקר 

.1946-1949
המתעדים  קפריסין,  במחנות  העצורים  מחיי  תצלומים  כ-80 
 – בקראולוס  הקיץ  במחנות  שהוקם  הילדים  בית  את  בייחוד 

מחנות 60-63 – ואשר כונה "קייטנת ֶעֶלז".
גבי  על  בכתב-יד  ומתוארים  באלבום  מודבקים  התצלומים 
זה את  ארגונם משלימים  אופן  לצד  הדפים. תיאורי התצלומים 
זה לכדי תמונה מקיפה של חיי היום-יום של ילדי מחנות המעצר 
בקפריסין. תחילה מתארים התצלומים את ההגעה למחנות ואת 
הקמתו של מעון לילדים בהשגחת אחיות שנשלחו מארץ ישראל; 
בהמשך פונה האלבום לתיאור חיי הילדים – את הלימודים ואת 
גני  את  הכיתות,  ותלמידי  המורים  חבר  את  ההפסקות,  זמני 
החברתי,  וההווי  המשחקים  את  הפורים,  חגיגות  את  הילדים, 
את הרחצה בים, את זמני האכילה, המנוחה והרחצה, את מטבח 
אפריקה,  בדרום  ספר  בית  מילדי  שנשלחו  מתנות  הקייטנה, 
שונים  פנים  התצלומים  מתארים  כן  ועוד.  הולדת,  יום  מסיבות 
בחיי הכלל במחנות: אספת עם, הפגנות על הזכות לעלות לארץ 
ביקורו  הרחצה,  מבני  המטבח,  שונים,  מנהלה  בנייני  ישראל, 

עובדים,  אספת  במחנה,  בלרסקי  סידור  הנודע  היידיש  זמר  של 
אספקת מים בידי משאית של הג'וינט, ועוד. 

ישראל,  לארץ  והעלייה  המחנות  מן  בשחרור  חותם  האלבום 
מן  ביציאתם  גם  המעפילים  שעברו  התלאות  את  ומדגיש 
המחנות, ואת הבדיקות הדקדקניות בידי נציגי האו"ם שתפקידם 
היה לוודא את גיל היוצאים, עקב כללי העלייה שקבעו כי גברים 
כשירים ללחימה לא יורשו להגיע למדינת ישראל הצעירה מחשש 
ובין  בינה  המתחוללת  במלחמה  לטובתה  הכף  את  יטו  שמא 

שכנותיה.
במחנות  מסחרי  באופן  הופקו  שבאלבום  מהתצלומים  כמה 
 Foto" קפריסין, בהם איגרת "שנה טובה" מצולמת, חתומה בלוח
Pais" ותצלום "דרישת שלום מקפריסין" הנושא גם את הכתובת 

"להגשמה".
 26 X16.5 :תצלומים: גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. אלבום
ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. קרעים קלים בדפים ובדפי המגן, 
חלקם מתוקנים. נתון בכריכה חדשה. מן האלבום הוצא תצלום 

אחד. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $700
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48. Album of Photographs – The Children of the Detention Camps in Cyprus, 1946-1949

An album with a collection of photographs from the Cyprus detention camps, documenting mainly 
the children's home in the summer camps in Karaolos. Cyprus, 1946-1949.
Approx. 80 photographs depicting the lives of the detainees in the Cyprus camps, documenting 
mainly the children's home that was established in the "summer camps" in Karaolos – camps 60-63 – 
and which was known as "Kaytanat Elez" (literally: Joy Summer School). 
The photographs are mounted and captioned on the leaves. The captions, combined with the 
order of the photographs, form a comprehensive picture of the daily life of the children detained 
in Cyprus. Depicting the arrival at the camps and the establishment of the children's home under 
the supervision of nurses who were sent from Palestine and the children's lives – school classes and 
recesses, teachers and students, kindergartens, Purim celebrations, games and group activities, sea-
bathing, meals, resting and bathing, the kitchen, gifts from school children in South Africa, birthday 
parties, and more. The photographs also depict various aspects of the life in the camps in general: 
assemblies, demonstrations for the right to immigrate to Palestine, various administrative buildings, 
the kitchen, the washrooms, the visit of the well-known Yiddish singer Sidor Belarsky to the camps, 
workers assembly, water supply by a JOINT-sponsored truck, and more.
The album ends with the evacuation of the camps and the immigration to Israel, emphasizing the 
tribulations the illegal immigrants experienced when leaving the camps and the exacting screening 
by UN representatives whose role was to ascertain the immigrants' age; the rules of immigration 
determined that men fit for service will not be permitted to enter the young state of Israel lest they 
give it an advantage over its neighbors.
Several of the photographs were commercially produced in the camps of Cyprus, including a 
photographic "Shanah Tovah" greeting card, signed in the plate "Foto Pais" and a photographic 
"Regards from Cyprus" greeting card (Hebrew), also bearing the inscription "Lehagshmah" (to 
fulfillment).
Photographs: size and condition vary. Good overall condition. Album: 16.5X26 cm. Good condition. Stains. 
Creases. Small tears to leaves and tissue guards, some repaired. New binding. Missing one photograph. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $700

49. אלבום תצלומים – החיים במחנות המעצר בקפריסין, 1946-1949

אלבום ובו אוסף תצלומים המתעדים את חיי המעפילים במחנות המעצר בקפריסין. קפריסין, ]1946-1949[.
106 תצלומים, מהם שמונה-עשר תצלומים גדולים במידה שאינה מצויה בקרב תצלומים ממחנות אלו. התצלומים מתעדים 
מצעדים, אימוני כושר וספורט, תרגילי ראווה וחגיגות של קבוצות נוער וילדים; ביקור גולדה מאירסון ]מאיר[ במחנות; ברית 
מילה בקפריסין; מרפאה ופחון בית מרקחת באחד המחנות; מעפילה מבשלת על תנור מאולתר בפתח אוהל; מעפילים 
הנראים מבעד לגדר התיל הכפולה עוזבים את המחנה על גבי משאית; אדמה מוצפת מים אחרי גשמי החורף במחנה אוהלים 

– מ"מחנות הקיץ"; ועוד.
התצלומים חתומים בגבם "פוטו חנְֹך קפריסין" וחלקם אף חתומים בלוח "פאטא היינריך קפריסין".

9 ס"מ בקירוב. מצב טוב. אלבום: 20X28 ס"מ. מצב כללי טוב.  X6 :17 ס"מ בקירוב. תצלומים קטנים X12 :תצלומים גדולים
האלבום נכרך מחדש ודפי המגן הוחלפו בחדשים. מדבקות הפינה חדשות אף הן.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $1000
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49. Album of Photographs – Life in the Detention Camps in Cyprus, 1946-1949

An album with a collection of photographs documenting the lives of the illegal immigrants 
in the Cyprus detention camps. Cyprus, [1946-1949].
106 photographs, including eighteen uncharacteristically large photographs. The 
photographs document parades, sport training and work out, youth and children groups 
gymnastics and foot drills demonstrations and celebrations; Golda Myerson's [Meir] visit to 
the camps; Brit Milah (ritual circumcision) in Cyprus; a medical clinic and tin-shack pharmacy 
in one of the camps; an illegal immigrant cooking on an improvised stove at the entrance 
of a tent; illegal immigrants seen over the double barbed wire leaving the camp on a truck; 
large pudles after the winter rains in a tent camp – one of the "summer camps"; and more.
The photographs are signed on verso "Photo Hanoch Cyprus" (Hebrew), some also signed in 
the plate "Photo Heinrich Cyprus" (Hebrew).
Large photographs: approx. 12X17 cm. Small photographs: approx. 6X9 cm. Good condition. Album: 
28X20 cm. Good overall condition. Re-bound with new tissue guards. New mounting corners. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $1000
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עדויותיהם של יוצאי מחנות המעצר בקפריסין חוזרים שוב ושוב דבריהם על ב
הבטלה, אויבתם המושבעת של כל היושבים במחנות. כך כותב שליח הקיבוץ 
הארצי והסוכנות מנדל שרל מקיבוץ המעפיל: "כשהגעתי לקפריסין, הדבר שהחריד 
נערים  ובזוהמה  בחושך  האהלים.  באחד  שמצאתי  התמונה  הייתה  ביותר,  אותי 
ונערות בני 15-16 ישבו בחברת זקנים ]...[ ו'הרגו' את זמנם במשחק קלפים. בזמן 
ההוא לא היה בנמצא במחנה אף ספר עברי ואף עלה שנשר פעם מסידור או חומש. 
כל כלי עבודה לא היה. עיתון לא הגיע. מורה ובעל מלאכה הלכו בטל. הצד השווה 
והמקשר בין הגילים והעדות הייתה הבטלה מאונס, שהשחיתה כל חלקה טובה...".

פעילי הסיוע ופעילים שצמחו מבין העצירים עצמם יזמו מסגרות שונות כדי לספק 
סדר יום שיש בו עשייה ויצירה. אחת העדויות לעשייה זו במחנות היא מספרן הגדול 
של היצירות שגולפו בסלע הגבס הרך הזמין במחנות ואשר עד ימינו אנו, ממקומן 
וליוצריהן  נוצרו  שבהן  לנסיבות  גלעד  משמשות  ועיזבונות  תערוכות  באוספים, 
של  הפיסול  בסדנת  שלמד  גלז,  שרגא  מעיד  באבן  הגילוף  "תעשיית"  על  הרבים. 
האמן זאב בן-צבי לצד עיסוקו בגילוף מזכרות וחפצי אמנות "עממית": "התחלתי 
עיטורים  בעיקר  עצמי. עשיתי  להעסיק את  כדי  באבן הרכה מתוך שעמום  לפסל 
זו תעשייה של ממש.  לאלבומים מעץ. עשיתי למעלה מחמישים עיטורים. הייתה 
מתנות  בעשיית  הרבינו  רכה.  אבן  מאותה  עשיתי  ורשה  גטו  לוחמי  אנדרטת  את 

לאנגלים תמורת כסף...".
ב-25 באפריל 1948, עוד בטרם קמה מדינת ישראל וחוסלו מחנות המעצר בקפריסין, 
נפתחה ב"בית ראשוני פועלי ציון" בתל אביב תערוכה ליצירתו של נוער "השומר 
הצעיר" בקפריסין. בתערוכה הוצגה מיטב תוצרת סדנת "תו-נו" שהפעילה תנועת 
"השומר הצעיר" במחנות המעצר בקפריסין. התערוכה הוצגה קודם לכן במחנות 
עצמם, וכעת הובאה גם לארץ ישראל. בסדנת "תו-נו", וגם מחוץ לה, בכוחות עצמם, 

יצרו המעפילים באבן, במתכת, בעץ ובכל חומר זמין אחר.
זו:  תערוכה  על  כתב  המשמר",  "על  בעיתון  בטורו  קולב,  אויגן  האמנות  מבקר 
יצירותיהם של אישי אמנות מובהקים. אלה הם, בראש  אין אתה מוצא את  "כאן 
לחכות  הוכרחו  כשמעפילינו  רעים,  ימים  מאותם  מזכרות  דוקומנטים:  ובראשונה, 
נודע לעבודות  נעולים. מכל מקום  על סף הגשמת תקוותם, בעוד שערי המולדת 
הן  עדות  שכן  לאומי.  ערך  בנאיביותן,  ואפילו  הפרטנזיות  חסרת  בפשטותן  האלו, 
לכוח היצירה המעולה של הנוער שלנו, לאותו מעיין של כישרון, של כושר המצאה 
והתמדה. ומשנה ערך מתווסף לה, כשאנו יודעים באילו נסיבות נפשיות וחומריות 

נוצרו היצירות.
עם  שולחן  כלי  תבליטים,  דיוקנאות,  פסלים,  באבן:  העבודות  הן  ביותר  ...יפות 
פיתוחים, תיבות, תכשיטים. הנה פסנתר בזעיר-אנפין, מעשה-אבן, על כל חלקיו 
ואביזריו – כפסנתר לכל דבר. אדמת קפריסין משופעת בשיש ואבן סיד. ובהדרכת 
אחד הפסלים המומחים מבין המעפילים הצליחו הבחורים ליצור מן החומר הזה, 
במסמרים וחודי ברזל וסכינים, ממש מעשה פלא – כל מיני משכיות שמקומן יכירן 

בכל תערוכה של אמנות שימושית".
ספרות: תוצרת נוער: סיפורה של סדנת 'תו-נו', קבוצת נוער מגולי קפריסין, 

מאת יובל דניאלי. ארכיון השומר הצעיר יד יערי, 2005.

In their testimonies, detainees of the Cyprus detention camps repeatedly refer to the problem of 
forced idleness, the bane of every camp detainee. Mendel Charles, the national Kibbutz and the 

Jewish Agency representative to the camps and member of Kibbutz Hama'apil, writes: "When I came 
to Cyprus, what horrified me most was what I saw in one of the tents. In the darkness and filth, 
15-16-year-old boys and girls sat in the company of old men […] killing time by playing cards. At that 
time, a Hebrew book was nowhere to be found, neither a leaf that fell out of a Siddur or Chumash. 
There were no tools. No newspapers arrived. Teachers and craftsmen went idle. What was common to 
all ages and groups was the forced inaction, which wreaked havoc…" (Hebrew).
Members of aid organizations and activists among the detainees themselves set up various frameworks 
to provide a schedule which would incorporate creative work. A lasting testimony to this creative work 
is the large number of decorative items carved out of the limestone available in the camps, showcased 
in collections, exhibitions and estates and serving to this day as a monument to the circumstances of 
their creation and to their many creators. Shraga Glaz, a student in the sculpture workshop under artist 
Ze'ev Ben-Zvi who at the same time created souvenirs and artifacts, writes about the stone carving 
"industry": "I decided to sculpt with the soft stone out of boredom, in order to preoccupy myself. 
I mostly carved decorations for wooden albums. I carved more than fifty plaques. It was a veritable 
industry. I made the monument to the Warsaw Ghetto fighters out of the same soft stone. We made 
many gifts for the English for money…" (Hebrew).
On April 25, 1948, before the establishment of the State of Israel and the evacuation of the Cyprus 
detention camps, an exhibition was held at the "Beit Rishonei Poalei Zion" in Tel-Aviv, showcasing works 
by the youth of HaShomer HaTzair in Cyprus. The exhibition displayed the best works produced by the 
"To-No" (Totzeret No'ar – Youth-Made) workshop, operated by the HaShomer HaTzair Movement in 
the Cyprus detention camps. The exhibition was previously held in the Cyprus camps and then sent to 
Palestine. In the "To-No" workshop, and as independent artists, the illegal immigrants created works 
from stone, metal, wood and any other available material. 
Art critic Eugene Kolb, in his column in the "Al HaMishmar" newspaper, wrote about this exhibition: "Here 
you cannot find works by distinguished artists. These are, first and foremost, documentations: souvenirs 
from those bad days, when our illegal immigrants were forced to wait on the threshold of realizing their 
dreams, while the gates of the homeland were locked. Anyway, these works, with their unpretentious 
simplicity and even naivety, have national value. Since they are evidence of our youth's excellent creative 
power, of that spring of talent, of ingenuity and perseverance. And they have an additional value, when 
we are aware of the mental and material conditions under which these works were made. 
… most beautiful are the works made of stone: sculptures, portraits, reliefs, engraved tableware, boxes, 
jewelry. Here is a miniature piano, made of stone, with all its parts and accessories – a piano for all 
intents and purposes. Cyprus is abundant with marble and limestone. Under the guidance of one of 
the expert sculptors among the illegal immigrants, the boys succeeded in working wonders with this 
material, using nails, iron implements and knives – all kinds of ornaments worthy of being placed in any 
exhibition of applied art" (Hebrew).

Literature: Youth-Made: The Story of the 'To-No' Workshop, a Youth Group of the Cyprus Exiles 

(Hebrew), by Yuval Danieli. HaShomer HaTzair's Yad Yaari Archive, 2005. 
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50. עבודת אבן ממחנות המעצר בקפריסין – פמוט "ציון" – קפריסין, תש"ח

פמוט אבן שנוצר במחנות המעצר בקפריסין, מעשה ידי הפסל נחמן ויקרוביצקי. קפריסין, תש"ח )1947/1948(.
אבן )rock gypsum( מסותתת וחקוקה.

פמוט בדוגמת האות צד"י, שעל שני ראשיה שני שקעים להצבת נרות. בפתחה של הצד"י חצובות, כעין סורגים, 
האותיות יו"ד, וי"ו ונו"ן, המשלימות את המילה "ציון". צדו הקדמי של הפמוט מעוטר באשכולות גפן ובמראה 
המעוטר  רבוע  אבן  בסיס  על  ניצב  הפמוט  תשח".  "קפריסין  הכתובת  מופיעה  האחורי  צדו  ועל  דוד,  מגדל 

באשכולות גפן ובמראה הכותל המערבי.
הפסל נחמן ויקרוביצקי )1924-2016(, נולד בסטולין )אז בפולין(. בערב ראש השנה תש"ג נרצחו הוריו וכל בני 
משפחתו עם מרבית יהודי העיירה בידי הנאצים. לאחר השואה ניסה לעלות לארץ על סיפון אונית המעפילים 
"תיאודור הרצל", שהפליגה מצרפת ב-2 באפריל 1947 ונתפסה לחופי תל-אביב. בתקופת מעצרו בקפריסין, 
ויקרוביצקי בפיסול באבן ובעץ. בקפריסין התקיימו שתי קבוצות אמנים: תלמידי סדנאות  וחצי, עסק  כשנה 
נטתה לאקספרסיוניזם  ליברמן, שיצירתם  וחנה  בזם  נפתלי  צבי,  בן  זאב  האמנות המקצועיות בהדרכתם של 
'עממיים'  ואמנים  באבן,  לעבודה  ובאזמלים  בפטישים  כיאות  מצוידים  היו  ואשר  אמנותית  ליוקרה  וזכתה 
שיצירתם נחשבה בעיני הראשונים 'פולקלוריסטית' ופשטנית. ויקרוביצקי נמנה עם קבוצת האמנים השנייה, 

ואת כלי העבודה ייצר בכוחות עצמו ממסמרים, מפחיות שימורים ומחפצים אחרים.
לאחר עלייתו לארץ ישראל הרבה להנציח את הנרצחים בפסליו שאותם הציג בתערוכות שונות, ובשנת 1993 

זכה בפרס עיריית חיפה ע"ש הרמן שטרוק על יצירתו לזכר השואה.
למידע נוסף על היצירה האמנותית במחנות המעצר בקפריסין ראו חומר מצורף:

1. קפריסין, אמנות החיים, מחנות המעצר, 1946-1949. הוצאת מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, 2017.
ומטבעות  שטרות  אספני  עמותת  עלון  בתוך:  קורן.  יעקב  מאת  קפריסין,  גולי  מעפילים  של  ידיהם  מעשי   .2

בישראל. ]ללא ציון שנה[.
12 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשוליים. דבק למניעת החלקה בצדו התחתון  X14 :גובה: 15 ס"מ. ממדי הבסיס

של בסיס האבן.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $1200

50. Stone Candlestick from the Cyprus Detention Camps – "Zion" – 
Cyprus, 1947/1948

Stone candlestick made in the Cyprus detention camps, by sculptor Nahman 
Vikrovitzky. Cyprus, 5708 (1947/1948).
Rock gypsum, chiseled and engraved.
A candlestick shaped as the Hebrew letter "צ" with two indentation for 
candles. In the opening of the "צ" are the Hebrew letters י.ו.ן forming the 
Hebrew word ציון – "Zion".
The front of the candlestick is decorated with bunches of grapes and a view 
of David's Tower, and on its back is the Hebrew inscription "Cyprus 5708". 
The candlestick is placed on a square stone base decorated with bunches of 
grapes and a view of the Western Wall.
The sculptor Nahman Vikrovitzky (1924-2016), was born in Stolin (then 
Poland). On the eve of Rosh HaShanah 1942, his parents and all his family 
were murdered by the Nazis together with most of the Jewish population 
of the town. After the Holocaust, he tried to immigrate to Palestine on 
the illegal immigrant ship SS Theodor Herzl, which sailed from France on 
April 2, 1947, and was caught opposite the shore of Tel-Aviv. During his 
imprisonment in Cyprus, which lasted about a year and a half, Vikrovitzky 
sculpted in wood and stone. In Cyprus there were two groups of artists: the 
first consisted of students of the professional art workshops taught by Ze'ev 
Ben Zvi, Naftali Bezem and Chana Liberman, whose works of art tended to 
be expressionist and  received  artistic prestige, and who were appropriately 
equipped with hammers and chisels for working with stone. The second 
group was that of the 'amateur' artists whose works were considered by the 
first group as 'folkloristic' and simplistic. Vikrovitzky belonged to the second 
group and made his own work tools from nails, cans and other objects.
After Vikrovitzky immigrated to Israel, he commemorated the victims of 
the Holocaust in sculptures he exhibited in various venues. In 1993 he was 
awarded the Hermann Struck Prize of the Haifa Municipality for his works 
of art commemorating the Holocaust.
For additional information about art in the detention camps in Cyprus see 
enclosed material:
1. Cyprus, the Art of Life: The Detention Camps, 1946-1949. Tel-Aviv: Eretz 
Israel Museum, 2017.
2. The Handiworks of the Cyprus Exiles Illegal Immigrants, by Ya'akov Koren 
(Hebrew), in the Israeli Numismatic Collector's Association newspaper [no 
year].
Height: 15 cm. Dimensions of base: 14X12 cm. Good condition. Minor blemishes 
to edges. Glue to prevent slippage on the lower side of the stone base.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $1200
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51. אלבום בכריכת אבן ולקט תצלומים – מחנות המעצר בקפריסין

במחנות.  שצולמו  תצלומים  ולקט  בקפריסין  המעצר  במחנות  שנוצר  מסותתת  אבן  כריכת  עם  אלבום 
קפריסין, ]1949[-1947 

כריכת האבן מעוטרת בתבליט של ספינת מפרש בתוך מדליון ובכתובת "Cyprus 1947", ומודבקת על בסיס 
לבד )חדש(. 

"זיכרון  בלוח  מתוארים  חלקם  בקפריסין.  המעצר  במחנות  שצולמו  תצלומים   13 נתונים  האלבום  בתוך 
מקפריסין" ו"קפריסין תש"ח" וחלקם נושאים את הכתובת "להגשמה". לצדם נתונות באלבום שתי אגרות 
"שנה טובה" בהוצאת "פלפוט" שאחת מהן מתארת מעפילים יורדים מספינה לחופי ארץ ישראל. בתוכה 

מאחלים השולחים "נקוה שגם אתם תהיו השנה בין הבאים".
24 ס"מ בקירוב. מצב טוב. שריטות ושפשופים באבן. תצלומים: גודל ומצב משתנים. מצב כללי  X11 :אלבום

טוב. חלק מן התצלומים מתוארים ומתוארכים בכתב יד בגבם )אנגלית(.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $1200

51. Stone Binding Album and a Collection of Photographs – Cyprus 
Detention Camps

Album with a chiseled stone binding by a detainee in the Cyprus detention 
camps and a collection of photographs taken in the camps. Cyprus, 1947-
[1949].
stone binding carved with a relief of a sailboat in a medallion and with the 
inscription "Cyprus 1947", mounted on a felt base (new).
With 13 corner-mounted photographs taken in the detention camps in Cyprus. 
Some are captioned in the plate "Memory from Cyprus" (Hebrew) and "Cyprus 
5708" (Hebrew) and some are inscribed "Lehagshamah" (to fulfillment). 
Alongside the photographs, the album contains two "Shanah Tovah" greeting 
cards published by "Palphot", one depicting illegal immigrants getting off a 
ship at the shores of Palestine, inscribed within with the wish "We hope that 
you too will be among the arrivals this year" (Hebrew). 
Album: approx. 11X24 cm. Good condition. Scratches and scuff marks to stone. 
Photographs: size and condition vary. Good overall condition. Some photographs 
captioned and dated by hand on verso (English).
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $1200

52. אלבום בכריכת עץ מגולפת – מחנות המעצר בקפריסין, תש"ח

אלבום לתצלומים בכריכת עץ מגולפת, שנוצר במחנות המעצר בקפריסין, תש"ח )1947/1948(.
על הכריכה הקדמית גולפו עיטורים: דגל עם מגן דוד, גדר תיל ולפיד בוער ]לפיד ההתקוממות, 
נותרו   – ועבים  חומים  דפים   – האלבום  דפי  תש'ח".  "קפריסין  והכיתוב  והתקווה[  הגבורה 

ריקים. שדרת עור כחולה.
9 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. X17

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

51
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52. Album with a Carved Wood Binding – Cyprus Detention Camps, 
1947/1948

Photograph album with a carved wood binding, made by a detainee in the Cyprus 
detention camps, 5708 (1947/1948).
Carved front board, depicting a flag with a Star of David, a barbed wire fence and 
a burning torch [torch of resistance, bravery and hope], inscribed "Cyprus 5708" 
(Hebrew). The leaves of the album – brown and heavy – are blank. Blue leather 
spine.
9X17 cm. Good condition. Minor blemishes.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

53. אלבום בכריכת עץ משובצת לוחית אבן – מחנות המעצר בקפריסין, תש"ט

תש"ט  בקפריסין,  המעצר  במחנות  שנוצר  מסותתת  אבן  לוחית  משובצת  עץ  בכריכת  אלבום 
.)1948/1949(

אלבום לתצלומים נתון בכריכת עץ בעלת שדרת עור חומה. בכריכה משובצת לוחית מסותתת נאה, 
ובה נראית ספינה מפליגה בים. מעליה מופיעה הכתובת "קפריסין תש"ט". דפי האלבום נותרו ריקים.
6 ס"מ. מצב טוב. שברים חסרים קלים בפינות הלוחית ובשוליה. שבר בפינה השמאלית  X9 :לוחית
בדפי האלבום  וכתמים  פגמים  פגמים קלים בשדרה.  טוב.  ס"מ. מצב   10.5 X20 אלבום:  התחתונה. 

ובדפי המגן.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

53. Album with a Wooden Binding Inlaid with a Stone Plate – Cyprus 
Detention Camps, 1948/1949

Photograph album placed in a wooden 
binding inlaid with a chiseled stone plate, 
made by a detainee in the Cyprus detention 
camps, 5709 (1948/1949). 
Photograph album placed in a wooden 
binding with a brown leather spine. Inlaid 
with a fine chiseled plate depicting a ship 
sailing at sea; titled "Cyprus 5709" (Hebrew). 
The leaves of the album remained blank.
Plate: 9X6 cm. Good condition. Some chipping 
to corners and edges of plate. Fracture to lower 
left corner. Album: 20X10.5 cm. Good condition. 
Minor blemishes to spine. Damage and stains to 
leaves and tissue guards.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 
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55. Wooden Chess Box – Cyprus Detention 
Camps, 1947/1948

Chess box made in the detention camps in Cyprus, 
5708 (1947/1948).
Fine wooden box. The lid doubles as a chess board 
and is inscribed on the margins "Souvenir from 
Cyprus / 5708" (Hebrew); edges with barbed wire 
pattern. Lined with fabric. A handwritten inscription 
on the underside reads "To Shayke, a souvenir from 
the Movement in Cyprus" (Hebrew).
The box contains a set of chess pieces (made of 
Bakelite). The black king piece is surmounted by a 
white Star of David (decoration missing on the white 
king piece).
Box: 15.5X15.5 cm. Height: 3 cm. Height of pieces: approx. 
1.5 cm. to 3 cm. Good condition. One black pawn missing. 
Minor blemishes to game pieces.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

54. לוחית אבן מסותתת ומשובצת בעץ – מחנות המעצר 
בקפריסין, תש"ח

לוחית אבן מסותתת שנוצרה במחנות המעצר בקפריסין, תש"ח 
.)1947/1948(

הלוחית מחולקת באלכסון בחוט תיל מגולף באבן. בשדה הימני 
נראים חוט תיל כרוך סביב עמוד וצריף פח מהסוג שבו התגוררו 
העצורים ב"מחנות החורף" בקפריסין, ולעומתם בשדה השמאלי 
בראש  העולה.  השמש  לכיוון  מזרחה  מפליגה  ספינה  נראית 
הלוחית מופיעה הכתובת "קפריסין – תש'ח". משובצת בלוחית 

עץ.
טוב.  מצב  ס"מ.   12.5 X18 עץ:  לוחית  ס"מ.   8 X11 אבן:  לוחית 

פגמים קלים באבן ובלוחית העץ.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

54. Chiseled Stone Plate Set in Wood – Cyprus 
Detention Camps, 1947/1948

Chiseled stone plate made by a detainee in the Cyprus 
detention camps, 5708 (1947/1948).
The plate is divided diagonally by a barbed wire 
carved in the stone. Seen on the right field are barbed 
wire wound around a pole and a tin shack of the type 
in which the detainees lived in the "winter camps" in 
Cyprus; seen on the left field is a ship sailing eastward 
towards the rising sun. Inscribed on top "Cyprus – 
5708" (Hebrew). Set in a wooden plate.
Stone plate: 11X8 cm. Wooden plate: 18X12.5 cm. Good 
condition. Minor blemishes to stone and wooden plate.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

בקפריסין,  המעצר  מחנות   – מעץ  שחמט  קופסת   .55
תש"ח

תש"ח  בקפריסין,  המעצר  במחנות  שנוצרה  שחמט  קופסת 
.)1947/1948(

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(.
 1.5 כלי המשחק:  גובה  ס"מ.   3 גובה:  ס"מ.   15.5 X15.5 קופסה: 
עד 3 ס"מ בקירוב. מצב טוב. חסר פיון שחור אחד. פגמים קלים 

בכלי המשחק.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400
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"על   – מסותתות  אבן  לוחיות  משובצת  עץ  תיבת   .58
נהרות קפריסין" – מחנות המעצר בקפריסין, תש"ט

במחנות  שנוצרה  מסותתות  אבן  לוחיות  משובצת  עץ  תיבת 
המעצר בקפריסין, תש"ט )1948/1949(.

במכסה התיבה משובצת לוחית המציגה קבוצת גולים על רפסודת 
עץ, חלקם עומדים וחלקם ישובים על מיטלטליהם, בקומפוזיציה 
המזוהה עם תמונות המאיירות את הפסוק "על נהרות בבל שם 
ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון" ומציגות את גולי בבל המתאבלים 
על ירושלים. מבין התמונות הללו מוכרת עבודתו של א"מ ליליין 
שיצירותיו היו מזוהות ביותר עם הרעיון הציוני, ונראה כי עבודה זו 
)או עבודה דומה( היא שעמדה לנגד עיניו של האמן שעה שחקק 
באבן את הדימוי שעל הלוחית שלפנינו, דימוי המבטא את מצבם 
של מעפילים ב"גלות קפריסין", כפי שנקראה בפי כל. הגולים אינם 
הים  גלי   – גלים  מוקפים  אם  כי  כבמקור  הנהר  על שפת  ניצבים 

המפריד בין גולי קפריסין ובין ארץ ישראל, מחוז חפצם.
אלו,  בעבודות  הנפוץ  התיל  חוטי  בדגם  מעוטרות  הצד  לוחיות 

ובכתובות "קפריסין" ו"תש"ט".
6 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים וכתמים בלוחיות. X13.5 X19.5

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

56. תיבת עץ משובצת בלוחית אבן מסותתת – הגשר בין 
מחנות החורף בקפריסין – קפריסין, תש"ח

במחנות  שנוצרה  מסותתת  אבן  לוחית  משובצת  עץ  תיבת 
המעצר בקפריסין, תש"ח )1947/1948(.

על הלוחית תבליט של הגשר שחיבר בין "מחנות החורף" 65 ו-66 
בקפריסין. בראשה מופיעה הכתובת "קפריסין תש"ח".

6 ס"מ. מצב טוב. שריטות בלוחית. שבר חסר בפינת  X12.5 X18
התיבה.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $500

56. Wooden Box with Inlaid Carved Stone Plate – 
The Bridge Between the Winter Camps in Cyprus 
– Cyprus, 1947/1948

A wooden box with inlaid carved stone plate made 
by a detainee in the Cyprus detention camps, 5708 
(1947/1948).
The plate with bas-relief depicting the bridge that 
connected "winter camps" 65 and 66 in Cyprus. 
Reading "Cyprus 5708" (Hebrew). 
18X12.5X6 cm. Good condition. Scratches on the plate. 
Loss to corner of box.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $500 

– מחנות  לוחיות אבן מסותתות  תיבת עץ משובצת   .57
המעצר בקפריסין, תש"ח

במחנות  שנוצרה  מסותתות  אבן  לוחיות  משובצת  עץ  תיבת 
המעצר בקפריסין, תש"ח )1947/1948(.

מכסה התיבה וצדדיה משובצים לוחיות מסותתות. על המכסה 
הצד  ולוחיות  תש"ח",  "קפריסין  הכתובת  לצד  ספינה  נראית 

מעוטרות בדגם סימטרי נאה.
6 ס"מ. מצב טוב. שברים. שברים חסרים קלים בלוחיות  X13 X19

הצד. שברים חסרים קלים בתיבת העץ.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

57. Wooden Box with Inlaid Carved Stone Plates 
– Cyprus Detention Camps, 1947/1948

A wooden box with inlaid carved stone plates made 
by a detainee of the detention camps in Cyprus, 5708 
(1947/1948).
The lid of the box and its sides are inlaid with carved 
plates, the lid depicting a ship and reading "Cyprus 
5708" (Hebrew); the side plates decorated with a fine 
symmetric pattern.
19X13X6 cm. Good condition. Fractures. Small chips to 
the side plates. Small losses to wooden box.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

565758a
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58. Wooden Box with Inlaid Carved Stone Plates – "On the Rivers of Cyprus" 
– Cyprus Detention Camps, 1948/1949

A wooden box with inlaid carved stone plates made by a detainee in the Cyprus 
detention camps, 5709 (1948/1949).
The lid of the box is inlaid with a plate depicting a group of exiles on a wooden raft, 
some standing and some sitting with their personal belongings. The composition 
is identified with works illustrating the verse "On the rivers of Babylon there we 
sat and we wept when we remembered Zion", depicting the exiles of Babylon 
mourning Jerusalem. One of the most familiar of these works is a work by E.M. 
Lilien, belonging to a group of works echoing Zionist themes. Presumably, the artist 
was inspired by Lilien's work (but possibly by other works in the same vein) when 
conceiving the image on this stone plate, an image expressing the situation of the 
illegal immigrants in the "exile of Cyprus", as it was commonly called. The exiles are 
not standing on the river bank as in the original but are surrounded by waves – the 
sea waves separating the exiles of Cyprus from Palestine, their desired country. 
The side plates are decorated with the characteristic barbed wire, reading "Cyprus" 
(Hebrew) and the Hebrew year "5709" (1948/1949).
19.5X13.5X6 cm. Good condition. Minor blemishes and stains to plates. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

59. מאפרה שולחנית מאבן – מחנות המעצר בקפריסין, תש"ח

מאפרת אבן שולחנית, ובה תאים לגפרורים לסיגריות, שנוצרה במחנות המעצר בקפריסין, תש"ח 
.)1947/1948(

המאפרה נחלקת לשלושה מדורים: מאפרה פתוחה; תא לגפרורים שלו מכסה נשלף ועליו מובלטת 
והכתובת "קפריסין  וסביבו חוט תיל,  מפת האי קפריסין; ותא לסיגריות שעל מכסהו מובלט מוט 

תש"ח".
המאפרה מוצמדת לבסיס עץ ונתונה בתיבת תצוגה.

2.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. שברים )מתוקנים בדבק( במכסה תא הסיגריות. X12 X12
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $500

59. Stone Table Top Ashtray – Cyprus Detention Camps, 1947/1948

Stone table top ashtray with matches and cigarette compartments, made by a 
detainee in the Cyprus detention camps, 5708 (1947/1948).
The ashtray is divided into three compartments: an open ashtray; a compartment 
for matches with a sliding lid carved with a relief map of Cyprus; and a cigarette 
compartment, the lid carved with a relief of a pole wrapped with barbed wire, 
inscribed "Cyprus 5708" (Hebrew). 
The ashtray is attached to a wooden base and placed in a display case. 
Approx. 12X12X2.5 cm. Good condition. Cracks (repaired with glue) to the lid of the 
cigarette compartment. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $500
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60. "תערוכת תנועתנו בקפריסין" – כרזה מאוירת מטעם תנועת "השומר הצעיר" – תל-אביב, 1948 – יחיאל 
)חיליק( ערד

"תערוכת תנועתנו בקפריסין", כרזה מאוירת מטעם תנועת "השומר הצעיר", ]תל-אביב, 1948[. עיצוב: יחיאל )חיליק( ערד 
)חתום בדפוס: "חיליק"(.

הזמנה לתערוכה שבה הוצגו יצירות מעשה-ידיהם של חניכי תנועת "השומר הצעיר" במחנות המעצר בקפריסין. הדפס 
– מגדל  דגל אדום וברקע  עליו מתנוסס  נראה חוט תיל מלופף סביב עמוד  באיור  ואדום.  לינולאום בצבעים אפור, שחור 

שמירה.
תערוכת חניכי השומר הצעיר בקפריסין נפתחה בתל-אביב באפריל 1948. קודם לכן, באוקטובר 1947, הוצגה התערוכה 
ב"מחנות החורף" בקפריסין, וכשנודע עליה לאנשי הקרן הקיימת לישראל, התבקשו מארגני התערוכה לשלוח אותה לארץ. 
וההכנסות מדמי הכניסה  התערוכה התקיימה בצמוד לפתיחת הועידה הרביעית של הסתדרות השומר הצעיר בישראל, 
נמסרו כתרומה לקק"ל. עיצוב וסידור התערוכה בתל-אביב הופקדו בידי האמנים שרגא ווייל וקלמן גרזובסקי שהיו מבוני 

תערוכת השומר הצעיר בקפריסין, ועלו לארץ בסוף שנת 1947.
50.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קמטים ופגמים קלים. מעט כתמים. קרעים משוקמים שיקום מקצועי. כיתוב קטן  X35

בעיפרון בגב הכרזה )נראה גם בצדה הקדמי(. הכרזה מודבקת על נייר דק נטול חומציות, נתונה בפספרטו ובמסגרת. 
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $600 

60. "Exhibition of our Movement in Cyprus" – Illustrated Poster Issued by HaShomer HaTzair 
Movement – Tel-Aviv, 1948 – Yechiel (Chilik) Arad

"Exhibition of our Movement in Cyprus", illustrated poster issued by Hashomer HaTzair, [Tel-Aviv, 1948]. 
Design: Yechiel (Chilik) Arad (signed in the plate: "Chilik"). Hebrew.
Invitation to an exhibition displaying works by members of Hashomer HaTzair movement in the Cyprus 
detention camps. Linocut in grey, black and red. Depicting a pole flying a red flag and wrapped with 
barbed wire on the background of a watchtower.
The exhibition of works by Hashomer HaTzair members in Cyprus opened in Tel-Aviv in April 1948, 
after taking place first in the "winter camps" in Cyprus in October 1947 (when the JNF heard about it 
the organizers were requested to send it to Palestine). The exhibition was held concurrently with the 
opening of the fourth convention of Hashomer HaTzair in Palestine, and revenues from entrance fees 
were transferred to JNF. The exhibition in Tel-Aviv was curated by Shraga Weil and Kalman Grozovsky, 
who after arranging the exhibition in Cyprus immigrated to Palestine in late 1947.
35X50.5 cm. Good condition. Fold lines, creases and minor blemishes. Some stains. Professionally restored tears. 
Small pencil inscription on verso (seen on front as well). Mounted on thin, acid-free paper, matted and framed.
Provenance: The Rimon family Collection.

Opening price: $600
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61. בית הילדים והנוער "אהבה" – חוברת פרסום – תמונות מאת טים גידל, לו לנדאואר 
ואחרים

Melnik- הוצאת  בחיפה.   )Ahawah( "אהבה"  והנוער  הילדים  בית  מטעם  פרסום  חוברת 
Propaganda, תל-אביב, ]אמצע-סוף שנות ה-30 בקירוב[. גרמנית ומעט עברית.

בחוברת טקסט פרסומי ארוך מלווה עשר תמונות: חדר המשחקים, ביקור ברפת, חרישה בשדה, חדר 
האוכל, המטבח ועוד. חלק מהתמונות צולמו בידי טים גידל ולו לנדאואר.

המוסד "אהבה" נוסד בברלין עם תום מלחמת העולם הראשונה כמעון לילדי פליטים ממזרח אירופה, 
ובהמשך הוסב לשמש כבית יתומים עבור בני קהילות גרמניה. בשנת 1922 מונתה האחות ביאטה 
ברגר למנהלת המוסד, שינתה את שמו ל"אהבה", ולאחר עליית הנאצים לשלטון, החליטה להעבירו 
לארץ ישראל. המבנה החדש הוקם בפאתי חיפה בעזרת הקק"ל, ולילדי המוסד הושגו אשרות עלייה 
"עליית  עם  פעולה  בשיתוף  לעבוד  היתומים  בית  החל  ה-60  בשנות  סאלד.  הנרייטה  של  בסיועה 

הנוער" וכיום הוא פועל תחת השם "כפר ילדים ונוער אהבה".
]4[ דף, 18.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קפל אופקי. כתמים ופגמים קלים.

.OCLC-החוברת אינה מופיעה בקטלוג הספרייה הלאומית. עותק אחד בלבד ב

פתיחה: $400

61. The "Ahawah" Children's and Youth's Home – Advertising Booklet – 
Photographs by Tim Gidal, Lou Landauer and Others

An advertising booklet issued by the "Ahawah" Children's and Youth's Home 
in Haifa. Tel-Aviv: Melnik-Propaganda, [ca. mid-late 1930s]. German and some 
Hebrew.
The booklet contains a long informational text accompanied by ten pictures: the 
playroom, a visit to the cowshed, plowing the field, the dining room, the kitchen, 
and more. Some of the pictures were taken by Tim Gidal and Lou Landuaer.
The "Ahawah" institution was founded in Berlin after the end of World War I 
as a home for child refugees from Eastern Europe, and later was turned into an 
orphanage for German-Jewish children. In 1922, nurse Beate Berger was appointed 
director of the institution; she changed its name to "Ahawah" and after the Nazis' 
rise to power, decided to move it to Palestine. A new building was built on the 
outskirts of Haifa with the assistance of the JNF and visas were obtained for the 
children of the institution with the assistance of Henrietta Szold. During the 1960s, 
the orphanage started working with the Youth Aliyah and today it operates under 
the name of "The Ahawah Children's and Youth's Village".
[4] leaves, approx. 18.5 cm. Good condition. Horizontal fold line. Stains and minor blemishes. 
The booklet is not in NLI. One copy only in OCLC. 

Opening price: $400 
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62. אוסף דרכונים ותעודות – עולים חדשים לארץ ישראל – שנות ה-20 עד שנות ה-50

עולים  ששימשו  ומסמכים  תעודות  דרכונים,  ושישה  עשרים 
אוסטריה,  רומניה,  ליטא,  ישראל.  לארץ  ערב  וארצות  מאירופה 
עיראק, מצרים ומקומות נוספים, שנות ה-20 עד תחילת שנות 

ה-50 בקירוב. שפות שונות.
בהם: · תעודה לפליט השב לארצו, שהונפקה מטעם ההסתדרות 
הציונית בטבריה בשנת 1920 )עבור אחד מפליטי "גירוש יפו"?(. · 
תעודה זמנית לעולה מטעם ממשלת המנדט, המעידה על רישום 
"בהתאם לסעיף 7 של פקודת ההגירה". 1922. · שטר חוב רשמי 
התחייבות  ובו  בווינה,  ישראל"  ארץ  מהגרי  בעד  סיוע  "ועד  של 
של עולה יהודי להשיב את הוצאות הנסיעה לאחר הגעתו ארצה. 
· דרכון ליטאי שהונפק בשנת 1940, עם חותמות מעבר   .1933

פנקסי  עם  בריאות"  "כרטיסי  שני   · לבנון.  דרך  ישראל  לארץ 
בגרמניה.  ישראל  מדינת  של  העלייה  משרד  מטעם  חיסונים 
1949. · וכן דרכונים ותעודות של עולים מעיראק, מצרים, פולין, 

הונגריה ומקומות נוספים. 
הצרפתים  השלטונות  מטעם  במרוקו  שהונפק  דרכון  מצורפים: 
מלחמה  לפליטי  תגמולים  פנקס   ;)1937( יהודייה  נערה  עבור 

מטעם הצלב האדום בליטא )1940(.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. 

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $800

62. Collection of Passports and Certificates – 
New Immigrants to Israel – 1920s to 1950s

Twenty-six passports, certificates and documents 
issued to immigrants from Europe and Arab countries 
to Palestine. Lithuania, Romania, Austria, Iraq, Egypt 
and elsewhere, ca. 1920s to early 1950s. Different 
languages.
Including: · Certificate for a refugee returning 
to his country, issued by the Zionist Federation in 
Tiberias in 1920 (for one of the refugees of the 
"Jaffa Deportation"?) · Temporary certificate for 
an immigrant, issued by the Mandate Government, 
indicating registration "pursuant to section 7 of the 
Immigration Ordinance". 1922. · Official promissory 
note of the "Aid Committee for the Immigrants to 
Palestine" in Vienna, with a commitment of a Jewish 
immigrant to return the travel expenses after his 
arrival in Palestine. 1933. · Lithuanian passport issued 
in 1940, with transit stamps to Palestine via Lebanon. 

· Two "Health Tickets" with vaccination books issued 
by the Ministry of Immigration of the State of Israel 
in Germany. 1949. · Passports and certificates of 
immigrants from Iraq, Egypt, Poland, Hungary and 
elsewhere. 
Enclosed: A passport issued to a Jewish girl by the 
French authorities in Morocco (1937); war refugee 
relief booklet (Karo atbėgėlio šelpimo knygutė) issued 
by the Red Cross in Lithuania (1940). 
Size and condition vary. Good-fair condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $800
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63. ארבעה אלבומי תצלומים ודו"ח מודפס במכונת כתיבה – "המוסד לעלייה" באיראן, שנות ה-40 וה-50 – 
תיעוד מסע מטהראן לחיפה כהכנה להעלאת יהודים ארצה

לעלייה"  "המוסד  נציג  של  פעילותו  את  המתעדים  כתיבה,  במכונת  מודפס  ודו"ח  אלבומים  בארבעה  תצלומים  כ-540 
באיראן. איראן, טורקיה וארץ ישראל, סוף שנות ה-40 עד תחילת שנות ה-50.

1. "סקירה כללית על 'מסע' דרך אזרבייג'אן הפרסית ואנטוליה, 13.6.1951 – 1.7.1951", דו"ח מודפס במכונת כתיבה עם 
הכותב מטהראן  בים שערך  קילומטרים  ו-3000  ביבשה  קילומטרים   3000 של  בכתב-יד, המתעד מסע  תוספות  מספר 
רשתות  של  מפורט  תיעוד  כולל  מטוס(.  ללא  ארצה  יהודים  להעלות  אפשרות  לבחון  כדי  )כנראה,  טורקיה  דרך  לחיפה 

הכבישים, התנאים הפוליטיים, המוסדות היהודיים, הצבא וההיסטוריה של פרס וטורקיה.
12, ]2[ עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נקבי תיוק, קמטים וקרעים קלים בשוליים. כתמים וקרעים חסרים בדף הראשון 

)ללא נזק לטקסט(. פיסה קטנה גזורה בראש הדף הראשון )ככל הנראה – שם של מקום או שם הכותב(.
2. כ-540 תצלומים מסודרים בארבעה אלבומים, מרביתם מאיראן ומקצתם מטורקיה. בין היתר, נראים בתצלומים חגיגות 
יום העצמאות במחנה הפליטים העיראקים בטהראן, מחנה הפליטים הכורדים בבית העלמין של טהראן, חקלאים, שוטרים 
ובעלי מלאכה מקומיים, ערים שונות ומראות נוספים. אחד האלבומים מוקדש כולו לתיעוד מסע קצר שערך הנציג בין ערי 
איראן השונות – כאשאן, איספהאן, פרספוליס, שיראז ומקומות נוספים )כנראה בתור הכנה למסע הגדול המתועד בדו"ח(.
האלבומים מתוארים ומתוארכים באמצעות פתקאות מודפסות )מודבקות לדפים( או בכתב-יד. כ-50 מהתצלומים הם 

מארץ ישראל, מתקופת מלחמת העצמאות.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מודפס, מתוארך  דו"ח  באיראן",  הקומוניסטית  התנועה  בתולדות  פרקים  ראשי  סואץ של המהפכה,  "תעלת  מצורפים: 
7.8.1951; "אסירי ציון בארצות מזרח אירופה, מהקמת מדינת ישראל עד היום", דו"ח מודפס, מתוארך 17.2.1954; "יומן 

סיור" – דף מודפס עם פירוט הערים שדרכן עבר הנציג באחד המסעות ותאריכי המסע.

פתיחה: $800

63. Four Photo Albums and a Typewritten Report – The 
"Mossad LeAliyah" in Iran, 1940s and 1950s – Documentation 
of a Journey from Teheran to Haifa in Preparation for 
Bringing Jews to Israel

Approx. 540 photographs in four albums and a typewritten report 
documenting the activity of a representative of the "Mossad 
LeAliya" (Institute for Immigration) in Iran. Iran, Turkey and Israel, 
late 1940s to early 1950s.
1. "General review of a 'journey' via Persian Azerbaijan and 
Anatolia, 13.6.1951-1.7.1951", a typewritten report with several 
handwritten additions, documenting a 3000-kilometer journey by 
land and a sea voyage of the same distance from Teheran to Haifa 
via Turkey, on which the writer had embarked (presumably, to 
examine the possibility of bringing Jews to Israel not by plane). 
Includes a detailed documentation of the road networks, the 
political conditions, Jewish institutions, and the army and history 
of Persia and Turkey.
12, [2] pp. 28.5 cm. Good-Fair condition. Filing holes, creases and small 
tears along edges. Stains and open tears to the first leaf (not affecting 
the text). A small piece is cut from the upper part of the first leaf 
(presumably a name of a place or the writer's name).
2. Approx. 540 photographs arranged in four albums, most of 
them from Iran and a few from Turkey. The photographs depict 
an Independence Day celebration at the Iraqi refugee camp in 
Teheran, the Kurdish refugee camp in the cemetery of Teheran, 
farmers, police officers and local tradesmen, various cities and 
other sights. One of the albums is completely dedicated to the 
documentation of a short journey the representative went on to 
the various cities of Iran – Kashan, Isfahan, Persepolis, Shiraz and 
elsewhere (presumably, in preparation for the long journey that 
is documented in the report).
The albums are captioned and dated by means of printed 
notes (mounted to the leaves) or in handwriting. Approx. 50 of 
the photographs are from Israel, from the time of the War of 
Independence.
Size and condition vary. Good overall condition.
Enclosed: "The Suez Canal of the revolution, outlines of the history 
of the Communist Movement in Iran" (Hebrew), a printed report, 
dated 7.8.1951; "Prisoners of Zion in Eastern European countries, 
from the establishment of the state to this day" (Hebrew), a 
printed report, dated 17.2.1954; "Travelogue" (Hebrew) – a 
printed leaf listing dates and describing cities the representative 
had been to on one of his journeys.

Opening price: $800
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64. "עתון רשמי" – ישראל, הממשלה הזמנית – גיליונות 1-50

עתון רשמי. גליון מס' 1 )14.5.48( עד גליון מס' 50 )11.2.1949(, כרוכים יחד. נדפס בהרשאת הממשלה הזמנית, דפוס "הפועל הצעיר", 
תל-אביב.

אוסף שלם של גיליונות "עתון רשמי", המכילים את כל דברי החקיקה והפקודות שנקבעו בשנתה הראשונה של מדינת ישראל: הכרזת 
העצמאות, הקמת צבא ההגנה לישראל, הכרזה על דגל מדינת ישראל, הכרזה על סמל מדינת ישראל, סמכויות לשעת חרום, ועוד. כרוכים 

יחד עם דף שער ומפתח.
"עתון רשמי" היה שמו של העיתון-המתעד מטעם מדינת ישראל בתקופת כהונתה של הממשלה הזמנית. לאחר קביעת "חוק המעבר" 

והקמת כנסת ישראל )בחודש פברואר 1949(, הוחלף שמו של העיתון ל"רשומות". 
VIII, 165, ]1[, 226, 2, 227-436 עמ', 31 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים בחלק קטן מהדפים )מקצתם משוקמים(. 
פיסה גזורה מדף השער )משוקמת באמצעות השלמת נייר. הטקסט החסר הושלם בכתב-יד(. חותמות דיו ורישומים בכתב-יד בדפים 

ספורים. כריכה ודפי בטנה חדשים )הטבעה מוזהבת על השדרה(. 

פתיחה: $400

64. "Official Gazette" – The Provisional 
Government of Israel – Issues nos. 1-50

Iton Rishmi [Official Gazette]. Issue no. 1 (14.5.48) 
through issue no. 50 (11.2.1949), bound together. 
Tel-Aviv: "HaPoel HaTzair" Press, authorized by the 
Provisional Government. 
All issues of "Iton Rishmi", providing the official text 
of all legislation and orders issued in the first year of 
the State of Israel: the declaration of independence, 
the establishment of the Israel Defense Forces, 
the proclamation of the flag of the State of Israel, 
emergency regulations and more. Bound together 
with a title page and index.
"Iton Rishmi" was the title of the official government 
gazette for the State of Israel during the term of 
the Provisional Government. After the enactment 
of the Transition Law ("Chok HaMa'avar") and the 
establishment of the Knesset (in February 1949), its 
name was changed to "Reshumot".
VIII, 165, [1], 226, 2, 227-436 pp., approx. 31 cm. Good 
condition. Stains. Closed and open tears to several leaves 
(some restored). A piece cut out of the title page (restored 
with paper. The missing text was completed by hand). 
Inked stamps and handwritten notations to several leaves. 
New binding and endpapers (spine gilt-embossed).

Opening price: $400 
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65. כרזה מטעם הממשלה הזמנית – ה' באייר תש"ח

"הכרזה אל כל תושבי מדינת ישראל", הכרזה הראשונה שנדפסה מטעם הממשלה הזמנית של מדינת ישראל לאחר 
הכרזת העצמאות. דפוס קואופרטיבי "הפועל הצעיר", תל-אביב, ה' באייר תש"ח, 14.5.1948.

ראשון מאת הממשלה  נושאת מסר  והיא  גבי לבן,  על  כחול  ישראל,  מדינת  בצבעי הלאום של  מודפסת  הכרזה 
החדשה לאזרחיה: "בתקופת מבחן עליון, בימי התקפת-זדון של אויבים, נוטלת הממשלה הזמנית את השלטון 
בישראל לידיה. מדינתנו מגלמת בתוכה את מיטב החזון של דורות. על הגשמת חזון זה אנו מצווים להגן בכל הכוח".
בהמשך, נדפס טקסט ארוך המבקש לחשל את האזרחים לקראת המלחמה והקורבן שהם עתידים לשלם: "בלי 
קרבנות דמים ודמע, בלי הקרבת רכוש ונפש, בלי עמל ויגיעה של כולנו לא יינתן לנו הנצחון. ברבבותיו נקרא היישוב 
אל הנשק. שמחת הימים הגדולים מלווה יגון על הנופלים בקרבות בשדות-המולדת. קרבנם יירצה. כבוד לגיבורינו".
על  משמר  מכל  לשמור  הקורא  שונה,  מסר  בעלות  שורות  שלוש  נדפסו  יותר,  דקות  באותיות  הסוף,  לקראת 
זכויותיהם של ערביי הארץ: "נזכור: בתוך תחומי מדינתנו יוסיפו לחיות אזרחי בני העם הערבי – ולרבים להם לזרא 
המלחמה הזאת. את זכויותיהם, זכויות-אזרח שוות, מצווים אנו לקיים. פנינו לשלום. ידינו מושטות להם לשותפות 

בבנין המולדת".
60 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. סימני קיפול, קמטים וכתמים. נקבי תיוק ונקבים קטנים. קרעים קלים בשוליים  X92.5
ולאורך סימני הקיפול. מספר קרעים ארוכים בשוליים, אחד מהם מחוזק בנייר דבק. רישום בכתב-יד בצדה האחורי.

פתיחה: $1500

65. Poster Issued by the Provisional Government of Israel – May 14, 1948

"Announcement to all residents of the State of Israel" (Hebrew), the first poster to be issued 
by the provisional government of the State of Israel after the Declaration of Independence. 
Tel-Aviv: "HaPoel Hatzair" Cooperative Press, 14.5.1948.
The poster, printed in the Israeli national colors of blue and white, bears a first message by the 
new government to its citizens: "In this time of ultimate struggle, during the malicious attack 
of the enemy, the provisional government has taken power in Israel. Our state embodies the 
best vision of generations. We are commanded to protect the realization of this vision with full 
force" (Hebrew). 
This is followed by text meant to steel the citizens for the war and the price they are about to 
pay: "Without sacrifices of blood and tears, without sacrificing body and mind, without the toil 
and pain of us all, we will not achieve victory. The Yishuv is called in its thousands to weapons. 
The joy of these great days is accompanied by grief for the fallen in the battles in the fields of 
the homeland. Their sacrifice will be accepted. Honor to our heroes" (Hebrew).
Towards the end, three lines in thinner characters urge the citizens to uphold the rights of 
Palestinian Arabs: "We shall remember: within the borders of our country, citizens of the Arab 
people will continue to live – and many of them are tired of this war. Their rights, equal civil 
rights, we are commanded to protect. We come in peace. Our hands are outstretched to them 
to build the country with us" (Hebrew). 
Approx. 92.5X60 cm. Fair condition. Fold lines, creases and stains. Filing holes and pinholes. Small tears 
to edges and fold lines. Several long tears to margins, one reinforced with tape. Notation to verso.

Opening price: $1500 65
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66. מנשר ממשלת ישראל ליום העצמאות הראשון – ה' אייר תש"ט

לציון שנה לעצמאות  ישראל  זרים מעל ארצנו", מנשר רשמי מטעם ממשלת  עול  "היום מלאה שנה מאז הוסר 
מדינת ישראל. ]תל-אביב, ה' באייר תש"ט )מאי 1949([.

המנשר פותח בתיאור הישגי מדינת ישראל בשנה הראשונה לקיומה: "השנה נוגפו כל הפולשים מפנינו. השנה קם 
ועצם צבא-הגנה-לישראל. השנה נבחר בית המחוקקים ונבחרה הממשלה של המדינה. השנה הוכרה ישראל ע"י 
עמי תבל. השנה החלה התקופה הנכספת של קבוץ-גלוית המוני לתוך המולדת המשוחררת". בהמשך המנשר 
הודעה על החלטת הכנסת לקבוע את יום העצמאות כיום חג – יום שבו "תשבות העבודה בשדה ובסדנא, בבתי-
בניו ובנותיו,  זכר  והוקרה, את  ו"יעלה ישראל ברטט גאוה  המלאכה ובבתי החרושת, בבתי המסחר ובמשרדים" 

גבורי האומה, אשר חרפו את נפשם למות במערכות הקרב". 
בראש המנשר נדפס סמל מדינת ישראל. 

76.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נקבי תיוק. מעט כתמים בשוליים. סימני קיפול וקמטים. מספר קרעים זעירים.  X46.5
רישומים בגב. שוליים קצוצים. חלקה התחתון של הכרזה, עם פרטי המקום והתאריך: "הקריה, ה' באייר תש"ט", 
מחלקה  נגזרה  )הפיסה  ישראל"  "ממשלת  המילים  מודפסות  עליה  נייר  פיסת  הודבקה  המנשר  בתחתית  חסר. 

התחתון של הכרזה החסר בעותק זה(. הכרזה מודבקת על נייר ונתונה במסגרת. 

פתיחה: $400

66. Israeli Government Declaration for the First Independence Day – 5 Iyar, 1949

An official broadside with a declaration of the Israeli government for the first Independence 
Day. [Tel-Aviv, 5 Iyar (May 4) 1949].
The declaration begins with detailing the State of Israel’s achievements in its first year of 
existence: military victory, the establishment of the IDF, the establishment of the government, 
global recognition and absorbing immigration. It then establishes that Independence Day would 
be an official holiday in Israel – a day for celebration and rest as well as a day of remembrance 
of those who died in their country’s defense.
The emblem of the State of Israel is printed on top. 
46.5X76.5 cm. Good-fair condition. Filing holes. A few stains to margins. Fold lines and creases. Several 
minute tears. Notations on verso. Trimmed margins. The bottom part of the broadside, with the location 
and date: "HaKirya, the 5th of Iyar 5709" is missing. A printed piece of paper, with the words "The 
Israeli Government" (Hebrew) is glued to lower center (this piece was cut from the original bottom part 
of the poster, missing from this copy). The broadside is mounted on paper and framed. 

Opening price: $400
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67. Toy Locomotive – Festivals of the Tenth Anniversary of the State of Israel 
– 1958

A large toy locomotive made of sheet metal by the Shay toy company, for the 
festivals of the tenth anniversary of the State of Israel. [Israel, 1958]. 
A large, colorful toy locomotive, decorated with the emblems of the Twelve Tribes, 
flags of Israel, Stars of David and olive branches. The roof reads "Special to the 10th 
anniversary festivals" in English and Hebrew. The manufacturer's name, "Shay", in 
English and Hebrew appears on the backside. 
The tenth anniversary of the State of Israel was marked by a series of events, 
ceremonies and festivals. During that year, the Tenth Anniversary Exhibition 
celebrating the achievements of the young state was held at "Binyanei Haumah", 
the International Bible Contest was held for the first time, and more. 
Naturally, the festive atmosphere was fertile ground for manufacturers and the 
souvenir industry flourished. Alongside official souvenirs – a souvenir medal, 
postage stamps and the like – almost every possible object was designed in the spirit 
of the tenth anniversary festivals or was decorated with its logo, from household 
and practical objects such as cutlery, table lamps, Hanukkah lamps, ashtrays, pens, 
jewelry and so on, to paper souvenirs, food wrappers and toys.
Printed sheet metal. Approx. 8X10X50 cm. Fair-good condition. Rust and blemishes to 
paint. Bends. Custom display Acrylic Glass case; nailed to a wooden base. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $600 

67. קטר צעצוע – חגיגות העשור למדינת ישראל – 1958

ישראל.  למדינת  העשור  חגיגות  לציון  "שי",  הצעצועים  חברת  תוצרת  פח  עשוי  גדול  צעצוע  קטר 
]ישראל, 1958[.

ובענפי  דוד  במגיני  ישראל,  בדגלי  השבטים,  עשר  שנים  בסמלי  מעוטר  וצבעוני,  גדול  צעצוע  קטר 
 Special to the 10th" גגו מופיעה הכתובת "לחגיגות העשור", ולצדה כתובת אנגלית –  זית. על 

."SHAY / על גבו מצוין שם החברה, "שי ."anniversary festivals
שנת העשור למדינת ישראל צוינה בסדרת אירועים, טקסים וחגיגות. במהלכה נערכה בבנייני האומה 
"תערוכת העשור" שהעלתה על נס את הישגיה של המדינה הצעירה, שוחזר טקס הכרזת העצמאות, 

נערך לראשונה חידון התנ"ך, ועוד. 
אווירת החג הייתה מטבע הדברים כר פורה לתעשיינים, וענף חפצי המזכרות שגשג. לצד המזכרות 
הרשמיות – מטבע זיכרון, בולים וכדומה – עוצב כמעט כל חפץ אפשרי ברוח סמל חגיגות העשור או 
שעוטר בו – החל בחפצי בית וחפצים שימושיים כסכו"ם, מנורות שולחן, מנורות חנוכה, מאפרות, 

עטים, תכשיטים וכן הלאה, ועד למזכרות נייר, עטיפות מזון וצעצועים.
50 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. חלודה ופגמים בצבע. כיפופים. קבוע על בסיס  X10 X8 .פח מודפס

עץ ונתון בתיבת תצוגה ייעודית מזכוכית אקרילית.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $600
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68. תעודת מניה – "הבנק להתישבות עממית" – תל-אביב, 1934

ניתנה בשנת  "הרצליה", תל-אביב;  דפוס  בע"מ".  ה"בנק להתישבות עממית בארץ-ישראל  מניה של  תעודת 
1934. עברית ואנגלית.

תעודה על סך מניה אחת, ממוספרת 159, עם מילוי פרטים בכתב-יד. בשוליים חותמת דיו של הבנק וחתימות 
ידם של המנהלים והמזכיר. 

עם תריסר תלושי "דיבידנדה", חתומים בחותמות דיו של הבנק.
ומנהיג  הרוויזיוניסטית  הציונות  מראשי  גרוסמן,  מאיר  בידי   1933 בשנת  נוסד  עממית"  להתיישבות  "הבנק 
"מפלגת המדינה העברית". אף שבאופן רשמי הכחיש הבנק כל קשר למפלגה פוליטית, הוא נוסד מתוך כוונה 

לקדם את תפיסותיה הכלכליות של המפלגה ולתמוך במתיישבים שאינם סוציאליסטיים.
34.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים קלים ונקבים בשוליים ולאורך קווי הקפל. X33

פתיחה: $400
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68. Share Warrant – Bank Lehityashvut Amamait Beeretz Israel – Tel-
Aviv, 1934

Share warrant of the Bank Lehityashvut Amamait Beeretz Israel ltd. 
"Herzliya" press, Tel-Aviv; given in 1934. Hebrew and English. 
Warrant for one share, numbered 159, filled-in by hand. Stamped with the 
stamp of the bank and hand-signed by the directors and secretary. 
Twelve dividend coupons, with inked stamps of the bank. 
The Bank Lehityashvut Amamait Beeretz Israel was established in 1933 by 
Meir Grossman, one of the leaders of Revisionist Zionism and head of the 
Jewish State Party. Although officially the bank denied any connection to a 
political party, it was established with the intent to promote the economic 
worldview of the party and support non-socialist settlers. 
Approx. 33X34.5 cm. Good-fair condition. Stains. Fold lines. Small tears and holes 
to margins and fold lines. 

Opening price: $400

69. מנית בכורה – "בנק התחיה" – חתומה בחתימת ידו של "הרב האדום" חיים 
פסחוביץ'

 .1937 בשנת  ניתנה  ירושלים;  בע"מ".  התחיה  "בנק  של   ,B סריה  בכורה,  מנית  תעודת 
עברית ואנגלית.

תעודת מנית בכורה אחת של "בנק התחיה בע"מ", עם מילוי פרטים בכתב-יד. חתומה 
בשוליה התחתונים בחותמת הדיו של הבנק ובחתימות ידם של המנהלים והמזכיר: הרב 

חיים פסחוביץ, מנדל ניימן, והרב ישראל זיסל דבורץ.
לכינוי "הרב  בידי הרב חיים פסחוביץ', שזכה  "בנק התחיה" הוקם בתחילת שנות ה-30 
האדום" בשל דעותיו הקומוניסטיות. הבנק שכן בדירה קטנה ברחוב בן יהודה בירושלים, 
הקומוניזם  בנושא  פילוסופית  שיחה  לערוך  מלקוחותיו  דרש  הלוואות  לקבלת  וכתנאי 

והדת עם "הרב האדום".
23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. כתמים. קרעים קלים בשוליים. נקב  X 24

בהצטלבות קווי הקפל. רישומים בכתב-יד בצדה האחורי.

פתיחה: $400
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69. One Preference Share – Bank Hathya – Signed by the "Red Rabbi", Chaim 
Pesachowitz 

One preference share, series B, of Bank Hathya limited. Jerusalem; given in 1937. 
Hebrew and English.
One preference share of Bank Hathya, filled-in by hand. Stamped with the stamp of 
the bank and hand-signed by the directors and secretary: Rabbi Chaim Pesachowitz, 
Mendel Naiman, and Rabbi Yisrael Zissel Dvorets. 
Bank Hathya was established in the early 1930s by Rabbi Chaim Pesachowitz, 
who was known as the "red rabbi" due to his communist beliefs. The bank was 
located in a small apartment on Ben Yehuda St. in Jerusalem and as a condition for 
receiving a loan demanded that the clients have a philosophical conversation about 
communism and religion with the "red rabbi". 
24X23.5 cm. Good-fair condition. Fold lines and creases. Stains. Small tears to edges. A 
small hole to intersection of fold lines. Handwritten notations to verso.

Opening price: $400 

69

70

70. אוסף מטבעות המנדט הבריטי בארץ ישראל – 58 מטבעות

אוסף מטבעות המנדט הבריטי בארץ ישראל. ארץ ישראל, 1927-1946.
באוסף 58 מתוך 59 המטבעות שהנפיקו שלטונות המנדט בין השנים 1927 ו-1946. חסר מטבע 100 

מיל משנת 1934. 
מצב משתנה. 

פתיחה: $1200

70. Collection of Palestine Mandate Coins – 58 Coins

Collection of coins minted under the British Mandate for Palestine. Palestine, 1927-
1946. 
The collection contains 58 out of the 59 coins issued by the Mandate authorities 
during the years 1927-1946. Missing the 1934 100 Mils coin.
Condition varies.

Opening price: $1200
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הבולים  תשעת   – העברי"  הדאר  של  הראשון  "היום   –  )Minister Sheet( דף-מזכרת   .71
הראשונים של מדינת ישראל – מוקדש וחתום בחתימת-ידו של מנהל הדואר הכללי, צבי פריהר

"היום הראשון של הדאר העברי", דף-מזכרת )Minister Sheet( עם תשעת הבולים הראשונים של מדינת 
ישראל; מוקדש בכתב-ידו של מנהל הדואר הכללי, צבי פריהר, 1948. 

דף- על  מודבקים  מיל,  ו-1000   500  ,250  ,50  ,20  ,15  ,10  ,5  ,3 של  בערכים  עברי",  "דאר  בולי  תשעת 
מזכרת רשמי, שבחלקו העליון נדפס הכיתוב "ז' אייר תש"ח 16.5.1948" ו"דאר עברי" ובחלקו התחתון 
"היום הראשון של הדאר העברי". דף-מזכרת זה מכונה Minister Sheet כיוון שחולק לשרים ולאח"מים. 
במהדורתו הראשונה נדפסו כ-40 עותקים בלבד, על נייר צהבהב עבה, והבולים הודבקו עליהם בין חצות 

לבוקר ה-16 במאי 1948.
בפינה הימנית-תחתונה של הדף שלפנינו, מופיעה הקדשה בכתב-ידו של צבי פריהר )פרידברג(, חתומה 

ומתוארכת 25.10.1948.
26 ס"מ. מצב טוב.  X21.5 דף

פתיחה: $600

71. Minister Sheet – First Day of Hebrew Post – First Nine Postage Stamps of 
the State of Israel – Inscribed and Hand-Signed by the General Postmaster, Zvi 
Prihar

"First Day of the Hebrew Post", Minister Sheet (souvenir sheet) with the first nine 
stamps of the State of Israel; inscribed by the general postmaster, Zvi Prihar, 1948. 
Nine "Doar Ivri" (Hebrew Post) postage stamps in the denominations of 3, 5, 10, 15, 
20, 50, 250, 500 and 1000 Mils, on an official souvenir sheet reading "Iyar 7, 5708, 
16.5.1948" and "Do'ar Ivri" at top and "Hayom HaRishon Shel HaDo'ar HaIvri" [first day 
of Hebrew post] at bottom. This souvenir sheet is known as "Minister Sheet" since it 
was presented to ministers and VIPs. Its first edition comprised only 40 copies, printed 
on thick yellowish paper, and the stamps were mounted on them between midnight 
and the morning of May 16, 1948.
Inscribed and signed on the lower-right corner by Zvi Prihar (Friedberg); dated 
25.10.1948.
Sheet: 21.5X26 cm. Good condition.

Opening price: $600
71
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הבולים  תשעת   – העברי"  הדאר  של  הראשון  "היום   –  )Minister Sheet( דף-מזכרת   .72
הראשונים של מדינת ישראל – מוקדש וחתום בחתימת-ידו של דוד רמז

"היום הראשון של הדאר העברי", דף-מזכרת )Minister Sheet( עם תשעת הבולים הראשונים של מדינת 
ישראל; מוקדש בכתב-ידו של חותם מגילת העצמאות דוד רמז, 1948. 

תשעת בולי "דאר עברי", בערכים של 3, 5, 10, 15, 20, 50, 250, 500 ו-1000 מיל, מודבקים על דף-מזכרת 
"היום  התחתון  ובחלקו  עברי"  ו"דאר   "16.5.1948 תש"ח  אייר  "ז'  הכיתוב  נדפס  העליון  שבחלקו  רשמי, 
ולאח"מים.  לשרים  שחולק  כיוון   Minister Sheet מכונה  זה  דף-מזכרת  העברי".  הדאר  של  הראשון 
במהדורתו הראשונה נדפסו כ-40 עותקים בלבד, על נייר צהבהב עבה, והבולים הודבקו עליהם בין חצות 

לבוקר ה-16 במאי 1948.
בפינה הימנית-תחתונה של הדף שלפנינו, מופיעה הקדשה בכתב-ידו של חותם מגילת העצמאות, דוד 
היהודי  "הקונגרס  במהלך  הנראה  ככל  צוקרמן, שנכתבה,  ברוך  ושם",  "יד  ארגון  אחד ממייסדי  אל  רמז, 

העולמי" שהתקיים בשוויץ ביוני-יולי 1948: "ביקר, לברוך ונינה צוקרמן, ד. רמז, מונטרה, תש"ח".
הבול בערך 5 מיל דקור.

26 ס"מ. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים.  X21.5 דף

פתיחה: $600

72. Minister-Sheet – First Day of Hebrew Post – First Nine Postage Stamps of the 
State of Israel – Inscribed and Hand-Signed by David Remez

"First Day of Hebrew Post". Minister Sheet (souvenir sheet) with the first nine stamps 
of the State of Israel; inscribed by the signatory of the Scroll of Independence David 
Remez, 1948.
Nine "Do'ar Ivri" (Hebrew Post) postage stamps in the denominations of 3, 5, 10, 15, 20, 
50, 250, 500 and 1000 Mils, on an official souvenir sheet reading "Iyar 7, 5708, 16.5.1948" 
and "Do'ar Ivri" at top and "Hayom HaRishon Shel HaDo'ar HaIvri" [first day of Hebrew 
post] at bottom. This souvenir sheet is known as "Minister Sheet" since it was presented 
to ministers and VIPs. Its first edition comprised only 40 copies, printed on thick yellowish 
paper, and the stamps were mounted on them between midnight and the morning of 
May 16, 1948.
Inscribed on the lower-right corner by the signatory of the Scroll of Independence, David 
Remez, to one of the founders of the "Yad Vashem" Organization, Baruch Zuckerman: 
"… to Baruch and Nina Zuckerman, D. Remez, Montreux, 5708" (Hebrew). The dedication 
was presumably written during the World Jewish Congress held in Switzerland in June-
July 1948.
The 5 Mil postage stamp rouletted.
Sheet: 21.5X26 cm. Good condition. Creases and minor blemishes. 

Opening price: $600

72
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73. מכתב בחתימת-ידו של דוד רמז – הדפסת בולים עבור מדינת ישראל הצעירה – יולי 1948

מכתב מאת דוד רמז אל יו"ר הנהלת בנק אנגלו-פלשתינה אליעזר הופיין. מודפס על נייר מכתבים רשמי של הממשלה 
הזמנית של מדינת ישראל וחתום בחתימת-ידו של רמז. יולי 1948. 

מכתב מאת דוד רמז, ממנהיגי היישוב היהודי בארץ ישראל, מחותמי מגילת העצמאות ושר בממשלות ישראל הראשונות. 
המכתב נכתב בתקופת כהונתו של רמז כשר התחבורה של ממשלת ישראל הזמנית והוא עוסק בהדפסת בולים ישראליים: 
]...[ בלוית הדוגמאות של הבולים תוצרת חברת הבנקנוטים האמריקנית. בשהותי הקצרה  "הנני להודותך על מכתבך 
בשוויץ הקדשתי תשומת לב מיוחדת לענין זה של הדפסת הבולים ]...[ השגתי הסכמה ממחלקת הדפסת הבולים של 
הדואר השוויצרי לתת מקום לאדם צעיר שלנו לעבוד במשך חצי שנה או שנה במחלקה שלהם וללמוד את המלאכה על 
בוריה. אני מקוה, כי לאחר תקופה מסוימת של התמחות ורכישת המכונות הדרושות נקח את מקומנו במזרח כמדפיסי 

בולים מובהקים". חתום בחתימת-ידו של רמז. 
]1[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול וקמטים קלים. נקבי תיוק. מספר קרעים בשוליים, ובהם קרע אחד חסר 

)ללא פגיעה בטקסט(. 

פתיחה: $300

73. Letter Hand-Signed by David Remez – Printing of Postage Stamps for the Young State 
of Israel – July 1948

 Letter by David Remez to the general manager of the Anglo-Palestine Bank, Eliezer Hoofien. 
Printed on the official stationery of the provisional government of the State of Israel and hand-
signed by Remez. July 1948.
A letter by David Remez, one of the leaders of the Jewish Yishuv in Palestine, a signatory of the Scroll 
of Independence and a minister in the first Israeli governments. The letter, written when Remez 
served as the Minister of Transport of the provisional government, deals with printing Israeli postage 
stamps: "I wish to thank you for your letter […] accompanied by the samples of stamps made by the 
American Bank Note Company. During my short stay in Switzerland, I paid special attention to this 
matter of printing stamps […] I received the agreement of the stamp printing department of the 
Swiss postal service to have a young man of ours work in their department for six months or a year 
and learn the work in its entirety. I hope that after a certain period of training and purchasing the 
required machines, we will take our place in the East as distinct stamp printers" (Hebrew). Hand-
signed by Remez.
[1] leaf, 28 cm. Good condition. Stains. Fold lines and minor creases. Filing holes. Several tears to margins; 
one open tear (not affecting text).

Opening price: $300

73
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כסף  סיכת   – הראשונה  הכנסת  של  הכבוד"  "סמל   .75
בעיצוב שמואל קרצ'מר 

סיכת כסף שהוענקה לחברי הכנסת הראשונה של מדינת ישראל. 
.1951

הסיכה מעוצבת בצורת מגילה עם סמל מדינת ישראל והכיתוב 
"חבר הכנסת הראשונה, תש"ט-תשי"א". חתומה בצדה האחורי: 

"קריצמר".
2.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב.

פרופ'  ישראל,  בארץ  רשמיות  הענקה  ומדליות  עיטורים  ראו: 
שאול לדני וד"ר רותי קלמן )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2011(, 

עמ' 37. 

פתיחה: $250

75. "Badge of Honor" of the Firs Knesset – Silver 
Pin Designed by Shmuel Kretschmer

A silver pin awarded to the members of the first 
Knesset of the State of Israel. 1951.
Designed as a scroll with the emblem of the State of 
Israel and the legend "Member of the first Knesset, 
1949-1951" (Hebrew). Signed on verso: "Kretschmer" 
(Hebrew).
Approx. 2.5 cm. Good condition.
See: Official Decorations and Presentation Medals 
in Israel (Hebrew), Prof. Shaul Ladani and Dr. Ruthie 
Kalman (Ben-Gurion University of the Negev, 2011), 
p. 37. 

Opening price: $250 

74. סיכת-דש ושתי טבעות – מבצע "מתת התכשיטים" של "כופר היישוב"

סיכת-דש ושתי טבעות שניתנו עבור תרומת תכשיטים למגבית "כופר היישוב". ]ארץ ישראל, סוף שנות ה-30 או שנות ה-40[.
בית  מקים  ופסל,  צייר   ,)1888-1957( מורו  משה  בידי  עוצבה  תרצ"ח-ט".   – תכשיטים  מתת   – הישוב  "ּכֹפר  הכיתוב  עם  סיכת-דש   .1

המלאכה "הקמיע" ב"בצלאל". חתומה בגב: "מ. מורו, ירושלים".
1.5 ס"מ בקירוב. X1.5

2-3. שתי טבעות פליז עם הכיתוב "כפר הישוב", האחת לאישה והשניה לגבר. 
קוטר: 17 מ"מ ו-20 מ"מ.

"כופר היישוב", מגבית כספים לצורכי בטחון היישוב, הוקמה בשנת 1938 על רקע מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט. אחד ממבצעי המגבית כונה 
"מתת תכשיטים", ובמסגרתו תרמו אנשי היישוב את מיטב תכשיטיהם, כליהם ואף את טבעות הנישואין שלהם. בתמורה, קיבלו טבעת 

מפליז, סיכה או מעמד שולחני לניירות עם סמל "כופר היישוב". 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $300

74. Lapel Pin and Two Rings – "Kofer HaYishuv" Jewelry Donation Drive

Lapel pin and two rings that were given against the donation of jewelry to the "Kofer HaYishuv" ("Community 
Ransom") fundraising campaign. [Palestine, late 1930s or 1940s].
1. Lapel pin reading "Community Ransom – Gift of Jewels – 1938-9" (Hebrew). Designed by Moshe Murro (1888-
1957), painter and sculptor, founder of the "HaKame'ah" workshop in Bezalel. Signed on verso: "M. Murro, 
Jerusalem" (Hebrew).
Approx. 1.5X1.5 cm. 
2-3. Two brass rings reading "Kofer HaYishuv", one for a woman and the other for a man. 
Diameter: 17 mm and 20 mm.
"Kofer HaYishuv" ("Community Ransom"), a fundraising campaign to finance the security needs of the Yishuv, was 
established in 1938, during the 1936–1939 Arab revolt in Palestine. One of the drives in the campaign was titled 
"Gift of Jewelry" wherein the members of the Yishuv donated their best Jewelry, utensils and even their wedding 
rings. In return, they received a brass ring, a pin or a desktop paper holder with the logo of "Kofer HaYishuv".
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $300 

74b 74a74c
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77. "חורבן ירושלים" – דף אינקונבולה כפול מתוך כרוניקת נירנברג – נירנברג, 1493

 Schedelsche מתוך  עץ  חיתוך  באש.  העולה  ירושלים  של  פנורמה   ,Destruccio Iherosolime
 Anton ]דפוס   .)Hartmann Schedel( שדל  הרטמן  מאת  נירנברג"(  )"כרוניקת   Weltchronik

Koberger, נירנברג, 1493[. מן המראות הראשונים של ירושלים שהופיעו בדפוס.
של  צבאו  נבוזראדן שר  בידי  הראשון, שנחרבו  ירושלים ובית המקדש  חורבן  את  עץ המתאר  חיתוך 
נבוכדנאצר מלך בבל בשנת 586 לפנה"ס. לקוח מן המהדורה הגרמנית הראשונה של כרוניקת נירנברג, 
שיצאה כמה חודשים לאחר מקבילתה הלטינית. בגב הדף נדפס חיתוך עץ נוסף המציג את צדקיהו 

המלך נלקח בשבי לבבל.
הספר "כרוניקת נירנברג" סוקר אירועים היסטוריים החל מבריאת העולם ועד לזמנו של המחבר, ומתבסס 
על התנ"ך, על הברית החדשה ועל ספרי מחקר שונים. הספר, אשר נדפס לראשונה בנירנברג בשנת 1493 
בבית הדפוס של אנטון קוברגר, נחשב לאחד מדפוסי הערש המתועדים ביותר. הוא היה מן הספרים 
הראשונים בהם שולבו איורים בגוף הטקסט ונודע עד היום בעיקר בזכות חיתוכי העץ הרבים הכלולים בו. 
איורי הספר נוצרו בבית המלאכה של הצייר ואמן ההדפס מיכאל וולגמוט אשר היה מן האמנים המובילים 
בנירנברג באותם ימים )אחד משוליותיו ותלמידיו בבית המלאכה, בשנים 1486-1489, היה אלברכט דירר(.

61 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים ומספר נקבים, משוקמים. נתון במסגרת ולא נבדק  X43 דף
מחוץ לה.

.1125A לאור

פתיחה: $400

76. Portrait of Sabbatai Zevi – Engraving – France, 17th Century

"Sabbatay Sevi", a rare engraved portrait of Sabbatai Zevi, from the booklet 
Relation de la véritable imposture du faux Messie des Juifs, nomme Sabbatay Sevi. 
[Avignon, 1667].
An engraved portrait of Sabbatai Zevi wearing a turban (facing left). The booklet 
from which the engraving was taken includes an early testimony on Sabbatai 
Zevi and his conversion to Islam (Gershom Scholem attributed the writing of the 
booklet to the Jesuit priest Jacques Becherand; however, this assumption was 
rejected by Prof. Shlomo Simonsohn).
Print: 17.5X12 cm, mounted on paper. Good condition. Minor stains to margins. 

Opening price: $400

 – תחריט   – צבי  שבתאי  דיוקן   .76
צרפת, המאה ה-17

של  נדיר  תחריט-דיוקן   –  Sabbatay Sevi
 Relation de la שבתאי צבי, מתוך החוברת
 véritable imposture du faux Messie
 .des Juifs, nomme Sabbatay Sevi

]אביניון, 1667[. 
תחריט-דיוקן של שבתאי צבי חבוש טורבן 
שממנה  בחוברת  לשמאל(.  פונים  )פניו 
על  מוקדמת  עדות  נדפסה  התחריט  נלקח 
שבתאי צבי ועל התאסלמותו )גרשום שלום 
הישועי  לכומר  החוברת  כתיבת  את  ייחס 
זו  השערה  אולם   ,Jacques Becherand

נדחתה על-ידי פרופ' שלמה סימונסון(. 
מצב  לנייר.  מודבק  ס"מ,   12 X17.5 הדפס 

טוב. כתמים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400

Prints, Maps, Travelogues and Studies of Palestineהדפסים, מפות, ספרי מסע וספרי מחקר
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to portfolio. Scuffs and minor blemishes to corners and 
spine of portfolio. Missing all ribbon ties except one.
Laor 778.
Enclosed: C.W.M van de Velde's Journey to the Land 
of Israel (1852), by Eliyahu Hacohen. Ariel Publishing 
House, Jerusalem, 2018 (Hebrew; limited edition). 
Literature: The Land of Israel in Maps from Madaba 
up to the Satellite (Hebrew), edited by Ariel Tishbi. 
Jerusalem: Israel Museum, 2002. p. 164.

Opening price: $400 

78. מפת ארץ ישראל מאת קרל ויליאם מרדית ון דה ולדה – 
גותה, 1858

 Map of the Holy Land constructed by C.W.M. Van de Velde
ולדה[,  דה  ון  מרדית  ויליאם  קרל  בידי  הוכנה  הקודש,  ארץ  ]מפת 
נחרטה בידי Eberhardt ו-Stichardt. הוצאת Justus Perthes, גותה 

)גרמניה(, 1858. מהדורה ראשונה. 
מפת ארץ ישראל מאת קרל ויליאם מרדית ון דה ולדה. מודפסת על 

שמונה לוחות נפרדים )נייר מוצמד לבד( ונתונה בתיקייה מקורית. 
דה  ון  שערך  מדידות  על  מבוססת   ,1:315,000 מידה  בקנה  המפה, 
ולדה עצמו בעת ביקורו בארץ ישראל בשנים 1851-1852, על מדידות 
מחקרים  ועל  הבריטי  המלכותי  ההנדסה  חיל  קציני  שערכו  ומיפוי 
מפות  שתי  משולבות  במפה  לרשותו.  שעמדו  שונים  מסע  ותיאורי 
 Map of the Environs of"( ירושלים  אזור  – מפת  נוספות  קטנות 
ירושלים  ומפת  המפה(  של  השישי  בחלקה  מופיעה   ."Jerusalem

)"Plan of Jerusalem". מופיעה בחלקה השמיני של המפה(. 
 Charles William Meredith van de( קרל ויליאם מרדית ון דה ולדה
Velde, 1818-1898(, קצין צי הולנדי, רכש ניסיון בתחום הקרטוגרפיה 
 ,Batavia( כשעבד במשרד ההידרוגרפי המלכותי ההולנדי בבאטוויה 
פרוטסטנטי  בהיותו   .1839-1841 בשנים  שבאינדונזיה(  ג'קרטה  כיום 
וליצירת מפה  כישוריו למחקר ארץ הקודש  לרתום את  ביקש  אדוק, 
לארץ  מחקר  מסעות  שני  ערך  הוא  הארץ.  של  ומפורטת  מדויקת 
והשני בראשית שנות ה-60 של  ישראל, הראשון בשנים 1851-1852 
המאה ה-19, ובמהלכם ביצע מדידות וצייר את נופי הארץ. מכיוון שלא 
היה באפשרותו להביא לארץ את כל הציוד הנדרש למדידות או צוות 
בהקדמה  העיד  עצמו  שהוא  )כפי  הארץ  מיפוי  במלאכת  לו  שיסייע 
 Memoir to accompany"  – לספר שפרסם לצד מפת ארץ ישראל 
מדידה  במפות  ולדה  דה  ון  נעזר   ,)"the map of the Holy Land
מסע  ומתיאורי  ממחקרים  שאסף  ובמידע  לרשותו  שעמדו  קודמות 
שונים. לצד המפה שלפנינו הניבו מסעותיו גם מפה של ירושלים, יומן 

מסע, וציורים רבים בצבעי מים. 
נתונים  אחד.  כל  ס"מ   45.5 X37 לבד,  מוצמדים  נייר  לוחות  שמונה 
ופינות מעור והטבעה מוזהבת בחזית:  בתיקייה מקורית, עם שדרה 
 ."Map of the Holy Land constructed by C.W.M. Van de Velde – 1858"
מזעריים  )קרעים  השמיני  הלוח  בפינת  קיפול  קו  כתמים.  טוב.  מצב 
בנייר לאורך הקו(. כתמים על גבי התיקייה. שפשופים ופגמים קלים 
חסרות  התיקייה  של  הקשירה  רצועות  התיקייה.  ובשדרת  בפינות 

)למעט אחת(. 
לאור 778. 

מצורף: מסעו של ואן דה ולדה לארץ ישראל )1852(, מאת אליהו הכהן. 
הוצאת ספרים אריאל, ירושלים, 2018 )מהדורה מוגבלת(. 

ספרות: ארץ ישראל במפות ממידבא עד הלווין, בעריכת אריאל תשבי. 
הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 2002. עמ' 164. 

פתיחה: $400

77. Destruction of Jerusalem – Double 
Incunable Leaf from Hartmann Schedel's 
"Nuremberg Chronicle", 1493 

Destruccio Iherosolime [Destruction of Jerusalem]. 
Woodcut from Schedelsche Weltchronik (The 
Nuremberg Chronicle) by Hartmann Schedel. 
[Nuremberg: Anton Koberger, 1493]. One of the 
first views of Jerusalem ever printed.
A woodcut depicting the destruction of Jerusalem 
and the First Temple by Babylonian general 
Nabuzaradan in the year 586 BCE. Taken from the 
first German edition of the Nuremberg Chronicle, 
published several months after the Latin edition. 
On verso, a woodcut depicting King Zedekiah led 
into Babylonian captivity.
"The Nuremberg Chronicle" comprised a history 
of the world from creation up to the author's time, 
based on the Bible and on various other sources. 
The book, first printed in Anton Koberger's 
press in Nuremberg in 1493, is considered one 
of the best-documented incunabula. It was 
one of the first books to integrate illustrations 
and text and is famous to this day, mainly for 
its numerous woodcuts. The woodcuts were 
provided by the workshop of Michael Wolgemut, 
one of Nuremberg's leading artists at the time (in 
whose workshop Albrecht Dürer was apprenticed 
between 1486-1489).
Leaf: approx. 43X61 cm. Good condition. Stains. 
Tears and several small holes, restored. Framed; 
unexamined out of frame. 
Laor 1125A.

Opening price: $400 
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79. Map of Palestine – Richard Palmer – London, 1858 – Hand-Colored Engraving

A Map of Arabia Petraea, The Holy Land, and Part Of Egypt, Ancient and Modern…, an engraving by Richard 
Palmer, partly hand-colored. London: Edward Stanford, 1858. English. "New Edition".
A map of Palestine and its surroundings, delineating the territories of the Twelve Tribes and the route of the 
Israelites through the desert. With geological notes and data about the area. 
A large folding engraved map, linen-backed and slipcased. Two handbills advertising other maps published by Edward 
Stanford are mounted on verso. Printed paper label on the front of the slipcase: "Map of Palestine (Modern)". 
97X133 cm (in 32 panels), linen-backed, folded and placed in the original slipcase. Good condition. Stains and minor 
blemishes. A tear to bottom (approx. 4 cm, where two panels connect). Handwritten notations to paper label on the front of 
the slipcase and to leaflets on verso of map. Tears and blemishes to slipcase.
This edition of the map is not recorded in OCLC.

Opening price: $500

לונדון,   – פלמר  ריצ'רד   – ישראל  ארץ  מפת   .79
1858 – תחריט צבוע ביד

 A Map Of Arabia Petraea, The Holy Land, and
מפת   ,Part Of Egypt, Ancient and Modern…
פלמר  ריצ'רד  מאת  תחריט   – וסביבותיה  ישראל  ארץ 
 Edward צבוע חלקית ביד. הוצאת ,)Richard Palmer(
חדשה"  "מהדורה  אנגלית.   .1858 לונדון,   ,Stanford

.)"New Edition"(
מפת ארץ ישראל וסביבותיה. המפה מציגה את נחלות 
ישראל  בני  נדודי  מסלול  ואת  השבטים  שנים-עשר 
על  גיאולוגיים  ונתונים  מידע  המפה  בשולי  במדבר. 

האזור.
מקופלת  פשתן,  לבד  מוצמדת  גדולה,  מפת-תחריט 
מודבקים  המפה  לגב  ייעודי.  קרטון  בנרתיק  ונתונה 
 Edward בהוצאת  נוספות  למפות  פרסומת  דפי  שני 
תווית  מודבקת  הקרטון  תיקיית  בחזית   .Stanford

 ."Map of Palestine )Modern(" :מודפסת
133 ס"מ )מחולקת ל-32 חלקים נפרדים(, מודבקת  X97
מצב  מקורי.  קרטון  בנרתיק  ונתונה  מקופלת  לבד, 
התחתונים  בשוליים  קרע  קלים.  ופגמים  כתמים  טוב. 
רישומים  חלקים(.  שני  בין  בחיבור  ס"מ,  )כארבעה 
בכתב-יד על גבי תווית הנייר שבחזית נרתיק הקרטון 
ופגמים  קרעים  המפה.  שבגב  הפרסומת  דפי  גבי  ועל 

בנרתיק הקרטון.
.OCLC-מהדורה זו של המפה אינה מופיעה ב

פתיחה: $500

78. Map of Palestine by Charles William Meredith 
van de Velde – Gotha, 1858

Map of the Holy Land constructed by C.W.M. Van de 
Velde, engraved by Eberhardt and Stichardt. Gotha 
(Germany): Justus Perthes, 1858. First edition. 
Map of Palestine by Charles William Meredith van de 
Velde. Printed on eight separate, linen-backed sheets 
and placed in the original portfolio. 
The map, in a scale of 1:315,000, is based on 
measurements taken by Van de Velde himself 
during his 1851-1852 journey through Palestine, 
measurements and mapping of the Royal Engineers 
and various studies and travelogues by previous 
explorers. 
Two small inset maps – map of the environs of 
Jerusalem (on the sixth section of the map) and a plan 
of Jerusalem (on the eighth section of the map). 
Charles William Meredith van de Velde (1818-1898), 
a Dutch naval officer, acquired his cartographical 
experience working at the Dutch Royal 
Hydrographer's office in Batavia (today, Jakarta, 
Indonesia) from 1839 to 1841. Being a devout 
Protestant, he wanted to contribute his talents to the 
exploration of the Holy Land and to creating a precise 
and detailed map of the country. He made two trips 
to Palestine, once in 1851-1852 and again in the early 
1860s, during which he took measurements and drew 
views of the country. Since he could not carry all the 
equipment required for the measurements nor had a 
team to assist him in the task of mapping the land (as 
he himself indicated in the introduction to the book he 
published alongside the map of Palestine – "Memoir 
to accompany the map of the Holy Land"), Van de 
Velde used existing maps and information collected 
from various studies and accounts. Alongside this 
map, his journeys also yielded a map of Jerusalem, a 
travelogue and many watercolor paintings. 
Eight linen-backed paper plates, 37X45.5 cm each. Placed 
in the original half-leather portfolio, gilt-embossed: "Map 
of the Holy Land constructed by C.W.M. Van de Velde – 
1858". Good condition. Stains. Fold line to corner of 
eighth plate (minute tears to paper along fold line). Stains 
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80. אונומסטיקון מאת התיאולוג Johann Heyden / אסופת סיפורי מסע לארץ ישראל – פרנקפורט דמיין, הרבע האחרון 
של המאה ה-16

תנ"כיים  ]שמות   Biblisch Namen und Chronikbuch
וכרוניקה[ / Reyßbuch deß Heyligen Lands ]ספר מסע של 
ארץ הקודש[ – שני ספרים כרוכים יחד. פרנקפורט דמיין, שנות 

ה-70-80 של המאה ה-16. גרמנית. מהדורות ראשונות. 
 Johann מאת   ,Biblisch Namen und Chronikbuch  .1
דמיין,  פרנקפורט   ,]Johannis Feyrabendt ]הוצאת   .Heyden

1579. גרמנית.
 Johann הגרמני  והפילולוג  התיאולוג  מאת  אונומסטיקון 
Heyden )1530-1583( – רשימת שמות מקומות, עמים, ארצות 
מופיעים  החיבור  בסוף  הקודש.  בכתבי  המופיעים  ואישים 

כרוניקה ולוח שנה מקראיים.
]129[ דף. דף הקולופון בסוף הספר חסר.

 Sigmund מאת   Reyßbuch deß Heyligen Lands[  .2
פרנקפורט   ,Sigmund Feyerabend הוצאת   .Feyerabend

דמיין, 1584[. גרמנית.
מסע  סיפורי  שישה-עשר  טקסטים:  שמונה-עשר  של  אסופה 
הצלב  מסע  של  היסטורי  תיאור  וסביבותיה,  ישראל  לארץ 

הראשון ומדריך לצליינים. הטקסטים נכתבו בידי צליינים, אנשי 
לימיו של  ועד  ועוד, החל במאה ה-12  כנסיה, אצילים, סוחרים 
פייראבנד, מן המו"לים הפרוטסטנטים הבולטים בתקופתו. חלק 
מן הסיפורים שקובצו באסופה זו היו מוכרים קודם לכן וחלקם 
נדפסו בה לראשונה. בהקדמה קורא פייראבנד לקוראיו לשחרר 

את הנוצרים בארץ הקודש מעולם של הטורקים.
 Jost ידי  )מעשה  עץ  חיתוכי  שני  מופיעים  הספר  בפתח 

Amman?( – סמל אצולה ואיור של קרב ימי. 
מפתחות  ודף  השער  דף  חסרים:  דפים  שני  דף.   ]4[  ,466  ,]5[
וקולופון בסוף הספר. דף תוכן העניינים חתוך בשוליו ומודבק על 
דף ריק בפתח הספר. 32 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים )ובהם 
כתמי רטיבות וכתמי דיו(. מעט קמטים וקרעים קלים בשוליים. 
קרעים חסרים במספר דפים )חלקם משוקמים בהשלמת נייר(. 
פגמים  עם  עור,  מחופה  קרטון  כריכת  ישנים.  רישומים  מספר 

קלים.

פתיחה: $700

Protestant publishers of his time. Some of the works 
were reprinted while others were first published in 
this book. In his introduction, Feyerabend urges his 
readers to liberate the Christians of the Holy Land 
from the rule of the Turks. 
The book opens with two woodcuts (by Jost Amman?), 
depicting a coat of arms and a maritime battle. 
[5], 466, [4] leaves. Missing two leaves: title page and an 
indices and colophon leaf at the end of the book. Contents 
leaf trimmed and laid down facing first page. Approx. 32 
cm. Good condition. Stains (including dampstains and ink 
stains). Some creases and small tears to margins. Open 
tears to several leaves (some with paper replacements). 
Several early notations. Leather-covered card boards, with 
minor blemishes. 

Opening price: $700 
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80. Onomasticon by Theologian Johann Heyden / 
Collection of Travelogues to Palestine – Frankfurt 
am Mein, Last Quarter of the 16th Century

Biblisch Namen und Chronikbuch [Biblical Names and 
Chronicle] / Reyßbuch deß Heyligen Lands [Travel 
Book of the Holy Land] – two books bound together. 
Frankfurt am Mein, 1570s-1580s. German. First 
editions.
1. Biblisch Namen und Chronikbuch, by Johann 
Heyden. Frankfurt am Mein: [Johannis Feyrabendt], 
1579. German.
Onomasticon by German theologian and philologist 
Johann Heyden (1530-1583), listing Biblical names, 
places, nations, and characters. Ends with a biblical 
chronicle and calendar.
[129] leaves. Missing colophon leaf at the end. 
2. [Reyßbuch deß Heyligen Lands by Sigmund 
Feyerabend. Frankfurt am Mein: Sigmund Feyerabend, 
1584]. German.
A collection of eighteen works: sixteen reports of 
travels to Palestine and its surroundings, an account 
of the first crusade and a guide for pilgrims. The 
works were written by pilgrims, churchmen, nobles 
and merchants, dating from 12th century to the 
days of Feyerabend, one of the most prominent 

Theatrum Terrae Sanctae" .81", מאת כריסטיאן ואן אדריכום – תריסר מפות-תחריט של ארץ ישראל – קלן, 1593

 ,Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum
Birckmannica, קלן, 1593  מאת כריסטיאן ואן אדריכום. דפוס 

)פרטי הדפוס בקולופון(. לטינית. מהדורה שניה. 
חיבורו רב ההשפעה של הכומר הקתולי כריסטיאן ואן אדריכום 
החשובים  הגיאוגרפיה  מספרי  לאחד  הנחשב   ,)1533-1585(
ביותר אודות ארץ ישראל בעת החדשה. הספר, שהכנתו נמשכה 
קרוב לשלושים שנה, פורסם רק לאחר מות המחבר, והניח את 

היסודות לשרטוט מפות הארץ במאתיים השנים הבאות. 
נחלות  את  המציגות  מפות  תשע  מפות-תחריט:  תריסר  בספר 
ישראל  בני  של  החניות  ציון  )עם  פארן  מדבר  מפת  השבטים, 
יותר  גדולות  מפות  ושתי  ישראל(,  לארץ  ממצרים  במסעם 
ירושלים  מפת   – מיוחדת  חשיבות  נודעה  שלהן  )מקופלות(, 
מסוגו  ראשון  וסימון  המרכזיים,  האתרים  השערים,  סימון  )עם 

כולה  ישראל  ארץ  של  ומפה  הייסורים"(,  "דרך  תחנות   14 של 
)שווריאציות שונות שלה פורסמו בידי גדולי הקרטוגרפים: תומס 

פולר, Jan Jannson, Nicholas Visscher ואחרים(.
מצב  ס"מ.   39.5 תחריט,  מפות   ]12[  + עמ'   ]29[  ,286 דף,   ]6[
טוב-בינוני. כתמים, ובהם כתמי רטיבות. קמטים. קרעים, חלקם 
חסרים, בשוליים, עם פגיעה בתחריט השער )רובם קלים(. נקבי 
תילוע לאורך הספר )רובם קטנים, עם פגיעה מזערית בתחריטים. 
הספר עבר עישון(. אחד הלוחות קצוץ בשוליו, עם פגיעה קלה 
בתחריט. מפת ירושלים במצב בינוני-גרוע, עם קרע ארוך משוקם 
שיקום בלתי מקצועי, דבוקה לעצמה באחד הקיפולים בעקבות 
השיקום. שני לוחות מעט כהים וקטנים מדפי הספר. רישומים 

בכתב-יד במספר עמודים. כריכה מחופה קלף, פגומה ובלויה. 

פתיחה: $1200
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82. תומאס פולר – A Pisgah-Sight of Palestine – לונדון, 1650 
– תחריטים ומפות

 A Pisgah-Sight of Palestine and the Confines Thereof, with the
מאת   ,History of the Old and New Testament Acted Thereon
Thomas Fuller. נדפס ע"י J.F, עבור John Williams, לונדון, 1650. אנגלית 

ומעט לטינית.
מחקר מקיף בנושא ארץ ישראל וההיסטוריה שלה, על-פי התנ"ך והברית 
פולר  תומאס  והסופר  ההיסטוריון  האנגלית,  הכנסיה  איש  מאת  החדשה, 

.)1608-1661(
ותחריט  תחריט-שער  כפולים(:  )רובם  תחריט  לוחות  ב-30  מלווה  הספר 
של  מפה  ישראל;  ארץ  של  מקופלת,  גדולה,  מפה  אצולה;  שלטי  המציג 
ירושלים ומפות של נחלות שנים-עשר השבטים; ולוחות תרשימים ואיורים 
המציגים את בית המקדש, פולחנים אליליים שונים המוזכרים בתנ"ך, ועוד.

 30 עמ'.   ]17[  ,202  ,]1[ דפים משובש(,  עמ'. מספור  )יותר מ-434   434  ,]8[
לוחות תחריט )רוב לוחות התחריט נכללים במספר העמודים(, 33 ס"מ. מצב 
קלים.  )ברובם  בשוליים  חסרים  וקרעים  קרעים  מספר  כתמים.  טוב-בינוני. 
קלות  פגיעות  עם  תילוע,  נקבי  נייר(.  בהדבקת  משוקמים  קרעים  מספר 
בטקסט ובתחריטים )הספר עבר עישון(. חריכות-דיו במספר דפים. קרעים 
במפת ארץ ישראל המקופלת )המפה מודבקת על נייר עבה לשיקום(. אחד 
מלוחות התחריט נכרך במהופך. תו ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. 

כריכה חדשה, מחופה עור, בלויה מעט.

פתיחה: $1500

81. Theatrum Terrae Sanctae, by Christian van Adrichom – Twelve Engraved Maps of Palestine 
– Köln, 1593

Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum, by Christian van Adrichem. Köln: Birckmannica, 1593 
(imprint from colophon). Latin. Second edition.
The influential work of Catholic priest Christian van Adrichom (1533-1585), considered one of the most 
important works on the geography of Palestine in the Modern Era. The book, compiled over close to 
thirty years, was published posthumously, and for the following two hundred years served as the basis 
for maps by numerous cartographers.
The book contains twelve engraved plates: nine maps of the territories of the Tribes of Israel, a map of the 
Desert of Paran (showing the stations of the Israelites on their journey from Egypt to Palestine) and two 
larger maps (folding) of particular significance – a map of Jerusalem (showing the gates and the central 
sites; the first map to depict the 14 stations of the Via Dolorosa), and a map of Palestine (after which 
famous cartographers such as Thomas Fuller, Jan Jannson and Nicholas Visscher modeled their maps).
[6] leaves, 286, [29] pp + [12] engraved maps, 39.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Creases. 
Tears, some open, to margins, affecting the title page engraving (mostly small). Worming throughout the book 
(mostly small wormholes, with negligible damage to the engravings. The book was fumigated). One plate trimmed 
at margins, with minor damage to engraving. The map of Jerusalem is in fair-poor condition, with a long, inexpertly 
restored tear, with adhesion to layers in one fold due to restoration. Two plates slightly browned and smaller than 
the leaves of the book. Handwritten notations to several pages. Vellum-covered boards, damaged and worn. 

Opening price: $1200 
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82. Thomas Fuller – A Pisgah-Sight of Palestine – London, 1650 – Engravings and Maps

A Pisgah-Sight of Palestine and the Confines Thereof, with the History of the Old and New Testament Acted 
Thereon, by Thomas Fuller. London: printed by J.F, for John Williams, 1650. English and some Latin.
Comprehensive study of Palestine and its history according to the Hebrew Bible and the New Testament, by 
English churchman and historian Thomas Fuller (1608-1661).
Accompanied by 30 engraved plates (most of them double-spread): an engraved title page and an engraving 
depicting coats of arms; a large, folding map of Palestine; a map of Jerusalem and maps delineating the 
territories of the 12 Tribes; and plans and illustrations of the Temple, various pagan rituals mentioned in 
the Bible, and more.
[8], 434 (more than 434 pp. Mispagination), [1], 202, [17] pp. 30 engraved plates (most plates are included in the 
pagination). 33 cm. Good-fair condition. Stains. Several closed and open tears to margins (mostly small. Several tears 
repaired with paper). Worming, slightly affecting text and engravings (the book was fumigated). Ink corrosion to 
several leaves. Tears to folding map of Palestine (mounted on thick paper for restoration). One of the engraved plates 
was bound upside down. Bookplate to inside front board. New, leather-covered boards, slightly worn. 

Opening price: $1500
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83. "Sacred Geography" by Samuel Bochart – Leiden, 1692 – Maps with Hebrew 
Captions

Samuelis Bocharti Opera Omnia / Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan [The Complete 
Works of Samuel Bochart / Sacred Geography, or Peleg and Canaan]. Leiden: Cornelium 
Boutesteyn & Jordanum Luchtmans, 1692. Latin with some Hebrew, Arabic in Hebrew 
characters and Greek. 
An important work by French theologian, geographer and Orientalist Samuel Bochart 
(1599-1667), dealing with the history of the nations of the world and their languages, 
according to the Bible and other sources. The first part of the book describes the various 
nations descended from Noah and their scattering after the fall of the Tower of Babel and 
the confounding of languages. The second part deals with the Phoenician nations.
The book contains thirteen maps (four of them double-spread): countries of the 
Mediterranean Basin, Syria and Egypt, Mesopotamia and Babylonia, Asia and Europe, 
Greece and the Aegean Sea, Italy, Sicily, Cyprus, Spain, Sri Lanka, and more. With numerous 
Hebrew titles and place-names, some transcribed into Hebrew from other languages. 
Engraved title page (depicting Adam naming the animals) and an engraved portrait of 
the author.
[7] leaves, 36 pp, [6] leaves, 1312 columns (mispagination, less than 1312), [30] leaves + [15] 
engraved plates. 38 cm. Good condition. Minor stains. Some ink corrosion. A few open tears 
to margins. Worming, mainly to margins (slightly affecting text. The book was fumigated). One 
engraved plate browned. Original vellum boards, with blemishes. 

Opening price: $500

83. "גיאוגרפיה קדושה" מאת סמואל בושאר – ליידן, 1692 – מפות עם כיתוב בעברית

Samuelis Bocharti Opera Omnia / Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan ]כל 
 Cornelium Boutesteyn כתבי סמואל בושאר / גיאוגרפיה קדושה, או פלג וכנען[. הוצאת
Jordanum Luchtmans &, ליידן, 1692. לטינית עם מעט עברית, ערבית באותיות עבריות 

ויוונית.
 Samuel( אחד ממחקריו החשובים של התיאולוג, הגיאוגרף והמזרחן הצרפתי סמואל בושאר
המקרא  על-פי  ולשונותיהם,  העולם  עמי  של  בהיסטוריה  העוסק   ,)1599-1667  ,Bochart
ומקורות נוספים. חלקו הראשון של הספר מתאר את העמים השונים, צאצאי נוח, ואת התפזרות 

העמים בעקבות בלילת הלשונות ונפילת מגדל בבל. חלקו השני עוסק בעמים הפיניקיים. 
הים  אגן  ארצות  עמודים(:  שני  על  מודפסות  מהן  )ארבע  מפות  שלוש-עשרה  כולל  הספר 
התיכון, סוריה ומצרים, מסופוטמיה ובבל, אסיה ואירופה, יוון והים האגאי, איטליה, סיציליה, 
קפריסין, ספרד, סרי לנקה, ועוד. לצד רבים מהשמות הלטינים של המקומות והאתרים נדפסו 
"גזירת  הוא  סיציליה  מפת  של  העברי  שמה  )לדוגמה:  עבריות  באותיות  ותעתיקים  שמות 
ששמה  אירלנד,  לוז";  "ארץ  נקראת  היום,  של  וספרד  פורטוגל  שבאזור  לוסיטניה,  סגוליא"; 
אדם  של  )איור  שער  תחריט  הספר  כולל  כן  ועוד(.  "עברנאה";  נקראת   ,Hibernia הלטיני 

הראשון מעניק שמות לבעלי החיים( ותחריט דיוקן של המחבר. 
]7[ דף, 36 עמ', ]6[ דף, 1312 עמודות )פגינציה משובשת, פחות מ-1312(, ]30[ דף + ]15[ 
דיו. קרעים חסרים ספורים  לוחות-תחריט. 38 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. מעט חריכות 
בשוליים. נקבי תילוע, בעיקר בשוליים )עם פגיעה מזערית בטקסט. הכרך עבר עישון(. נייר 

כהה באחד מלוחות התחריט. כריכת קלף מקורית. פגמים בכריכה.

פתיחה: $500
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84. ריצ'רד פוקוק – ספר מסע לארץ ישראל ולסביבותיה – לונדון, 1743-1745 – שלושה כרכים – תחריטים רבים

 W. דפוס .)Richard Pococke( תיאור המזרח, וכמה ארצות אחרות[, מאת ריצ'רד פוקוק[ A description of the East, and Some other Countries
Bowyer, לונדון, 1743-1745. שני חלקים )בשלושה כרכים(. אנגלית.

האנתרופולוג והבישוף האנגלי ריצ'רד פוקוק )1704-1765( ערך מסע למזרח הקרוב בשנים 1737-1741. שלושת הכרכים שלפנינו מתעדים מסע זה. 
הראשון מוקדש כולו למצרים, השני מוקדש לארץ ישראל, סוריה, מסופוטמיה, קפריסין וכרתים, והשלישי מוקדש לאסיה הקטנה, תראקיה, יוון וחלקים 

נוספים של אירופה.
שלושת הכרכים כוללים בתוכם 178 לוחות תחריט )75 לוחות בכרך הראשון, 36 לוחות בכרך השני ו-67 לוחות בכרך השלישי(. בין התחריטים: מפות )מפה 
מקופלת של ארץ ישראל וסוריה, מפה מקופלת של ירושלים ועוד מפות רבות(, תכניות ושרטוטים, איורי אתרים חשובים, איורים של הצמחייה המקומית, 

ועוד. בתחילת החלק השני מופיע לוח תחריט נוסף ובו מודפסים דברי הקדשה מהמחבר.
כרך ראשון: ]1[ דף שער, VI, 8, 310 עמ' + 75 לוחות; כרך שני: XI, ]1[, 268 עמ' + 36 לוחות ו-]1[ תחריט הקדשה; כרך שלישי: VI, ]2[, 308 עמ' + 37-103 
לוחות. 41.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים ופגמים קלים. נקבי תילוע, בעיקר בכרך השלישי, עם פגיעות קלות בטקסט ובהדפסים )הכרכים עברו 
עישון(. קרעים ארוכים בשני לוחות תחריט. תווי ספר בצדן הפנימי של הכריכות הקדמיות. כריכות מחופות עור, פגומות ובלויות מעט. כריכת הכרך הראשון 

מנותקת )יחד עם שני הדפים הראשונים(. כריכות שני הכרכים האחרים מנותקות חלקית. 

פתיחה: $1800
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85. פייר ויקטור לוטן דה לוואל – "מסע לחצי האי ערב, סיני ומצרים התיכונה" – כרך ההדפסים – פריז, 1859

 Voyage dans la péninsule arabique du Sinaï et l'Égypte
]מסע   moyenne. Histoire, géographie, épigraphie
גיאוגרפיה,  היסטוריה,  התיכונה.  ומצרים  סיני  ערב,  האי  לחצי 
כרך   .)Lottin de Laval( לוואל  דה  לוטן  מאת  אפיגרפיה[, 
ההדפסים. הוצאת Gide et Cie, פריז, 1859 ]דף שער נוסף עם 

התאריך 1855-1859[. צרפתית. מהדורה ראשונה.
ומצרים  סיני  ערב,  האי  לחצי  "מסע  הספר  של  ההדפסים  כרך 
לוח  גבי  )על  סיני  האי  חצי  של  גדולה  מפה  כולל  התיכונה". 
נופים,  המתעדים  ליטוגרפיים  הדפסים  עם  לוחות   15 כפול(; 
 Léon Sabatier דמויות ואתרים )מאת אמני ההדפס הצרפתים
עם  לוחות   17 לוואל(;  דה  ציורי  בעקבות   ,Eugène Cicéri-ו
ו-80  ארכיאולוגיים;  ממצאים  של  פוטוליטוגרפיים  הדפסים 
לוחות, חלקם מלווים   40 גבי  )על  נבטיות  הדפסים של כתובות 

איורים קטנים(.
סופר  ארכיאולוג,   ,)1810-1903( לוואל  דה  לוטן  ויקטור  פייר 
וצייר צרפתי. בין השנים 1843-1851 ערך שלושה מסעות מחקר 

עשרות  יצר  ובמהלכם  צרפת,  ממשלת  מטעם  הקרוב  למזרח 
את  מתעד  שלפנינו  ההדפסים  כרך  ודו"חות.  שרטוטים  איורים, 
ניסה לשחזר את מסלול  בו   ,1850-1851 מסעו השלישי בשנים 
בני ישראל במדבר. כדי להעתיק את הכיתוב והאיורים מהלוחות 
שחשף, פיתח דה לוואל טכניקת יציקה חדשה, הקרויה על שמו 
מן  חלק  של  )תמונות   Lottinoplastie  – ימינו  עד  ומשמשת 

היציקות שהכין דה לוואל במסעו נדפסו בספר שלפנינו(.
כרך זה נדפס במקור לצד כרך נוסף הכולל טקסט בלבד, וסוקר 
סיני  מדבר  ערב,  האי  חצי  אזור  של  הארכיאולוגי  המחקר  את 

ומצרים התיכונה.
מצב  ס"מ.   48.5 כפול(,  )לוח  מפה  ו-]1[  לוחות   ]72[  + דף   ]3[
טוב-בינוני. כתמי חלודה לאורך הכרך. נקבי תילוע קטנים בשולי 
עבר  הכרך  הדפסים.  במספר  מאוד  קלה  פגיעה  )עם  הדפים 

עישון(. כריכה עם שדרה מחופה עור, פגומה ובלויה מעט.

פתיחה: $1200

84. Richard Pococke – A Description of the East, 
and Some Other Countries – London, 1743-1745 
– Three Volumes – Numerous Engravings

A description of the East, and Some other Countries, 
by Richard Pococke. London: W. Bowyer, 1743-1745. 
Two parts (in three volumes). English. 
The English anthropologist and bishop Richard 
Pococke (1704-1765) visited the Near East in 1737-
1741. The present work document his travels. The 
first volume is dedicated entirely to Egypt, the second 
to Palestine, Syria, Mesopotamia, Cyprus and Crete 
and the third to Asia Minor, Turkey, Greece and other 
parts of Europe.
The three volumes contain 178 engraved plates (75 
plates in the first volume, 36 plates in the second and 
67 plates in the third). These include: maps (a folding 
map of Palestine and Syria, a folding map of Jerusalem 
and numerous other maps), plans and sketches, 
illustrations of important sites, illustrations of local 
plants, and more. Engraved author's statement in 
Volume II.
Vol. I: [1] title page, VI, 8, 310 pp. + 75 plates; Vol. II: XI, 
[1], 268 pp. + 36 plates and [1] engraved statement; Vol. 
III: VI, [2], 308 pp. + 37-103 plates. Approx. 41.5 cm. Good 
condition. Stains. Tears and minor blemishes. Worming, 
mainly to third volume, slightly affecting text and prints 
(the volumes were fumigated). Long tears to two engraved 
plates. Bookplates to inside front boards. Leather covered 
boards, damaged and slightly worn. Binding of first volume 
detached (with first two leaves). The bindings of the two 
other volumes partly detached.

Opening price: $1800
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85. Pierre Victor Lottin de Laval – "A Voyage to The Arabian Peninsula, Sinai and Middle Egypt" – Atlas Volume – Paris, 1859

of some of the molds de Laval made during his 
expedition were printed in this atlas).
This volume was printed to accompany a text volume 
reviewing the archeological study of the Arabian 
Peninsula, the Sinai Desert and Middle Egypt.
[3] leaves + [72] plates and [1] map (double-spread), 48.5 
cm. Good-fair condition. Foxing throughout the volume. 
Small wormholes to margins (slightly affecting several 
prints. The book was fumigated). Quarter-leather with 
marbled paper sides, damaged and slightly worn.

Opening price: $1200

inscriptions (on 40 plates, some with smaller 
illustrations).
Pierre Victor Lottin de Laval (1810-1903) was a French 
archeologist, writer and painter. Between 1843 
and 1851, he participated in three French scientific 
expeditions to the Near East, creating dozens of 
drawings, sketches and reports. This atlas documents 
his third expedition in 1850-1851 in which he 
attempted to reconstruct the route of the Israelites 
in the desert. In order to copy the inscriptions and 
drawing he had discovered, de Laval developed a new 
technique for creating molds, which is named after 
him and used to this day – Lottinoplastie (pictures 

Voyage dans la péninsule arabique du Sinaï et l'Égypte 
moyenne. Histoire, géographie, épigraphie [A Voyage 
to The Arabian Peninsula, Sinai and Middle Egypt. 
History, Geography, Epigraphy], by Lottin de Laval. 
Atlas volume. Paris: Gide et Cie, 1859 [additional title 
page with the date 1855-1859]. French. First edition. 
The atlas volume of the work "A Voyage to The 
Arabian Peninsula, Sinai and Middle Egypt". Includes 
a large map of the Sinai Peninsula (double spread); 
15 lithographic plates depicting views, sites and locals 
(by French artists Léon Sabatier and Eugène Cicéri, 
after de Laval); 17 photolithographic plates depicting 
archeological findings; and 80 prints of Nabatean 
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והנרי  וילסון  וויליאם  צ'רלס   – סיני"  חצי האי  "סקר   .87
ספנסר פלמר – חלק ראשון – אנגליה, 1871 – איורים 

Ordnance Survey of the Peninsula of Sinai, מאת צ'רלס 
 Ordnance survey וויליאם וילסון והנרי ספנסר פלמר. הוצאת
)ההקדמה   1869 בשער:  )אנגליה(,  סאות'המפטון   ,office

מתוארכת 1871(. אנגלית. חלק ראשון )מתוך שלושה(.
חלק ראשון מתוך "סקר חצי האי סיני" מאת צ'רלס וויליאם וילסון 
המדידות  "שירות  ראש  של  הנחייתו  תחת  פלמר,  ספנסר  והנרי 
הכרך  ג'יימס.  הנרי  סר  קולונל   ,)Ordnance Survey( הבריטי" 
כולל סקירה גיאוגרפית מדעית מקיפה של חצי האי סיני, מידע על 
שיטת הסיקור וממצאים של הסקר. מלווה בעשרים לוחות-הדפס 
מודבק  השער  דף  גבי  על  ושרטוטים.  איורים  עם  בצבע(  )חלקם 

תצלום של עיון מוסא )"מעיינות משה", נווה מדבר בסיני(.
צ'רלס ויליאם וילסון )1836-1905(, קצין הנדסה בריטי, גיאוגרף 
בשנת  ישראל.  ארץ  של  המודרני  המחקר  מחלוצי  וארכיאולוג, 
1868 יצא יחד עם המהנדס והקצין הבריטי הנרי ספנסר פלמר 

86. "שליחות לפיניקיה" מאת ארנסט רנן – כרך ההדפסים 
– פריז, 1864

ארנסט  בעריכת  לפיניקיה[,  ]שליחות   Mission de Phénicie
 Imprimerie( הקיסרי  הדפוס  בית   .)Ernest Renan( רנן 

Impériale( פריז, 1864. צרפתית. כרך ההדפסים בלבד.
מקופלים  או  כפולים  )מקצתם  הדפס  לוחות   70 ובו  גדול  כרך 
המתעדים  ומפות,  שרטוטים  איורים,  ובהם  בצבע(,  ומקצתם 
ממצאים ארכאולוגיים שהתגלו על-ידי משלחתו של ארנסט רנן 

לערי פיניקיה )סוריה ולבנון(. 
פילולוג  היסטוריון,  דתות,  חוקר   ,)1823-1892( רנן  ארנסט 
מדעית,  משלחת  בראש  עמד   1860 בשנת  צרפתי.  וארכאולוג 
המשלוח  לחיל  שהתלוותה  השלישי,  נפוליאון  הקיסר  מטעם 
)בזמן "מרד הר הלבנון" ומעשי הטבח  וללבנון  הצרפתי לסוריה 
האתרים  של  סקר  ערכה  המשלחת  בנוצרים(.  הדרוזים  שערכו 
כרכי  בשני  התפרסמו  וממצאיה  פיניקיה  של  ההיסטוריים 
)ראו  טקסט  וכרך  שלפנינו  הלוחות  כרך   – לפיניקיה"  "שליחות 

קטלוג "קדם" 60, פריט 47(. 
לאורך  חלודה  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   52 לוחות.   ]70[  + דף   ]3[
בלוחות.  פגיעה  )ללא  הפנימיים  בשוליים  תילוע  נקבי  הכרך. 
הכרך עבר עישון(. כריכה עם שדרה מעור. פגמים וקרעים קלים 

בכריכה.

פתיחה: $3000

86. "Mission to Phoenicia" by Ernest Renan – Atlas Volume – Paris, 1864

Expeditionary Force to Syria and Lebanon (during 
the Mount Lebanon civil war and the massacre of 
Christians by the Druze). The expedition conducted 
a survey of the historical sites of Phoenicia and 
its findings were published in the two volumes of 
"Mission to Phoenicia" – the present atlas volume and 
a text volume (see Kedem catalog 60, item 47). 
[3] leaves + [70] plates. 52 cm. Good condition. Foxing 
throughout the volume. Worming to inner margins (not 
affecting plates. The book was fumigated). Binding with 
leather spine. Blemishes and small tears to binding.

Opening price: $3000 

Mission de Phénicie [Mission to Phoenicia], edited 
by Ernest Renan. Paris: Imprimerie Impériale, 1864. 
French. Atlas volume only.
A large volume with 70 printed plates (some double 
or folding and some in color) with drawings, sketches 
and maps, documenting archeological findings 
discovered by Ernest Renan's expedition to the cities 
of Phoenicia (Syria and Lebanon). 
Ernest Renan (1823-1892), French historian of 
religion, historian, philologist and archeologist. In 
1860, he headed a scientific expedition on behalf of 
Emperor Napoleon III, which accompanied the French

87a 86



הדפסים, מפות, ספרי מסע וספרי מחקר     |  91

"הקרן  מטעם  סיני  האי  בחצי  מחקר  למסע   ,)1838-1893(
ישראל". תוצאות המחקר פורסמו בשלושה חלקים  לחקר ארץ 
ושלושה  מפות  תיקיית  המחקר,  סקירת  כרכים(:  )בחמישה 
המחקר  סקירת  ובו  הראשון  החלק  לפנינו  תצלומים.  אוגדני 

והממצאים הארכיאולוגיים.
בין המשתתפים במסע נמנה גם החוקר והמזרחן אדוארד הנרי 
לסיני בשנת  נוספת  )1840-1882(, שיצא בראש משלחת  פלמר 
הבריטית  המעורבות  נגד  עוראבי"  "מרד  של  )בעיצומו   1882

במצרים(, ונרצח יחד עם כל חברי המשלחת בידי בדואים.
לוחות, 48 ס"מ בקירוב. מצב טוב-  XX  + ]1[ עמ'  דף, 323,   ]3[

בינוני. הדפים מנותקים זה מזה. כתמים ומעט קמטים. קרעים 
עבר  )הספר  ספורים  דפים  של  בשוליים  תילוע  ונקבי  קלים 
ותווית  דפים  במספר  )חותמות  לשעבר  ספריה  עותק  עישון(. 
בלויה  מנותקת,  כריכה  הקדמית(.  הכריכה  של  הפנימי  בצדה 

ופגומה מעט.

פתיחה: $600

87. Ordnance Survey of the Peninsula of Sinai – Charles William Wilson and Henry Spenser Palmer – Part 
I – England, 1871 – Illustrations

to the Peninsula of Sinai on behalf of the Palestine 
Exploration Fund. The findings of the survey were 
published in three parts (five volumes): a review of 
the survey, map portfolio and three photograph 
portfolios. This is the first part, reviewing the survey 
and its archeological findings.
One of the participants in the expedition was the 
scholar and orientalist Eduard Henry Palmer (1840-
1882), who headed another expedition to Sinai in 
1882 (in the midst of the 'Urabi Revolt against the 
British involvement in Egypt) and was murdered by 
Bedouins together with the other members of the 
expedition. 
[3] leaves, 323, [1] pp. + XX plates, approx. 48 cm. Good-
fair condition. The leaves are detached. Stains and some 
creases. Small tears and wormholes to margins of several 
leaves (the book was fumigated). An ex-library copy 
(stamps to several leaves; label to inside front board). 
Detached binding, worn and slightly damaged. 

Opening price: $600 

Ordnance Survey of the Peninsula of Sinai, by 
Charles William Wilson and Henry Spenser Palmer. 
Southampton (England): Ordnance Survey Office, 
on the title page: 1869 (the preface is dated 1871). 
English. Part I (out of three).
Part I of the Ordnance Survey of the Peninsula of 
Sinai by Charles William Wilson and Henry Spenser 
Palmer, under the direction of Colonel Sir Henry 
James, Director-General of the British Ordnance 
Survey. The volume contains an account of the survey 
of the Peninsula of Sinai, the methods of survey 
and the findings. Twenty plates (some in color) with 
illustrations, plans and sections. A photograph of 
Oyun Musa (The springs of Moses, Sinai) is mounted 
on the title page. 
Charles William Wilson (1836-1905) was a British Royal 
Engineers officer, geographer and archaeologist, a 
pioneer of the modern survey of Palestine. In 1868, 
he and the British engineer and officer Henry Spenser 
Palmer (1838-1893) embarked on an expedition
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consultant on renovations of religious sites in the city, which 
were then closed to Western scholars (in particular sites on 
the Temple Mount) and worked as an architect and engineer 
in various construction projects. Upon publishing "Jerusalem 
Exposed" he was accused of plagiarism, one of the reasons 
being him taking credit for photographs that others had 
produced.
Vol. I: XII, 339, [1] pp. Vol. II: [4] leaves, [63] pp + LXIII plates. 37.5 
cm. Half-leather bindings. Top edges gilt. Good overall condition. 
Volume I: stains to a few leaves. Creases and some small tears 
(mostly to margins of first and last leaves). A long tear to one 
leaf. Several leaves partly detached. Volume II: Stains. Small tears 
to edges of several leaves. Several leaves and plates detached 
or loose. Small wormholes to gutters of approx. ten first leaves 
(slightly affecting the panorama of Jerusalem). The volumes were 
fumigated. Blemishes and minor wear to bindings. The binding of 
the second volume is detached. 

Opening price: $800

88. "ירושלים הנחקרת" – ארמטה פיירוטי – לונדון, 1864 – פנורמה של ירושלים וליטוגרפיות נוספות

 Jerusalem Explored, Being a Description of the Ancient and Modern City, with Numerous Illustrations
 .Consisting of Views, Ground plans, and Sections, by Ermete Pierotti… Translated by Thomas George Bonney

הוצאת Bell and Daldy. לונדון, 1864. אנגלית. שני כרכים.
כרך ראשון:  ירושלים.  )Ermete Pierotti( אודות  פיירוטי  והארכיאולוג האיטלקי ארמטה  תרגום אנגלי למחקרו של המהנדס 
טקסט; כרך שני: 63 לוחות, חלקם מקופלים, עם הדפסות ליטוגרפיות של תצלומים ושרטוטים )התצלומים צולמו בידי מנדל ג'ון 
דינס ואחרים(, בהם מופיעים הר ציון, קבר דוד, בית החולים היהודי משגב לדך, יד אבשלום ואתרים נוספים; כולל פנורמה גדולה 

של ירושלים מכיוון הר הזיתים.
המהנדס והארכאולוג האיטלקי ארמטה פיירוטי פעל בירושלים בשנים 1854-1861. הוא נשכר על-ידי מושל ירושלים העות'מאני 
לשמש כיועץ אדריכלי לעבודות שיפוץ של אתרים דתיים בעיר שהיו סגורים באותה תקופה לחוקרים מערביים )בעיקר המבנים 
שעל הר הבית( ושימש כמהנדס ואדריכל במפעלי בניה שונים. עם צאתו לאור של הספר "ירושלים הנחקרת" הואשם פיירוטי 

בגניבה ספרותית, בין השאר משום שהשתמש בתצלומים שנעשו בידי אחרים מבלי לציין את שמותיהם.
כרך XII :1, 339, ]1[ עמ'. כרך 2: ]4[ דף, ]63[ עמ' + LXIII לוחות. 37.5 ס"מ. כריכות עם שדרה ופינות מעור. חיתוך דפים עליון מוזהב. 
מצב כללי טוב. כרך 1: כתמים בדפים בודדים. קמטים ומספר קרעים קלים )מרביתם בשולי הדפים הראשונים והאחרונים(. קרע 
ארוך באחד הדפים. כמה דפים מנותקים חלקית. כרך 2: כתמים. קרעים קלים בשולי כמה דפים. כמה דפים ולוחות מנותקים או 
רופפים. נקבי תילוע קטנים בשוליים הפנימיים של כעשרת הדפים הראשונים )עם פגיעה קלה בפנורמה של ירושלים(. הכרכים 

עברו עישון. פגמים ובלאי קל בכריכות. כריכת הכרך השני מנותקת.

פתיחה: $800
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89. "זיופים ארכאולוגיים בארץ ישראל", מאת שארל קלרמון-
וילהלם  מוזס  של  זיופיו  בנושא  פרקים   -  1885 פריז,   – גנו 

שפירא – עותק חתום בידי קלרמון-גנו

 Les fraudes archéologiques en Palestine, suivies de
]זיופים   quelques monuments phéniciens apocryphes
הוצאת קלרמון-גנו.  שארל  מאת  ישראל...[,  בארץ  ארכאולוגיים 

Ernest Leroux, פריז, 1885. צרפתית.
בחמישה  מלווה  ישראל,  בארץ  עתיקות  זיופי  בזיהוי  העוסק  ספר 
הספר  מפרקי  שניים  הטקסט.  בגוף  נוספים  ואיורים  לוחות-איור 
מוקדשים לזיופיו של האספן וסוחר העתיקות הירושלמי מוזס וילהלם 
קצרה  הקדשה  מופיעה  הקדמי  הבטנה  בדף   .)1830-1884( שפירא 

בכתב-ידו של המחבר, שארל קלרמון-גנו. 
היה   )1846-1932( קלרמון-גנו  שארל  הצרפתי  והארכאולוג  המזרחן 
מהבולטים בחוקרי ארץ ישראל במאה ה-19. קלרמון-גנו הגיע לארץ 
לחקור את אתריה הארכיאולוגיים. בשנים  והחל   1867 ישראל בשנת 
ישראל  לארץ  בריטית  ארכאולוגית  משלחת  בראש  עמד   1873-1874
כאחד  מוניטין  רכש  הזמן  עם  ישראל".  ארץ  לחקר  "הקרן  מטעם 
קלרמון-גנו  בארץ.  המקראית  הארכאולוגיה  של  החשובים  מחוקריה 
זיופי עתיקות, ובהם  כמה  בזכות חשיפתם של  היתר,  בין  כיום,  זכור 
והמגילות  המואבי  החרסים  אוסף   – שפירא  וילהלם  מוזס  של  זיופיו 

שנתגלו לכאורה באזור ים המלח. 
357 עמ' + ]5[ לוחות, 17 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. הספר נקרע לאורך 
השדרה ומפורק לכמה חלקים. הלוח הראשון מנותק. גיליונות רבים 
בשוליים.  קלים  וקרעים  קמטים  העליונים.  בשוליהם  חתוכים  אינם 

קרעים חסרים בעטיפה ובשדרה )ובהם קרע חסר גדול בעטיפה הקדמית, עם פגיעה בטקסט(. אחד הקרעים בעטיפה האחורית 
מחוזק בנייר דבק. רישום קטן בעט על גבי העטיפה האחורית. העטיפה דבוקה חלקית לדפי הבטנה. 

פתיחה: $300

88. Jerusalem Explored – Ermete Pierotti – London, 
1864 – Panorama of Jerusalem and Other Lithographs

Jerusalem Explored, Being a Description of the Ancient 
and Modern City, with Numerous Illustrations Consisting 
of Views, Ground plans, and Sections, by Ermete Pierotti… 
Translated by Thomas George Bonney. London: Bell and 
Daldy, 1864. English. Two volumes. 
English translation of the survey of Jerusalem by Italian 
engineer and archaeologist Ermete Pierotti. Volume I: text; 
Volume II: 63 plates, some folding, with lithographic prints 
of photographs and drawings (the photographs were taken 
by John Mendel Diness and others) depicting Mount Zion, 
David's Tomb, the Jewish Hospital Misgav Ladach, the Tomb 
of Absalom and other sites; includes a large panorama of 
Jerusalem as seen from the Mount of Olives.
Italian archeologist and engineer Ermete Pierotti worked 
in Jerusalem between 1854 and 1861. He was employed by 
the Ottoman governor of Jerusalem to serve as architectural 
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Picturesque Palestine .90 – מחקר מקיף בנושא ארץ ישראל – ניו יורק, 1881-1883 – תחריטים רבים

Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, בעריכת Colonel Wilson ]צ'ארלס וילסון[. הוצאת D. Appleton and Company, ניו-
יורק, ]1883-1881[. שני כרכים )סט שלם(. אנגלית.

אסופה מקיפה של מאמרים על ההיסטוריה, הגאוגרפיה והארכאולוגיה של ארץ ישראל וסביבותיה, ועל תושבי האזור היהודים, המוסלמים 
והנוצרים, פרי-עטם של חוקרים בריטים נודעים )בהם צ'ארלס וילסון, הנרי בייקר טריסטראם, צ'ארלס וורן ואחרים(. המאמרים מלווים 
ב-40 לוחות תחריט )תחריטי פלדה(, שתי מפות צבעוניות גדולות )מפת ארץ ישראל ומפת סיני ומצרים( ואיורים רבים בגוף הטקסט 
 Harry Fenn תחריטי עץ(. תחריטי הפלדה ותחריטי העץ, המציגים את נופי ותושבי ארץ ישראל וסביבותיה, נעשו על-פי ציורים מאת(

ו-John Douglas Woodward. לשני הכרכים כריכות עור מעוטרות, עם הטבעות מוזהבות בחזית ובשדרה. חיתוך הדפים מוזהב.
כרך I: ]1[ דף, X, 480 עמ' + ]20[ לוחות תחריט )בהם תחריט שער(; כרך X :II, 476 עמ' + ]20[ לוחות תחריט )בהם תחריט שער( ו-]2[ 

מפות )על לוחות כפולים(. 32 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. שחיקה ובלאי קל בכריכות, בעיקר בשדרות ובשוליים.

פתיחה: $400

89. "Archeological Frauds in Palestine" by Charles 
Clermont-Ganneau – Paris, 1885 – Chapters on 
the Forgeries of Moses Wilhelm Shapira – Signed 
by Clermont-Ganneau

Les fraudes archéologiques en Palestine, suivies 
de quelques monuments phéniciens apocryphes 
[Archeological Frauds in Palestine…], by Charles 
Clermont-Ganneau. Paris: Ernest Leroux, 1885. 
French.
A work on the forgery of antiquities in Palestine, 
with five illustrated plates and additional in-text 
illustrations. Two chapters of this work are dedicated 
to the forgeries of the Jerusalemite collector and 
antiquities dealer Moses Wilhelm Shapira (1830-
1884). Inscribed on the front endpaper by the author, 
Charles Clermont-Ganneau.
French archeologist and Orientalist Charles 
Clermont-Ganneau (1846-1932) was one of the 
leading researchers of Palestine in the 19th century. 
Clermont-Ganneau came to Palestine in 1867 and 
began exploring its archeological sites. During the 
years 1873-1874, he led the Palestine Exploration 
Fund's archeological expedition to Palestine. With 
time, he acquired a reputation as one of the most 
important scholars of biblical archeology in Palestine. 
Today, Clermont-Ganneau is remembered due to his 
exposure of several archeological forgeries, including 
the forgeries of Moses Wilhelm Shapira – the Moabite 
collections of pottery and the scrolls allegedly 
discovered in the Dead Sea area. 
357 pp + [5] plates, 17 cm. Fair-poor condition. Torn along 
spine; loose sections. The first plate is detached. Many 
pages unopened at upper edge. Creases and small tears to 
margins. Open tears to cover and spine (including a large 
open tear to front cover, affecting the text). One tear to 
back cover reinforced with tape. Small pen notation to 
back cover. Cover is partly stuck to endpapers. 

Opening price: $300 
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The New Illustrated Bible" .91" – תנ"ך מלווה תחריטים רבים – לונדון, סוף המאה ה-19

 The New Illustrated Bible: The Holy Bible, with concise introductions to the several books […] by the Rev. Donald
 Macleod, D.D.; Bible Dictionary or Compendium of Information Regarding the Names, Places, Natural History, and
General Subjects Mentioned in Scriptures. הוצאת J. S. Virtue & Co., Limited, לונדון, ]שנות ה-80 של המאה ה-19 בקירוב[. 

אנגלית. שלושה חלקים בשישה כרכים.
התנ"ך והברית החדשה, מלווים בעשרות לוחות-תחריט )תחריטי פלדה( ובמאות תחריטי עץ המשובצים בטקסט. רבים מלוחות התחריט 
מציגים סצנות ודמויות מסיפורי התנ"ך ואילו התחריטים המשובצים בטקסט מציגים את נופי ארץ ישראל וסביבותיה; רבים מן התחריטים 
 Picturesque Palestine, Sinai" שיצרו אותם עבור סדרת הספרים ,John Douglas Woodward-ו Harry Fenn הם מעשה ידי הציירים

and Egypt" )ניו יורק ולונדון, 1881-1884 בקירוב( במהלך שני מסעות בארץ ישראל ובסביבותיה, בשנים 1877-1878 ו-1878-1879.
בסוף הספר נדפס מילון לשמות, מקומות, צמחים, בעלי חיים ועוד הנזכרים בתנ"ך.

 ,I 1[, 194 עמ' + ]9[ לוחות תחריט, בהם תחריט שער, ]1[ מפה של מצרים וסיני )על מפתח כפול(; חלק[ ,XX ,דף ]כרך ראשון: ]1 ,I חלק
כרך שני: 195-488 עמ' + ]7[ לוחות תחריט; חלק II, כרך ראשון: X, 489-698 עמ' + ]8[ לוחות תחריט, בהם תחריט שער; חלק II, כרך שני: 
699-936 עמ', ]2[ דף + ]6[ לוחות תחריט; חלק III, כרך ראשון; IX, ]1[, 937-994, 156 עמ' + ]11[ לוחות תחריט, בהם תחריט שער, ]1[ 

מפה של ארץ ישראל )על מפתח כפול(; חלק III, כרך שני: 157-358, 46 עמ' + ]3[ לוחות תחריט.
37 ס"מ. כריכות עור רכות, מעוטרות בהטבעות ובמשלבת אותיות מוזהבת. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. פגמים, כתמים, מעט קרעים 

קלים בשולי הדפים. שחיקה וקרעים בשולי הכריכות ובשדרות.

פתיחה: $600

90. Picturesque Palestine – Extensive Research 
on Palestine – New York, 1881-1883 – Numerous 
Engravings

Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, edited by 
Colonel [Charles] Wilson. New York: D. Appleton and 
Company, [1881-1883]. Two volumes (complete set). 
English.
A comprehensive collection of articles about the 
history, geography and archeology of Palestine and 
its surroundings, and about the Jewish, Muslim and 
Christian residents of the area, written by renowned 
British scholars (such as Charles Wilson, Henry Baker 
Tristram, Charles Warren and others). The articles 
are accompanied by 40 (steel) engraved plates, two 
large maps in color (a map of Palestine and a map of 
Sinai and Egypt) and many in-text illustrations (wood 
engravings). The engraved plates, depicting the views 
and inhabitants of Palestine and its surroundings, 
were made after works by Harry Fenn and John 
Douglas Woodward. 
Ornate, gilt-tooled leather bindings. Gilt edges. 
Volume I: [1] leaf, X, 480 pp + [20] engraved plates 
(including an engraved title page); volume II: X, 476 pp + 
[20] engraved plates (including an engraved title page) and 
[2] maps (on double plates). 32 cm. Good condition. Some 
stains. Minor wear and scuffs to bindings, mainly to spines 
and extremities. 

Opening price: $400
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91. The New Illustrated Bible – Numerous Engravings – London, Late 19th Century

With a dictionary for biblical names, places, plants, animals and more. 
Part I, first volume: [1] leaf, XX, [1], 194 pp. + [9] engraved plates, including an engraved 
title page, [1] map of Egypt and Sinai (double-spread); Part I, second volume: 195-488 pp. 
+ [7] engraved plates; Part II, first volume: X, 489-698 pp. + [8] engraved plates, including 
an engraved title page; Part II, second volume: 699-936 pp, [2] leaves + [6] engraved plates; 
Part III, first volume: IX, [1], 937-994, 156 pp. + [11] engraved plates, including an engraved 
title page, [1] map of Palestine (double-spread); Part III, second volume: 157-358, 46 pp. + 
[3] engraved plates. 
37 cm. Contemporary limp leather, gold-tooled and embossed. Gilt edges. Good condition. 
Blemishes, stains, some small marginal tears to leaves. Wear and tears to spine and 
extremities.

Opening price: $600

The New Illustrated Bible: The Holy Bible, with concise introductions to the several 
books […] by the Rev. Donald Macleod, D.D.; Bible Dictionary or Compendium of 
Information Regarding the Names, Places, Natural History, and General Subjects 
Mentioned in Scriptures. London: J. S. Virtue & Co., Limited, [ca. 1880s]. English. 
Three parts in six volumes.
The Hebrew Bible and the New Testament, accompanied by dozens of engraved 
plates (steel engravings) and hundreds of in-text wood engravings. Many of the 
engraved plates depict biblical scenes and figures whereas the in-text engravings 
depict views of Palestine and its surroundings; many of the illustrations are the 
work of artists Harry Fenn and John Douglas Woodward, created for the Picturesque 
Palestine, Sinai and Egypt series (New York and London, ca. 1881-1884) during two 
journeys to Palestine and its surroundings in 1877-1878 and 1878-1879. 
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שפירא,  מוזס  וילהלם  הוצאת   – מירושלים  מראות  עם  צבעונית  ליטוגרפיה   – "שושנתא"   .92
שנות ה-60 של המאה ה-19

Rose de Jerusalem, "שושנתא". ]הוצאת וילהלם מוזס שפירא וכריסטיאן פרידריך שפיטלר, פרנקפורט-
ירושלים, שנות ה-60 של המאה ה-19 בקירוב[.

ליהדות  הקדושים  המקומות  ובמראות  צבעונים  בוורדים  מעוטר  מתקפל  ליטוגרפי  הדפס  "שושנתא", 
ולנצרות לצד אתרים מפורסמים בירושלים. התמונות מתוארות באנגלית ובצרפתית.

"שושנתות" מעין אלו היו נפוצות במאה ה-19, והציגו מראות מערים שונות בעולם. השושנתא הירושלמית 
תורה,  ללמוד   1859 לאירופה בשנת  נסעו  הכהן. השניים  ומיכל  סלומון  יואל משה  בידי  נדפסה  הראשונה 
אולם משהחליטו תחת זאת לרכוש מקצוע, למדו בעיר קניגסברג את מלאכת הליטוגרפיה ושבו לירושלים 
ובידיהם מכבש דפוס אבן. פריט הדפוס הראשון שיצא ממכבש זה בשנת 1862, לאחר שובם לירושלים, הוא 
השושנתא המעוטרת בתמונות ירושלים והמקומות הקדושים בארץ ישראל. במהרה קמו להם מתחרים – 
המו"ל וסוחר העתיקות וילהלם מוזס שפירא, שנודע בזיופי העתיקות שלו, וכריסטיאן פרידריך שפיטלר, 
מייסד מיסיון עולי הרגל בבזל )מיסיון זה שלח לארץ ישראל את יוהאן לודוויג שנלר, מייסד בית היתומים 
המקומות  בתמונות  בעיקר  עוטרה  ולכן  הנוצרי  לקהל  שפנתה  שלהם,  השושנתא  את  בירושלים(.  הסורי 
הקדושים לנוצרים בירושלים, הדפיסו שפירא ושפיטלר בפרנקפורט, והיא הגיעה לירושלים לאחר הדפסת 

השושנתא של סלומון והכהן.
 Rose de Jerusalem"; "Vue" לשושנתא מצורפת מעטפה, ועליה מראה ירושלים מהר הזיתים והכתובות

."de Jérusalem
23.5 ס"מ. מצב טוב. שברים וקרעים. קרעים חסרים קלים בשוליים. קרעים וכתמים במעטפה. X23.5

ניר פלדמן.  ישראל, מאת  הירושלמית, חלוצת הליתוגרפיה העברית בארץ  ספרות: בעקבות ה"שושנתא" 
עת-מול )234(, תשע"ד. עמ' 6-8. 

פתיחה: $700

Souvenirs from Palestine, Postcards and "Shanah Tovah" Greeting Cardsמזכרות מארץ ישראל, גלויות ואגרות "שנה טובה"
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ופרחים  צבעוניות  ליטוגרפיות   – הקודש"  ארץ  "אלבום   .93
מיובשים – הוצאת "צבי קדש" – כריכת עץ זית

 Holy Land Album, Views and Flowers, Artificial Pictures of
 the Holy Places, Views of old and New Jerusalem. Specimens
of Flowers from the Holy Land. הוצאת "צבי קדש", ירושלים, ]סוף 

המאה ה-19 בקירוב[.
אלבום פרחים מיובשים מארץ ישראל. על צדם האחד של מרבית דפי 

האלבום מופיעים ציורים צבעוניים )בדפוס ליטוגרפי( של שכונות ירושלים הראשונות, מתוארים בעברית, באנגלית ובגרמנית. 
אנגלית,  עברית,  בחמש שפות:  נלקחו  ציון המקום שממנו  עם  מיובשים,  פרחים  מודבקים  האלבום  דפי  של  השני  צדם  על 

גרמנית, צרפתית ורוסית.
בגב דף השער מפה צבעונית של ארץ ישראל משני עברי הירדן, עם חלוקה לנחלות השבטים. בעמוד האחרון מופיע ציור 

 Memorial of the Temple"( "שכותרתו "זכר לחורבן
 .)"Ruins

עור.  שדרת  עם  נאה,  זית  עץ  בכריכת  כרוך  האלבום 
בצדה הקדמי מגולפת כיפת הסלע ובשוליה הכתובת 

."Jerusalem / Omar Moschee"
8.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים  X14.5 ,11[ דף[
ופגמים קלים. שולי הדפים קצוצים מעט )עם פגיעות 
קלות בטקסט(. האלבום שוקם שיקום מקצועי ונוספו 

לו דפי מגן חדשים. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

92. "Rose de Jerusalem" – Color Lithograph with Views of 
Jerusalem – Published by Wilhelm Moses Shapira, 1860s

Rose de Jerusalem [Frankfurt-Jerusalem: Wilhelm Moses 
Shapira and Christian Friedrich Spittler, ca. 1860s].
Rose de Jerusalem, folding lithographic print depicting colorful 
roses and views of sites sacred to Jews and Christians alongside 
famous sites in Jerusalem. The views are captioned in English 
and French. 
Such "Rose" prints were common in the 19th century, 
depicting sights from various cities around the world. The first 
Jerusalemite "Rose", known as "Shoshanta", was printed by 
Yoel Moses Solomon and Michel Hacohen. The two travelled 
to Europe in 1859 to study Torah; however, when they 
decided they needed a profession, they studied lithography 
in Königsberg and returned to Jerusalem with a lithography 
press. The first item they printed in 1862, after their return 
to Jerusalem, was the Rose de Jerusalem which depicted 
Jerusalem and holy sites in Palestine. 
Soon, they had competition – the publisher and antiques dealer 
Wilhelm Moses Shapira, who was known for his forgery of 
antiquities, and Christian Friedrich Spittler, founder of the St. 
Chrischona Pilgrim Mission in Basel (which sent Johan Ludwig 
Schneller, the founder of the Syrian orphanage in Jerusalem, 
to Palestine). Shapira and Spittler's rose, which was aimed 
at Christians and therefore depicted mainly sacred Christian 
sites in Jerusalem, was printed in Frankfurt and brought to 
Jerusalem after the printing of Solomon's and Hacohen's.
Enclosed with the rose is an envelope with a view of Jerusalem 
from the Mount of Olives, reading "Rose de Jerusalem"; "Vue 
de Jérusalem".
23.5X23.5 cm. Good condition. Cracks and tears. Small open tears 
to edges. Tears and stains to envelope. 
Literature: Following the Jerusalemite "Rose", the Pioneer of 
Hebrew Lithography in Palestine (Hebrew), by Nir Feldman. Et-
Mol (234), 2014. pp. 6-8.

Opening price: $700 
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94. אלבום גדול בכריכת עץ זית – הדפסים צבעוניים ופרחים 
מיובשים מארץ ישראל – סוף המאה ה-19 או ראשית המאה 

ה-20

 Jérusalem, Photographs de Terre Sainte / Photographs of
 the Holy Land / Photographien aus dem Heiligen Lande

]ביירות? סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.
אלבום ובו שמונה-עשר הדפסים צבעוניים של אתרים בארץ ישראל 
יפו, בית לחם, חברון, מפרץ  נמל  כנסיית הקבר,  )הכותל המערבי, 
חיפה, ים המלח ומקומות נוספים( בדמשק ובבעלבכ, ושמונה-עשר 

סידורי פרחים מיובשים.
האתר  שם  נדפס  מההדפסים  אחד  כל  של  התחתונים  בשוליים 
 T. R. Dumas Et Fils Editeurs, צרפתית(, ובחלקם נדפס הכיתוב(

.Beyrouth )Syrie( ]Tancrède Dumas?[
בצדה  חדשה.  עור  שדרת  ולו  נאה  עץ-זית  בכריכת  כרוך  האלבום 
וסביבו מסגרת צבעונית  ירושלים  הקדמי של הכריכה מגולף צלב 
אשר נוצרה במלאכת שיבוץ פיסות עץ זעירות. בצדה האחורי נדפס 
על  המופיעה  לזו  זהה  במסגרת  ירושלם",   /  Jerusalem" הכיתוב 

הכריכה הקדמית.
32 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. האלבום עבר  X24 ,19[ דף[

שיקום מקצועי. שדרת העור ודפי המגן חדשים. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $800

93. "Holy Land Album" – Color Lithographs and Pressed Flowers – Published by "Zvi Kadesh" 
– Olive Wood Binding

Holy Land Album, Views and Flowers, Artificial Pictures of the Holy Places, Views of old and New 
Jerusalem. Specimens of Flowers from the Holy Land. Jerusalem: "Zvi Kadesh", [ca. late 19th century].
An album of pressed flowers from Palestine. With color lithographic illustrations of the first 
neighborhoods of Jerusalem on most leaves, captioned in Hebrew, English and German. Mounted on 
verso of the leaves are pressed flowers, with text indicating their origin in five languages: Hebrew, 
English, German, French and Russian.
Color map of Palestine on both sides of the Jordan River, with the territories of the Tribes, printed on 
verso of title page. The last page features an illustration titled "Memorial of the Temple Ruins". 
Elegant carved olive wood binding depicting the Dome of the Rock and reading "Jerusalem / Omar 
Moschee". 
[11] leaves, 14.5X8.5 cm. Good overall condition. Several stains and minor blemishes. Edges slightly trimmed 
(slightly affecting text). Professionally restored, with new tissue guards.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

94b

94a

94c



100  |  אוגוסט 2020  

95. Large Album with an Olive Wood Binding – Photographs and Pressed Flowers from 
Palestine – Published by the Shammas Brothers – Late 19th Century or Early 20th Century

Flowers and Pictures of the Holy Land / Fleurs et Gravures de Terre Sainte / Blumen und Bilder v. 
Hl. Lande. Jerusalem: Shammas Brothers, [late 19th century or early 20th century]. English, French 
and German.
An album with eighteen printed photographs depicting views and sites of Palestine – Jerusalem, 
Jaffa, Bethlehem, Jericho and elsewhere (signed in the plate: Hamböck), alongside eighteen 
pressed flower arrangements.
Elegant olive wood binding. The front board carved with the Jerusalem cross in a wood marquetry 
border. The back board reads "Jerusalem" in Hebrew and English, also in a wood marquetry 
border. 
[20] leaves, approx. 32X23.5 cm. Good condition. Stains and minor blemishes. Professionally restored, 
with new endpapers. New leather spine on which part of the original spine was mounted. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $500

94. Large Album with an Olive Wood Binding – Colorful Prints 
and Pressed Flowers from Palestine – Late 19th Century or Early 
20th Century

Jérusalem, Photographs de Terre Sainte / Photographs of the Holy 
Land / Photographien aus dem Heiligen Lande. [Beirut? late 19th 
century or early 20th century]. 
An album with eighteen color prints depicting views and sites of 
Palestine (The Western Wall, The Church of the Holy Sepulchre, 
the Jaffa Port, Bethlehem, Hebron, Haifa Bay, the Dead Sea and 
elsewhere), of Damascus and of Baalbek, and eighteen pressed flower 
arrangements.
The names of the cites appear beneath each print; some of the prints 
are captioned "T. R. Dumas Et Fils Editeurs, Beyrouth (Syrie)" [Tancrède 
Dumas?]. 
Elegant olive wood binding with a new leather spine. The front board 
carved with the Jerusalem cross in a wood marquetry border. The 
back board reads "Jerusalem" in Hebrew and English, also in a wood 
marquetry border. 
[19] leaves, 24X32 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes. The album 
was professionally restored. The leather spine and tissue guards are new. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $800

95. אלבום גדול בכריכת עץ זית – תצלומים ופרחים מיובשים מארץ ישראל 
– הוצאת "האחים שמאס" – סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

 Flowers and Pictures of the Holy Land / Fleurs et Gravures de Terre
Sainte / Blumen und Bilder v. Hl. Lande ]פרחים ותצלומים של ארץ הקודש[. 
או  ה-19  המאה  ]סוף  ירושלים,   ,)Shammas Brothers( שמאס"  "האחים  הוצאת 

ראשית המאה ה-20[. אנגלית, צרפתית וגרמנית. 
אלבום ובו שמונה-עשר הדפסי תצלומים של אתרים בארץ ישראל – ירושלים, יפו, 
בית-לחם, יריחו ומקומות נוספים )חתומים בלוח: Hamböck(, ולצדם שמונה-עשר 

סידורי פרחים מיובשים. 
האלבום כרוך בכריכת עץ זית נאה. בצדה הקדמי של הכריכה מגולף צלב ירושלים 
בצדה  זעירות.  עץ  פיסות  שיבוץ  במלאכת  נוצרה  אשר  צבעונית  מסגרת  וסביבו 
על  המופיעה  לזו  זהה  במסגרת  ירושלם",   /  Jerusalem" הכיתוב  נדפס  האחורי 

הכריכה הקדמית.
23.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. האלבום עבר שיקום  X32 ,20[ דף[
מקצועי ונוספו לו דפי בטנה חדשים. שדרת עור חדשה, עליה הודבק חלק מהשדרה 

המקורית. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $500
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96. Large Album with an Olive Wood Binding – Photogravures and Pressed Flowers from Palestine 
– Late 19th Century or Early 20th Century

Photographies et fleurs de Terre Sainte / Photographs and Flowers of Hl. Land / Photographien und Blumen 
vom Hl. Lande. [Jerusalem, late 19th century or early 20th century]. English, French and German.
An album with twenty four photogravures depicting views and sites of Palestine, most or all of them after 
photographs by Félix Bonfils – the Jaffa Gate, David's Tomb, the Dome of the Rock, the Western Wall, the 
Church of the Holy Sepulchre, the Via Dolorosa, the Mount of Olives and other sites in Jerusalem; Christmas 
in Bethlehem; the Jordan River and the Dead Sea; Tiberias; and more. Alongside the photogravures, the 
album features twenty-four pressed flower arrangements (from the cities and sites where the photographs 
were taken).
Elegant olive wood binding with a leather spine; with the Jerusalem cross carved on the front board and the 
inscription "Jerusalem" printed on the back board. 
[25] leaves, approx. 21.5X28.5 cm. Good overall condition. Stains. Minor blemishes to pressed flower arrangements. 
Blemishes to spine and inside binding. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $300 

ופרחים  פוטוגרבורות   – זית  עץ  בכריכת  גדול  אלבום   .96
ראשית  או  ה-19  המאה  סוף   – ישראל  מארץ  מיובשים 

המאה ה-20

 Photographies et fleurs de Terre Sainte / Photographs
 and flowers of Hl. Land / Photographien und Blumen
vom Hl. Lande ]תצלומים ופרחים מארץ הקודש[. ]ירושלים, סוף 

המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[. אנגלית, צרפתית וגרמנית.
ואתרים  נופים  המציגות  פוטוגרבורות  וארבע  עשרים  ובו  אלבום 
בארץ ישראל, רובן או כולן על-פי תצלומים מאת פליקס בונפיס 
– שער יפו, קבר דוד, כיפת הסלע, הכותל המערבי, כנסיית הקבר, 
המולד  חג  בירושלים;  נוספים  ואתרים  הזיתים  הר  דולורוזה,  ויה 
הפוטוגרבורות  לצד  ועוד.  טבריה;  המלח;  וים  הירדן  לחם;  בבית 
כולל האלבום עשרים וארבעה סידורי פרחים מיובשים )מן הערים 

והמקומות שבהם צולמו התצלומים(.
האחד  בצדה  עור.  עם שדרת  נאה  זית  עץ  בכריכת  כרוך  האלבום 
ירושלים ובצדה השני מודפסת הכתובת  צלב  של הכריכה מגולף 

."Jerusalem"
28.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. פגמים  X21.5 ,25[ דף[
קלים בסידורי הפרחים המיובשים. פגמים בשדרה ובפנים הכריכה.

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $300
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סוף  ירושלים,   – בק  שמואל  בהוצאת  גלויות  שבע   .98
המאה ה-19

בק  שמואל  הוצאת  מחולקות.  בלתי  צבעוניות  גלויות  שבע 
)Samuel Bak(, ירושלים, ]סוף המאה ה-19[.

מראות  מופיעים  ליטוגרפי,  בדפוס  שנדפסו  הגלויות,  על 
הר  דוד,  מגדל  ציון,  שער  יפו,  שער  כגון  ומסביבתה,  מירושלים 
רחל  יהושפט, קבר  ישראל", עמק  "תפארת  בית הכנסת  הבית, 
במושבה  הבאר  לציון,  ראשון  ישראל,  מקוה  המושבות  ועוד; 
ואתרים  המעלה;  ויסוד  ]גדרה[  "קטרא"  יעקב,  זכרון  עקרון, 
אחרים בארץ ישראל ובסביבתה, בהם לוד, נהר הירדן, ים המלח, 

ביירות, צידון ודמשק.
מהן  אחת  ובעברית.  בצרפתית  בגרמנית,  מתוארות  הגלויות 
של  דיו  חותמת  מהגלויות  שתיים  גב  על  ברוסית.  גם  מתוארת 

"בית מושב זקנים וזקנות בעיה"ק ירושלם".
האחורי.  ובצידן  הגלויות  בשולי  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   14 X9

קמטים ופגמים קלים בשוליים. קילופים בשולי כמה גלויות.

פתיחה: $300

98. Seven Postcards Published by Samuel Bak –  
Jerusalem, Late 19th Century

Seven undivided color postcards. Published by Samuel 
Bak, Jerusalem, [late 19th century].
Color lithograph postcards depictings sites in 
Jerusalem and the vicinity, including Jaffa Gate, Zion 
Gate, Tower of David, Temple Mount, Tiferet Israel 
synagogue, Valley of Josaphat, Rachel's Tomb and 
more; Mikve Israel, Rishon LeZion, well in Ekron, 
Zichron Ya'akov, Gedera and Yesud HaMa'ala; 
and other towns and sites in Palestine and the 
surroundings, including Lod, Jordan River, the Dead 
Sea, Beirut, Sidon and Damascus.
The postcards are titled in German, French and 
Hebrew. One is also titled in Russian. Two of them are 
stamped on verso: "Beit Moshav Zekenim uZekenot 
Yerushalem".
14X9 cm. Good condition. Stains to margins of postcards 
and to verso. Creases and minor blemishes to margins. 
Peelings to margins of a number of postcards.

Opening price: $300

97. A Series of Souvenir Cards from Jerusalem – 
Prints Depicting the Holy Sites – Jerusalem, Late 
19th Century or Early 20th Century

Souvenir de Jerusalem, no II [Souvenir from Jerusalem, 
no. 2], a series of souvenir cards for tourists. Jerusalem: 
Boulos Meo, [late 19th century / early 20th century]. 
Russian, French, English and some Italian. 
75 chromolithographic cards depicting the holy sites 
of the various religions throughout Palestine. Each 
print is captioned in Russian, French and English 
(some are captioned in Italian as well). The cards are 
placed in an original card sleeve printed with the title 
and a Jerusalem cross. 
The series was published by Boulos Meo, a store near 
the Jaffa Gate in Jerusalem established in 1872 by a 
family of Italian origins. Initially a Persian carpet shop, 
the business eventually expanded to antiquities, 
postcards, photograph albums and other souvenirs 
from Palestine.
Cards: 13.5X9 cm. Good condition. Minor blemishes. Tears 
(including open tears) and wear to the sleeve.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $600

97. סדרת כרטיסי מזכרת מירושלים – הדפסים המציגים 
ירושלים, סוף המאה ה-19 או  את האתרים הקדושים – 

ראשית המאה ה-20

 ,]2 מס'  מירושלים,  ]מזכרת   Souvenir de Jerusalem, no II
סדרת כרטיסי מזכרת לתיירים. הוצאת Boulos Meo, ירושלים, 
צרפתית,  רוסית,  ה-20[.  המאה  ראשית   / ה-19  המאה  ]סוף 

אנגלית ומעט איטלקית.
המציגים  )כרומוליטוגרפיות(  הדפסים  ועליהם  כרטיסים   75
כל  ישראל.  את האתרים הקדושים לדתות השונות ברחבי ארץ 
הדפס מתואר ברוסית, בצרפתית ובאנגלית )חלקם מתוארים גם 
באיטלקית(. הכרטיסים נתונים במעטפת קרטון מקורית שעליה 

מודפסים הכותר וצלב ירושלים. 
שפעלה  חנות   ,Boulos Meo בהוצאת  יצאה  הכרטיסים  סדרת 
ליד שער יפו בירושלים ואשר נוסדה בשנת 1872 בידי משפחה 
Boulos Meo נפתחה כחנות לממכר שטיחים  ממוצא איטלקי. 
גלויות,  עתיקות,  בממכר  ועסקה  התרחבה  ובהמשך  פרסיים, 

אלבומי תצלומים ומזכרות שונות מארץ ישראל.
)ובהם  קרעים  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   9 X13.5 כרטיסים: 

קרעים חסרים( ובלאי במעטפת הקרטון. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $600

97
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בתי  של  חותמות   – ירושלים   – גדול  גלויות  אוסף   .99
הארחה ומלונות מהתקופה העות'מאנית

המציגות  מחולקות,  בלתי  מרביתן  מוקדמות,  גלויות  כ-115 
איורים ותצלומים של ירושלים ואתריה. הוצאות שונות, ירושלים, 
המאה  ותחילת  ה-19  המאה  ]סוף  נוספים,  ומקומות  גרמניה 

ה-20[.
ובולים  חותמות  נושאות  והן  בדואר,  נשלחו  הגלויות  מרבית 
)בהם  העות'מאנית  בתקופה  הארצישראליים  הדואר  סניפי  של 
כמה  בירושלים(.  האוסטרי  הדואר  בית  של  רבות  חותמות 
מהגלויות נושאות גם חותמות של בתי הארחה ומלונות שפעלו 
 Grand New Hotel  – הראשונה  העולם  מלחמת  לפני  בארץ 
 Lloyd Hotel Fast & Co.  ;Howard's Hotel  ;A&J Morcos

ועוד. 
 Fr. Vester, C. Brandes, Herman Hilger,  – ההוצאות  בין 

Albina et Nicodème, L. Schoenecke, ועוד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $1800

99. Large Collection of Postcards – Jerusalem – 
Stamps of Guesthouses and Hotels from the 
Ottoman Period

About 115 early photographic and illustrated 
postcards, mostly undivided, depicting Jerusalem 
and its sites. Various publishers, Jerusalem, Germany 
and elsewhere, [late 19th century and early 20th 
century].
Most of the postcards were sent by mail and bear 
postmarks and postage stamps of Palestinian post 
offices from the Ottoman period (including many 
postmarks of the Austrian post office in Jerusalem). 
Several of the postcards also bear stamps of pre-WWI 
Palestine guesthouses and hotels – Grand New Hotel 
A&J Morcos; Howard's Hotel; Lloyd Hotel Fast & Co.; 
and more. 
Publishers include: Fr. Vester, C. Brandes, Herman 
Hilger, Albina et Nicodème, L. Schoenecke and others. 
Size and condition vary. Good overall condition. 

Opening price: $1800
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100. Collection of Holy Land Postcards – Jerusalem – 
Late 19th Century and Early 20th Century 

Collection of Holy Land undivided postcards, all depicting 
views of Jerusalem and its surroundings. Various publishers, 
Palestine, Germany, France and elsewhere, [late 19th century 
and early 20th century].
About one hundred photographic and illustrated early 
undivided postcards depicting Jerusalem and its surroundings, 
including holy sites of all three Abrahamic religions – the 
Temple Mount, the Dome of the Rock, Al-Aqsa Mosque, 
Gethsemane, the stations of Via Dolorosa and the various 
churches; antiquities, from the Valley of Josaphat and to the 
Tower of David; central sites in the city – prominent gates, 
Mount of Olives, streets and markets; and local residents. 
Including a noteworthy "Gruss aus Jerusalem" postcard from 
1898, depicting that year's snow in Jerusalem. 
About half of the postcards were published in Palestine by 
various publishers, including Albina et Nicodème, Joseph 
A. Mitri, Fr. Vester & Co., S. Salman & Co., Pères Blancs Ste 
Anne, Antoine Sfeir, Boulos Meo, Palmer, Kappus & Co., L. 
Schoenecke and André Terzis & Fils.
Approx. 100 postcards, 14X9 cm on average. Good overall 
condition. Blemishes. Approx. 30 of the postcards were used. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $700 

אוסף גלויות "ארץ הקודש" – ירושלים – סוף המאה ה-19   .100
וראשית המאה ה-20

מראות  כולן  המציגות  מחולקות,  בלתי  הקודש"  "ארץ  גלויות  אוסף 
מירושלים וסביבותיה. מו"לים שונים, ארץ ישראל, גרמניה, צרפת ומקומות 

נוספים, ]סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20[.
ירושלים  של  וציורים  תצלומים  הנושאות  מוקדמות  גלויות  כמאה 
וסביבותיה, בהם האתרים הקדושים לשלושת הדתות – הר הבית, כיפת 
הכנסיות  הייסורים,  דרך  תחנות  שמנים,  גת  אקצה,  אל  ומסגד  הסלע 
אתרים  דוד;  במגדל  וכלה  יהושפט  בעמק  החל  עתיקות,  בעיר;  השונות 
ושווקים;  רחובות  הזיתים,  הר  החשובים,  העיר  שערי   – בעיר  מרכזיים 
 "Gruss aus Jerusalem" גלוית  לציון  ראויה  ביניהן  מקומיים.  ותושבים 

משנת 1898 המתעדת את השלג שירד באותה שנה בירושלים.
 Albina et בהן  שונות,  בהוצאות  ישראל  בארץ  יצאו  מהגלויות  כמחצית 
 Nicodème, Joseph A. Mitri, Fr. Vester & Co., S. Salman & Co.,
 Pères Blancs Ste Anne, Antoine Sfeir, Boulos Meo, Palmer,

.André Terzis & Fils-ו ,Kappus & Co., L. Schoenecke
מן  כ-30  פגמים.  טוב.  כללי  מצב  בממוצע.  ס"מ   9 X14 גלויות,  כ-100 

הגלויות היו בשימוש.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $700
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101. Collection of Holy Land Postcards – Cities and Sites 
in Palestine – Late 19th Century and Early 20th Century 

Collection of Holy Land undivided postcards. Various 
publishers, Palestine, Germany, France, Spain and elsewhere, 
[late 19th century and early 20th century].
About one hundred photographic and illustrated early 
undivided postcards, depicting cities, views, sites and people 
across Palestine and its surroundings, including: Jaffa, Ramla, 
Tiberius, Safed, Nazareth, Nablus, Jericho, Gaza, Bethlehem 
and Acre; Capernaum, Bethany, Kafr Kanna, Mar Saba 
monastery, oak of Abraham in Hebron, the ruins of Caesarea 
and more; the Jordan River, the Dan river, the Banias, the 
Kinneret, the Dead Sea and Mount Tabor, the Sinai Desert, 
and more. Including a noteworthy photographic postcard 
depicting the Friday market in Safed, published by C.L. 
Miklasiewicz, who was the Austrian consular agent in Safed 
during the years 1906-1918. 
About half of the postcards were published in Palestine by 
various publishers, including Albina et Nicodème, Joseph 
A. Mitri, Fr. Vester & Co., S. Salman & Co,. Palmer, Kappus & 
Co., J. Horowitz, Pierre Michel & fils, Boulos Meo, N. Saba, R. 
Grossmann, Wilh. Gross and L. Schoenecke.
Approx. 100 postcards, 14X9 cm on average. Good overall 
condition. Blemishes. Approx. 25 of the postcards were used. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $700 

ארץ  ברחבי  ואתרים  ערים   – הקודש"  "ארץ  גלויות  אוסף   .101
ישראל – סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20

אוסף גלויות "ארץ הקודש" בלתי מחולקות. מו"לים שונים, ארץ ישראל, 
גרמניה, צרפת, ספרד ומקומות נוספים, ]סוף המאה ה-19 וראשית המאה 

ה-20[.
כמאה גלויות מוקדמות, בלתי מחולקות, הנושאות ציורים ותצלומים של 
יפו,  בהם:  וסביבותיה,  ישראל  ארץ  ברחבי  ואנשים  אתרים  נופים,  ערים, 
רמלה, טבריה, צפת, נצרת, שכם, יריחו, עזה, בית לחם ועכו; כפר נחום, 
בית עניה, כפר כנא, מנזר מר סבא, אשל אברהם בחברון, חרבות קיסריה 
ועוד; נהר הירדן, נחל דן, הבניאס, הכנרת, ים המלח והר תבור, מדבר סיני, 
ועוד. ביניהן ראויה לציון גלויה ועליה תצלום של השוק ביום שישי בצפת 
בהוצאת קרל לדיסלאוס מיקלסיאביץ )C.L. Miklasiewicz(, שהיה הסוכן 

הקונסולרי האוסטרי בצפת בין השנים 1906-1918.
 Albina et כמחצית מן הגלויות יצאו בארץ ישראל בהוצאות שונות, בהן
,S. Salman & Co. ,Fr. Vester & Co. ,Joseph A. Mitri ,Nicodème

 Boulos ,Pierre Michel & fils ,J. Horowitz ,Palmer, Kappus & Co.
.L. Schoenecke-ו Wilh. Gross ,R. Grossmann ,N. Saba ,Meo

מן  כ-25  פגמים.  טוב.  כללי  מצב  בממוצע.  ס"מ   9 X14 גלויות,  כ-100 
הגלויות היו בשימוש.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $700
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יפו, תל-אביב,  ירושלים,   – גלויות מצולמות  סדרת   .103
שנות  יפו,   – אליהו  האחים  הוצאת   – וקיבוצים  מושבות 

ה-20

סדרה של 92 גלויות מצולמות המציגות את מראות הארץ – ערים, 
מושבות וקיבוצים. הוצאת "האחים אליהו", יפו, ]שנות ה-20[.

הגלויות נדפסו כסדרה רציפה וממוספרות 149-241 )גלויה מס' 
211 חסרה(. הן מציגות דיוקן של ארץ ישראל, מן הישן אל החדש: 
ירושלים, יפו, טבריה, עכו וצפת; תל-אביב, חיפה, רחובות, ראשון 
לציון, גדרה, נס ציונה ומושבות נוספות; עבודות חקלאיות בעין 
חרוד וכבישת הדרך לנהלל; דיוקן הנציב העליון הרברט סמואל; 

ועוד.
שעל  ההוצאה,  של  מקורית  קרטון  בקופסת  נתונות  הגלויות 
 / ישראל  ארץ  יפו,   – אליהו  "האחים  הכתובת  נדפסה  מכָסּה 

."Eliahu Bros. – Jaffa, Palestine
9 ס"מ. מצב טוב. כתמים ספורים בגב הגלויות. גלויה מס'  X14
3.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.  X10 X16 :211 חסרה. קופסה

רישומים בעט על גבי המכסה.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

102. יעקב בן-דב – שלושה אוגדני גלויות – ירושלים והר 
הבית

של  תצלומים  עם  בן-דב  יעקב  בהוצאת  גלויות  אוגדני  שלושה 
ירושלים. ירושלים, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[.

1. "ירושלים העתיקה – Das Alte Jerusalem", "סריה א'", אוגדן 
ובו תריסר גלויות עם תצלומים של ירושלים וסביבותיה: הכותל 
המערבי, יד אבשלום, קבר זכריהו, מעיין השלוח, קבר רחל, ועוד.
א'",  "סריה   ,"Jerusalem 20 Views  – מראות  כ'  "ירושלים   .2
וסביבותיה:  ירושלים  של  תצלומים  עם  גלויות   20 ובו  אוגדן 
הכותל המערבי, מגדל דוד, מבט על ירושלים מהר הזיתים, בית 
הכנסת תפארת ישראל, שער הזהב ושער שכם, יד אבשלום, קבר 

זכריה, ועוד. עטיפה קדמית בעיצוב זאב רבן.
 ,"Omar Moschee Jerusalem – 3. "מקום המקדש בירושלים
אוגדן ובו 20 גלויות עם תצלומים של המסגדים והמבנים ברחבת 

הר הבית: כיפת הסלע ואבן השתייה, מסגד אל אקצה, ועוד.
9 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. X15

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

102. Ya'akov Ben Dov – Three Postcard Booklets 
– Jerusalem and the Temple Mount

Three postcard booklets published by Ya'akov Ben 
Dov (Jacob Bendow) with photographs of Jerusalem. 
Jerusalem, [the first decades of the 20th century].
1. "Das Alte Jerusalem", "Serie I", a booklet holding 
twelve postcards with photographs of Jerusalem 
and its vicinity: The Western Wall, Absalom's Pillar, 
Zechariah's Tomb, HaShilo'ach Spring, Rachel's Tomb, 
and more.
2. "Jerusalem 20 Views", "Serie I", a booklet holding 
twenty postcards with photographs of Jerusalem and 
its vicinity: The Western Wall, David's Tower, a view of 
Jerusalem from the Mount of Olives, the Tiferet Yisrael 
Synagogue, the Golden Gate and the Damascus gate, 
Absalom's Pillar, Zechariah's Tomb, and more. Front 
cover designed by Ze'ev Raban.
3. "Omar Moschee Jerusalem", a booklet holding 
twenty postcards with photographs of the Temple 
Mount plaza: the Dome of the Rock and the 
Foundation Stone, Al-Aqsa Mosque, and more.
Approx. 15X9 cm. Condition varies.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400

The postcards are placed in an original card box of the 
publishing house, the lid reading "Eliahu Bros. – Jaffa, 
Palestine" in Hebrew and English.
14X9 cm. Good condition. Several stains to verso of 
postcards. Postcard no. 211 is missing. Box: 16X10X3.5 
cm. Good condition. Minor blemishes. Pen notation to lid. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 
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104. Postcard Booklet – The Building of the 
Tel-Aviv Port in 1936

Postcard booklet documenting the building 
of the Tel-Aviv port in 1936. Tel-Aviv: Palestine 
Publishing Co. Ltd. Printing Works, late 1936? 
early 1937?]. Hebrew and English.
A 14-postcard booklet documenting the building 
of the Tel-Aviv port. Thirteen photographic 
postcards depicting the unloading works, the 
building of the pier, shipping citrus and more. 
The last postcard depicts a sketch of the port by 
the city engineer of Tel-Aviv, Ya'akov Schiffmann 
(Ben-Sirah). The cover reads: "With the 
compliments of the harbour and communications council of Tel-Aviv and the Marine Trust Ltd.". 
Booklet: approx. 9X16 cm. Good condition. Stains, mainly on verso of postcards. Minor blemishes to cover.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $300

104. אוגדן גלויות – בניית נמל תל-אביב בשנת 
1936

אוגדן גלויות המתעד את בניית נמל תל-אביב בשנת 
]סוף  תל-אביב,  ישראל",  ארץ  "הוצאת  דפוס   .1936

1936? ראשית 1937?[. עברית ואנגלית.
תל- נמל  בניית  את  המתעדות  גלויות   14 ובו  אוגדן 

תצלומים  נדפסו  מהגלויות  שלוש-עשרה  על  אביב. 
משלוח  המזח,  בניית  הפריקה,  עבודות  את  המציגים 
של  שרטוט  נדפס  האחרונה  הגלויה  על  ועוד.  הדרים 
הנמל מאת מהנדס העיר תל-אביב יעקב שיפמן )בן-
סירה(. על עטיפת האוגדן נדפס: "ברגשי הערצה מאת 
ועד תל-אביב לנמל ותחבורה, אוצר מפעלי-ים בע"מ".
16 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, בעיקר בגב  X9 אוגדן

הגלויות. פגמים קלים בעטיפת האוגדן. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $300

103. Photographic Postcard Series – Jerusalem, 
Jaffa, Tel-Aviv, Agricultural Colonies and 
Kibbutzim – Published by the Eliyahu Brothers 
– Jaffa, 1920s

A series of 92 photographic postcards depicting the 
views of Palestine – cities, agricultural colonies and 
Kibbutzim. Jaffa: "Eliyahu Bros.", [1920s].
Out of a series; numbered 149-241 (postcard no. 
211 is missing). These postcards delineate a portrait 
of Palestine, from the old to the new: Jerusalem, 
Jaffa, Tiberias, Acre and Safed; Tel-Aviv, Haifa, 
Rehovot, Rishon LeZion, Gedera, Nes Ziona and other 
agricultural colonies; agricultural works in Ein Harod 
and paving the road to Nahalal; a portrait of the High 
Commissioner Herbert Samuel; and more.
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105. שש גלויות – ביתני ומוצגי ארץ ישראל בירידים ובתערוכות בארה"ב ובאנגליה – 1904-1924

שש גלויות מירידים ותערוכות שנערכו בסנט לואיס ובלונדון, רובן מתעדות את הביתנים והמוצגים הארץ-ישראליים. ]1904-1924[.
1-2. שתי גלויות מזכרת בלתי מחולקות מהיריד העולמי שנערך בסנט לואיס ב-1904: · גלויה עם תצלום של דגם העיר העתיקה 
בירושלים שנבנה בגודל מלא עבור היריד )הוצאת E. C. Kropp, מילווקי(. · גלויה עם תצלום של הר-ציון מאת צלמי מחלקת 

הצילום של ה"אמריקן קולוני" בירושלים.
Palestine in London" .3-4", שתי גלויות מזכרת מ"תערוכת פלשתינה" שנערכה ב- Royal Agricultural Hall באיזלינגטון, 
 The Tabernacle"( וכליו  המשכן  דגם   – בתערוכה  שהוצגו  דגמים  שני  של  תצלומים  מודפסים  הגלויות  על  ב-1907.  לונדון, 

.)"Jerusalem Market Place"( ודגם רחוב השוק בירושלים )"Interior
 British( הבריטית"  האימפריה  ב"תערוכת  שהוצב   )Palestine pavilion( פלשתינה"  "ביתן  את  המציגות  גלויות  שתי   .5-6
בהוצאת  וגלויה   )1924 לונדון,  )הוברן,   Heelway Press בהוצאת  גלויה   :1924 לונדון,  בוומבלי,  Empire Exhibition( שנערכה 

.Raphael Tuck & Sons
9 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, קמטים ופגמים קלים. שלוש גלויות נשלחו בדואר. X14 8 ס"מ עד X14

פתיחה: $300

105. Six Postcards – Palestine Pavilions and Exhibits at Fairs and Exhibitions in the USA and 
England – 1904-1924

Six postcards from fairs and exhibitions held in Saint Louis and London, mostly documenting the Palestine 
pavilions and exhibits. [1904-1924].
1-2. Two undivided souvenir postcards from the International Fair held in Saint Louis in 1904: · Photographic 
postcard depicting a full-size model of the Old City of Jerusalem which was built for the fair (published by 
E.C. Kropp, Milwaukee). · Photographic postcard depicting Mount Zion by the photography department of 
the American Colony in Jerusalem.
3-4. "Palestine in London", two souvenir postcards from the Palestine Exhibition held in the Royal 
Agricultural hall in Islington, London, in 1907. Photographic postcards, depicting two models displayed in 
the exhibition – "The Tabernacle Interior" and the "Jerusalem Market Place".
5-6. Two postcards depicting the Palestine pavilion erected in the British Empire Exhibition which took place 
in Wembley, London, 1924: one postcard published by Heelway Press (Holborn, London, 1924) and one 
published by Raphael Tuck & Sons. 
14X8 cm to 14X9 cm. Good overall condition. Stains, creases and minor blemishes. Three postcards were mailed. 

Opening price: $300
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106. Postcard Booklet – The Palestinian Pavilion at the 
International Exhibition of Paris – 1937

Exposition Internationale Paris, 1937 / Le Pavillon de la 
Palestine [The International Exhibition of Paris, 1937 / 
The Palestinian Pavilion], postcard booklet. Paris: Librairie 
Lipschutz, [1937]. French.
A booklet with twelve photographic postcards documenting 
the Palestinian pavilion at the International Exhibition in 
Paris in 1937. 
Booklet: 9X15 cm. Good condition. Minor blemishes. Pen notation 
to blank page at the beginning of the booklet.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

107. אוסף גלויות "שנה טובה" – סוף המאה ה-19 והמאה ה-20

 Williamsburg Postcard Co., הוצאת  טובה".  "שנה  גלויות  אוסף 
ומקומות  גרמניה,  ארה"ב,  נוספות,  והוצאות   ,Williamsburg Art Co.

נוספים, ]סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20[.
באוסף כ-85 גלויות המציגות את מנהגי החגים ואורח החיים היהודי; את 
ברכות  הנושאים  נוספים,  תחבורה  וכלי  מטוסים  רכבות,  התנ"ך;  סיפורי 

לשנה טובה; את סמלי חגי תשרי; פרחים ונופים; ועוד. 
11 מן הגלויות הן בלתי מחולקות.

מן  כ-45  הגלויות.  מן  פגמים בחלק  ס"מ בממוצע. מצב משתנה.   9 X14
הגלויות היו בשימוש.

פתיחה: $300

של  העולמית  בתערוכה  ישראל  ארץ  ביתן   – גלויות  אוגדן   .106
פריז – 1937

 Exposition Internationale Paris, 1937 / Le Pavillon de la
Palestine ]התערוכה העולמית של פריז, 1937 / ביתן ארץ ישראל[, אוגדן 

גלויות. הוצאת Librairie Lipschutz, פריז, ]1937[. צרפתית.
ישראל  ארץ  ביתן  גלויות עם תצלומים המתעדים את  אוגדן ובו תריסר 

בתערוכה העולמית של פריז בשנת 1937. 
15 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. רישום בעט על גבי עמוד ריק  X9 אוגדן

בתחילת האוגדן.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400
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108. לקט מגוון של גלויות ואיגרות "שנה טובה" – אירופה וארץ ישראל

והמחצית  ה-19  המאה  סוף  וארה"ב,  אירופה  ישראל,  ארץ  טובה".  "שנה  ברכות  עם  ואיגרות  גלויות   40
הראשונה של המאה ה-20.

בעברית  )הטקסט  אדום  שקף  גבי  על  זהובה  בדיו  מודפסת  טובה  שנה  איגרת   · והאיגרות:  הגלויות  בין 
 ."Mr. & Mrs. Abe Emanuel" ובגרמנית(. · גלוית שנה טובה בלתי מחולקת ועליה מודפסות ברכות מאת
 B." המזון  מפעל  בהוצאת  ותחתמו"  תכתבו  טובה  "לשנה  איגרת   · ב-1904.  נשלחה  זילנד,  ניו  דנידן, 
Manischewitz", מודפסת על רקע דמוי מצה. סינסינטי, ארה"ב, 1908. · גלוית "לשנה טובה תכתבו" עם 
דיוקנו של בנימין זאב הרצל. · גלוית "לשנה טובה תכתבו" בהוצאת "Weiner Werkstätte", ]1910 בקירוב[. 
נמל תל אביב"  "יחי  וגלוית   )1928( אביב  גלויה מתל  בהן  גלויות מצולמות עם תצלומי השולחים,  · חמש 

)1936(. · שתי גלויות מקושטות בבד רקום. · ועוד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $750

108. Varied Collection of "Shanah Tovah" Postcards and Greeting Cards – Europe 
and Palestine

40 "Shanah Tovah" postcards and greeting cards. Palestine, Europe and the United States, 
late 19th century and first half of the 20th century.
Including: · "Shanah Tovah" greeting card printed in golden ink on a red transparency 
(text in Hebrew and German). · Undivided "Shanah Tovah" postcard with printed 
greetings from "Mr. & Mrs. Abe Emanuel", Dunedin, New Zealand. Sent in 1904. · 
"Shanah Tovah" greeting card issued by the B. Manischewitz food company, printed on a 
background designed as a Matzah. Cincinnati, USA, 1908. · "LeShanah Tovah Tikatevu" 
postcard with a portrait of Theodor Herzl. · "LeShanah Tovah Tikatevu" postcard, printed 
by Weiner Werkstätte, [ca. 1910]. · Five real-photo postcards with photographs of the 
senders, including a postcard from Tel-Aviv (1928) and a postcard with the text "Long Live 
the Port of Tel-Aviv" (1936). · Two embroidered postcards. · And more.
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $750

107. Collection of "Shanah Tovah" Postcards – Late 19th Century and 
20th Century

Collection of "Shanah Tovah" postcards. USA, Germany and elsewhere: 
Williamsburg Postcard Co., Williamsburg Art Co., and other publishers, [late 
19th century to mid-20th century].
About 85 postcards depicting Jewish holiday traditions and lifestyle; biblical 
scenes; trains, airplanes and other vehicles, bearing greetings for the New 
Year; the symbols of the High Holidays; flowers and views; and more.
11 of the postcards are undivided.
14X9 cm on average. Condition varies. Blemishes to some postcards. Approx. 45 
postcards were used.

Opening price: $300 
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העשורים   – ויהודיים  תנ"כיים  בנושאים  גלויות  של  איכותי  אוסף   .109
הראשונים של המאה ה-20

 Phönix, Leo Winz, Joseph הוצאת  ויהודיים.  תנ"כיים  בנושאים  גלויות   180
משה   ,Spiro, Louis Lamm, Ph. Baecker, Jüdischer Verlag, L. Monsohn
ארדמן, ואחרים. גרמניה, אוסטריה, פולין וארץ ישראל, ]העשורים הראשונים של 

המאה ה-20[.
האוסף מחולק לנושאים שונים המקיפים תחומים רבים בחיים היהודיים: גלויות 
 Alttestamentliche רבות עם ציורים בנושאים תנ"כיים, מהן גלויות רבות מסדרת
ומנהגים  מועדים  חגים,  המציגות  שונים  אמנים  מאת  ציורים  עם  גלויות   ;Bilder
במעגל החיים היהודי; גלויות עם דיוקנאותיהם של אישים יהודים מפורסמים, הוגי 
כנסת  בתי  של  ותצלומים  ציורים  עם  גלויות  ציוניים;  ומנהיגים  רוח  אנשי  דעות, 
גלויות עם  גלויות המציגות מראות מארץ ישראל;  בערים שונות ברחבי אירופה; 

ציורים מאת א"מ ליליין; ועוד.
באוסף 28 גלויות בלתי מחולקות.

9 ס"מ. מצב משתנה, טוב עד בינוני-גרוע. קמטים. מעט קרעים.  X14 :גודל ממוצע
כתמים. רבות מן הגלויות נשלחו בדואר. נתונות באלבום.

פתיחה: $500
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"לבנון"  בהוצאת  גלויות   – יהודים  אמנים  מאת  ויצירות  יהודים  דמויות   – גלויות  אוסף   .110
ו-"Phönix", גלויות מן הקונגרסים הציוניים, גלויה חתומה בידי בוריס שץ, ועוד

כ-130 גלויות המציגות יצירות מעשה ידי אמנים יהודים, דמויות יהודים, תמונות מראשית ימי הישוב בארץ 
ישראל ועוד. מרבית הגלויות בהוצאת "לבנון" ו-"Phönix" ומקצתן בהוצאות נוספות, בהן "Kadima", "י. בן-

דוב בבצלאל" ועוד. מוסקבה, ברלין, ירושלים ומקומות נוספים, המחצית הראשונה של המאה ה-20.
מתימן,  מאירופה,  יהודים  דמויות  המציגות   ,"Phönix"-ו "לבנון"  בהוצאת  רובן  גלויות,  עשרות   · באוסף: 
מבוכרה, מהקווקז ועוד, יצירות מעשה ידי אמנים יהודים ודמויות מן ההיסטוריה היהודית ומן התנ"ך. · גלויה 
 "Jüdischen Nationalfonds" בלתי מחולקת עם הכתובת "ברכת ציון" ודגל הפסים התכול-לבן. · שתי גלויות
)קק"ל(. · גלויה בהוצאת "י. בן-דוב בבצלאל", עם מכתב קצר בכתב-ידו ובחתימתו של בוריס שץ. · גלויות 
עם תצלומיו של יעקב בן-דוב מירושלים ומרחובות. · גלויה רשמית שיצאה לרגל הקונגרס הציוני השלושה-

עשר )קרלסבד, 1923(. · גלויה רשמית שיצאה לרגל הקונגרס הציוני השבעה-עשר )באזל 1931(. · גלויות 
המציגות את עבודותיו של א"מ ליליין. · ועוד.

באוסף 19 גלויות בלתי מחולקות.
14 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. פגמים קלים, קרעים קלים בשוליים, כתמים וקמטים. שש מן הגלויות  X9

היו בשימוש.

פתיחה: $500

109. High-Quality Collection of Postcards – Biblical and Jewish Subjects 
– First Decades of the 20th Century

180 postcards depicting biblical and Jewish subjects. Published by Phönix, Leo 
Winz, Joseph Spiro, Louis Lamm, Ph. Baecker, Jüdischer Verlag, L. Monsohn, 
Moshe Ordmann, and others. Germany, Austria, Poland and Palestine, [first 
decades of the 20th century].
The collection includes postcards depicting various aspects of Jewish life: 
numerous postcards with paintings of biblical scenes, including many 
postcards from the Alttestamentliche Bilder series; postcards with paintings 
by various artists portraying holidays and customs related to the Jewish 
life cycle; postcards with portraits of famous Jewish figures, intellectuals, 
philosophers and Zionist leaders; postcards depicting various European 
synagogues; postcards with works by E.M. Lilien; and more.
28 of the postcards are undivided.
Average size: 14X9 cm. Condition varies, good to fair-poor. Creases. Some tears. 
Stains. Many postcards were used. Arranged in an album.

Opening price: $500
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111. לקט גלויות – "ועד הסיוע ליהודי תימן" – ברלין, שנות ה-20

שש עשרה גלויות עם תצלומים וציורים המציגים יהודים תימנים בתימן ובארץ ישראל. הוצאת 
Orient- Verlag עבור ה-"Hilfskomitee für die yemenitischen Juden" ]ועד הסיוע ליהודי 

תימן[, ברלין, ]שנות ה-20 בקירוב[.
לקט גלויות שנדפסו עבור "ועד הסיוע ליהודי תימן" – ארגון שנוסד בברלין ערב מלחמת העולם 

הראשונה, ושב לפעול לאחריה, במטרה לסייע ליהודי תימן להתיישב בארץ ישראל.
על שתים עשרה מהגלויות מופיעים תצלומים של יהודי תימן ומקומות מגוריהם )בעיקר בעיר 
צנעא(, מאת המזרחן והצלם היהודי-גרמני הרמן בורכרט )Hermann Burchardt(. בורכרט נסע 

ברחבי המזרח, ביקר בתימן שלוש פעמים בין 1901 ל-1909, ונרצח במהלך מסעו האחרון בה.
על שאר הגלויות מופיעים תצלומים של יהודים תימנים בארץ ישראל ודיוקן של יהודי תימני מאת 

יעקב שטרק.
ופונה  הנרדפים  תימן  יהודי  )בגרמנית( המתאר את מצבם של  נדפס קטע קצר  הגלויות  גב  על 

ליהודי גרמניה בבקשה לתרומות עבורם.
14 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. קרעים ופגמים קלים בשולי חלק מהגלויות. שתיים מן  X9

הגלויות חתוכות בשוליהן.

פתיחה: $400

110. Collection of Postcards – 
Jewish Figures and Works by Jewish 
Artists – Postcards Published by 
"Levanon" and "Phönix", Postcards 
from Zionist Congresses, a Postcard 
Signed by Boris Schatz, and more

About 130 postcards portraying works 
by Jewish artists, Jewish figures, 
pictures from early days of settlement 
in Palestine and more. Most postcards 
were published by "Levanon" and 
"Phönix" and a minority by other 
publishers, including "Kadima", "Y. 
Ben-Dov in Bezalel" and more. Moscow, 
Berlin, Jerusalem and other locations. 
First half of the 20th century.
In the collection: · Dozens of postcards, 
most of which were published by 
"Levanon" and "Phönix", depicting 
Jewish figures from Europe, Yemen, 
Bukhara, Caucasus and elsewhere, 
works by Jewish artists and figures 
from the Jewish history and the Bible. · Undivided postcard with the inscription 
"Birkat Zion" (Hebrew) and the blue and white flag. · Two postcards of "Jüdischen 
Nationalfonds" (JNF). · Postcard published by "Y. Ben-Dov in Bezalel" with a short 
letter written and signed by hand by Boris Schatz. · Postcards with photographs 
by Ya'akov Ben-Dov of Jerusalem and Rehovot. · Official postcard issued for the 
thirteenth Zionist Congress (Carlsbad 1923). · Official postcard issued for the 
seventeenth Zionist Congress (Basel 1931). · Postcards portraying works by E.M. 
Lilien. · And more.
19 of the postcards are undivided.
Approx. 9X14 cm. Good overall condition. Minor blemishes, small tears to margins, creases 
and stains. Six postcards were used.

Opening price: $500
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112. Collection of Postcards – Jewish Figures – Eastern Europe and North 
Africa

83 postcards with paintings and photographs of Jews engaged in different 
occupations. Various publishers. Europe and North Africa, [first decades of the 20th 
century].
The postcards present paintings and photographs of Jews in various towns 
throughout Europe, in North Africa and in Palestine, among them: Jews at prayer 
and during study; Jews in the streets of Carlsbad, Marienbad, Lida, Stanislawow, 
Lodz and other cities; "Jewish characters" from Eastern Europe, Bukhara and North 
Africa (some postcards are titled, for example, "Talmud Chochem", "Schacharis" 
and "Git Shabes"); Jewish craftsmen and merchants at work – knife sharpener, fabric 
merchant, Yemenite porter, peddlers and silversmiths in Tbilisi, Jewish families by 
their homes, and more.
20 postcards are undivided. A small photograph is pasted on one postcard.
Enclosed is a printed card which is not a postcard.
Average size: 9X14 cm. Good overall condition. Stains. Some creases. 38 postcards were 
used. Traces of gluing to album on verso of one postcard.

Opening price: $800

111. Collection of Postcards – "Aid Committee for Yemenite Jews" – Berlin, 
1920s

Sixteen postcards presenting photographs and paintings portraying Yemenite 
Jews in Yemen and in Palestine. Orient- Verlag Press for the "Hilfskomitee für die 
yemenitischen Juden" [Aid Committee for Yemenite Jews], Berlin, [ca. 1920s].
Collection of postcards printed for the "Aid Committee for Yemenite Jews" – an 
organization founded in Berlin on the eve of World War I and active also afterwards, 
with the aim of assisting Yemenite Jews to settle in Palestine.
Twelve postcards show photographs of Yemenite Jews and their places of 
residence (especially the city of Sana'a) taken by the Jewish-German Orientalist 
and photographer Hermann Burchardt. Burchardt travelled throughout the Orient, 
visited Yemen three times between 1901 and 1909, and was murdered on his last 
visit to the country.
The rest of the postcards show photographs of Yemenite Jews in Palestine and a 
portrait of a Yemenite Jew by Yaakov Stark.
Printed on the back of the postcards is a short text (in German) describing the 
condition of the persecuted Jews of Yemen and appealing to German Jews to 
donate funds to aid them.
9X14 cm. Good condition. Stains and creases. Tears and minor blemishes to margins of 
some postcards. Small pieces are cut out from the margins of two postcards.

Opening price: $400

112. אוסף גלויות – דמויות יהודים – מזרח אירופה וצפון אפריקה

וצפון  אירופה  שונים,  מו"לים  השונים.  בעיסוקיהם  יהודים  של  ותצלומים  ציורים  עם  גלויות   83
אפריקה, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[.

ובארץ  אפריקה  בצפון  אירופה,  ברחבי  רבות  בערים  יהודים  של  ותצלומים  ציורים  נראים  בגלויות 
לידא, סטניסלב,  יהודים ברחובות קרלסבד, מרינבד,  לימוד;  יהודים בתפילה ובשעת  ישראל, בהם: 
לודז' וערים אחרות; "טיפוסים יהודיים" ממזרח אירופה, בוכרה וצפון אפריקה )חלק מהגלויות בעלות 
כותרות כגון "תלמיד חכם", "שחרית" ו"שבת שלום"(; בעלי מלאכה וסוחרים יהודיים במלאכתם – 
משחיז סכינים, סוחר בדים, סבל תימני, רוכלים וצורפים בטביליסי; משפחות יהודיות לצד בתיהן, 

ועוד.
באוסף 20 גלויות לא מחולקות. על אחת הגלויות מודבק תצלום קטן.

מצורף כרטיס מודפס שאינו גלויה.
עקבות  בשימוש.  היו  הגלויות  מן   38 קמטים.  מעט  כתמים.  טוב.  כללי  מצב  בממוצע.  ס"מ   14 X9

הדבקה לאלבום בצדה האחורי של אחת הגלויות.

פתיחה: $800
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113. The City of Our Lord – Early Photographs of Jerusalem – London, 1861

The City of Our Lord, Twelve Photographs of Jerusalem. London: Richard Griffin and Co., 1861. 
English.
Twelve early photographs (albumen prints) of Jerusalem and its vicinity, including photographs 
of the Dome of the Rock, Church of the Holy Sepulchre, Absalom's Pillar, the Tomb of Zechariah 
and the Tomb of Benei Hezir, Tomb of the Virgin Mary and more. The photographs are mounted 
on paper plates and are accompanied by explanatory leaves with information about the various 
sites. 
The photographs were taken by British physician John Anthony during his visit to Palestine in 
1857. Four of the photographs are signed in the plate.
24 pp. + [12] photographs mounted on plates, 37 cm. Photographs: 13X16 cm to 17X21.5 cm. Gilt 
edges. The photographs are in good condition. Stains and damp damage to two photographs. The 
explanatory leaves in fair condition. Stains and numerous tears. Tears, stains and blemishes to binding. 
The front board is detached.
See: Focus East, Early Photography in the Near East (1839-1885), by Nissan N. Perez. New York: 
Harry N. Abrams, Inc., Publishers / Jerusalem: The Domino Press and Israel Museum, 1988. p. 126. 

Opening price: $500 

The City of Our Lord" .113" – אלבום תצלומים מוקדם מירושלים – לונדון, 1861

]עיר אלהינו, שנים-עשר תצלומים של ירושלים[.   The City of Our Lord, Twelve Photographs of Jerusalem
הוצאת .Richard Griffin and Co, לונדון, 1861. אנגלית.

ירושלים וסביבותיה )הדפסי אלבומין( ובהם תצלומים של כיפת הסלע, כנסיית  שנים-עשר תצלומים מוקדמים של 
הקבר, יד אבשלום, קבר זכריה וקבר בני חזיר, קבר מרים ועוד. התצלומים מודבקים ללוחות נייר ומלווים דפי טקסט 

עם מידע על האתרים המצולמים.
התצלומים צולמו בידי הרופא הבריטי ג'ון אנתוני )John Anthony( בעת ביקורו בארץ ישראל בשנת 1857. ארבעה 

מהם חתומים בלוח.
21.5 ס"מ. חיתוך דפים  X17 16 ס"מ עד X13 24 עמ' + ]12[ תצלומים מודבקים על גבי לוחות, 37 ס"מ. גודל התצלומים
מוזהב. מצב התצלומים טוב. כתמים ועקבות רטיבות בשניים מן התצלומים. מצב הדפים בינוני. כתמים וקרעים רבים. 

לוח הכריכה הקדמי מנותק. קרעים, כתמים ופגמים בכריכה.
 Harry N. Abrams, מאת ניסן פרז. הוצאת ,Focus East, Early Photography in the Near East )1839-1885( :ראו

Inc., Publishers, ניו-יורק / The Domino Press ומוזיאון ישראל, ירושלים, 1988. עמ' 126.

פתיחה: $500

Photographyצילום
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114. "Palestine in Picture and Word, Selected Photochrom Photographs" – 
Two Portfolios of Color Photographs of Palestine – Zurich, 1901

Palästina in Bild und Wort, Ausgewählte Photochroms [Palestine in Picture and 
Word, Selected Photochrom Photographs]. Zurich: Photoglob Co., [1901]. German. 
Two portfolios.
Two portfolios with thirty-three photochrom photographs of views and sites in 
Palestine; mostly of Jerusalem and its surroundings. The photographs depict the 
Western Wall, the Dome of the Rock, the Tower of David (flying an Ottoman flag), 
the Foundation Stone, the Dead Sea, the Jordan River, Bitaniya, Jericho, Jaffa, Ramla, 
Bethlehem, Hebron and more. The photographs are mounted on card mounts and 
captioned by hand (German) on the bottom of the mounts.
The first portfolio contains fifteen photographs, all of them accompanied by 
explanatory leaves by the priest Arnold Rüegg (1856-1933), a lecturer at the 
theological faculty of the Zurich University. The second portfolio contain eighteen 
photographs, accompanied by three explanatory leaves (the rest of the explanatory 
leaves are missing). 
33 photographs: 22X16.5 cm, on 32X24.5 cm mounts. + [20] leaves (explanatory leaves 
and title pages. Some of the explanatory leaves are missing): 29 cm. Good condition. 
Stains (mostly to margins of mounts, title pages and explanatory leaves). Minor blemishes. 
Several tears to margins of explanatory leaves. Handwritten headings. Original gold-tooled 
portfolios (stained and damaged).

Opening price: $400

114. "פלשתינה בתמונה ובמילה, תצלומי פוטוכרום נבחרים" – שתי תיקיות תצלומים 
צבעוניים של ארץ ישראל – ציריך, 1901

Palästina in Bild und Wort, Ausgewählte Photochroms ]פלשתינה בתמונה ובמילה, תצלומי 
פוטוכרום נבחרים[. הוצאת .Photoglob Co, ציריך, ]1901[. גרמנית. שתי תיקיות. 

נופים ואתרים בארץ ישראל; רובם של  שתי תיקיות ובהן שלושים ושלושה תצלומי פוטוכרום של 
ירושלים וסביבותיה. בתצלומים נראים, בין היתר: הכותל המערבי, כיפת הסלע, מגדל דוד )בראשו 
חברון  לחם,  בית  רמלה,  יפו,  יריחו,  ביתניה,  הירדן,  נהר  המלח,  ים  השתייה,  אבן  עות'מאני(,  דגל 
בשוליהם  )בגרמנית(  בכתב-יד  ומתוארים  קרטון  ללוחות  מודבקים  התצלומים  נוספים.  ומקומות 

התחתונים של הלוחות. 
 Arnold Rüegg בתיקיה הראשונה חמישה-עשר תצלומים, כולם מלווים דפי הסבר מאת הכומר 
)1856-1933(, מרצה בפקולטה התיאולוגית של אוניברסיטת ציריך. בתיקיה השנייה שמונה-עשר 

תצלומים, מלווים שלושה דפי הסבר )יתר דפי ההסבר חסרים(. 
24.5 ס"מ + ]20[ דף )דפי הסבר ודפי שער. חלק מדפי  X32 16.5 ס"מ, על לוחות X22 :33 תצלומים
ההסבר(.  ובדפי  השער  בדפי  הלוחות,  בשולי  )בעיקר  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   29 חסרים(:  ההסבר 
פגמים קלים. מספר קרעים בשולי דפי ההסבר. כותרות בכתב-יד. תיקיות מקוריות עם הטבעות 

מוזהבות )מוכתמות ופגומות(. 

פתיחה: $400
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115. אוסף שקופיות זכוכית – תצלומי ארץ ישראל מאת צלמי "אמריקן קולוני" 

ירושלים,  זכוכית של תצלומי "אמריקן קולוני".  אוסף שקופיות 
]סוף המאה ה-19 / העשורים הראשונים של המאה ה-20[.

מאה שקופיות זכוכית של תצלומים מארץ ישראל שצילמו צלמי 
המושבה האמריקאית בירושלים )"אמריקן קולוני"(. התצלומים 
ולאסלאם  ליהדות  לנצרות,  הקדושים  המקומות  את  מתארים 
בירושלים ובסביבותיה, בהם הכותל המערבי, הר הבית, כנסיית 
ועוד;  גולגולתא  האחרונה,  הסעודה  חדר  דולורוזה,  ויה  הקבר, 
אתרים ארכאולוגיים; תושבי העיר – יהודים, מוסלמים ונוצרים; 
רחובות בעיר בתוך החומות ומחוצה להן; את השערים השונים 
בחומות העיר; ואתרים רבים נוספים, כגון נהר הירדן, ים המלח, 
מעיין אלישע, יריחו, פונדק השומרוני הטוב, בית עניה, קבר רחל, 
נמל  ברמלה,  הלבן  המסגד  הלחם,  בבית  והשוק  המולד  כנסיית 

יפו, ועוד. 
צבעוניות.  מהן  ארבע  בשחור-לבן;  ברובן  מודפסות  השקופיות 
ממוספרת  שוליה,  על  להגנה  נייר  בסרט  מוקפת  שקופית  כל 
 American Colony" ומתוארת בכתב-יד. חלקן חתומות בלוח
."Photographers. Fr. Vester & Co., Jerusalem, Palestine

השקופיות נתונות בתיבת עץ ייעודית. בצדו הפנימי של מכסה 
התיבה מודבקת תווית נייר גדולה ועליה רשימה )בכתב יד( של 

כל מאה השקופיות.
לשקופיות מצורפת חוברת:

 Lecture. Jerusalem and its Vicinity to accompany
 a selected set of 100 lantern slides made by the
 photographic department of the American Colony,
Jerusalem ]הרצאה. ירושלים וסביבותיה, לליווי קבוצה נבחרת 
המושבה  של  הצילום  מחלקת  בידי  שצולמו  שקופיות   100 של 
 Fr. Vester, American Colony האמריקאית, ירושלים[. הוצאת
ה-20[.  המאה  של  הראשונים  ]העשורים  ירושלים,   ,Stores
התצלומים המתוארים בחוברת אינם מופיעים כולם באוסף זה.
38 ס"מ. גובה: 9.5  X20 :8.5 ס"מ. מצב טוב. תיבה X8 :שקופיות
ס"מ. מצב טוב. שברים במכסה. פגמים. חוברת: ]2[, 51, ]1[ עמ' 
)כולל העטיפה(, 17.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים וקרעים קלים. קרע 

ארוך בעטיפה האחורית, ללא פגיעה בטקסט. 

פתיחה: $500
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116. אלבום תצלומים של הצלם אברהם סוסקין – שי למקסה נורדאו לרגל ביקורה 
בתל-אביב, 1926

נורדאו,  26 תצלומים מקוריים של אברהם סוסקין, מודבקים באלבום שניתן במתנה למקסה 
בתו של מקס נורדאו. תל-אביב, 1926.

בפתח האלבום מודבק דף עם הקדשה מודפסת, בעברית ובאנגלית, חתום בחותמת-דיו עם 
נורדוי, לזכר בקורה בתל-אביב  סמל העיר תל-אביב: "מאת עירית תל-אביב, לעלמה מקסה 

באייר תרפ"ו". 
בתצלומים מתועדים: אירוע הגרלת המגרשים בין המתיישבים הראשונים )"הגרלת הצדפים"( 
רוטשילד  שדרות   ;1924-1925 1910 ובשנים  בשנת  הרצל  רחוב  חולות;  יישור  נדיר;  תצלום   –
)בשנים 1910, 1925(; גימנסיה הרצליה; שכונת נורדיה; שכונת תל-נורדאו; טקס ההלוויה של 
מקס נורדאו מול בניין העיריה הישן; מנחם אוסישקין נושא דברים לזכר נורדאו ב"בית העם"; 
קברו של נורדאו; ועוד. התצלומים מלווים בפתקאות-הסבר )מודפסות באנגלית. ממוספרות 

1-20, 22-27(. אינם חתומים.
מקסה נורדאו )1897-1991( – ציירת, מאיירת וסופרת צרפתיה, בתו היחידה של מקס נורדאו 
)1849-1923( – ממייסדי התנועה הציונית, הוגה דעות, רופא וסופר יליד הונגריה. נורדאו נפטר 
בבית  ישראל,  בארץ  לקבורה  עצמותיו  הובאו   1926 בשנת  בפריז.  ביקור  בעת   ,1923 בשנת 

הקברות טרומפלדור בתל אביב. 
אברהם סוסקין )1881-1963( נולד ברוסיה ועלה לארץ בשנת 1905. התיישב במושבה הגרמנית 
עבר   1914 בשנת  ברוק.  ג'  עם  יחד  פרוגרס"  "פוטוגרפיה  בשם  לצילום  סטודיו  ופתח  ביפו 
סוסקין להתגורר ברחוב הרצל 24, בבניין שקומתו השניה שימשה הן כסטודיו לצילום והן כבית 
למשפחתו ולו; בסטודיו זה, שנקרא "פוטוגרפיה א' סוסקין", פעל סוסקין במשך 19 שנים, עד 
נמנה עם  "הצלם של תל-אביב",  בכינוי  נסגר הסטודיו(. סוסקין, שנודע  זו  )בשנה   1933 שנת 
חשובי הצלמים שפעלו בארץ ישראל בתקופת הישוב ומתייחד בשפע תצלומיו המתעדים את 
ביותר  מן התצלומים החשובים  כמה  הראשונה;  העברית  העיר  הראשונים של  שני העשורים 
עם  ביותר  המזוהים  החזותיים  לדימויים  זה-מכבר  והפכו  אלה  בשנים  סוסקין  בידי  שצולמו 

שנותיה הראשונות של תל-אביב, נמצאים באלבום שלפנינו.
21.5 ס"מ, כרוך בשרוך. מצב טוב.  X27 :11 ס"מ בקירוב. אלבום X17 9 ס"מ עד X16.5 :תצלומים

פגמים קלים, בעיקר בכריכת האלבום. 

פתיחה: $2500

115. Collection of Lantern Slides – Photographs of Palestine by the Photographers 
of the American Colony

Collection of glass lantern slides of photographs from Palestine taken by the photographic 
department of the American Colony. Jerusalem. [Late 19th century / first decades of the 
20th century]. 
100 glass lantern slides of photographs from Palestine taken by photographers of the 
American Colony in Jerusalem. The photographs depict Christian, Jewish and Muslim 
sacred sites in Jerusalem and its vicinity, including the Western Wall, the Temple Mount, the 
Church of the Holy Sepulchre, Via Dolorosa, the Cenacle, Calvary and more; archeological 
sites; Jewish, Muslim and Christian residents of the city; streets in the old city and in the 
adjacent neighborhoods; the various old city gates; and many other sites such as the Jordan 
River, the Dead Sea, Elisha's Spring, Jericho, the Good Samaritan Inn, Bethany, Rachel's 
Tomb, the Church of the Nativity and the market of Bethlehem, the White Mosque in 
Ramla, the Jaffa Port, and more. 
The slides are mostly black and white, with four colored slides. Paper strips protect the 
edges of each slide. Each numbered and captioned by hand; some signed in the plate: 
"American Colony Photographers. Fr. Vester & Co., Jerusalem, Palestine". Placed in a 
designated wooden box. Handwritten list of all 100 slides mounted on inside lid. 
Enclosed with the slides is a booklet: Lecture. Jerusalem and its Vicinity to accompany a 
selected set of 100 lantern slides made by the photographic department of the American 
Colony, Jerusalem. Jerusalem: Fr. Vester, American Colony Stores, [the first decades of the 
20th century]. The slides and photographs listed in the booklet do not fully correspond. 
Slides: 8X8.5 cm. Good condition. Box: 20X38 cm. Height: 9.5 cm. Good condition. Cracks to 
lid. Booklet: [2], 51, [1] pp (including cover), 17.5 cm. Good condition. Blemishes and small tears. 
Long tear to back cover, not affecting text.

Opening price: $500

116a

115e



צילום     |  119

116. Album of Photograph by Photographer Avraham Soskin – Presented to Maxa Nordau on the Occasion of Her Visit to Tel Aviv, 1926

visiting Paris. In 1926 his remains were reinterred in Palestine, in the cemetery on 
Trumpeldor Street in Tel Aviv.
Avraham Soskin (1881-1963) was born in Russia and immigrated to Palestine in 1905. 
He settled in the German colony in Jaffa and opened the "Photographia Progress" 
photography studio together with G. Bruck. In 1914 Soskin moved to 24 Herzl St., 
where the second floor served as both a photography studio and a home for his 
family and himself; at this studio, called "Photographia A. Soskin", he worked for 
19 years, retiring from photography in 1933. Soskin, known as the "Photographer 
of Tel Aviv", was among the most important photographers active in Palestine 
during the Yishuv period. He is unique in the abundance of photographs he took, 
documenting the first two decades of the first Hebrew city; some of Soskin's photos 
from those years, which became iconic and most identified with the early days of Tel 
Aviv, are included in this album.
Photographs: approx. 9X16.5 cm to 11X17 cm. Album: 21.5X27 cm, bound with string. 
Good condition. Minor blemishes, mainly to binding.

Opening price: $2500

26 original photographs by Avraham Soskin, mounted in an album, presented to 
Maxa Nordau, daughter of Max Nordau. Tel-Aviv, 1926.
A printed Hebrew and English dedication is mounted at the beginning of the album, 
stamped with the emblem of Tel-Aviv: "With the Compliments of the Township of 
Tel Aviv, to Miss Maxa Nordau, As a Souvenir of Her Visit to Tel-Aviv in May 1926". 
The photographs depict: "First meeting of Tel Aviv proprietors on the site of Tel 
Aviv" (known as "The Seashell Lottery"), rare; leveling sand dunes; Herzl Street in 
1910 and in the years 1924-1925; Rothschild Boulevard (in the years 1910, 1925); 
Herzlia Gymnasium; Nordia quarter; Tel Nordau neighborhood; the reinternment of 
the remains of Max Nordau opposite the old city hall building; Menachem Ussishkin 
delivering a speech in memory of Nordau at "Beit Ha'am"; Nordau's grave; and 
more. The photographs are captioned on separate notes (printed in English. 
Numbered 1-20, 22-27). Unsigned.
Maxa Nordau (1897-1991) – French painter, illustrator and writer, the only daughter 
of Max Nordau (1849-1923) – one of the founders of the Zionist Movement, 
philosopher, physician and writer, born in Hungary. Max Nordau died in 1923, while
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117. Collection of Photographs – Jewish Settlements in Palestine in the 1920s and 
1930s

81 photographs documenting the establishment of residential communities, pioneer work, 
and people in Palestine. Palestine, 1920s – late 1930s (a few photographs are from the early 
1940s).
The collection appears to contain photographs by two different photographers:

· Forty-four photographs, titled by hand on the back (Hebrew), from the 1920s to early 
1940s. Including: Kibbutz Yagur near the time of its founding, 1925; the first huts in 
Kfar Hasidim, 1925; Tel Amal (today Nir David) near the time of its founding, 1937; the 
establishment of Kibbutz Maoz Haim in 1937; the establishment of Kibbutz Hanita in 1938; 
children carrying saplings for a Tu bi-Shevat celebration in Kiryat Anavim; women and men 
studying Torah together in Kvutzat Rodges (Kvutzat Yavne of today); Three panoramas 
(each consisting of two photographs) – Rosh Pina, Binyamina and Mount Hermon above the 
Hula Valley; and photographs of Metula, Kfar Giladi, Beit Alfa, Nahalal and other places.
Enclosed: A list (duplicate of the handwritten original) with serial numbers and description 
of the contents of some of the photographs. The name Meir Greenberg (the photographer?) 
appears at the top of the list.
Approx. 9X14 – 12X17.5 cm. Condition varies. Overall good condition.

· Thirty-seven photographs, titled and dated on the back (English), from the years 1936-
1938. Including: A sentry armed with a rifle guarding a group of bathers near Maoz Haim; 
the gate of Atlit on the day of its establishment, 1938; laundresses in Kibbutz Degania; a 
sword-swallower in Tiberias; thatched Arab houses near Yesud HaMa’ala; a passing Arab 
peddler, with a donkey as pack-animal, in the Batei Warsaw neighborhood in Jerusalem; a 
Magen David Adom vehicle on Ben Yehuda Street in Jerusalem, 1938; and more.
Approx. 11.5X8.5 cm. Condition varies. Good overall condition.
Provenance: Rimon Family Collection.

Opening price: $700

117. אוסף תצלומים – התיישבות יהודית בארץ ישראל בשנות ה-20 וה-30

81 תצלומים המתעדים הקמת יישובים, עשייה חלוצית ודמויות בארץ ישראל. ארץ ישראל, 
שנות ה-20 עד סוף שנות ה-30 )תצלומים ספורים מתחילת שנות ה-40(.

כפי הנראה, מכיל האוסף תצלומים מאת שני צלמים שונים:
ה-20  משנות  )עברית(,  האחורי  בצדם  בכתב-יד  מתוארים  תצלומים,  וארבעה  ארבעים   ·
ועד תחילת שנות ה-40. ביניהם: קיבוץ יגור בסמוך להקמתו, בשנת 1925; צריפים ראשונים 
בכפר חסידים, בשנת 1925; תל עמל )כיום ניר דוד( בסמוך להקמתו, בשנת 1937; העלייה 
לקרקע ביישוב מעוז חיים בשנת 1937; העלייה לקרקע ביישוב חניתה בשנת 1938; ילדים 
נושאים שתילים בחגיגת ט"ו בשבט בקרית ענבים; נשים וגברים במהלך לימוד תורה משותף 
בקבוצת רודגס; שלוש פנורמות )כל אחת מורכבת משני תצלומים( – המושבה ראש פינה, 
המושבה בנימינה והר החרמון מעל לעמק החולה; וכן תצלומים של היישובים מטולה, כפר 

גלעדי, בית אלפא, נהלל, ומקומות נוספים.
חלק  של  התוכן  ותיאור  סידוריים  מספרים  עם  כתב-יד(  של  )העתק  רשימה  מצורפת: 

מהתצלומים. בראש הרשימה מופיע השם מאיר גרינברג )שם הצלם?(.
17.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. מצב כללי טוב. X12 9 עד X14

)אנגלית(,  האחורי  בצדם  בכתב-יד  ומתוארכים  מתוארים  תצלומים,  ושבעה  שלושים   ·
מהשנים 1936-1938. ביניהם: זקיף חמוש ברובה שומר על קבוצת מתרחצים בסמוך למעוז 
חיים; שער היישוב עתלית ביום העלייה לקרקע, בשנת 1938; כובסות בקיבוץ דגניה; בולע 
חרבות בטבריה; בתי קש ערביים ליד יסוד המעלה; רוכל ערבי עובר עם חמור משא בשכונת 

"בתי ורשה" בירושלים; רכב "מגן דוד אדום" ברחוב בן יהודה בירושלים, בשנת 1938; ועוד.
8.5 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. מצב כללי טוב. X11.5

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $700
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 – "נהריים"  החשמל  מפעל   – תצלומים  אוסף   .118
שנות ה-20-30

אוסף תצלומים המתעד את מפעל החשמל "נהריים". ]סוף 
שנות ה-20 עד סוף שנות ה-30[.

כ-55 תצלומים המתעדים את תנאי העבודה, חיי הפועלים, 
הראשונות.  בשנותיו  והמפעל  ומוקמים  ההולכים  המבנים 
בין היתר, נראים בתצלומים חפירת "תעלת האפס" בין נהר 
בקרונות  עפר  סילוק  האגירה,  אגם  חפירת  והירמוך,  הירדן 
הפעלת  הסכרים,  באחד  הגלגלים  מנגנוני  התקנת  רכבת, 
אור"  "תל  העובדים  מושב  הקמת  העודפים",  "סכר  מפל 

בסמוך לתחנה, ועוד.
 1927-1932 השנים  בין  נבנה  בנהריים  החשמל  מפעל 
ביוזמתו של התעשיין הציוני פנחס רוטנברג. בניית המפעל 
הירדן   – גדולים  נהרות  שני  של  בהטיה  כרוכה  הייתה 
ביותר של  ונחשבה לאחד המבצעים השאפתניים  והירמוך, 
של  שפתם  על  התחנה  של  מיקומה  בשל  היישוב.  תקופת 
ננטש  המפעל  "נהריים".  בשם  לכנותה  הוחלט  נהרות,  שני 
ומבניו  ירדניות  לידיים  עבר  העצמאות,  מלחמת  בתקופת 
נהרסו ונבזזו. לאחר חתימת הסכם השלום בין ישראל וירדן, 
שימוש  המאפשר  מיוחד  מעמד  למקום  להעניק  הוחלט 
משותף של שתי המדינות במקום. בשנת 2018 הודיע מלך 

ירדן על הפסקת השותפות.
מרבית התצלומים מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה. 
בצדם  בלוח.  או  האחורי  בצדם  בכתב-יד  מתוארים  חלקם 
"פוטו  הדיו  חותמת  מופיעה  תצלומים  מספר  של  האחורי 

זמני, חיפה".
8.5 ס"מ בקירוב.  X14 5.5 עד X8.5 .סך הכל כ-55 תצלומים
מצב משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים, ברובם קלים. 
בצד  נוספות  דיו  וחותמות  שפשופים  הדבקה,  עקבות 

האחורי של חלקם.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $500

117d

117e

117f

118a

118b



122  |  אוגוסט 2020  

119. אלבום תצלומי תאטרון ואופרה – "הבימה", "המטאטא" והאופרה הישראלית – ארץ 
ישראל, שנות ה-20 עד שנות ה-60

אלבום ובו כ-80 תצלומים; רובם מתעדים את פעילותם של תיאטרון "הבימה" והאופרה הישראלית 
מאז הקמתם. ארץ ישראל, שנות ה-20 עד שנות ה-60 )מספר תצלומים משנות ה-70(.

באלבום:
בהם:  ה-40,  שנות  עד  ה-20  שנות  "הבימה",  תיאטרון  של  המוקדמות  משנותיו  תצלומים   24  ·
הכנת מסכות להצגה "האוצר" ושתי סצנות מתוך "האוצר". צלם: אברהם סוסקין. תל אביב, 1929. 
חתומים בלוח; תצלומים קבוצתיים של השחקנים, פועלי הבמה ואנשי הצוות הניהולי של "הבימה" 
בשנות ה-20, ה-30 וה-40; אנשי "הבימה" עם הבמאי הרוסי אלכסיי דיקי )1930( ועם הבמאי ברוך 
צ'מרינסקי ומעצב התפאורות עמנואל לופטגלס, ]1934[; תצלום דיוקן של חנה רובינא, חתום "ש. 
אלכסנדר" )כנראה סשה אלכסנדר(, מוקדש בכתב ידה של רובינא ל"יחזקאל – חבר בעבודה", וחתום 

בידה ]שנות ה-30 או ה-40[; ועוד.
· שני תצלומים של סצנות מתוך מחזות שהעלה תיאטרון "המטאטא", ותצלום של אמפיתאטרון 

בחיפה )ריק( בזמן העלאת הצגה ]1935 בקירוב[.
· 44 תצלומים של אופרות שהעלתה האופרה הישראלית, הכנת תפאורה לאופרות, תהליך העבודה 
לפני העלאתן ועוד. שנות ה-40 עד שנות ה-60. בהם: אדיס דה-פיליפ, מקימת האופרה, עם איש 
התפאורה יחזקאל גולדמן על בימת תיאטרון "הבימה", מתוארך 1951 ומוקדש לגולדמן בכתב ידה 
)"נבוקו"(  "נבוכדנצר"   ,)1958( פסקואלה"  "דון  בהן  שונות,  אופרות  מתוך  סצנות  דה-פיליפ;  של 

)1958(, "שמשון ודלילה", )1961(, "דולי הפנינים" )1964(, ועוד.

118. Collection of Photographs – The Naharayim Power Station – 1920s-1930s

Collection of photographs documenting the Naharayim power station. [Late 1920s 
to late 1930s].
About 55 photographs documenting the working conditions, the workers' daily 
lives, the buildings and the power station in its first years. Photographs depicting the 
digging of the canal between the Yarmouk and the Jordan River, the digging of the 
reservoir, removing dirt by railroad cars, installing wheel mechanisms in one of the 
dams, opening the spillway, the establishment of the Tel Or cooperative settlement 
near the station, and more.
The Power Station in Naharayim was built during the years 1927-1932 at the initiative 
of Zionist industrialist Pinchas Rutenberg. Building the station involved diverting 
two large rivers, the Jordan River and the Yarmouk, and was considered one of the 
most ambitious enterprises of the Yishuv. The station's name, "Naharayim" (Hebrew 
for two rivers), refers to its location between the Yarmouk and the Jordan rivers.
The station was abandoned during the War of Independence, occupied by the 
Jordanian army, and later destroyed and looted. After the signing of the Israel-
Jordan peace treaty, it was decided to accord the place special status enabling both 
countries to use it. In 2018 the King of Jordan announced the termination of the 
agreement. 
Most of the photographs are with divided postcard backs. Some are captioned 
by hand on verso or in the plate. Some stamped on verso "Photo Zmani, Haifa" 
(Hebrew).
A total of about 55 photographs. Approx. 8.5X5.5 cm to 8.5X14 cm. Condition varies. 
Good overall condition. Stains and blemishes, mostly minor. Traces of mounting, scuffs and 
additional stamps to verso of some photographs. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $500
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119. Album of Photographs – Theater and Opera – Habima, Hamatateh and the 
Israeli Opera – Israel, 1920-1960s

Album with about 80 photographs; most of them document the activity of Habima 
theater and the Israeli Opera from the day of foundation. Israel, 1920s-1960s (a number 
of photographs from the 1970s).
In the album:

· 24 photographs from the early years of Habima theater, 1920s through 1940s, 
including: preparation of masks for the play "HaOtzar" and scenes from the same play. 
Photographer: Avraham Soskin, Tel-Aviv, 1929. Signed in the plate; group photographs 
of the actors, stage workers and administrative team of Habima in the 1920s, 30s and 
40s; Habima people with the Russian director Aleksei Dikiy (1930) and the director 
Barukh Chemerinsky and set designer Emanuel Luftglas, [1934]; portrait photograph 
of Hanna Rovina, signed "S. Alexander" (probably Sasha Alexander), dedicated in 
Rovina's handwriting to "Yehezkel – a colleague" (Hebrew), and signed by her. [1930s 
or 40s]; and more.

· Two photographs of scenes out of a play staged by Hamatateh theater, and a photograph 
of an amphitheater in Haifa (empty) while staging a play [ca. 1935].

· 44 photographs of operas by the Israeli Opera, preparing stage sets for operas, 
procedure of work prior to staging and more. 1940-1960s. Including: Edis de Philippe, 
founder of the opera, with set designer Yehezkel Goldman on the stage of Habima 
theater, dated 1951 and dedicated to Goldman in de Philippe's handwriting; scenes 
out of various operas, including Don Pasquale (1958), Nabucodonosor (Nabucco, 1958), 
Samson and Delilah, (1961), The Pearl Fishers (1964), and more.

· Other photographs, including photographs of the Sderot Cinema building, constructed 
for the Eretz-Israeli Theater and used by Habima in its early days, Eden Cinema building 
in Tel-Aviv which served the Israeli Opera during its early days and more.
Most of Habima photographs are titled on verso by hand. Some of the Israeli Opera 
photographs are titled on verso by hand and stamped by various photographers: 
"Studio Alexander", "D. Rosenblum", "Zalmaniya 'Pri Or'" and more. Most photographs 
are titled on the album's leaves.
Habima theater was founded in Moscow in 1917 by Nahum Zemach, Menachem Gnessin 
and Hanna Rovina. In 1927 the group split: Zemach and some of the actors settled in 
New York, while the others immigrated to Palestine. Shortly afterwards it was decided 
to reorganize the theater as a collective and from the 1930s for a long period of time 
the directors were chosen only from members of the collective. Habima functioned as a 
collective until 1969.
The Israeli Opera was founded by the singer Edis de Philippe in 1947. For lack of a 
permanent residence, the opera appeared during its first years on different stages and 
until 1954 performed every Tuesdays in Habima theater.
Photographs: 6.5X4.5 cm to 24X18.5 cm, album: 38.5X30 cm. Good to fair overall condition. 
Stains, creases and blemishes. A number of photographs are torn (with open tears). Some of 
the opera's photographs are mounted on the album's leaves. The leaves are loose and some are 
detached. Blemishes, tears, creases and stains to tissue guards. Blemishes and tears to binding.

Opening price: $700

עבור  שנבנה  בבניין  ששכן  שדרות",  "קולנוע  מבנה  של  תצלומים  ובהם  נוספים,  תצלומים   ·
אביב  בתל  עדן"  "קולנוע  בניין  ימיה,  בראשית  "הבימה"  ושימש את  התיאטרון הארץ-ישראלי 

ששימש את האופרה הישראלית עם היווסדה, ועוד.
מתוארים  הישראלית  האופרה  תצלומי  יד.  בכתב  בגבם  מתוארים  "הבימה"  תצלומי  מרבית 
רוזנבלום",  "ד.  "סטודיו אלכסנדר",  וחתומים בחותמות צלמים שונים:  יד  בחלקם בגבם בכתב 

צלמניה "פרי אור" ועוד. מרבית התצלומים מתוארים על דפי האלבום.
תיאטרון "הבימה" נוסד במוסקבה ב-1917 בידי נחום צמח, מנחם גנסין וחנה רובינא. בשנת 1927 
התפצלה הלהקה: צמח וכמה מן השחקנים השתקעו בניו-יורק, והיתר עלו לארץ ישראל. מעט 
לאחר מכן הוחלט על הפיכת התיאטרון לקולקטיב, ומראשית שנות ה-30 למשך תקופה ארוכה 

נבחרו הבמאים רק מבין החברים בו. "הבימה" פעל כקולקטיב עד 1969.
האופרה הישראלית נוסדה בידי הזמרת אדיס דה-פיליפ בשנת 1947. מחוסר בית קבע, התארחה 
האופרה בשנותיה ראשונות על במות שונות, ועד שנת 1954 הייתה מופיעה בקביעות בימי ג' 

במשכן "הבימה".
30 ס"מ. מצב כללי טוב עד בינוני.  X38.5 :18.5 ס"מ. אלבום X24 6.5 ס"מ עד X4.5 תצלומים בגודל
כתמים, קמטים ופגמים. כמה תצלומים קרועים וחסרים. כמה מתצלומי האופרה הישראלית 
מודבקים לדפי האלבום. דפי האלבום רופפים וחלקם מנותקים. פגמים, קרעים, קמטים וכתמים 

בדפי המגן. פגמים וקרעים בכריכה.

פתיחה: $700
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לקט תצלומים – לוחמים ערבים בירושלים –   .120
מלחמת העצמאות

ערבים, מרביתם מתקופת  לוחמים  שמונה תצלומים של 
)ומקומות  שכם  ירושלים,  בירושלים.  העצמאות  מלחמת 

נוספים?(, ]אמצע-סוף שנות ה-40 בקירוב[. 
ביניהם: תצלום תעמולה מבויים – צלפים ערבים מכוונים 
הסלע;  כיפת  רקע  על  העיר,  מערב  עבר  אל  נשקם  את 
מנהיג  אל-חוסייני,  אל-קאדר  עבד  הלוויית  תצלום 
הכוחות הערבים בירושלים, ברחבת הר הבית; קציני צבא 
)המלון  "סמירמיס"  מלון  הריסות  סביב  ערבים  ותושבים 
ינואר 1948(; שיירת לוחמים  בידי "ההגנה" בחודש  פוצץ 
של "צבא ההצלה" מתאמנת בגבעות הסמוכות למטה של 

מפקד הצבא, פאוזי קאוקג'י; ועוד. 
עם  אחד  תצלום  בלוח.  ממוספרים  התצלומים  מרבית 
חותמת דיו בגב. שני תצלומים עם פתקית מידע לעיתונות 
)צרפתית(, באחת מהן מצוין שהתצלום הנו מתוך הפרק 

"Palestine Problem" בסדרת הסרטים התיעודית "The March of Time" )פרק זה צולם בשנת 1945(. 
18 בקירוב(. מצב משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. התצלומים  X13( ושני תצלומים קטנים )24 ס"מ בקירוב X18( שישה תצלומים גדולים
הגדולים עם עקבות הדבקה בצדם האחורי וחלקם עם עקבות הדבקה וקילופים בצדם הקדמי )בשוליים(. תצלום אחד עם קרע ארוך 

בשוליים, מחוזק בנייר דבק. 

פתיחה: $500

120. Collection of Photographs – Arab Fighters in Jerusalem – Israeli War of Independence

Eight photographs of Arab fighters, most of them from the period of the War of Independence in Jerusalem. 
Jerusalem, Nablus (and elsewhere?), [ca. mid-late 1940s]. 
Including: a staged propaganda photograph – Arab snipers aiming their weapons at the western part of the 
city, on the backdrop of the Dome of the Rock; photograph of the funeral of Abd al-Qadir al-Husayni, the 
leader of the Arab forces in Jerusalem, at the Temple Mount Plaza; army officers and Arab residents around 
the ruins of the Semiramis Hotel (the hotel was bombed by the Haganah in January 1948); fighters of the Arab 
Liberation Army training on the hills near the headquarters of the commander of the army, Fawzi al-Qawuqji; 
and more.
Most of the photographs are numbered in the plate. One photograph is stamped on verso. Two photographs 
with a press information label (French), one noting that the photograph is from the episode "Palestine Problem" 
of the documentary film series "The March of Time" (this episode was shot in 1945). 
Six large photographs (approx. 18X24 cm) and two small photographs (approx. 13X18 cm). Condition varies. Good-
fair overall condition. The large photographs have traces of mounting on verso and some have traces of mounting and 
peelings on front (in the edges). A long tear to margin of one photograph, reinforced with tape.

Opening price: $500

120a120c

120b



צילום     |  125

121. Collection of Photographs – The Israeli War of Independence and the Establishment of the State of Israel – Ephraim (Efrem) Ilani

Moshav of Tel Adashim; workers and craftsmen; and 
more. Some photographs are captioned on verso.
21 of the photographs are stamped with the stamp 
of photographer Ephraim (Efrem) Ilani. Several 
photographs with other stamps and press information 
notes. 
Including two additional copies of two photographs.
Approx. 9X8.5 cm to 14X9.5 cm. Good overall condition. 

Opening price: $700

of the State of Israel from the balcony of the Jewish 
Agency building in Jerusalem; Chief of Staff Yigael 
Yadin and the first IDF spokesman Moshe Perlman 
saluting; the bombing of the Jewish Agency building 
in Jerusalem; soldiers raising the Israeli flag on 
a captured Arab armored vehicle; an Israeli navy 
formation during the ceremony of transferring the 
Port of Haifa to the State of Israel; military formations 
and portrait photographs of soldiers; workers' 

About 50 black and white photographs documenting 
the Israeli War of Independence and the first years 
of the State of Israel. Some of them stamped with 
the stamps of photographer Ephraim (Efrem) Ilani. 
[Jerusalem, Haifa, Tel-Aviv and elsewhere, ca. late 
1940s to early 1950s].
The photographs depict: crowds dancing in Jerusalem 
after the UN vote on November 29, 1947; members 
of the People's Council announcing the establishment 

121. אוסף תצלומים מתקופת מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל – אפרים )אפרם( אילני

העצמאות  מלחמת  את  המתעדים  בשחור-לבן  תצלומים  כ-50 
חתומים  חלקם  ישראל.  מדינת  של  הראשונות  ושנותיה 
בחותמות-דיו של הצלם אפרים )אפרם( אילני. ]ירושלים, חיפה, 
נוספים, סוף שנות ה-40 עד תחילת שנות  ומקומות  תל-אביב 

ה-50 בקירוב[.
בירושלים לאחר הצבעת האו"ם בכ"ט  ריקודים  בין התצלומים: 
מדינת  הקמת  על  מכריזים  העם  מועצת  חברי   ;1947 בנובמבר 
בירושלים; הרמטכ"ל  היהודית  בניין הסוכנות  ישראל ממרפסת 
יגאל ידין ודובר צה"ל הראשון משה פרלמן מצדיעים; פיצוץ בניין 
הסוכנות היהודית בירושלים; חיילים מניפים את דגל ישראל על 

משוריין ערבי שנתפס; מסדר חיל הים בטקס העברת נמל חיפה 
למדינת ישראל; מסדרים צבאיים ותצלומי פורטרט של חיילים; 
ובעלי  פועלים  עבודה;  מחנות  עדשים;  תל  העובדים  מושב 

מלאכה; ועוד. חלקם מתוארים בגב בכתב-יד. 
21 מהתצלומים חתומים בחותמות-דיו של הצלם אפרים )אפרם( 
אילני. תצלומים ספורים עם חותמות דיו אחרות ופתקאות מידע 

לעיתונות. 
שניים מהתצלומים מופיעים בשני עותקים. 

9.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. X14 8.5 ס"מ עד X9

פתיחה: $700
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122. אחד עשר אלבומי תצלומים – חיל האוויר הישראלי – 1948-1951 – מלחמת העצמאות ושנות 
המדינה הראשונות

האוויר  חיל  ממייסדי  רענן,  יוסף  צה"ל  לקצין  שייכים  שהיו  אלבומים,  עשר  באחד  מסודרים  תצלומים  כ-1500 
וממפקדיו במלחמת העצמאות. מקומות שונים בישראל )מקצתם מאירופה(, ]1948-1951 בקירוב[.

אחד  בידי  ונשמרו  נאספו  והם  בישראל,  הצבאית  התעופה  ראשית  של  בהיקפו  נדיר  תיעוד  כוללים  האלבומים 
המפקדים הבולטים בחיל האוויר הישראלי בתקופת קום המדינה – יוסף )ג'ו( רענן. בין היתר, מתועדים בתצלומים 
הטייסים הישראלים הראשונים )בהם גם עזר וייצמן(, הכשרות ואימונים, צניחות בשמי הארץ, תצלומי אוויר של 
גם תצלומים  )בהם  ואתרים בישראל, תצלומים של פעילות מבצעית ממהלך מלחמת העצמאות  ערים, בסיסים 
יום  ממבצע "עובדה", שרענן היה ממפקדיו(, תצלומים רבים של ביקורי קצינים וטייסים מצבאות העולם, מטסי 
ועוד. ברבים מהתצלומים  ודגמי מטוסים,  עצמאות, תחרויות ספורט, צעדות וטקסים רשמיים, מכונאים, מנועים 
מתועדים ביקוריהם של ראש הממשלה דוד בן-גוריוןן ושני רמטכ"לי מלחמת העצמאות – יעקב דורי ויגאל ידין, 

בבסיסי החיל ובטקסים רשמיים. 
נוספים בצה"ל )חיל הים,  ויחידות  חותמות-דיו בצדם האחורי של חלקם. בחלק מהתצלומים מתועדים חילות 

הפלמ"ח ועוד(; כמה מהתצלומים מתעדים את חייו האישיים של רענן.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. אלבומים במצב טוב-בינוני. מקצתם מתוארים בכתב-יד על גבי הדפים. 

מקור: עזבון יוסף ג'ו רענן )רייסמן(.

פתיחה: $2000
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 – ומעברות  חדשים  עולים   – גדול  תצלומים  אוסף   .123
וצלמים  אילני  אפרים  קלוגר,  זולטן   – ה-50-60  שנות 

נוספים

כ-110 תצלומים המתעדים את העלייה לארץ ישראל, ובפרט את 
הקליטה והחיים במעברות. ]שנות ה-50 עד ראשית שנות ה-60 

בקירוב[.
שונות  במעברות  הקשים  התנאים  את  מתעדים  התצלומים 
ברחבי הארץ ואת חיי היום-יום של העולים – מגורים בצריפים 
יד  כפיים ובמלאכות  בעבודות  עיסוק  עברית,  לימוד  ובאוהלים, 
ועוד. כמה וכמה מהם מציגים עולים יהודים מתימן; ארבעה מהם 
"מרבד  מבצע  במסגרת  עולים  של  לארץ  הגעתם  את  מתעדים 

הקסמים" ב-1949.
באוסף תצלומים מאת זולטן קלוגר, אפרים )אפרם( אילני, הנס 
חיים פין, יהודה איזנשטרק, אסף קוטין, שמעון רפפורט ואחרים. 

חלקם מתוארים בכתב-יד בצדם האחורי וחלקם מתוארכים.
24 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. X20 6 ס"מ עד X9 ;גודל משתנה

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $800

122. Eleven Photograph Albums – The Israeli 
Air Force – 1948-1951 – The Israeli War of 
Independence and the Early Years of the State 
of Israel

About 1500 photographs arranged in eleven albums, 
which had belonged to IDF officer Yosef Ra'anan, 
of the founders of the Israeli Air Force and of its 
commanders during the War of Independence. 
Various places in Israel (some from Europe), [ca. 1948-
1951].
The albums comprise an extraordinarily wide-
scope documentation of the early days of military 
aviation in Israel, collected and preserved by one 
of the outstanding commanders of the Israeli Air 
Force during the period of the establishment of 
the state – Yosef (Joe) Ra'anan. The albums include: 
photographs documenting the first Israeli pilots 
(including Ezer Weizmann), training and parachuting, 
aerial photographs of cities, bases and sites in Israel, 
photographs of military operations during the War 
of Independence (including photographs from 
operation "Uvda", in which Ra'anan commanded the 
air forces), numerous photographs depicting visits 
of foreign officers and pilots, Independence Day 
aerial demonstrations, sports competitions, official 
parades and ceremonies, mechanics, engines and 
plane models, and more. Many of the photographs 
document visits of Prime Minister David Ben-Gurion 
and the two Chiefs of the General Staff during the 
War of Independence – Yaakov Dori and Yigael Yadin, 
to Air Force bases and in official ceremonies.
Inked stamps to verso of some photographs. Some of 
the photographs document additional IDF corps and 
units (the navy, the Palmach and more); several of the 
photographs document Ra'anan's personal life.
Size and condition vary. Good overall condition. Albums in 
good-fair condition. Some photographs captioned by hand 
on the leaves.
Provenance: The Estate of Yosef Joe Ra'anan 
(Reisman). 

Opening price: $2000 
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124. אוסף תצלומים מאת סם פרנק – עליה ומעברות – 
ישראל, ראשית שנות ה-50

פרנק.  סם  הצלם  מאת  במעברות,  עולים  של  תצלומים  כ-220 
ישראל, ראשית שנות ה-50.

של  רבים  תצלומים  )בהם  מתימן  עולים  מתעדים  התצלומים 
ועוד,  מרומניה  מאוזבקיסטן,  מהודו,  מעירק,  חבאן(,  יהודי 
במעברות טירה, בני ציון, תל מונד, נהריה, חלסה )קרית שמונה(, 
בעכו  עולים  ובשיכוני  וכיסלון,  שבע  באר  יהודה,  אבן  שמר,  עין 
ומבוגרים,  ילדים  של  דיוקנאות  התצלומים  בין  שבע.  ובבאר 
המסחר,  מחיי  ומראות  וקבוצתיים,  משפחתיים  תצלומים 
אוהלים,   – המעברות  של  כללי  מראה  לצד  והמנוחה,  העבודה 
עליה  לקליטת  פעילות  האוסף  מתעד  כן  כמו  וצריפים.  בדונים 
ארגון  של  ילדים  גן-מעון  ביקנעם,  עולים  ילדי  לעולים:  ולסיוע 
במעברת  הצבא  של  סיוע  פעולות  יהודה,  אבן  במעברת  ויצ"ו 
הכשרת   ,1951 בחורף  השיטפונות  לנפגעי  סיוע  הגשת  כסלון, 

עולים לתעסוקה, ועוד.
סם פרנק )1920-2007(, יליד שאנגחאי, עלה לארץ בשנת 1948, 
התיישב בתל-אביב ובמשך שנים רבות עסק בצילום. בין היתר, 
הסופרת  של  הבובות  מספרי  כמה  שליוו  התמונות  את  צילם 

והבובנאית דינה דז'טלובסקי.

123. Large Collection of Photographs – New Immigrants and Transit Camps – 1950s-1960s – Zoltán 
Kluger, Ephraim Ilani and Other Photographers

About 110 photographs documenting the immigration to Israel, and especially the absorption of immigrants and 
life in the transit camps (Ma'abarot). [Ca. 1950s to early 1960s].
The photographs document the harsh conditions in the various transit camps in Israel and the immigrants' daily 
life – life in shacks and tents, learning Hebrew, manual labor and handicrafts, and more. Quite a few of them 
depict Jewish immigrants from Yemen; four photographs document the arrival to Israel of immigrants during 
Operation Magic Carpet in 1949. 
The collection contains photographs by Zoltán Kluger, Ephraim (Efrem) Ilani, Hans Chaim Finn, Yehuda Eisenstark, 
Assaf Kuttin, Shimon Rapaport and others. Some of the photographs are captioned by hand on verso and some 
are dated.
Size varies; approx. 9X6 cm to 20X24 cm. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $800
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124. Collection of Photographs by Sam 
Frank – Immigration and Transit Camps 
– Israel, Early 1950s

About 220 photographs of new 
immigrants in transit camps (ma'abarot), 
by photographer Sam Frank. Israel, early 
1950s.
The photographs depict immigrants from 
Yemen (including numerous photographs 
of Habbani Jews), Iraq, India, Uzbekistan, 
Romania and elsewhere, in the transit camps 
of Tira, Bnei Zion, Tel Mond, Nahariya, 
Khalsa (Kiryat Shemonah), Ein Shemer, 
Even Yehuda, Beersheba and Kisalon, 
and in housing complexes for immigrants 
in Acre and Beersheba. Among the 
photographs are portraits of children and 
adults, family and group photographs, and 
photographs showing trade and industry, 
work and rest, alongside general views of 
the transit camps – tents, fabric shelters 
and shacks. In addition, the collection 
documents immigration absorption and 
aid to the immigrants: immigrant children 
in Yokne'am, a WIZO kindergarten in the 
transit camp of Even Yehuda, aid activities of 
the army in the Kisalon transit camp, aiding 
the 1951 winter floods victims, occupational 
training of immigrants, and more.
Sam Frank (1920-2007), born in Shanghai, immigrated to Israel in 1948, settling in Tel-Aviv and working as a 
photographer. Among other projects, he took the pictures that illustrated several books by the author and 
puppeteer Dina Dzatelovski.
Some of the photographs are stamped on verso with photographer's stamp; however, most are mounted to leaves 
in groups, by subjects. The mounted photographs are partly captioned and dated on the leaves (English).
Enclosed: Two photographs by Boris Carmi.
Size and condition vary; most of the photographs are approx. 5.5X5.5 cm. Good overall condition.

Opening price: $500

חלק מן התצלומים חתומים בגבם בחותמת הצלם, אולם רובם 
נושאים. התצלומים המודבקים  לפי  לדפים בקבוצות,  מודבקים 

מתוארים ומתוארכים בחלקם על גבי הדפים )אנגלית(.
מצורפים שני תצלומים מאת הצלם בוריס כרמי.

ס"מ   5.5 X5.5 בגודל  התצלומים  מרבית  משתנים;  ומצב  גודל 
בקירוב. מצב כללי טוב.

פתיחה: $500
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Alongside these photographs, which are of a 
journalistic and documentary character and were 
presumably commissioned by various bodies, the 
archive contains many street photographs, depicting 
people of all strata of the Israeli society.
Enclosed are two certificates from a national 
photography competition of the Government Press 
Office and the "American Fund for Israeli Institutions" 
held in 1952. The certificates indicate that Frank won 
first prize for the photograph "Towards a New Life" 
and commendation for another photograph. They 
incorrectly give his name as Shmuel Frank, although 
Frank's Hebrew name was Shimon, and are signed, 
among others, by the painter Reuven Rubin.
Enclosed: approx. 40 photographs (reproduced 
from the original photographs) of Jerusalem during 
the 1920s and 1930s; ten photographs of President 
Chaim Weizmann alongside his wife Vera as well as 
in various official events, all by Rudi Weissenstein, 
stamped "Tzalmania Pri-Or" (Pri-Or Photography 
studio); several photographs by other photographers, 
including Boris Karmi.
Some of the photographs are stamped on verso 
with photographer's stamp; however, most of them 
are mounted to leaves in groups, by subjects. The 
mounted photographs are mostly captioned on the 
leaves (English). The contact prints are also mounted 
to leaves and are summarily captioned.
Size and condition vary; most of the photographs are 
approx. 5.5X5.5 cm. Good overall condition.

Opening price: $1200

125. ארכיון הצלם סם פרנק – תצלומים ותשלילים מן העשורים הראשונים למדינת ישראל – שנות ה-50 עד שנות ה-70

של  )קונטקט(  מגע  הדפסי  כ-50  תצלומים,  כ-1200  ובו  ארכיון 
תשלילים ומאות תשלילים מעיזבונו של הצלם סם פרנק. ישראל, 

שנות ה-50 עד שנות ה-70 בקירוב.
ה-50,  בשנות  צולמו  מהם  ניכר  שחלק  בארכיון,  התצלומים 
מלווים את העשורים הראשונים של מדינת ישראל ומקיפים את 
מרבית תחומי החיים במדינה שזה עתה קמה. בארכיון מיוצגים 
לקבורה  הרצל  הבאת   – שונים  באירועים  המדינה  מוסדות 
ביקור   ,)1951( הכ"ג  הציוני  הקונגרס  )בתשלילים(,  בירושלים 
 ,)1953( בישראל  דאלס  פוסטר  ג'ון  האמריקני  המדינה  מזכיר 
ואירועי  מוסדות תרבות  ועוד;  בישראל  רוטשילד  הברון  קבורת 
תיאטרון   ,)1951( טירה  במעברת  "הבימה"  תיאטרון   – תרבות 
רבים  קונצרטים   ,)1951( בדליה  העם  מחולות  כנס  "אוהל", 
והצגות תיאטרון, אליפות שחמט )כנראה 1951(, מרוצי מכוניות, 
"ויצו" ובית הספר  וחינוכיים – פעילות  ועוד; ארגונים חברתיים 
"מקווה ישראל"; ועוד תחומים שונים ומגוונים – בתי חרושת, גן 
החיות בתל-אביב, ריפוי בעיסוק בבית החולים הצבאי בתל אביב 
)בית החולים "תל השומר"(, חיילי צה"ל, חברי מערכת "הארץ", 
בגין,  מנחם  ונאום  גרמניה  עם  השילומים  הסכם  נגד  ההפגנות 
בני  במעברות,  חדשים  עולים  באשקלון,  ארכיאולוגיות  תגליות 
הקהילה הקראית ממצרים במושב מצליח, ועוד תצלומים רבים.

וחלקם  ותיעודי,  עיתונאי  אופי  שלהם  הללו,  התצלומים  לצד 
באוסף  מופיעים  שונים,  גופים  בהזמנת  הנראה  כפי  צולמו 

גווני  מכל  השורה  מן  אנשים  נראים  ובהם  רבים,  רחוב  תצלומי 
החברה הישראלית.

לאוסף מצורפות שתי תעודות מתחרות צילום ארצית שנערכה 
ו"הקרן  הממשלתית  העיתונות  לשכת  מטעם   1952 בשנת 
בפרס  זכיה  על  המעידות  בישראל",  למוסדות  האמריקאית 
על  לשבח  ובציון  חדשים"  חיים  "לקראת  התצלום  על  הראשון 
ששמו  אף  פרנק,  שמואל  השם  נקוב  בתעודות  נוסף.  תצלום 
הצייר  היתר,  בין  עליהן,  וחתום  שמעון,  היה  פרנק  של  העברי 

ראובן רובין.
מצורפים: כ-40 תצלומים )משועתקים מתצלומים מקוריים( של 
ירושלים בשנות ה-20 וה-30; עשרה תצלומים של הנשיא חיים 
ויצמן לצד רעייתו ורה ובאירועים ממלכתיים שונים, כולם מאת 
ספורים  תצלומים  פרי-אור";  "צלמניה  חתומים  ויסנשטין,  רודי 

מאת צלמים שונים, בהם בוריס כרמי.
חלק מן התצלומים חתומים בגבם בחותמת הצלם, אולם רובם 
נושאים. התצלומים המודבקים  לפי  לדפים בקבוצות,  מודבקים 
מתוארים ברובם על גבי הדפים )אנגלית(. הדפסי המגע מודבקים 

אף הם לדפים ומתוארים בקצרה.
ס"מ.   5.5 X5.5 בגודל  התצלומים  מרבית  משתנים;  ומצב  גודל 

מצב כללי טוב.

פתיחה: $1200
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126. אוסף גדול של תצלומים מאת פאול גרוס – נופים ואתרים בישראל / ממצאים ארכאולוגיים

אוסף גדול של למעלה מ-750 תצלומים מאת פאול גרוס, צלם 
לצילומים עבור העיתונות", ובהם תצלומים  "החברה המזרחית 
של נופים ואתרים בישראל ותצלומים של ממצאים ארכאולוגיים. 

ישראל, ]שנות ה-50-60 בקירוב[.
אוסף גדול של תצלומים מאת פאול גרוס, מי שקנה את חלקו של 
זולטן קלוגר ב"חברה המזרחית לצילומים עבור העיתונות" והיה 

לצלם החברה משנת 1950.
מרבית התצלומים מודפסים בפורמט קטן ומודבקים בקבוצות, 
לצילומים  המזרחית  "החברה  של  אלבום  לדפי  נושאים,  על-פי 
הארץ  מרחבי  ונוף  טבע  תצלומי   · בהם:  העיתונות",  עבור 
בירושלים.  העתיקה  העיר  של  תצלומים   · מסיני(.  מהם  )כמה 

לחם,  בית  יריחו,  חברון,  שכם,  נצרת,  טבריה,  של  תצלומים   ·
בכפר  הכנסת  בית  חורבות  של  תצלומים   · נוספים.  ומקומות 
מוצגים  של  ותצלומים  בברעם  הכנסת  בית  וחורבות  נחום 
ארכיאולוגיים שונים. · ועוד. על כמה מהדפים מופיעים תיאורים 
תצלום  כל  לצד  באנגלית(.  בעיקר  )בכתב-יד;  התצלומים  של 

רשום מספרו הסידורי.
כן כולל האוסף תצלומים בפורמט גדול יותר; חלקם חתומים בגב 

בחותמתו של פאול גרוס.
 33 )הדפים:  אלבום  דפי  כ-90  על  המודבקים  תצלומים  כ-620 

ס"מ( + כ-150 תצלומים בתפזורת. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

125. Archive of Photographer Sam Frank – 
Photographs and Negatives from the First 
Decades of the State of Israel – 1950s to 1970s

Archive of about 1200 photographs, about 50 contact 
prints and hundreds of negatives from the estate of 
photographer Sam Frank. Israel, ca. 1950s to 1970s.
The photographs in the archive, many of which were 
taken during the 1950s, follow the first decades of 
the State of Israel and encompass most aspects of 
life in the newly established State. The photographs 
show the institutes of the state in various events 
– Herzl's burial in Jerusalem (negatives), the 23rd 
Zionist Congress (1951), the visit of US Secretary of 
State John Foster Dulles in Israel (1953), the burial 
of Baron Rothschild in Israel and more; cultural 
institutions and events – "HaBimah" theater at the 
transit camp of Tira (1951), the "Ohel" theater, many 
concerts and theater plays, a chess championship 
(presumably 1951), car races, and more; social and 
educational organizations – the activity of WIZO and 
the "Mikveh Yisrael" school; and other varied subjects 
– factories, the Tel-Aviv zoo, occupational therapy at 
the military hospital of Tel-Aviv (the "Tel HaShomer" 
hospital), IDF soldiers, the editorial staff of HaAretz, 
demonstrations against the Reparations Agreement 
between Israel and West Germany and Menachem 
Begin's speech, archeological discoveries in Ashkelon, 
new immigrants in transit camps, the members of the 
Karaite community of Egypt in Moshav Matzliach, 
and more.

126a126b



132  |  אוגוסט 2020  

וורוביצ'יק-רביב – תצלום של רחוב היהודים  127. משה 
בווילנה 

תצלום של רחוב היהודים בווילנה בחורף 1928 מאת הצלם משה 
וורוביצ'יק-רביב. תל אביב, ]אמצע המאה ה-20 בקירוב[.

 der alte Judenhof." :התצלום מתואר ומתוארך בגבו בכתב יד
 Moshe Raviv," הצלם:  בחותמת  בגבו  חתום   ."1928 winter

."Tel Aviv
לצלם  נחשב  אשר  ומעצב,  צייר  צלם,   – )רביב(  וורוביצ'יק  משה 
בשנת  בווילנה  נולד  הפוטומונטאז'.  בתחום  בעיקר  דרך,  פורץ 
1904, למד באוניברסיטת וילנה במחלקה לאמנויות ולאדריכלות, 
ובשנת 1928 נתקבל ל"באוהאוס" בדסאו, גרמניה, שם השתלם 
אצל פול קלה, וסילי קנדינסקי, ויוזף אלברס. בשנת 1930 המשיך 
 .)Ecole de Photo Ciné( להשתלם בפריז בבית הספר לצילום
החזותי  התיעוד  על  אמון  וורוביצ'יק  היה  ה-30  שנות  בראשית 
של פעילות "החלוץ" בפולין, עד עלייתו לארץ בשנת 1934. לאחר 
עלייתו לארץ עבד כמעצב גרפי וכצלם, כעצמאי, וכן עבור כמה 
מהמוסדות הציוניים והסתדרות העובדים. היה מראשוני קריית 

האמנים בצפת ונפטר שם בשנת 1995.
20.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בפינות. X30

פתיחה: $600

126. Large Collection of Photographs by Paul 
Gross – Views and Sites in Israel / Archeological 
Findings

A large collection of more than 750 photographs by 
Paul Gross, the photographer of The Orient Press 
Photo Company, including photographs of views 
and sites in Israel and photographs of archeological 
findings. Israel, [ca. 1950s-1960s].
A large collection of photographs by Paul Gross, 
who bought Zoltan Kluger's share in The Orient 
Press Photo Company and became the company's 
photographer in 1950.
Most of the photographs were printed in a small 
format and are mounted in groups, arranged by 
subject, to The Orient Press Photo Company album 
leaves. These include: · Nature and landscape 
photographs from all over the country (several 
are from Sinai). · Photographs of the Old City of 
Jerusalem. · Photographs of Tiberias, Nazareth, 
Nablus, Hebron, Jericho, Bethlehem and elsewhere. 

· Photographs of the ruins of the synagogue of 
Capernaum and the ruins of the synagogue of Baram 
and photographs of various archeological exhibits. 

· And more. Several of the leaves are captioned (by 
hand; mainly in English). Serial number written next 
to each photograph.
The collection includes some larger photographs; 
some are stamped on verso with Paul Gross' stamp.
Approx. 620 photographs mounted to approx. 90 album 
leaves (height: 33 cm) + approx. 150 loose photographs. 
Size and condition vary.

Opening price: $500

he took courses with Paul Klee, Vasily Kandinsky 
and Josef Albers. In 1930 he continued his studies in 
Paris in the photography school Ecole de Photo Ciné. 
During the early 1930s, Vorobeichic was in charge of 
the visual documentation of "HeChalutz" operations 
in Poland until he immigrated to Palestine in 1934. In 
Palestine he worked for various Zionist institutes and 
the Histadrut Labor Federation as graphic designer 
and photographer, as well as independently. He was 
one of the first artists to settle in the artists' colony of 
Safed, where he passed away in 1995. 
30X20.5 cm. Good condition. Minor blemishes to corners. 

Opening price: $600 

126c



צילום     |  133

128. Collection of Photographs – Bukharan Jews 

About 120 photographs documenting the Jews of Bukhara. [Uzbekistan?, ca. second half of the 20th century].
The photographs document the Jews of Bukhara during the Soviet regime: costumes, jewelry, funerals and 
mourning customs, weddings and bride's attires, circumcision ceremonies, holiday dinners, tableware, musical 
instruments, studio photographs in traditional and modern attire and more. Some of the photographs are 
possibly earlier. 
Size and condition vary. Good-fair overall condition.

Opening price: $600

128. אוסף תצלומים – יהדות בוכרה

]אוזבקיסטן?,  בוכרה.  יהדות  את  המתעדים  תצלומים  כ-120 
המחצית השנייה של המאה ה-20 בקירוב[.

השלטון  בתקופת  העדה  מנהגי  של  מגוון  תיעוד  בתצלומים 
אבלות,  ומנהגי  הלוויות  התכשיטים,  המלבושים,  הסובייטי: 
נגינה,  כלי  אוכל,  כלי  חג,  ארוחות  בריתות,  כלות,  חתונות ובגדי 
ועוד.  מודרניים,  ובבגדים  מסורתיים  בבגדים  סטודיו  תצלומי 

ייתכן שכמה מהתצלומים הנם מתקופה מוקדמת יותר.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

פתיחה: $600

127. Moshe Raviv-Vorobeichic – Photograph of 
the Jews' Street in Vilnius 

Photograph of the Jews' Street in Vilnius in the winter 
of 1928 by photographer Moshe Raviv-Vorobeichic. 
Tel-Aviv, [ca. mid-20th century].
Captioned and dated by hand on verso: "der alte 
Judenhof. 1928 winter". Stamped on verso with the 
photographer's stamp: "Moshe Raviv, Tel Aviv". 
Moshe Vorobeichic (Raviv; also Moi Ver) – 
photographer, painter and designer, a pioneer in the 
field of photomontage. He was born in Vilnius in 1904, 
studied at the university of Vilnius in the department 
of arts and architecture and in 1928 was accepted 
to the Bauhaus school in Dessau, Germany, where 
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130. כרזת תעמולה סובייטית – יום השנה ה-20 למהפכת 
1905 – פרעות קישינב

Еврейский погром ]פוגרום ביהודים[, כרזה מאוירת שנדפסה 
לקראת יום השנה ה-20 למהפכת 1905. מוסקבה, 1925. עיצוב: 

 .)Vasili Semenovich Svarog( וסילי סווארוג
כרזת תעמולה סובייטית שנדפסה לרגל חגיגות יום השנה ה-20 
למהפכת 1905 נגד שלטון הצאר הרוסי, ניקולאי השני. על הכרזה 
 Vasili Semenovich( סווארוג  וסילי  הרוסי  האמן  של  ציור 
Svarog, 1883-1946( המתאר פוגרום. תחת הציור נדפס ציטוט 
פרעות  בגנות  לנין  איליץ'  ולדימיר  של  פרי-עטו  מאמר  מתוך 
זמן קצר לאחר הפרעות(:   ,1903 ביוני  פורסם  )המאמר  קישינב 
מלהיטים  קר,  בחישוב  למדי,  מודע  באופן   ]...[ "הריאקציונרים 
ממחאה  ההמונים  דעת  את  להסיח  כדי  ודתי  שבטי  מאבק 
"פוגרום  הכותרת  ניתנה  שלו  הציטוט,  ופוליטית".  חברתית 
בלארוסית,  אוקראינית,  רוסית,   – שפות  בשש  נדפס  ביהודים", 

ארמנית, גרוזינית ופרסית. 
נייר  גיליונות  שני  על  מודפסים  והטקסט  )הציור  ס"מ   61 X95
נפרדים שהודבקו זה לזה(. מצב טוב. כתמים קלים. מספר קרעים 
פשתן  בד  על  מודבקת  הכרזה  )משוקמים(.  חסרים  וקרעים 

לתצוגה ולשימור.

פתיחה: $3000

הסרטים  הפקת  חברת  של  מאוירת  פרסום  כרזת   .129
Moldavia-Film – פראג, שנות ה-30 

 .Moldavia-Film הסרטים  הפקת  חברת  מטעם  גדולה  פרסום  כרזת 
 .)?( Jan Vácha :פראג?, שנות ה-30 בקירוב[. עיצוב[

אוריינטלי-מסורתי,  בלבוש  ואישה  גבר  המציגה  גדולה  צבעונית  כרזה 
ניצבים לצד שני לוחות הברית ומגן דוד, וברקע צללית של דמות נוספת, 
"היהודי הנודד"[. בשולי  ייצוג של משה רבנו או  ]כנראה,  אוחזת במטה 

"Moldavia-Film" :הכרזה נדפס
 1918 באפריל  בפראג  נוסדה   Moldavia-Film הסרטים  הפקת  חברת 
בין   .Elektafilm הצ'כית  ההפקה  חברת  ידי  על   1931 בשנת  ונרכשה 
אוארבך,  יוסף  )בהם  יהודים  מספר  היו  החברה  של  ומנהליה  בעליה 
שניהל את החברה בין השנים 1921-1924 ושוב בין השנים 1931-1933(. 
חודשים ספורים לאחר הכיבוש הנאצי את צ'כיה החברה פורקה, ובינואר 

1940 נכסיה הוחרמו כרכוש יהודי. 
125 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים וקמטים. קרעים משוקמים.  X94

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור.

פתיחה: $1200

Posters and Graphic Ephemeraכרזות וגרפיקה

129. Illustrated Advertising Poster of the Moldavia-Film Company – Prague, 1930s

Large advertising poster issued by the Moldavia-Film company. [Prague?, ca. 1930s]. Design: Jan Vácha (?).
A large color poster depicting a man and woman in traditional Oriental attire standing next to the two Tablets of 
the Law and a Star of David, with a silhouette of a man holding a staff in the background [presumably, representing 
Moses or the Wandering Jew]. The company name, "Moldavia-Film", indicated at bottom right.
The Moldavia-Film movie production company was founded in Prague in April 1918, and in 1931 was purchased 
by the Czech production company Elektafilm. Among its owners and managers were several Jews (including 
Josef Auerbach, who managed the company between 1921 and 1924 and again between 1931 and 1933). Several 
months after the Nazi occupation of the Czech Republic, the company was dissolved and in January 1940 its assets 
were confiscated as Jewish property.
94X125 cm. Good-fair condition. Some stains and creases. Restored tears. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $1200 

(the article was published in June 1903, shortly after 
the pogrom): "The reactionists […] quite knowingly, 
out of cold calculation, are inflaming a tribal religious 
struggle in order to distract the masses from a social 
and political protest". The quote, titled "Pogrom 
against the Jews", was printed in six languages – 
Russian, Ukrainian, Belarusian, Armenian, Georgian 
and Persian.
95X61 cm (illustration and text printed on two conjoined 
sheets). Good condition. Minor stains. Several closed 
and open tears (restored). Linen-backed for display and 
preservation.

Opening price: $3000 
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130. Soviet Propaganda Poster – The 20th 
Anniversary of the 1905 Revolution – The 
Kishinev Pogrom

Еврейский погром [Pogrom against Jews], illustrated 
poster printed for the 20th anniversary of the 1905 
Revolution, Moscow, 1925. Design: Vasili Semenovich 
Svarog (Василий Семёнович Сварог).
Soviet propaganda poster marking the 20th 
anniversary of the 1905 Revolution, the attempt to 
bring down tsar Nikolai II's regime. The illustration by 
Russian artist Vasili Semenovich Svarog (1883-1946) 
depicts a pogrom. The poster quotes an article by 
Vladimir Ilyich Lenin denouncing the Kishinev Pogrom 

תעמולה  כרזת   – לקומוניזם"  הדרך  הוא  "חינוך   .131
סובייטית ביידיש – מוסקבה, 1920

בילדונג-אוועגווייזער צום קאמוניזם ]חינוך הוא הדרך לקומוניזם[, 
הממלכתית  לאור  ההוצאה  ליטוגרפי.  בדפוס  מאוירת  כרזה 
 Государственное издательство / Gosudarstvennoe(

Izdatelstvo(, מוסקבה, 1920. יידיש.
המבצע  במסגרת  שנדפסה  ביידיש  סובייטית  תעמולה  כרזת 
 .1919 בדצמבר  לנין  איליץ'  ולדימיר  פתח  בו  הבערות  לביעור 
האחת  בידו  מכונף;  סוס  על  רכוב  גבר  של  ציור  הכרזה  במרכז 
לפיד בוער ובידו השניה ספר פתוח, שעל דפיו הסיסמה "פועלי 
כל הארצות, התאחדו" )רוסית(. תחת הציור, לצד סמל הפטיש 
והמגל, מופיעה הכתובת "בילדונג-אוועגווייזער צום קאמוניזם" 
)יידיש: "חינוך הוא הדרך לקומוניזם". בגרסה הרוסית של הכרזה: 

"אוריינות היא הדרך לקומוניזם"(. 
ציור דומה הופיע על פריט תעמולה נוסף שנוצר ברוסיה בראשית 
שנות ה-20 – צלחת פורצלן מאוירת בידי האמנית אליסה גולנקינה 
)על הצלחת מופיעה הכתובת "נבעיר את העולם באש האינטרנציונל 
השלישי" וציור של דמות רכובה על סוס מכונף, כשבידה לפיד(, ויש 

המייחסים לגולינקינה גם את עיצוב הכרזה שלפנינו. 
54 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים, חלקם חסרים, משוקמים  X70.5
בד  על  מודבקת  קלים.  כתמים  בכמה מקומות(.  נייר  )השלמות 

פשתן לתצוגה ולשימור. 

פתיחה: $2500

131. "Education is the Way to Communism" – Soviet Propaganda Poster in Yiddish – Moscow, 1920

tsum komunizm" (Yiddish: "Education is the Way to 
Communisn". In the Russian version of the poster: 
"Literacy is the Way to Communism").
A similar illustration appeared on another propaganda 
item made in Russia in the early 1920s – a porcelain 
plate illustrated by artist Alisa Golenkina (featuring 
the slogan "We shall set the world ablaze with the 
fire of the Third International" and an illustration of 
a man riding a winged horse with a torch in his hand). 
Some attribute the design of this poster to Golenkina. 
70.5X54 cm. Good-fair condition. Tears, some open, 
restored (paper replacement in several places). Minor 
stains. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $2500 

Bildung-awegveyzer tsum komunizm [Education is 
the Way to Communism], Illustrated lithographic 
poster. Moscow: The State Publishing House 
(Государственное издательство / Gosudarstvennoe 
Izdatelstvo), 1920. Yiddish.
A Soviet propaganda poster in Yiddish, printed as 
part of the campaign for the elimination of illiteracy 
launched by Vladimir Ilyich Lenin in December 1919. 
The central illustration depicts a man riding a winged 
horse, holding a burning torch in one hand and an 
open book, reading "Workers of the World – Unite!" 
(Russian), in the other.
The slogan under the illustration, set next to the 
hammer and sickel symbol, reads: "Bildung-awegveyzer 
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ברית   – "אוזט"  הארגון  מטעם  מאוירת  כרזה   .133
המועצות, 1933

מאוירת.  כרזה   .]5 מס'  הגרלה  ]אוזט,   ОЗЕТ лотерея 5
הוצאת "אוזט" )ОЗЕТ( / "איזוגיז" )Изогиз(, ]ברית המועצות[, 
 Mikhail( דלּוָגץ'  אוסקרוביץ'  מיכאיל  עיצוב:  רוסית.   .1933

.)Oskarovich Dlugatch
לסידור  )חברה  "אוזט"  הארגון  מטעם  הגרלה  המפרסמת  כרזה 
במרכז  ובאדום.  בשחור  מודפסת  עמלים(,  יהודים  של  חקלאי 
דיוקנאות.  שלושה  משולבים  בה   5 הספרה  מופיעה  הכרזה 

בחלקה התחתון נדפסה הכתובת "נבנה את בירוביג'אן...".
 ,1925-1938 בשנים  המועצות  בברית  פעל  "אוזט"  הארגון 
ברית  יהודי  בקרב  החקלאית  ההתיישבות  את  לעודד  במטרה 
המועצות ולמצוא מקומות מתאימים להתיישבות. בשנת 1928 
בבירוביג'אן. היהודית  ההתיישבות  ארגון  את  עצמו  על  לקח 
לאורך שנות פעילותו ערך הארגון מספר הגרלות לציבור הרחב. 
ההכנסות מכרטיסי ההגרלה הוקדשו למימון פעילותו השוטפת 

של הארגון.
40.5 ס"מ. מצב טוב. מספר קרעים ופגמים קלים. מודבקת  X53.5

על בד פשתן לתצוגה ולשימור. 

פתיחה: $2000

132. כרזת תעמולה מטעם הארגון "אוזט" – מוסקבה, 1928

ערד  אף  און  ארבעט  אף  רעכט  דאס  געהערט  אידן  ראטנלאנד  אין  נאר 
]רק בברית המועצות זכאים היהודים לעבודה ולאדמה[, כרזת תעמולה 
מטעם הארגון "אוזט". הוצאת "אוזט". מוסקבה, 1928. איור: ל. סמחוב 

]לב מואיסייביץ' סמחוב, Lev Moiseevich Smekhov[. יידיש.
של  חקלאי  לסידור  )חברה  "אוזט"  הארגון  מטעם  תעמולה  כרזת 
במצבם  השיפור  את  איורים  בסדרת  מתארת  הכרזה  עמלים(.  יהודים 
על הסבה  וההחלטה  ברית המועצות  רוסיה בעקבות הקמת  יהודי  של 
ואת  העוני  את  מתארים  האיורים  לחקלאות.  היהודים  של  מקצועית 
ההחלטה  נתקבלה  שבה  הישיבה  את  היהודית,  בקהילה  הפוגרומים 
להעניק אדמות ליהודים, ולבסוף את ההשלכות החיוביות של העבודה 
היהודית. האיורים, מעשה-ידי האמן הרוסי לב  החקלאית על הקהילה 
 מואיסייביץ' סמחוב )1908-1978(, מלווים טקסט מחורז מאת י. סלונים.
"קדם"  קטלוג  )ראו  ברוסית  טקסט  עם  זהה  כרזה  נדפסה  שנה  באותה 

56, פריט 260(.
הארגון "אוזט" פעל בברית המועצות בשנים 1925-1938, במטרה לעודד 
את ההתיישבות החקלאית בקרב יהודי ברית המועצות ולמצוא מקומות 
מתאימים להתיישבות. בשנת 1928 לקח על עצמו את ארגון ההתיישבות 

היהודית בבירוביג'אן.
הכרזה  משוקמים.  בשוליים,  קרעים  מספר  טוב.  מצב  ס"מ.   65.5 X102

מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור. 

פתיחה: $4000

132. Propaganda Poster Issued by the OZET Organization – Moscow, 1928

work for the Jewish community. The illustrations by 
Russian artist Lev Moiseevich Smekhov (1908-1978) 
are accompanied by a rhymed text by Y. Slonim. 
In the same year, an identical poster was printed with 
the same text in Russian (see "Kedem" catalog 56, item 
260).
The OZET organization was active in the Soviet Union 
in the years 1925-1938, with the aim of encouraging 
agricultural settlement among Soviet Jews and 
finding suitable places for such settlements. In 1928, 
OZET took upon itself the enterprise of settling Jews 
in Birobidzhan.
Approx. 102X65.5 cm. Good condition. Some tears to 
edges, restored. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $4000

Nor in Rotnland Yiden Gehort dos Recht of Arbet un 
of Erd [Only in the Soviet Union do Jews Have the 
Right to Land and Labor], propaganda poster issued 
by the OZET Organization. Moscow: OZET, 1928. 
Illustration: Lev Moiseevich Smekhov (Лев Моисеевич 
Смехов). Yiddish.
Propaganda poster issued by OZET (Society for Settling 
Toiling Jews on the Land). The poster depicts, in a series 
of illustrations, the improvement in the condition of 
Russian Jews following the founding of the Soviet 
Union and the decision to retrain Jews in agricultural 
professions. The illustrations depict the poverty and 
pogroms in the Jewish community, the meeting in which 
the resolution was adopted to provide land to Jews, 
and finally the positive consequences of agricultural

The OZET organization was active in the Soviet Union 
in the years 1925-1938, with the aim of encouraging 
agricultural settlement among Soviet Jews and 
finding suitable places for such settlements. In 1928, 
OZET took upon itself the enterprise of settling Jews 
in Birobidzhan. Throughout its years of activity, 
OZET held a number of lotteries for the public. 
Revenues from the sale of lottery tickets financed the 
organization's operation. 
53.5X40.5 cm. Good condition. Several tears and minor 
blemishes. Linen-backed for display and preservation.

Opening price: $2000
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134. כרזת תעמולה מטעם הארגון "אוזט", בעיצוב מארק 
אפשטיין – מוסקבה, 1932

Ударники заводов и полей! в ряды озета, כרזת תעמולה 
מוסקבה,   ,)"Emes"( "עמעס"  הוצאת  "אוזט".  הארגון  מטעם 

1932. רוסית. עיצוב: מארק אפשטיין. 
כרזת תעמולה מטעם הארגון "אוזט" )חברה לסידור חקלאי של 
וקוראת:  פועלים  של  תמונות  מציגה  הכרזה  עמלים(.  יהודים 
למאבק  האוזט,  לשורות  והשדות!  המפעלים  מן  "אּודרניקים 
למען סולידריות בינלאומית בין פועלים" ]המונח "אּודרניק" הוא 

מונח סובייטי המתאר עובדים פרודוקטיביים במיוחד[. 
גרפי,  אמן   ,)1897-1949( אפשטיין  מארק  בידי  עוצבה  הכרזה 
התחנך  אפשטיין  בוברויסק.  יליד  תפאורות,  ומעצב  פסל  צייר, 
בילדותו בחדר, ומאוחר יותר למד בבית הספר לאמנויות בקייב. 
אקסטר.  אלכסנדרה  האמנית  של  בסטודיו  למד   1918 בשנת 
במוסקבה  יהודים  אמנים  בתערוכת  השתתף  שנה  באותה 
"קולטור-ליגע".  הארגון  והיה ממקימי החטיבה האמנותית של 
הסובייטי  השלטון  התבססות  לאחר  גם  בקייב  פעל  אפשטיין 
ארגונים  לידי  ה"קולטור-ליגע"  מוסדות  והעברת  באוקראינה 
קומוניסטיים, אף ששותפיו לחטיבה האמנותית בחרו לעזוב את 
לאמנות  היהודי  בית הספר  ניהל את   1923-1931 העיר. בשנים 
ואומנות של קייב )גלגולה הקומוניסטי של החטיבה האמנותית 
של "קולטור-ליגע"(. במקביל עסק בעיצוב תפאורה ותלבושות 

לתיאטראות בקייב ובחרקוב. 
וסגירתם  שבניהולו  הספר  בית  סגירת  לאחר   ,1932 בשנת 
קייב  את  לעזוב  נאלץ  האחרונים,  "קולטור-ליגע"  מוסדות  של 
ה"אוזט",  בשליחות  ביקר,   1934-1935 בשנים  למוסקבה.  ועבר 
ביישובים החקלאיים היהודיים בחצי האי קרים )העבודות שיצר 
 .)1936 בשנת  במוסקבה  שנערכה  בתערוכה  הוצגו  זו  בתקופה 

בשנותיו האחרונות לא הציג בתערוכות.
46 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. קרעים וקרעים חסרים,  X67.5
מעט  משוקמים(.  )חלקם  ובטקסט  באיור  קלות  פגיעות  עם 

כתמים. הכרזה מודבקת על נייר עבה. 

פתיחה: $2300

133. Illustrated Poster Issued by the OZET 
Organization – Soviet Union, 1933

ОЗЕТ лотерея 5 [OZET, Lottery no. 5]. Illustrated 
poster. [Soviet Union]: OZET (ОЗЕТ) / Izogiz (Изогиз), 
1933. Russian. Design: Mikhail Oskarovich Dlugatch 
(Михаил Оскарович Длугач). 
Illustrated poster advertising a lottery held by OZET 
(Society for Settling Toiling Jews on the Land), printed 
in black and red. Appearing in the center of the poster 
is the digit 5 in which three portraits are integrated, 
above the inscription "We shall build Birobidzhan…" 
(Russian). 

133
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135. Large Collection of Posters – Theater and Opera 
Productions, Concerts, Purim Carnival Processions, 
Balls and More – Tel-Aviv, Jerusalem and Elsewhere

About 170 advertising posters for performances and 
cultural events. Tel-Aviv, Jerusalem and elsewhere, 1918 
to 1970s (mostly first half of the 20th century).
Advertising posters for theater and opera productions, 
dance productions and humorous sporting events, 
dramatic evenings, concerts, literary evenings, balls, 
Adloyada (Purim Carnival) processions and the 
masquerades put on by Baruch Aggadati, popular 
celebrations, cantors' concerts and more. Including posters 
advertising productions by the "Hamatateh" theater, 
"Chovevei HaBama HaIvrit", the Palestine theater, the 
Palestine Philharmonic Orchestra, the Palestine Opera, 
the Israeli Opera and more; many posters advertizing 
dances, rallies, parties and assemblies by various workers' 
councils and organizations; and more.
Size and condition vary. Numerous posters in poor condition.

Opening price: $2200

135. אוסף גדול של כרזות – הצגות תיאטרון ואופרה, 
קונצרטים, תהלוכות ה"עדלאידע", נשפים ועוד – תל-

אביב, ירושלים ומקומות נוספים

תל-אביב  תרבות.  ואירועי  למופעים  פרסום  כרזות  כ-170 
ירושלים ומקומות נוספים, 1918 עד שנות ה-70 של המאה 

ה-20 )מרביתן מן המחצית הראשונה של המאה ה-20(.
מחול  מופעי  ואופרה,  תיאטרון  להצגות  פרסום  כרזות 
ספרות,  ערבי  קונצרטים,  דרמטיים,  ערבים  היתולי,  וספורט 
של  המסכות  ונשפי  ה"עדלאידע"  תהלוכות  ריקודים,  נשפי 
ביניהן  ועוד.  חזנות  מופעי  עממיות,  חגיגות  אגדתי,  ברוך 
כרזות מטעם תיאטרון "המטאטא", "חובבי הבמה העברית", 
הארץ-ישראלית,  הפילהרמונית  הארץ-ישראלי,  התיאטרון 
כרזות  ועוד;  הישראלית  האופרה  הארץ-ישראלית,  האופרה 
מטעם  ואספות  מסיבות  עצרות,  נשפים,  לפרסום  רבות 

מועצות והסתדרויות פועלים שונות; ועוד.
גודל ומצב משתנים. כרזות רבות במצב גרוע.

פתיחה: $2200

134. Propaganda Poster Issued by the OZET 
Organization, Designed by Mark Epstein – 
Moscow, 1932

Ударники заводов и полей! в ряды озета, propaganda 
poster issued by the OZET organization. Moscow: 
"Emes", 1932. Russian. Design: Mark Epstein. 
Propaganda poster issued by the OZET organization 
(Society for Settling Toiling Jews on the Land). The 
poster depicts workers and reads, "Udarniks from the 
factories and fields! To the lines of the OZET, for the 
struggle for international solidarity among workers" 
(Russian) ["Udarnik" is a Soviet concept describing 
highly productive workers]. 
The poster was designed by Mark Epstein (1897-
1949), a graphic artist, painter, sculptor and stage 
designer, born in Bobruisk. He was educated in a 
'cheder' and later studied at the Kiev School of Art. 
In 1918, he studied in the studio of Alexandra Ekster. 
In the same year, he participated in an exhibition of 
Jewish artists in Moscow and was one of the founders 
of the art section of Kultur Lige. Epstein continued 
to work in Kiev even after the establishment of the 
Soviet government and the communization of the 
Kultur Lige organizations, while his partners in the art 
section had chosen to leave the city. During the years 
1923-1931, he managed the Jewish Arts and Trades 
School in Kiev (the renamed Art Section of Kultur Lige 
under communist management). At the same time, he 
worked as a stage and costume designer for theaters 
in Kiev and Kharkiv.
In 1932, after the Jewish Arts and Trades School 
shut down together with the remaining Kultur Lige 
organizations, he had to leave Kiev and moved to 
Moscow. During the years 1934-1935, he was sent by 
the OZET to visit the Jewish agricultural settlements 
in Crimea (his works from this period were displayed 
in an exhibition held in Moscow in 1936). In his last 
years, he did not participate in exhibitions.
Approx. 67.5X46 cm. Good-fair condition. Closed and 
open tears, slightly affecting illustration and text (some 
restored). A few stains. Mounted on thick paper. 

Opening price: $2300 
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137. חגיגות פורים בתל-אביב, 1929 – כרזה בדפוס ליטוגרפי

"חגיגות פורים בתל-אביב, י"ד-ט"ו באדר ב' תרפ"ט, 26-27.3.29", כרזת-פרסום. הדפסה 
ליטוגרפית בשחור וכתום, "דפוס אבן א. ל. מונזון, ירושלם". חתומה: "ציר: א. נתן".

הכרזה  בשולי  ס"מ(   9 X4-כ( גדול  חסר  קרע  בינוני-טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   53 X72
הימניים, עם השלמת נייר וצבע. קרעים וקרעים חסרים קלים, משוקמים. כתמים קלים. 

הכרזה מודבקת כולה על נייר דק נטול חומציות.

פתיחה: $800

137. Purim Celebrations in Tel-Aviv, 1929 – Lithographic Poster

"Purim Celebrations in Tel-Aviv, 26-27.3.29" (Hebrew), advertising poster. 
Lithograph in black and orange, "A. L. Monsohn Lithographic Press, 
Jerusalem". Signed: "Painter: A. Nathan".
Approx. 53X72 cm. Fair-good condition. A large open tear (approx. 4X9 cm) 
to right margin, with paper replacement and color touch-up. Minor closed and 
open tears, restored. Minor stains. The entire poster is mounted on thin acid-
free paper. 

Opening price: $800

136. Baruch Agadati's Purim Ball – Poster Designed by Aryeh Elhanani and Israel Paldi 
– Tel-Aviv, 1925

"Purim, traditional masquerade ball organized by B. Agadati" (Hebrew). A lithographic poster 
printed by Berson and Kaufman, Tel-Aviv, [1925]. [Design: Aryeh Elhanani and Israel Paldi 
(Feldman)].
An advertising poster for Baruch Agadati's Purim ball, for invited guests only, which was 
held in the Girls' School hall. Of Modernist Avant-garde design, with the central illustration 
surrounded by sponsors' names (businesses in Tel-Aviv), prize donors' names and the program.
The painters Feldman (Israel Paldi) and Sapoznikof (Aryeh Elhanani / el-Hanani / Sapoznikov) 
are listed on the poster as decorators; the "Agadati – The Pioneer of Modern Dance in 
Palestine" catalogue (Editor: Giora Manor, Tel-Aviv: "Sifriyat HaPoalim" and Dance Library of 
Israel, 1968) notes that this poster was designed by Aryeh Elhanani and Israel Paldi, but it may 
have been designed by Agadati himself, who was also a painter.
100X71.5 cm. Good-fair condition. Fold lines and creases. Stains. Closed tears and a few open tears 
(some affecting the illustration), restored. The entire poster is mounted on thin acid free paper.

Opening price: $800

נשף פורים של ברוך אגדתי – כרזה בעיצוב אריה אלחנני   .136
וישראל פלדי – תל-אביב, 1925

"פורים, נשף מסכות מסורתי של ב. אגדתי", כרזה בדפוס ליטוגרפי ברסון 
את קופמן, תל-אביב, תרפ"ה ]1925[. ]עיצוב: אריה אלחנני וישראל פלדי 

)פלדמן([.
כרזת פרסום לנשף פורים של ברוך אגדתי, למוזמנים בלבד, שהתקיים 
מודרניסטי-אוונגרדי,  איור  הכרזה  במרכז  לבנות.  הספר  בית  באולם 
וסביבו מפורטים שמות נותני החסות לנשף )מבעלי העסקים של תל-

אביב(, תורמי הפרסים ותוכן האירוע.
נזכרים שמותיהם של הציירים פלדמן )ישראל פלדי(  בשוליים הימניים 
וספוז'ניקוף )אריה אלחנני / אל-חנני / ספוז'ניקוב( כמעצבי חלק מחדרי 
הנשף. בקטלוג "אגדתי – חלוץ המחול החדש בארץ ישראל" )עורך: גיורא 
תל-אביב,  בישראל,  למחול  והספריה  פועלים"  "ספרית  הוצאת  מנור, 
1968( מצוין כי הכרזה שלפנינו עוצבה בידי אריה אלחנני וישראל פלדי, 

אך לא מן הנמנע כי עוצבה בידי אגדתי עצמו, שהיה ידוע גם כצייר.
71.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקמטים. כתמים. קרעים  X100
מודבקת  משוקמים.  באיור(,  פגיעות  עם  )חלקם  חסרים  קרעים  ומעט 

כולה על נייר דק נטול חומציות.

פתיחה: $800
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138. Film Poster – "Land of Promise" by Keren HaYesod 
– Otte Wallish – Jerusalem, 1935

Advertising poster for the film "Land of Promise" produced 
by Keren HaYesod. Printed on two conjoined sheets of 
paper. Jerusalem: Monsohn Lithographic Press, [1935]. 
Design: Otte Wallish (signed in the plate in upper left 
corner: "M/W Wallish"). 
A poster designed by Otte Wallish for the Keren HaYesod's 
propaganda film "Land of Promise". The film was produced 
by the "Urim" company managed by Leo Herman and was 
directed and edited by Yehuda Lehman. Lyrics were written 
by Nathan Alterman and the music composed by Daniel 
Sambursky. The film premiered in Berlin, in May 1935, 
and was later screened in the USA, Palestine and Britain. 
In August 1935, the film won first prize for documentary 
films at the international film festival in Venice. The film 
continued to be used by Keren HaYesod to raise funds for 
the settlement of Palestine until the 1950s. 
The poster consists of two parts. The top part features a 
fine color illustration of a pioneer sowing the land, with 
musical notes on top. 
The lower part indicates the name of the film and the 
names of its creators, followed by the showtimes at the 
"Zion" cinema in Jerusalem in late October 1935 (printed 
in Hebrew and English, within a black frame; printer's 
name in the corner of the black frame – "Azriel Press". See 
another version of lower part of the poster, printed for the 
screening of the film at the "Armon Theater" in Haifa, in 
Kedem catalog 52, item no. 261). 
There is another version of this poster, also consisting of 
two parts, the lower of which reads "Keren HaYesod Sows 
– the Hebrew People Reap" (Hebrew; see: "Keren HaYesod 
Sows – the Hebrew People Reap, Keren HaYesod Posters 
1920-2010", Keren Hayesod publishing, 2010, p. 22).
194X64 cm (two conjoined sheets of paper). Good condition. 
Fold lines and creases. Stains (mostly to verso). Minor blemishes. 
Tears, mainly to edges; one tear reinforced with tape on verso. 

Opening price: $6000 

138. כרזה לסרט "לחיים חדשים" של קרן היסוד – אוטה וליש 
– ירושלים, 1935

כרזת פרסום לסרט "לחיים חדשים" של קרן היסוד. מודפסת על שני 
ירושלים,  "מונזון",  ליטוגרפי  דפוס  לזה.  זה  מחוברים  נייר,  גיליונות 
בפינה השמאלית העליונה:  בדפוס  )חתום  וליש  אוטה  עיצוב:   .]1935[

"M/W וליש"(.
כרזה שעיצב אוטה וליש עבור סרט התעמולה של "קרן היסוד", "לחיים 
חדשים" )The Land of Promise(. הסרט הופק על ידי חברת "אורים" 
בהנהלת ליאו הרמן ובוים ונערך בידי יהודה למן. את שיריו חיבר נתן 
בברלין,  נערכה  הבכורה  הקרנת  סמבורסקי.  דניאל  והלחין  אלתרמן 
ישראל  ארץ  בארה"ב,  גם  הסרט  הוצג  ובהמשך   ,1935 מאי  בחודש 
תעודה  לסרטי  הראשון  בפרס  הסרט  זכה   1935 באוגוסט  ובריטניה. 
בוונציה. הסרט הוסיף לשמש את קרן  בפסטיבל הסרטים הבינלאומי 
עד  ישראל  בארץ  ההתיישבות  עבור  וכספים  תרומות  לגיוס  היסוד 

לשנות ה-50. 
הכרזה שלפנינו מורכבת משני חלקים. בחלקה העליון איור צבעוני נאה 
של חלוץ זורע בשדות, ומעליו תווי נגינה. "ברקע נשקף נוף ההתיישבות 
מגדל המים.  ומבנים סטריאוטיפיים וביניהם  הכולל תלמים סכמתיים 
החלוץ מוצג כענק הפוסע בתנופת זריעה, ובמשולש הנפתח בין רגליו 
ומגדל המים שלו.  בנייניו  ושדות חרושים, על  גבעות  בין  יישוב  נשקף 
שכמו  המיכון,  גבול  על  טבעית,  לא  סכמתיות  משדרת  כולה  הכרזה 
מבקשת לשקף את התנופה של תנועת ההתיישבות כולה, בהשפעת 
הפוטוריזם" )"אוטה וליש, פני עם וארץ", קטלוג תערוכה במוזיאון תל-

אביב, 2015, עמ' 37(. 
בחלקה התחתון של הכרזה נדפסו שם הסרט ושמות יוצריו, ותחתיהם, 
של  ההקרנה  מועדי  ובאנגלית(  )בעברית  מופיעים  שחורה,  במסגרת 
הסרט בראינוע "ציון" בירושלים בסוף אוקטובר 1935 )בפינת המסגרת 
השחורה מופיעים פרטי דפוס – "דפוס עזריאל". ראו גרסה אחרת של 
ב"תיאטרון  עבור הקרנת הסרט  הכרזה, שנדפסה  חלקה התחתון של 

ארמון" בחיפה, בקטלוג "קדם" 52, פריט 261(. 
קיימת גרסה נוספת של כרזה זו, אף היא מורכבת משני חלקים, אשר 
העברי  העם   – זורעת  היסוד  "קרן  הכתובת  מופיעה  בחלקה התחתון 
קוצר" )ראו: "קרן היסוד זורעת – העם העברי קוצר, כרזות קרן היסוד 

1920-2010". הוצאת "קרן היסוד", 2010. עמ' 22(.
קיפול  סימני  טוב.  מצב  מחוברים(.  נייר  גיליונות  )שני  ס"מ   64 X194
בשוליים,  בעיקר  קרעים,  קלים.  פגמים  בגב(.  )רובם  כתמים  וקמטים. 

אחד מהם מחוזק בהדבקת נייר דבק בגב. 

פתיחה: $6000
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140. "התנדבות העם לגאולת הארץ" – כרזה מטעם הקרן 
הקיימת לישראל, בעיצוב אריה אלחנני – 1940

הקיימת  הקרן  מטעם  כרזה  הארץ",  לגאולת  העם  "התנדבות 
לישראל. דפוס "ליט. א. קופמן", תל-אביב, ת"ש ]1940[. עיצוב: 

אריה אלחנני.
ציטוט  מעליו  סוער.  אוויר  במזג  אדמתו  את  החורש  איכר  איור 
משירת חיים נחמן ביאליק: "האזינו! הסערה גם היא קוראת לנו: 

ההינו!". 
אריה אלחנני )1898-1985( היה אדריכל, אמן וגרפיקאי ישראלי, 
"תרומתו  עבור  תשל"ג  לשנת  לאדריכלות  ישראל  פרס  חתן 
ומבני  ביתני  בין השאר תכנן את  הישראלית".  לעיצוב התרבות 
"יריד המזרח" בנמל תל אביב )ואת סמל הגמל המעופף( ועיצב 

את סמלי צה"ל והפלמ"ח.
95.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים. קמטים וקרעים  X65.5

בשוליים. פינה שמאלית עליונה חסרה )עם פגיעה קלה באיור(.

פתיחה: $1200

139. "Redeem the Land" – Poster Issued by the Jewish National Fund – French Version

au pays d'Israel as splendeur d'antan [Help the Jewish 
National Fund return the Land of Israel to Its former 
splendor]. The Hebrew version of this poster differs 
from the present poster in quoting Menachem 
Ussishkin in the inset and the verse from Deuteronomy 
in place of the assistance request (see: Kedem, Online 
Auction no. 21, item no. 244). 
46X32.5 cm. Good condition. Minute open tear to top, 
not affecting the print. Small tears to edges (one reinforced 
with tape). Fold line across the poster. Label to verso.

Opening price: $1000

"Redeem the land through the Jewish National Fund". 
A poster issued by JNF. Tel-Aviv: "Aaron Advertising", 
[second half of the 1930s or 1940s]. [Design: Franz 
Kraus?]. Hebrew and French.
Color illustration of the Seven Species on the 
backdrop of a plowed field and mountains. Inset 
at lower right, quoting a verse (in French) from the 
Book of Deuteronomy (8: 8), enumerating the Seven 
Species the Land of Israel is praised for. The slogan 
at bottom promotes the cause of the Jewish National 
Fund: "Aidez le Keren Kayemeth LeIsrael a render

"גאולה תתנו לארץ" – כרזה מטעם הקרן הקיימת   .139
לישראל – גרסה צרפתית

"גאולה תתנו לארץ ע"י קרן קימת לישראל". כרזה מטעם הקרן 
השניה  ]המחצית  אביב,  תל  אהרון",  "פרסום  לישראל.  הקיימת 
של שנות ה-30 או שנות ה-40[. ]עיצוב: פרנץ קראוס?[. עברית 

וצרפתית.
רקע  על  המינים  שבעת  נפרשים  הכרזה  של  השמאלי  צדה  על 
שדה חרוש והרים. בפינתה הימנית-התחתונה של הכרזה מצוטט 
)בצרפתית( פסוק מספר דברים )ח; ח(, המונה את שבעת המינים 
שנשתבחה בהם הארץ. בתחתיתה קריאה לסיוע לקרן הקיימת 
 Aidez le Keren Kayemeth LeIsrael a render au" :לישראל
]"עזרו לקרן הקיימת   "pays d'Israel as splendeur d'antan
לישראל להשיב את ארץ ישראל לגדולתה משכבר"[. בפרטים אלו 
שונה הכרזה מגרסתה העברית, שבה מופיע ציטוט מדברי מנחם 
אוסישקין והפסוק מספר דברים )ראו: "קדם", מכירה מקוונת 21, 

פריט מס' 244(.
ללא  הכרזה,  בראש  זעיר  חסר  קרע  טוב.  מצב  ס"מ.   32.5 X46
בנייר  מחוזק  אחד  )קרע  בשוליה  קלים  קרעים  בדפוס.  פגיעה 

דבק(. סימן קיפול לרוחב הכרזה. מדבקה בגב הכרזה.

פתיחה: $1000
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 – ה"הגנה"  ארגון  מטעם  כרזה   – בך"  תלוי  "הכל   .142
איתמר דוד

"הכל תלוי בך", כרזה מטעם ארגון ה"הגנה". ארץ ישראל, ]1947 
בקירוב[. עברית ואנגלית. עיצוב: איתמר דוד.

בראש הכרזה סמל החי"ש )חיל השדה של ארגון ה"הגנה"(, ולצדו 
בתחתית  בך".  תלוי  "הכל  והכיתוב  שחור  רקע  על  מצביעה  יד 
הכרזה נדפס הכיתוב: "Hagana Poster No. 2" ]כרזת ההגנה 

מס' 2[. הכרזה והסמל עוצבו שניהם בידי איתמר דוד.
וטיפוגרף,  גרפיקאי  מאייר,   ,)1910-1996( דוד  )איסמר(  איתמר 
מעצב הגופן העברי "דוד". למד בבית הספר לאמנות שימושית 
שרלוטנברג בברלין, ובשנת 1932 עלה ארצה והשתקע בירושלים. 
לאורך שנות ה-30 וה-40 נעשה לאחד המעצבים המובילים של 
הכרזות  מהבולים,  כמה  נמנים  עבודותיו  ובין  הציונית,  התנועה 
לסמל  הצעתו  ישראל.  מדינת  של  הראשונים  הכסף  ושטרי 
הוועדה  לדיון  שעלו  ההצעות  משלוש  אחת  הייתה  המדינה 
העליונה לבחירת הסמל. בשנת 1952 עבר לניו-יורק, שם עיצב 
חשובות  עבודות  מספר  ויצר  כנסת,  ובתי  פארקים  אנדרטאות, 

בתחום הקליגרפיה העברית.
83.5 ס"מ. סימני קיפול. קמטים קלים. קרעים קלים בשוליים  X53

ולאורך קווי הקיפול.

פתיחה: $1000

141. "May 1, 1946" – Poster Issued by the "Haifa 
Workers' Council" – Yochanan Simon

"May 1, 1946", illustrated poster issued by the "Haifa 
Workers' Council", "The General Organization of 
Jewish Workers in Israel". Haifa: "Ot" Cooperative 
Press, 1946. Design: Yochanan Simon (signed in the 
plate: "Y.S" [Hebrew]).
Illustrated poster advertising the 1946 May 1 (Workers 
Day) events held in Haifa. The illustration depicts a 
crowd of workers on the backdrop of the Haifa bay, 
led by a figure holding a red flag. 
50X69 cm. Good condition. Fold lines and a few minor 
blemishes. The upper left side of the poster is slightly 
browned. 

Opening price: $400 

140. "Hitnadvut HaAm LeGeulat HaAretz" – 
Poster Issued by the Jewish National Fund – 
Designed by Aryeh Elhanani – 1940

"Hitnadvut HaAm LeGeulat HaAretz" [The people 
donates to redeem the land]. Poster issued by the 
Jewish National Fund. Tel Aviv: "Lith. A. Kaufman", 
[1940]. Design: Aryeh Elhanani.
Depicting a farmer plowing his field in stormy 
weather. Quote from Chaim Nachman Bialik: "Listen! 
The storm, too, calls on us: Dare!" (Hebrew).
Aryeh Elhanani (1898-1985) was an Israeli architect, 
artist and graphic designer, winner of the 1973 Israel 
Prize for architecture for his "contribution to shaping 
Israeli culture". He was the chief architect of the 
Levant Fair (and designed the "flying camel" logo of 
the fair) and designed the emblems of the IDF and 
the Palmach.
Approx. 95.5X65.5 cm. Good condition. Minor stains. 
Creases and small tears to edges. Open tear to upper left 
corner (slightly affecting illustration).

Opening price: $1200 

פועלי  "מועצת  מטעם  כרזה   –  "1946 במאי   1"  .141
חיפה" – יוחנן סימון

חיפה",  פועלי  "מועצת  מטעם  מאוירת  כרזה   ,"1946 במאי   1"
ישראל".  בארץ  העברים  העובדים  של  הכללית  "ההסתדרות 
"אות" דפוס קואופרטיבי, חיפה, 1946. עיצוב: יוחנן סימון )חתום 

בדפוס: "י. ס."(.
בחיפה  הפועלים( שנערכו  )יום  במאי  אירועי האחד  לרגל  כרזה 
חיפה,  מפרץ  רקע  על  פועלים  המון  נראה  באיור   .1946 בשנת 

ובראשו דמות המניפה דגל אדום. 
69 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט פגמים קלים. חלקה  X50

השמאלי העליון של הכרזה מעט כהה.

פתיחה: $400

Charlottenburg School of Applied Arts in Berlin and 
in 1932 immigrated to Palestine, settling in Jerusalem. 
Over the 1930s and 1940s he became one of the 
leading graphic artists of the Zionist Movement, 
designing some of the first postage stamps, posters 
and banknotes of the State of Israel. His proposal 
for the emblem of the State of Israel was one of the 
three proposals discussed by the committee tasked 
with choosing the emblem. In 1952, he moved to New 
York, where he designed several monuments, parks 
and synagogues and created important works in the 
field of Hebrew calligraphy.
53X83.5 cm. Fold lines. Minor creases. Small tears to edges 
and fold lines. 

Opening price: $1000 
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143. The Dedication of "Heichal Hatarbut" – Poster 
Designed by Yosef Bass, Hand-Signed by Him – 1957

"Heichal Hatarbut" (The Culture Palace), a large 
poster commissioned by the Tel-Aviv Municipality, the 
Department for Information and public Relations, for 
the dedication of Heichal Hatarbut. Ramat Gan: "Ortzel 
Press, a Printing Company Ltd.", 1957. Design: Yosef Bass 
(signed in the plate and by hand). 
Large color poster, with an invitation to the dedication 
of Heichal Hatarbut: "Dear guests, an important and 
splendid cultural asset has been added to our city – a 
palace for culture and art. As a sign and proof that our 
city, in the midst of the tumult of building and doing, 
pays attention to the values of spirit and culture, which 
make life worthwhile. The festive dedication of Heichal 
Hatarbut will take place on Tuesday, 1.10.1957 – for our 
and our city's glory and beauty" (Hebrew. The invitation 
is signed in print by the Mayor of Tel-Aviv Chaim 
Levanon).
Hand-signed at lower left by the designer, caricaturist 
Yosef bass (1908-1995): "Bass 57" (Hebrew).
133X95 cm (two conjoined sheets of paper). Good condition. 
Creases. Tears, mostly to edges (some reinforced with tape). 

Opening price: $500 

בס,  יוסף  בעיצוב  כרזה   – היכל התרבות  חנוכת   .143
חתומה בכתב-ידו – 1957 

תל-אביב,  עיריית  מטעם  גדולה  כרזה  התרבות",  "היכל 
היכל  של  חנוכתו  לרגל  ציבור,  וליחסי  להסברה  המחלקה 
רמת-גן,  בע"מ,  להדפסה  חברה  "אורצל",  דפוס  התרבות. 

1957. עיצוב: יוסף בס )חתום בדפוס וביד(. 
היכל  של  החגיגית  לחנוכה  הזמנה   – גדולה  צבעונית  כרזה 
נוסף  ומפואר  נכס תרבותי חשוב  יקרים,  "אורחים  התרבות: 
לעירנו – היכל לתרבות ולאמנות. לאות ולעדות כי עירנו תוך 
הרוח  לערכי  תשומת לב  מקדישה  והמעשה,  הבניין  המולת 
היכל  של  החגיגית  חנוכתו  לחיינו.  טעם  המקנים  והתרבות, 
התרבות תיערך ביום שלישי, ו' תשרי תשי"ח )1.10.1957( – 
לכבוד ולתפארת לנו ולעירנו" )ההזמנה חתומה בדפוס בידי 

ראש עיריית תל-אביב חיים לבנון(. 
 – המעצב  של  בחתימת-ידו  בשוליה  חתומה  הכרזה 

הקריקטוריסט יוסף בס )1908-1995(: "בס 57"
95 ס"מ )שני גיליונות נייר מודבקים זה לזה(. מצב טוב.  X133

קמטים. קרעים, רובם בשוליים )חלקם מחוזקים בנייר דבק(

פתיחה: $500

142. "It All Depends on You" – Poster Issued by 
the "Haganah" – Itamar (Ismar) David

"It all depends on you", poster issued by the 
"Haganah". Palestine, [ca. 1947]. Hebrew and English. 
Design: Itamar David.
Depicting the "Hish" (field corps of the Haganah) logo 
alongside a pointing hand on a black background 
and the text "It all depends on you" in Hebrew and 
English. Text at bottom: "Haganah poster no. 2". The 
poster and the logo were both designed by Itamar 
David.
Itamar (Ismar) David (1910-1996), illustrator, 
graphic designer, typographer and the designer 
of the Hebrew font "David". David studied at the 
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145. "התנחלות לאלתר" – כרזה בעיצוב עלי גרוס – יום 
העצמאות תשכ"ט

ארץ  למען  "התנועה  מטעם  אלטרנטיבית  עצמאות  יום  כרזת 
תשכ"ט  הדפסה,  מקום  או  מדפיס  ציון  ללא  השלמה".  ישראל 

)1969(. עיצוב: עלי גרוס )חתומה בדפוס(.
בכרזה נראית ארץ ישראל בגבולותיה החדשים, מנהר הירדן ועד 
עד  ממלאות  "התנחלות"  המילה  אותיות  כאשר  סואץ,  לתעלת 
אפס מקום את חלקה הישן, והמילה "לאלתר" מופיעה בחלקה 
החדש – מדבר סיני. לאורך השוליים הימניים נדפס הכיתוב: "יום 

העצמאות תשכ"ט".
חברת  ופסלת.  ציירת  גרפית,  מעצבת   ,)1921-2014( גרוס  עלי 
לארץ  עלתה  גרוס  השלמה".  ישראל  ארץ  למען  "התנועה 
והייתה מתלמידות המחזורים  וינה בשנת 1939,  ישראל מהעיר 
הרבתה  וה-50  ה-40  בשנות  החדש".  "בצלאל  של  הראשונים 
שם  היסוד",  "קרן  עבור  בעיקר  וכרזות,  סמלים  בעיצוב  לעסוק 

עמד בעלה, יהודה יערי, בראש לשכת המידע והפרסום. 
84 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים ופגמים קלים. X56.5

פתיחה: $250

145. "Settlement Immediately" – Poster Designed 
by Elly Gross – Independence Day 1969

An alternative Independence Day poster issued by 
the Movement for Greater Israel. Printer and place 
of printing not indicated, 1969. Design: Elly Gross 
(signed in the plate). 
The poster depicts Israel with its new borders, 
from the Jordan River to the Suez Canal; the 
word "Hitnachalut" (Settlement) is spread over 
the old territory of Israel and the word "LeAltar" 
(Immediately) is spread over the territory captured 
by Israel in the Six-Day War – the Sinai Desert. Right 
margin text: "Independence Day 1969" (Hebrew).
Elly Gross (1921-2014), graphic designer, artist, 
sculptor, and member of the Movement for Greater 
Israel. Gross immigrated to Palestine from Vienna 
in 1939 and was a student in one the first classes of 
the New Bezalel. During the 1940s and 1950s she 
designed numerous logos and posters, mainly for 
"Keren HaYesod", where her husband Yehuda Ya'ari 
headed the information bureau. 
56.5X84 cm. Good condition. A few stains. Creases and 
minor blemishes.

Opening price: $250

144. Seventh Independence Day of Israel – 
Official Poster Designed by Gideon Keich

Official Poster for the Seventh Independence Day of 
Israel. "Dafna" litho-offset press, Government Printer, 
1955. Design: Gideon Keich (signed in the plate: Gidi 
Keich).
An official Independence Day poster was issued in 
Israel each year between 1949 and 2017. The posters 
were issued by the Information Center of the Ministry 
of Culture and Sport and distributed to educational 
institutions. This color poster was designed for the 
seventh Independence Day (1955); the illustration 
depicts a turret formed of twelve bricks bearing the 
emblems of the Twelve Tribes, topped by seven Israeli 
flags. 
Approx. 66X98 cm. Good condition. Creases and fold 
lines. Stains. An open tear to upper left corner. 

Opening price: $500

כרזה   – ישראל  מדינת  של  השביעי  העצמאות  יום   .144
רשמית בעיצוב גדעון קייך

כרזה רשמית שנדפסה לרגל יום העצמאות השביעי של מדינת 
ישראל. דפוס ליטו-אופסט "דפנה", המדפיס הממשלתי, תשט"ו 

)1955(. עיצוב: גדעון קייך )חתום בדפוס: גידי קייך(.
בשנים 1949-2017 הופקה מדי שנה כרזה לרגל יום העצמאות. 
התרבות  שבמשרד  ההסברה  מרכז  על-יד  הופקו  הכרזות 
והספורט והופצו למוסדות חינוך. לפנינו כרזה צבעונית שנדפסה 
מבנה  נראה  באיור   .)1955( השביעי  העצמאות  יום  לקראת 
שנים-עשר  סמלי  חקוקים  גביהן  על  אבנים,  מתריסר  המורכב 

השבטים. מעל המבנה מתנוססים שבעה דגלי ישראל.
כתמים.  קיפול.  וסימני  קמטים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   98 X66

קרע חסר בפינה השמאלית העליונה.

פתיחה: $500
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146. Collection of Advertising Ephemera – Mandatory 
Palestine/Israel, 1930s to 1960s – Advertising Posters 
Designed by Franz Krausz, Sheraga Weil and Others

Collection of advertising ephemera, Palestine, [1930s to 
1960s].
24 items advertising food and drinks, clothes, appliances 
and various services, representing many fields of the 
economy of Palestine on the eve of the establishment of 
the state and of the young State of Israel. Including: · 
An advertising poster for "Jaffa Oranges Syndicate LTD." 
Designed by Franz Krausz. Signed Krausz/Jacobsohn. · 
Advertising poster for rubber pipes made by "HaOgen" 
designed by Sheraga Weil. · Advertising poster for an 
electric clothes dryer made by Orient, designed by Y. 
Weisberg (two copies, one printed on paper, the other on 
card). · Six advertising posters for juices made by Mitzi. · 
Sketch for an advertising poster for the Rachel dry cleaning 
services in Haifa, by Zvi Hirschkorn. · And more. 
Size and condition vary. Good to fair-poor condition. 

Opening price: $400 

ישראל, שנות ה-30  – ארץ  נייר פרסומיים  אוסף פריטי   .146
עד שנות ה-60 – כרזות פרסומת בעיצוב פרנץ קראוס, שרגא 

וייל ואחרים

אוסף פריטי נייר פרסומיים. ארץ ישראל, ]שנות ה-30 עד שנות ה-60 
בקירוב[. 

לדברי מאכל  כרזות פרסומת קטנות  נייר פרסומיים, ובהם  פריטי   24
מענפי  רבים  המייצגים  שונים,  ושירותים  מכשירים  בגדים,  ומשקה, 
המשק בארץ ישראל של ערב קום המדינה ובמדינת ישראל הצעירה. 
בהם: · כרזת פרסום ל-".Jaffa Oranges Syndicate LTD" בעיצוב 
Krausz/Jacobsohn. · כרזת פרסום לצינורות  פרנץ קראוס. חתומה 
גומי תוצרת "העוגן" בעיצוב שרגא ווייל. · כרזת פרסום למייבש כביסה 
האחד  עותקים,  )שני  ויסברג  י.  בעיצוב:   Orient מתוצרת  חשמלי 
למיצים  פרסום  כרזות  שש   · דק(.  קרטון  על  והשני  נייר  על  מודפס 
"רחל"  יבש  ניקוי  לשירותי  פרסום  לכרזת  מתווה   · "מיצי".  מתוצרת 

בחיפה, מעשה ידי צבי הירשקורן. · ועוד. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד בינוני-גרוע.

פתיחה: $400
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148. אוסף תוויות לבקבוקי יין – יינות "עדלידע" – ארץ ישראל, שנות ה-30 

אוסף תוויות לבקבוקי יין "עדלידע" ששיווק קואופרטיב "מרּכֶֹלת", תל אביב, ]שנות ה-30 בקירוב[.
18 תוויות ליינות "עדלידע" מסוגים שונים ששיווק הקואופרטיב "מרּכֶֹלת", קואופרטיב מזון שפעל בתל אביב 

בשנות ה-30. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים במעט תוויות.

מצורפות: ארבע תוויות ליין מתוצרת יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב. 

פתיחה: $300

148. Collection of Wine Bottle Labels – "Adloyada" Wines – Palestine, 1930s

Collection of bottle labels for "Adloyada" wine, marketed by the "Markolet" cooperative, 
Tel-Aviv, [ca. 1930s].
18 labels for various kinds of "Adloyada" wine, marketed by the "Markolet" cooperative, a 
food cooperative active in Tel-Aviv in the 1930s. 
Size varies. Good overall condition. Stains to some labels. 
Enclosed: four labels of wines produced by the Rishon LeZion and Zichron Yaakov wineries. 

Opening price: $300

147. יקבי "כרמל אוריינטל" – כרזת פרסום לברנדי

Carmel Oriental – Lord of Carmel Brandy. ]אמצע המאה-20 בקירוב[. אנגלית.
כרזת פרסום לברנדי תוצרת יקבי "כרמל אוריינטל" בראשון לציון וזיכרון יעקב. 

הדפס איכותי על נייר עבה.
43 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים בשוליים. X35

פתיחה: $300

147. "Carmel Oriental" Wineries – Advertising Poster for Brandy

Carmel Oriental – Lord of Carmel Brandy. [ca. mid-20th century]. English. 
Advertising poster for Brandy made by the Carmel Oriental wineries in 
Rishon LeZion and Zichron Yaakov.
High quality print on heavy stock. 
35X43 cm. Good condition. Stains and minor blemishes to margins.

Opening price: $300 
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149. רשימות בכתב-ידו של יעקב מרדכי )1762-1838( – מראשוני היהודים בצפון קרוליינה – ארצות הברית, 
סוף המאה ה-18 או ראשית המאה ה-19

רעיונות תאולוגיים הנוגעים  יד צפוף  )1762-1838( בכתב  יעקב מרדכי  גדולים שעליהם סיכם  ארבעה דפי מחברת 
לבריאת העולם ומתן תורה לעם ישראל, ושלוש פיסות נייר שעליהן רשם ראשי פרקים לרעיונות העוסקים כפי הנראה 
בפרשת השבוע ובענייני דיומא. ]ארצות הברית, סוף המאה ה-18 או העשורים הראשונים של המאה ה-19[. אנגלית, מעט 

יידיש ומעט עברית.
בארבעת הדפים מסכם מרדכי בכתב ידו, באנגלית, רעיונות תאולוגיים הנוגעים לבריאת העולם ולמתן תורה מתוך הספרים 
 ,Discours sur l'histoire universelle( בוסואה  בנין  ז'אק  "מאמרים על ההיסטוריה האוניברסלית" לתאולוג הצרפתי 
Jacques-Bénigne Bossuet( ומתוך אחד מספריו של הפילוסוף הצרפתי הקתולי Francois Philippe Mesenguy )כפי 

.)Abbrégé de l'histoire de l'Ancien Testament הנראה
שלוש פיסות הנייר הקטנות עוסקות ברעיונות השאובים בדרך ישירה יותר מן היהדות: האחת, ביידיש, עוסקת בפירוש 

כינוייו של יוסף המקראי; השנייה בפירוש המילה "שית" ובשלישית מוזכר הפסוק "שובה ישראל וגו'".
יעקב מרדכי )Jacob Mordecai; 1762-1838(, סוחר, מחנך ומחלוצי ההתיישבות היהודית בדרום ארצות הברית. היה בנו 
של מוזס מרדכי, יהודי גרמני שחי באנגליה, שם נשא לאישה את אליזבת וויטלוק, גיורת ממוצא אנגלי. מרדכי האב נכשל 
בעסקיו ומשלא השיב את חובותיו הוגלה כאסיר למושבות הבריטיות בצפון אמריקה. לאחר שריצה את עונשו התיישב 
מרדכי האב בפילדלפיה. בגיל 13 כבר שימש יעקב מרדכי כרובאי בקונגרס הקונטיננטלי בעת שבתו בפילדלפיה, ולאחר 
מכן היה פקידו של דייוויד פרנקס, שבעת מלחמת העצמאות האמריקנית היה ממונה על האספקה לאסירים הבריטיים. 
פרנקס הואשם בנאמנות לבריטים ונאסר, ומרדכי פנה למסחר, נישא, ולאחר נדודים התיישב בוורנטון, עיירה קטנה בצפון 
קרוליינה, שם פתח חנות כלבו. לאחר מותה של אשתו, ג'ודי, נשא מרדכי את אחותה הצעירה בקי לאישה. כחלוף כמה 
שנים שבמהלכן פשטו את הרגל ושימשו בתפקיד מנהלי המגורים של בית הספר לבנים בעיר, פתחו בני הזוג בית ספר 
נרחבת  כולם להשכלה  ילדי המשפחה הבוגרים, שזכו  לימדו  ולצידו  בו,  ולימד  בית הספר  ניהל את  פרטי לבנות. מרדכי 
ומעמיקה, וביחוד רחל, בתו הבכורה. בית הספר הדגיש את חשיבות ההשכלה המדעית והידע בעידן שבו נטו בתי הספר 
אולם משנסגר  הצלחה,  נחל  בית הספר  וכנגינה.  כרקמה  נשים  ההולמים  ועיסוקים  הליכות  בנימוסים,  להתמקד  לבנות 
רכש מרדכי חווה בקרבת ריצ'מונד, וירג'יניה, ונקלע שוב לקשיים כלכליים שלא חדלו עד יום מותו. את אחרית ימיו עשה 

בריצ'מונד עצמה, שם היה ממקימי בית הכנסת "בית שלום".
בשנים שבהן פעל בוורנטון היה מרדכי היהודי היחיד בעירו הנידחת, מקום שבו לא היו ספרים מכל סוג שהוא מצויים 
בשפע, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בספרי קודש. בסביבה זו בלט מרדכי בהיותו איש ספר. הוא ידע את התנ"ך על 
בכתיבה  ועסק  האפולוגטית,  לסוגה  חיבה  נטה  והחילונית של תקופתו,  הנוצרית  האנגלית  בספרות  בית  בן  והיה  בוריו 
דתית אפולוגטית שמטרתה להגן על היהדות מפני מתקיפיה. כמו כן, בהעדר ספרי לימוד מן המוכן, עסק מרדכי בהכנת 
חומרי לימוד לתלמידות בית הספר הפרטי שניהל. כיהודי המנהל בית ספר לבנות-טובים נוצריות – מחזה יוצא דופן – 
ביקש מרדכי להנחיל לתלמידותיו את ערכי הנאורות שבהם דגל. בבית הספר נחוגו חגים יהודיים ונוצריים כאחד, והונהגה 
סובלנות מוחלטת לכל זרם דתי באשר הוא. כתביו של מרדכי לא התפרסמו מעולם, אך יש יסוד להניח שדפים אלו שייכים 

לכתיבתו האפולוגטית או לחומרי הלימוד שהכין. 
20 ס"מ בקירוב; ]3[ פיסות נייר קטנות, גודל משתנה. מצב טוב. קרעים, קרעים חסרים  X33 ,)4[ דף )כתובים משני צידיהם[

קלים ובלאי בשולי הדפים. כתמים קלים.

פתיחה: $700
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students of the private girls' school he headed. As a 
Jewish headmaster directing a school attended by 
daughters of Christian well-established families – 
an unusual sight – Mordechai strived to pass on to 
his students the values of enlightenment which he 
embraced. The school celebrated Jewish and Christian 
holidays alike and demonstrated complete tolerance 
for any religious belief. Mordechai's writings were 
never published; these notes may belong to his 
apologia or the educational material he wrote.
[4] leaves (written on both sides), approx. 33X20 cm; [3] 
small pieces of paper, size varies. Good condition. Tears, 
small open tears and wear to margins. Minor stains. 

Opening price: $700     

149. Autograph Notes by Jacob Mordechai (1762-1838) – One of the First Jews in North Carolina – USA, 
Late 18th Century or Early 19th Century 

David Franks, who was a commissary for the British 
prisoners during the American Independence War. 
Franks was accused of treason and arrested, and 
Mordechai turned to commerce, married, and after 
trying his luck in several places settled in Warrenton, 
a small town in North Carolina, where he opened a 
country store. 
After his wife Judy's death, Mordechai married 
her younger sister, Becky. Their store failed, and 
Mordecai took the position of steward of the local 
boys' academy. When the academy closed, the family 
opened their own girls' academy. Mordechai headed 
the school and taught several classes, with his older 
children, all of whom received extensive education, 
teaching other classes. His eldest daughter, Rachel, 
one of the best-educated women in the state at the 
time, ran the school alongside her father. The school 
emphasized the importance of scientific education 
and knowledge in an era when girls' schools 
emphasized manners, etiquette and appropriate 
occupations such as embroidery and music. The school 
was a success; but when Mordechai had to retire, 
buying a farm near Richmond, Virginia, his financial 
situation worsened again. He spent his final years in 
Richmond, where he was one of the founders of the 
Beth Shalom synagogue. 
Mordechai was the only Jew in the remote town of 
Warrenton, where books of any kind were scarce. In 
this environment, Mordechai stood out as a scholar. 
He was fluent in the Bible and highly knowledgeable 
in the Christian and secular literature of his time. An 
apologist, his writing strived to explain Judaism in 
light of Christian attacks. In addition, in the absence 
of ready-made textbooks, he wrote ones for the

Four large notebook leaves on which Jacob Mordechai 
(1762-1838) summarized in dense hand theological 
ideas about the creation of the world and the giving 
of the Torah to the Jewish People, and three pieces of 
paper on which he wrote outlines for ideas dealing 
presumably with the weekly Torah portion and 
holidays. [USA, late 18th century or the first decades 
of the 19th century]. English, some Yiddish and some 
Hebrew.
The four large notebooks leaves contain theological 
ideas about the creation of the world and the 
giving of the Torah to the Jewish People from the 
work "Discours sur l'histoire universelle" by French 
theologian Jacques-Bénigne Bossuet and from one 
of Catholic French philosopher Francois Philippe 
Mesenguy's works (presumably, "Abbrégé de 
l'histoire de l'Ancien Testament").
The three small pieces of paper deal with ideas 
deriving more directly from Judaism: one, in Yiddish, 
deals with the interpretation of biblical Joseph's 
names; the second interpreting the Hebrew word 
 ,and the third refers to the verse "O Israel "שית"
return to thy Lord thy God".
Jacob Mordechai (1762-1838) merchant and educator, 
a Jewish pioneer in the American south. He was the 
son of Moses Mordechai, a German Jew who lived in 
England, where he married Elizabeth Whitlock, an 
English convert to Judaism. Mordechai Sr.'s business 
failed and, failing to pay his debts, he was exiled 
as a convict indentured servant. After serving his 
time, Mordechai Sr. settled in Philadelphia. At the 
age of 13, Jacob Mordechai served as a rifleman, 
escorting the Continental Congress from Frankford 
into Philadelphia. For a time, he worked as clerk to
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a theater, gave a long speech in which he announced 
the establishment of the city. The project was a 
complete failure and subsequently, Noah devoted his 
efforts to building a national home for the Jewish 
people in Palestine.
[1], 66-80 pp, approx. 25.5 cm. Good condition. Stains. 
Minor creases. Closed tears and small open tears (to 
margins). Two leaves detached. 

Opening price: $400  

150. Issue of the Newspaper Niles Weekly 
Register – Baltimore, 1825 – News Item about 
the Establishment of the Ararat City of Refuge 
for Jews

Issue no. 733 of the American newspaper Niles Weekly 
Register edited by Hezekiah Niles, with a news item 
about the establishment of the Ararat city of refuge 
for Jews on Grand Island (New York). Baltimore: 
William Ogden Niles, October 1, 1825. English.
An early issue of the important American newspaper 
Niles Weekly Register, reporting on the spread of 
the colonies westward, changes in the tobacco and 
cotton markets, commerce in Egypt and additional 
subjects. Appearing on p. 69 is a long contemptuous 
and mocking news item about the establishment of a 
new "National Home" for Jews on Grand Island – the 
city of Ararat. The item quotes from the speech of the 
initiator of the project, journalist Mordechai Manuel 
Noah, who declared himself a "governor and judge 
of Israel" – instructing all the Jews of the world to 
register as residents of the city, a declaration about 
American natives being the descendants of the Ten 
Lost Tribes, an announcement about a one dollar tax 
that will be imposed on the Jews of the world for the 
treasury of Ararat, and more. 
The item begins with an apology: "We had some 
disposition to publish these things, but do not see 
how we should be fully justified in giving up so much 
room to an individual, employed to make the most 
out of the bargain which he has negotiated, for, most 
probably, some foreign speculators – Jews themselves, 
perhaps, who have no sort of objection to advance 
their own wealth at the cost of their fellows".
Ararat, the city of refuge for Jews, was intended 
to be built on Grand Island, New York. Its initiator, 
the Jewish-American journalist, diplomat and judge 
Mordechai Manuel Noah (1785-1851), purchased 
approximately one-third of the Island to build the 
city on, and in 1825 held an impressive ceremony at 
the Saint Paul Church in Buffalo, and, dressed in a 
purple cloak and a gold chain he had borrowed from 

150. גיליון העיתון Niles Weekly Register – בולטימור, 
1825 – ידיעה על ייסוד עיר המקלט ליהודים "אררט"

 Niles Weekly Register גיליון מס' 733 של העיתון האמריקני
המקלט  עיר  ייסוד  על  ידיעה  עם   ,Hezekiah Niles בעריכת 
 William דפוס  )ניו-יורק(.  איילנד  גרנד  באי  "אררט"  ליהודים 

Ogden Niles, בולטימור, 1 באוקטובר 1825. אנגלית.
 Niles Weekly החשוב  האמריקני  העיתון  של  מוקדם  גיליון 
Register, המתעד את התמורות בארה"ב ובעולם – התפשטות 
המסחר  והכותנה,  הטבק  בשוק  תמורות  מערבה,  המושבות 
במצרים ונושאים נוספים. בעמ' 69 מופיעה ידיעה ארוכה, כתובה 
בזלזול ובלעג, על ייסודו של "בית לאומי" חדש ליהודים באי גרנד 
איילנד – העיר "אררט". לאורך הדיווח, מובאים ציטוטים מנאומו 
של יוזם הפרויקט, העיתונאי מרדכי מנואל נח, שהכריז על עצמו 
להירשם  העולם  יהודי  לכל  הוראה   - ישראל"  ושופט  כ"מושל 
כתושבים בעיר, הכרזה על ילידי יבשת אמריקה כצאצאי עשרת 
יהודי  על  שיוטל  אחד  דולר  בשיעור  מס  על  הודעה  השבטים, 

העולם לטובת קופת "אררט", ועוד.
לנו  תמצא  כיצד  רואים  "איננו  בהתנצלות:  נפתחת  הידיעה 
הצדקה לפרסום נרחב כל כך אודות אדם פרטי, המבקש להוציא 
זרים  ספקולטורים  עבור  להניח,  יש  שערך,  מעסקה  המרב  את 
יהודים, החסרים כל הסתייגות מטיפוח הונם  ייתכן שגם הם   –

הפרטי על חשבון זולתם". 
"אררט" היה שמה של עיר מקלט ליהודים שנועדה לקום על שטח 
האי גרנד איילנד בניו-יורק. יוזם הפרויקט, העיתונאי, הדיפלומט 
רכש   ,)1785-1851( נח  מנואל  מרדכי  היהודי-אמריקני  והשופט 
מפואר  טקס  ערך   1825 ובשנת  מהאי,  כשליש  הקמתה  לשם 
בכנסיית סיינט פול בבפאלו, עוטה גלימה סגולה ושרשרת זהב 
החזון  העיר.  הקמת  על  ארוך  בנאום  והכריז  מתיאטרון,  ששאל 
בית  להקמת  את מאמציו  נח  הפנה  ולאחריו  חרוץ,  כישלון  נחל 

לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. 
קמטים  כתמים.  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   25.5 עמ',   66-80  ,]1[
דפים  שני  )בשוליים(.  קטנים  חסרים  וקרעים  קרעים  קלים. 

מנותקים. 

פתיחה: $400
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152. "השקפת התנ"ך על העבדות" – דרשה בבית 
ניו-  – ישורון" ערב מלחמת האזרחים  "בני  הכנסת 

יורק, 1861

 Bible View of Slavery, a Discourse, Delivered at
 the Jewish Synagogue "Bene Jeshurum" [sic],
 New York, on the Day of the National Fast, Jan. 4,
1861 ]השקפת התנ"ך על העבדות, דרשה שנישאה בבית 

הכנסת היהודי "בני ישורון" בניו-יורק ביום הצום הלאומי, 
מוריס  ]הרב   Rev. M. J. Raphall 1861[, מאת  בינואר   4
ניו-יורק, 1861.   ,Rudd & Carlton יעקב רפאל[. הוצאת 

אנגלית.
בחודש נובמבר 1860, לאחר מערכת בחירות סוערת שבה 
עמד גורל ארצות הברית כפדרציה על כף המאזניים, נבחר 
אברהם לינקולן, המתנגד הנחרץ לעבדות ולפרישת מדינות 
הדרום, לנשיא ארה"ב. לאור בחירתו הודיעו חלק ממדינות 
לעצור  נואש  בניסיון  מהאיחוד.  לפרוש  כוונתן  על  הדרום 
ולהרגיע את הרוחות  את התפרקותה של ארצות הברית 
בדרכי שלום, הכריז הנשיא היוצא ג'יימס ביוקנן על יום צום 

ותפילה לאומי ב-4 בינואר 1861. 
בליל שבת שחל ביום זה נשא הרב מוריס יעקב רפאל בבית 
הכנסת "בני ישורון" בניו-יורק דרשה ארוכה שלא כמנהגו. 
ערב  האמריקאית  האומה  מצב  את  השווה  זו  בדרשה 
מלחמת האזרחים הממשמשת ובאה אל מצבם של אנשי 
מהפיכת  להזהירם  הנביא  יונה  אליהם  שבא  בעת  נינווה 
העיר, ואת עיקר דבריו הקדיש להוכחה שהיהדות תומכת 
במוסד העבדות ומאפשרת אותו. לפיכך, טען רפאל, אל לה 
לאומה האמריקאית להילחם ולשפוך דם במאמץ לביטול 
מוסד זה; תחת זאת, על אנשי הדרום לשפר את יחסם אל 
עבדיהם כפי שמורה התנ"ך ולנהוג בהם כבבני אדם בעלי 
ורפאל  ולא כבחפצים. הדרשה נחלה הצלחה רבה,  זכויות 

נתבקש לשאת אותה שנית בפני קהל רב.
בה  הקדמה  בליווי  שלפנינו  בחוברת  נדפסה  זו  דרשה 
מצהיר רפאל כי אין כל מקור בתנ"ך שעל פיו העבדות היא 
"דבר  וכי  הבל  הם דברי  דעתו  את  המגנים  כי דברי  חטא, 

אלוהינו יקום לעולם".
לרגל  שונים  רוחניים  מנהיגים  והנאומים שנשאו  הדרשות 
יום הצום הלאומי, ובהם דרשה זו, יצאו בחוברות בודדות 

וכן לוקטו לכרך. 
 ,)1798-1868 ;Morris Jacob Raphall( מוריס יעקב רפאל
תורנית  השכלה  ורכש  בסטוקהולם  נולד  אורתודוקסי,  רב 
באנגליה  וכללית רחבה בדנמרק, באנגליה ובגרמניה. פעל 

151. Panegyric on the Life, 
Character and Services of the 
Rev. Isaac Leeser – Eulogy 
by Moses Aaron Dropsie – 
Philadelphia, 1868

Panegyric on the Life, Character 
and Services of the Rev. Isaac Leeser, 
Pronounced by Moses A. Dropsie 
Before the Hebrew Education 
Society of Philadelphia on February 
19, 1868 (5628). Philadelphia: Jones 
& Co., 1868. English.
Isaac Leeser (1806-1868), rabbi, 
publisher, scholar and a prominent 
leaders of American Jewry in the 
pre-civil war era. Leeser served 
as rabbi of the Mikveh Israel and 
Beth-El-Emeth congregations in 
Philadelphia, where he also worked 
as a publisher. He also wrote 
historical and theological works. 
Moses Aaron Dropsie (1821-1905), 
an attorney and philanthropist born in Philadelphia. He was 
president of the Jewish Education Society of Philadelphia, 
which was founded by Isaac Leeser, and an active 
member of many other commercial, religious and social 
organizations. He was the president of the Maimonides 
College, president of the local branch of Alliance Israélite 
Universelle and president of the Gratz College. He also 
wrote and translated works on Roman law. Dropsie's estate 
funded the creation of the The Dropsie College for Hebrew 
and Cognate Learning – America's first degree-granting 
institution for post-doctoral Jewish studies. 
This booklet presents the panegyric Dropsie delivered to 
the Hebrew Education Society of Philadelphia two and a 
half weeks after Leeser's death, paying tribute to Leeser's 
work of cultivating Jewish education and life in the USA 
and his contribution to Jewish publishing in the United 
States.
11 pp, 23 cm. Fair-good condition. Detached leaves. Tears, some 
open, to margins (not affecting text). Some stains. Thin and 
brittle paper.

Opening price: $300

151. "דברים לחייו, לדמותו ולפועלו 
יצחק ליסר" – דברי הספד מאת  של 
פילדלפיה,   – דרופסי  אהרן  מוזס 

1868

 Panegyric on the Life, Character
 and Services of the Rev. Isaac
 Leeser, Pronounced by Moses
 A. Dropsie Before the Hebrew
 Education Society of Philadelphia
]דברים   on February 19, 1868 (5628)
ליסר  יצחק  של  ולפועלו  לדמותו  לחייו, 
החברה  בפני  דרופסי  אהרן  מוזס  שנשא 
בפברואר   19 בפילדלפיה,  יהודי  לחינוך 
פילדלפיה,   ,Jones & Co. דפוס   .]1868

1868. אנגלית.
יצחק ליסר )1806-1868(, רב, מו"ל, חוקר 
ארה"ב  יהדות  של  הבולטים  וממנהיגיה 
ליסר  האזרחים.  מלחמת  שלפני  בשנים 
ישראל"  "מקווה  קהילות  של  רבן  היה 
זו  ובעיר  בפילדלפיה,  אמת"  אל  ו"בית 
היסטורית  כמו"ל. עסק בכתיבה  גם פעל 

ותיאולוגית.
ומשפטן,  פילנתרופ   ,)1821-1905( דרופסי  אהרן  ]משה[  מוזס 
החברה  של  הנאמנים  חבר  מאנשי  היה  פילדלפיה.  יליד 
 Jewish Education Society of( בפילדלפיה  יהודי  לחינוך 
וכן היה פעיל  ונשיאּה,  יצחק ליסר  Philadelphia( מייסודו של 
נשיא  היה  אחרות.  וחברתיות רבות  דתיות  מסחריות,  באגודות 
Maimonides College, נשיא הלשכה המקומית של חברת "כל 
חיבורים  ותרגם  כתב   .Gratz College ונשיא  חברים"  ישראל 
בנושא המשפט הרומי. במותו הוריש את כל הונו לייסוד מוסד 
 Dropsie College for נוסד  זו  מקרן  היהדות;  למדעי  מחקר 
מסוגו  הראשון  המוסד   ,Hebrew and Cognate Learning

בארה"ב למדעי היהדות ללימודי תואר שלישי ובתר-דוקטורט.
בחוברת שלפנינו נדפס ההספד שנשא דרופסי בפני החברה לחינוך 
יהודי בפילדלפיה כשבועיים ומחצה אחרי מותו של ליסר. בהספד 
מונה דרופסי את שבחיו הרבים של ליסר, ובהם את פועלו הגדול 
ואת  הברית,  בארצות  היהודיים  והחיים  היהודי  החינוך  בטיפוח 

התרומה שתרם למדף הספרים של יהדות ארצות הברית.
מזה.  זה  מנותקים  דפים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   11
בטקסט(.  פגיעה  )ללא  הדפים  בשולי  חסרים,  חלקם  קרעים, 

כתמים בודדים. נייר דק ושביר.

פתיחה: $300
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152. Bible View of Slavery – A Discourse Delivered at the Jewish Synagogue "Bene Jeshurun" on the 
Eve of the Civil War – New York, 1861

they turned from the evil of their ways'". The sermon 
was a great success and Raphall was asked to deliver 
it again to a large crowd. 
The sermon was printed in the present booklet with 
an introduction by Raphall, in which he declares that 
there is nothing in the Bible to suggest that slavery 
is a sin and that "The long tirade in the 'Tribune' 
must go for what it is worth... But I am convinced my 
discourse will not fall, for it embodies 'the word of 
our God, which standeth good forever'".
The sermons and speeches that were delivered by 
various spiritual leaders on the National Day of Fast, 
including this sermon, were published in a series of 
booklets and compiled into a volume. 
Morris Jacob Raphall (1798-1868), an orthodox rabbi, 
was born in Stockholm and acquired a broad religious 
and general education in Denmark, England and 
Germany. He was active in England and published the 
"Gal'ed - Hebrew Review, and Magazine of Rabbinical 
Literature", the first Jewish journal in England. 
During the Damascus Affair in 1840, he travelled to 
Syria to assist in the investigation of the affair and 
published a four-lingual work (in Hebrew, English, 
French and German) refuting the blood libel. In 1849, 
he migrated to New York, where he was appointed 
rabbi and preacher of the Bene Jeshurun community. 
He was a prolific writer and translated classic Judaic 
works and scholarly books into English, from partial 
translations of the Mishna and Maimonides to 
the writings of Naphtali Hertz Weisel. For all his 
achievements, Rabbi Raphall is remembered because 
of his support of slavery. 
VIII, 9-41 pp., [1] leaf, 18.5 cm. Good condition. Re-bound 
with the original front cover laid down. Large open tears to 
corners and margins of front cover. Minor stains to several 
leaves. Bookplate of Norman Evelyn Drachler to inside front 
cover. 
Not in NLI.

Opening price: $400 

Bible View of Slavery, a Discourse, Delivered at the 
Jewish Synagogue "Bene Jeshurum" [sic], New York, 
on the Day of the National Fast, Jan. 4, 1861, by Rev. 
M.J. Raphall [Rabbi Morris Jacob Raphall]. New York: 
Rudd & Carlton, 1861. English.
In November 1860, after a tumultuous election which 
focused on the questions of slavery and the future of 
the Unite States as a federation, Abraham Lincoln, 
who opposed slavery and the withdrawal of the 
southern states, was elected president. Consequently, 
several southern states announced their intention to 
secede from the Union. Outgoing President James 
Buchanan, in a desperate attempt to prevent the 
collapse of the United States and restore the peace,  
declared a Day of National Fast and Prayer on January 
4, 1861. 
On that same day, which happened to be Shabbat's 
eve, Rabbi Morris Jacob Raphall delivered an 
uncharacteristically long sermon at the Bene Jeshurun 
Synagogue. In his sermon, he compared the situation 
of the American nation on the brink of civil war to 
that of the people of Ninveh when Jonah the Prophet 
came to warn them of the impending destruction 
of their town. Rabbi Raphall dedicated most of his 
sermon to proving that Judaism allows and even 
supports slavery. Therefore, Raphall claimed, the 
American nation should not fight and shed blood in 
an effort to abolish slavery. Instead, "If our northern 
fellow-citizens, content with following the word of 
God, would not insist on being 'righteous overmuch', 
or denouncing 'sin' which the Bible knows not… 
they would entertain more equity and less ill feeling 
towards their Southern brethren. And if our Southern 
fellow-citizens would adopt the bible view of slavery, 
and discard that heathen slave code which permits a 
few bad men to indulge in an abuse of power that 
throws a stigma and disgrace on the whole body of 
slaveholders – if both North and South would do 
what is right, then 'God will see their works and that

 Hebrew Review, and Magazine – והוציא לאור את "גלעד
הראשון  היהודי  העת  כתב   ,"of Rabbinical Literature
באנגליה. כשנפוצה עלילת הדם בדמשק, ב-1840, יצא לסוריה 
)בעברית,  ארבע-לשוני  חיבור  ופרסם  המקרה  בחקירת  לסייע 
בשנת  העלילה.  את  המפריך  ובגרמנית(  בצרפתית  באנגלית, 
"בני  בקהילת  ולדרשן  לרב  התמנה  שם  לניו-יורק,  היגר   1849
ישורון". היה סופר פורה ותרגם ספרי יסוד וספרי עיון לאנגלית, 
החל בתרגומים חלקיים מן המשנה והרמב"ם ועד לכתבי נפתלי 
תמיכתו  בשל  דווקא  רפאל  זכור  הרב  פועלו  מכל  וייזל.  הרץ 

בעבדות.
VIII, 9-41 עמ', ]1[ דף, 18.5 ס"מ. מצב טוב. החוברת נכרכה מחדש 

ועטיפתה הקדמית הודבקה על נייר עבה. קרעים חסרים גדולים 
בפינות העטיפה הקדמית ובשוליה. כתמים קלים בכמה דפים. 
 Norman של  ספר  תו  המחודשת  העטיפה  של  הפנימי  בצדה 

.Evelyn Drachler
אינה מופיעה בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $400
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154. מסכת מגילה, מנוקדת ומפורשת – כתב-יד מאת המרצה לתלמוד ב"בית 
המדרש למורים בבוסטון", יעקב ניומן

אלפא  ורשימה  מבוא  בצרוף  ומפורשת,  מנוקדת  מוגה,  בבלי.  תלמוד  מן  מגילה  "מסכת 
ניומאן,  יעקב  ידי  על  ולמקומם,  לדורותיהם  בה  הנזכרים  החכמים  שמות  כל  של  ביתית 
]בוסטון, שנות ה-30 עד תחילת שנות  מרצה לתלמוד בבית המדרש למורים בבוסטון". 

ה-50 בקירוב[.
כתב-יד למהדורה מנוקדת ומפורשת של מסכת מגילה, כתוב בעפרון על גבי דפי שורות, 
 Jacob( ניומן  יעקב  בבוסטון"  למורים  המדרש  ב"בית  ותלמוד  לתנ"ך  המרצה  מאת 
Newman(. עם דף שער, מבוא קצר ורשימת חכמים שנזכרים במסכת, על פי סדר האלף-

בית.
בפתח החיבור "דבר אל הקורא": "התלמוד הבבלי הולך, לדאבון לבנו, בדרך אחיו הבכור, 

153. "Zamir Aritzim" – Newark, 1899 – Bibliophile Edition on Paper of Various Colors

Zamir Aritzim, against the sect of Hassidim and their false prophets, by Rabbi David of Maków. 
With an introduction by Ephraim Deinard. Newark (New Jersey): Ben Zion Nathanson press, 
[1899]. Third edition. 
A bibliophile edition. Narrow, long book, printed on leaves of various colors. 
"Zamir Aritzim" is one of the most vehement works opposing Hassidim. In the book, the 
author calls to fight Hassidism, mocks its leaders and vehemently and blatantly turns against 
the leaders of the movement and especially its founder, Rabbi Israel Baal Shem Tov, and the 
books attributed to him by his disciples. 
The book contains an introduction by writer, historian and polemicist Ephraim Deinard 
(1846-1930). In his introduction, Deinard tries to trace the origin of the book, arriving at the 
mistaken conclusion that its author is Rabbi Yaakov Bachrach. 
XXVIII, 76 pp. Missing English title page. 15 cm. Good condition. One leaf is detached. Blemishes and 
tears to the first leaves, professionally restored. Tears and small open tears to margins of several leaves. 

Opening price: $500

153. "זמיר עריצים" – ניוארק, 1899 – מהדורה ביבליופילית על 
נייר בצבעים שונים

מאת  השקר,  נביאי  קדושיהם  והמון  החסידים  כת  נגד  עריצים,  זמיר 
ציון  בן  דפוס  דיינארד.  אפרים  מאת  דבר  פתח  עם  ממאקוב.  דוד  רבי 

נאטהאנזאהן, ניוארק )ניו-ג'רזי(, ]תרנ"ט, 1899[. מהדורה שלישית.
מהדורה ביבליופילית. הספר נדפס בפורמט צר וארוך, על דפים בצבעים 

שונים.
כנגד  החריפים  ההתנגדות  מספרי  אחד  הוא  עריצים"  "זמיר  ספר 
את  ללעג  שם  בחסידות,  למלחמה  בספרו  קרא  המחבר  החסידות. 
מנהגיה, ויצא באופן חריף ובוטה כנגד ראשי התנועה ובייחוד כנגד מייסד 
החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, והספרים שיוחסו לו על ידי תלמידיו.
דיינרד  אפרים  והפולמוסן  ההיסטוריון  הסופר,  מאת  הקדמה  לספר 
)1846-1930(. בהקדמה מנסה דיינרד להתחקות אחר מקורו של הספר, 

ומגיע למסקנה המוטעית שמחבר הספר הוא ר' יעקב בכרך.
אחד  דף  טוב.  מצב  ס"מ.   15 חסר.  האנגלי  השער  דף  עמ'.   76  ,XXVIII

בדפים הראשונים, משוקמים שיקום מקצועי.  וקרעים  פגמים  מנותק. 
קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי דפים בודדים.

פתיחה: $500
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154. Tractate Megilah, Vowelized and Annotated – Manuscript by Jacob 
Newman, Teacher at the Hebrew Teachers College in Boston 

"Tractate Megilah of the Babylonian Talmud. Proofread, vowelized and annotated, 
with an introduction and an alphabetically ordered list of all the names of the sages 
it refers to, by Jacob Newman, a lecturer of Talmud at the Hebrew Teachers College 
in Boston" (Hebrew). [Boston, ca. 1930s to early 1950s].
Manuscript of a vowelized and annotated edition of Tractate Megilah, written 
with pencil on note paper, by the Bible and Talmud teacher at the Hebrew Teachers 
College in Boston, Jacob Newman. With a title page, short preface and a list of the 
sages referred to by the tractate, alphabetically ordered. 
The preface states: "The Babylonian Talmud is following, unfortunately, in the 
footsteps of its elder brother the Jerusalem Talmud, and is being forgotten by our 
people… by the new vowelization and punctuation I hope to simplify study for 
students newly acquainted with the Talmud" (Hebrew).
The Hebrew Teachers College in Boston (presently the Hebrew College) was 
established in 1921 by the Jewish-American educator Louis Hurwich. Classes were 
all taught in Hebrew, and several secular subjects were included in the curriculum: 
modern Hebrew literature, sociology and Jewish history. 
No edition of Tractate Megilah edited by Jacob Newman is recorded in OCLC 
(editions of other tractates and Talmudic chapters edited by him were published 
during the 1930s to the early 1950s).
[4], [1]-5, 1-10, 16-114 pp., approx. 27 cm. Pages 11-15 are missing. Unbound. Good 
condition. Filing holes, creases and some small tears.

Opening price: $500

155. "פוקר של מפנה המאה" – מדריך-כיס עם קריקטורות של יהודים – ניו-יורק, 1895

Fin de siècle poker, with portraits of famous players, ]פוקר של מפנה המאה, עם דיוקנאות 
של שחקנים מפורסמים[. הוצאת Metropolitan, ניו-יורק, 1895. אנגלית.

מדריך-כיס עם עצות וכללי אצבע לשחקני פוקר. בפתח המדריך איור של שחקן הפוקר המתחיל – 
Pat Straight )"פאט הישר"(, ואחריו שישה עשר איורים של אלופי פוקר בדיוניים, מרביתם בעלי 
שמות ותווי-פנים יהודיים-סטריאוטיפיים: דייויד בלום מקנזס, בומל לוי מסנט לואיס, לומפה מאייר 
מבולטימור ודמויות נוספות. בהקדמה למדריך נכתב: "האיורים בספר זה לא נועדו להיות פוגעניים. 
הם אינם מציאותיים ואינם אידיאליים". בסוף המדריך דפים לרישום תוצאות משחקים )כמה מהם 

ממולאים בכתב-יד(. 
]17[ דף עם טקסט ואיורים ו-]6[ דף עם טבלאות לרישום תוצאות, 11.5 ס"מ. המדריך, עם עטיפתו 
המקורית, כרוך בכריכה חדשה. גוף המדריך במצב טוב, עם פגמים קלים בשוליים של מספר דפים. 

העטיפה המקורית במצב בינוני-גרוע, עם קילופים וקרעים ארוכים, חלקם מחוזקים בנייר דבק. 
.OCLC-נדיר. עותק אחד ב

פתיחה: $400

התלמוד הירושלמי, הלוך והשכח מקרב בני עמנו... על ידי הנקודות וסימני הפיסוק החדשים אקוה 
להקל מעט מעל התלמידים הבאים בשערי התלמוד".

בית המדרש למורים בבוסטון )Hebrew Teachers College; כיום Hebrew College( נוסד בשנת 
בשפה  נמסרו  הספר  בבית  השיעורים  כל   .Louis Hurwich היהודי-אמריקני המחנך  בידי   1921
העברית, והוא שילב בתוכניתו גם מקצועות בלתי מסורתיים: ספרות עברית מודרנית, סוציולוגיה 

ותולדות עם ישראל.
מהדורה של מסכת מגילה בעריכת יעקב ניומן אינה מופיעה ב-OCLC )מהדורות של מסכתות ופרקי 

תלמוד אחרים בעריכתו נדפסו בין שנות ה-30 לראשית שנות ה-50(.
]4[, ]א[-ה, א-י, טז-קי"ד עמ', 27 ס"מ בקירוב. חסרים עמודים יא-טו. הדפים אינם כרוכים. מצב טוב. 

נקבי תיוק, קמטים ומספר קרעים קלים.

פתיחה: $500
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סולומון  אוסקר  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  מכתב   .156
 25  – בארה"ב  הראשון  היהודי  הקבינט  חבר  שטראוס, 
לעזרת  להיחלץ  ליהודי ארה"ב  – קריאה  בפברואר 1915 

יהודי אירופה וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של אוסקר סולומון שטראוס, חבר 
הקבינט היהודי הראשון בארה"ב, אל הפילנתרופ היהודי מרקו 

ניומרק. קורונדו )קליפורניה(, 25 פברואר 1915. אנגלית. 
לכינוס  להגיע  יוכל  שלא  על  צערו  את  שטראוס  מביע  במכתב 
המוני שנערך בלוס אנג'לס למען יהודי ארץ ישראל ומדגיש את 
יהודי  קהילת  של  והונה  כוחה  כל  גיוס   – דעתו  לפי  השעה  צו 

ארה"ב לטובת יהודי העולם הסובלים במלחמה.
לאורך  תקופה  בשום  ירושלים,  חורבן  "מאז  כותב:  שטראוס 
כך  כל  רב  מספר  היה  לא  ישראל,  עם  של  הטראגיות  תולדותיו 
ורחבי-היקף  קשים  לייסורים  חשוף  היהודית  לדת  אחינו  של 
האנושיות,  צו  בשם   ]...[ המלחמה  באזורי  ממש,  זו  בשעה  כמו 
בשם כבליה של האמונה המשותפת, העם, המסורת רבת הפאר 
וההיסטוריה, תהיה זו חובתם הקדושה של בני ישראל באמריקה 
היהודי  הסיוע  ועד   ]...[ הנרדפים  אחיהם  של  לעזרתם  להיחלץ 
לצורך גיוס תרומות להקלת סבלם המחריד  הוקם...  האמריקני 
של אחינו לדת... מי ייתן והוועידה הגדולה שלכם תסייע לנטוע 
ביהודי לוס אנג'לס את תחושת החובה לתרום ביד רחבה למגבית 

הסיוע האמריקנית...".
יהדות  של  ביחסה  תפנית  סימנה  הראשונה  העולם  מלחמת 
הסיוע  מארגוני  כמה  קמו  ובמהלכה  העולם,  ליהדות  ארה"ב 
היהודי  הסיוע  "ועד  הארגון  ה-20.  במאה  החשובים  היהודיים 
 ,)The American Jewish relief committee( האמריקני" 
המוזכר במכתב שלפנינו, היה מראשוני ארגוני הסיוע האמריקנים 

ואחד הארגונים שהרכיבו את ארגון הג'וינט.
 ,)1850-1926 ,Oscar Solomon Straus( אוסקר סולומון שטראוס
היה דיפלומט ופוליטיקאי יהודי אמריקני. כיהן שלוש פעמים כציר 
ארה"ב באימפריה העות'מאנית. בשנת 1906 מונה בידי תיאודור 

155. Fin de Siècle Poker – Pocket Guide with Caricatures of Jews – New York, 1895

the amateur. They are simply productions of 'mythical 
Athletes of Pokerdom', sketched in Dreamland".
The guide ends with leaves for recording poker games 
results (some of them filled-in).
[17] leaves with text and illustrations and [6] leaves for 
recording results, 11.5 cm. Rebound with the original 
cover. Body in good condition, with minor blemishes to 
margins of several leaves. The original cover in fair-poor 
condition, with abrasions and long tears, some reinforced 
with tape. 
Rare. One copy in OCLC. 

Opening price: $400

Fin de siècle poker, with portraits of famous players. 
New-York: Metropolitan, 1895. English. 
Pocket guide with advice and rules of thumb for 
poker players, with an illustration representing the 
amateur poker player – Pat Straight – followed by 
sixteen illustrations of fictional poker champions, 
most of them with stereotypical Jewish names and 
features: Dovid Bloom of Kansas City, Boomele Levy 
of St. Louis, Loompe Meyer of Baltimore and others. 
The introduction to the guide states "The illustrations 
in this work are not intended to be offensive. They are 
neither real nor even ideal; they are not of the type 
professional, or can they be said to correctly represent
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Oscar Solomon Straus (1850-1926) was a Jewish 
American diplomat and politician. He served three 
times as head of the USA legation to the Ottoman 
Empire. In 1906, he was appointed by Theodore 
Roosevelt as the Secretary of Commerce and Labor, 
becoming the first Jewish cabinet member in the 
history of the USA. 
The addressee, Marco Newmark (1878-1959), was 
a businessman and philanthropist of Jewish origin, 
president of the Federation of Jewish Welfare 
Organizations of Los Angeles and head of the Los 
Angeles branch of the Zionist Organization of 
America. 
[1] folded leaf (four written pages), approx. 17.5 cm. Good 
condition. Fold lines. Separation along fold lines.

Opening price: $300     

ונעשה לחבר הקבינט היהודי  רוזוולט לשר המסחר והתעשייה, 
הראשון בתולדות ארה"ב. 

היה   ,)1878-1959  ,Marco Newmark( ניומרק  מרקו  הנמען, 
 Federation of-איש עסקים ופילנתרופ ממוצא יהודי, נשיא ה
)איגוד   Jewish Welfare Organizations of Los Angeles
ארגוני הסיוע היהודיים בלוס אנג'לס( וראש סניף לוס אנג'לס של 

ארגון ציוני אמריקה. 
]1[ דף מקופל )ארבעה עמודים כתובים(, 17.5 ס"מ בקירוב. מצב 

טוב. סימני קיפול. קרעים לאורך סימני הקיפול.

פתיחה: $300

ארה"ב

156. Letter Handwritten and Signed by Oscar 
Solomon Straus, First Jewish Member of the US 
Cabinet – February 25, 1915 – Urging American 
Jews to Help the Jews of Europe and Palestine 
During World War I

A letter handwritten and signed by Oscar Solomon 
Straus, the first Jewish member of the US cabinet, to 
the Jewish philanthropist Marco Newmark. Coronado 
(California), February 25, 1915. English. 
In the letter, Straus expresses his regret at not 
being able to attend a mass conference held in Los 
Angeles for the benefit of the Jews of Palestine and 
emphasizes the measures this desperate time calls 
for in his opinion – to enlist the aid and fortune of 
the Jewish community in the USA for the Jews of the 
world who are suffering due to the war. 
Straus writes: "No time in the tragic history of Israel 
since the destruction Jerusalem has so large a number 
of our brethren been subjected to such intense and 
widespread suffering as at the present-time in War 
zones […] By every dictate of humanity, by the ties 
of a common religion, race and a glorious heritage 
and history it is the sacred duty of American Israel 
to go to the rescue of their persecuted… bretheren 
[…] The American Jewish Relief Committee has 
been organized… to collect funds for the relief 
of the appalling misery of our most-unfortunate 
coreligionists, may your great mass meeting serve to 
bring home to the […] Jews of Los Angeles a lively 
sense of their duty to subscribe generously to the 
American Relief Fund". 
World War I marked a change in the attitude of 
American Jewry to the Jews of the world, and during 
the war, several of the most important Jewish aid 
organizations in the 20th century were established. 
The American Jewish Relief Committee, mentioned 
in this letter, was one of the first American aid 
organizations and one of the organizations that 
made up the JOINT. 
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בנפגעי  "הוועד היהודי האמריקני לתמיכה  כרזה מטעם   – לגווע ברעב?"  157. "האם תניחו להם 
המלחמה" – ניו-יורק, 1918

?You saved them in 1917, will you let them starve now ]הצלתם אותם ב-1917, האם תניחו להם לגווע 
ברעב כעת?[, כרזה מטעם "הוועד היהודי האמריקני לתמיכה בנפגעי המלחמה". ]ניו-יורק, 1918[. 

במרכז הכרזה איור אלגורי: דמות אישה חמושה במגן וחרב, המסמלת את יהדות ארצות הברית, ניצבת לפני 
המון בסחבות – יהדות אירופה – ומונעת מלהקת זאבים להתקרב. לרגליה מוטל אחד הזאבים ללא רוח חיים. 
תחת האיור נדפס הכיתוב: "יהודי ארה"ב, זאבי הרעב עודם תוקפים. האם נגן על בני עמנו מפני גוויעה ברעב?... 

האם נציל אותם? מה תעשו אתם?". 
 American Jewish Relief Committee for Sufferers( "הוועד היהודי האמריקני לתמיכה בנפגעי המלחמה"
from the War( נוסד בשנת 1914, והיה אחד משלושת הארגונים שהרכיבו יחדיו את ה"ג'וינט". בראש הוועד 
עמד לואי מרשל )החתום בדפוס על הכרזה( – מחשובי המנהיגים של יהדות ארה"ב, שאף השתתף בוועידת 

השלום בפריז בסופה של המלחמה. 
הכרזה שלפנינו נדפסה כחלק מסדרת כרזות שפורסמו לקראת גיוס תרומות בשנת 1918, ועוצבו בידי המאייר 

."Cozzy Gottsdanker" החתום בשם העט ,Julius Gottsdanker היהודי-אמריקני
48 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. פגמים קלים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור.  X32

פתיחה: $900

157. "Will you Let Them Starve Now?" – A Poster Issued by the American Jewish 
Relief Committee for Sufferers from the War – New York, 1918

"You saved them in 1917, will you let them starve now?", a poster issued by the American 
Jewish Relief Committee for Sufferers from the War. [New York, 1918].
Allegorical poster depicting a woman armed with a shield and sword, representing American 
Jewry, protecting starving people (European Jewry) from wolves. A lifeless wolf is lying at her 
feet. The poster reads: "The Wolves of Hunger Are Still Attacking. Will We Protect Our Own 
from Starvation?... Shall We Save Them? What Will You Do?".
The American Jewish Relief Committee for Sufferers from the War was established in 1914 
and was one of the three organizations that made up the JOINT. The committee was headed 
by Louis Marshall (who is signed in print on this poster) – a prominent leader of American 
Jewry, who participated in the Peace Conference in Paris at the end of the war. 
This poster is part of a series printed in 1918, designed by the Jewish-American illustrator 
Julius Gottsdanker, who signed with his pseudonym Cozzy Gottsdanker.
Approx. 32X48 cm. Good condition. Fold lines. Minor blemishes. Linen-backed for display and 
preservation.

Opening price: $900 157
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158. Letter by a Jewish Prisoner of War who Served in the Army of 
Nazi Germany – Sent from Camp McCain for Prisoners of War in the 
USA to Rabbi Max Koppel – 1943

A handwritten letter by a Jewish Wehrmacht soldier. Sent from the 
McCain camp for prisoners of war, USA, to Rabbi Dr. Max Koppel in New 
York. Camp McCain, Mississippi, 1943. German. 
A handwritten letter by Willibald Hoffman, a Jewish soldier in the army of 
Nazi Germany who was taken prisoner and held in the McCain camp for 
prisoners of war in Mississippi, USA. Written on the official lettersheet of 
the Prisoner of War mail, with the official stamps of the camp, the American 
censor and the USA post. He writes, "You will be amazed by these lines, 
since I have lost all contact with my relatives […] my father's name is Shmuel 
Felix and he came from Austria-Hungary, where he owned […] coloring and 
weaving factories. Later, my father moved to Koln on the Rhein, where he 
was the owner of a wholesale fabric store. As he was Jewish, the events 
in Germany forced him to escape. I adopted a different name" (German). 
At the end of the letter, Hoffmann asks Rabbi Koppel to visit him in the 
detention camp so he could give him additional information.
Camp McCain for prisoners of war, whence this letter was sent, was 
established in the Granada district of Mississippi state in 1942 as a training 
camp for American infantry bound to join the fighting in Europe. During 
the war, more than 7700 German prisoners of war were held in the camp. 
They were put to work in the cotton fields of the Mississippi delta. The camp operated until October 1944.
The addressee, Rabbi Max Koppel, was born in Mönchengladbach, Germany, in 1905. A graduate of The Jewish 
Theological Seminary of Breslau (JTS) and the universities of Breslau and Würzburg, he served as a rabbi in Hirschberg 
(today, Jelenia Góra in Poland) and Berlin and was an educator at the Joseph Lehman school of the Reform community 
in Berlin. In 1937 he immigrated to the USA, was one of the founders of  Congregation Emes Wozedek in Washington 
Heights and Rabbi of the congregation.   
[1] lettersheet, 35.5 cm (folded into an envelope, 10X15 cm.) Good condition. Some stains and minor blemishes. 

Opening price: $300

158. מכתב מאת שבוי מלחמה יהודי ששירת בצבא 
המלחמה  שבויי  ממחנה  נשלח   – הנאצית  גרמניה 

McCain בארה"ב אל הרב מקס קופל – 1943 

הנאצית.  גרמניה  בצבא  יהודי  חייל  מאת  בכתב-יד  מכתב 
נשלח ממחנה לשבויי מלחמה גרמנים בארה"ב אל הרב ד"ר 
 .1943 מיסיסיפי,   ,McCain מחנה בניו-יורק.  קופל  מקס 

גרמנית.
 Willibald( הופמן  ויליבלד  מאת  בכתב-יד  מכתב 
שנפל  הנאצית  גרמניה  בצבא  יהודי  חייל   ,)Hoffmann
בשבי והוחזק במחנה שבויי המלחמה McCain במיסיסיפי, 
ארה"ב. כתוב על גבי טופס רשמי של דואר שבויי המלחמה 
)Prisoner of war(, עם חותמות-דיו רשמיות של המחנה, 

הצנזורה האמריקנית ושירות הדואר בארה"ב.
במכתב, הממוען אל הרב ד"ר מקס קופל בניו-יורק, מבקש 
הופמן סיוע באיתור קרובי משפחתו שהיגרו לארה"ב. הוא 
כותב "אתה תשתומם למקרא שורות אלו, כיוון שאיבדתי 
פליקס  שמואל  אבי  שם   ]...[ משפחתי  קרובי  עם  קשר  כל 
 ]...[ בבעלותו  שהיו  היכן  מאוסטריה-הונגריה,  ומוצאו 
בקלן  להתגורר  אבי  עבר  בהמשך  ואריגה.  צביעה  מפעלי 
על הריין, שם החזיק בחנות סיטונאית לבדים. בשל יהדותו 
אילצו אותו המאורעות בגרמניה להימלט. אני אימצתי שם 
)גרמנית(. בסוף המכתב מבקש הופמן מהרב קופל  אחר" 
לבקרו במחנה המעצר כדי שיוכל למסור לו פרטים נוספים. 
המכתב  נשלח  ממנו   ,McCain המלחמה  שבויי  מחנה 
בשנת  מיסיסיפי  שבמדינת  גרנדה  במחוז  הוקם  שלפנינו, 
לקראת  האמריקני  הרגלים  לחיל  הכשרה  כמחנה   1942
מעל  במחנה  הוחזקו  המלחמה  בשנות  באירופה.  הלחימה 
7700 שבויי מלחמה גרמנים שנשלחו לעבוד בשדות כותנה 
אוקטובר  עד  פעל  המחנה  מיסיסיפי.  של  הדלתא  באזור 

.1944
במנשנגלדבך,  נולד   ,)Koppel( קופל  מקס  הרב  הנמען, 
 )JTS( גרמניה, ב-1905. למד בבית המדרש לרבנים בברסלאו
לימודיו  תום  עם  ובווירצבורג.  בברסלאו  ובאוניברסיטאות 
שימש ברבנות בהירשברג )כיום ילניה גורה בפולין( ובברלין 
והיה מחנך בבית הספר של הקהילה הרפורמית בברלין על 
שם יוזף להמן. ב-1937 היגר לארה"ב והיה ממייסדי קהילת 
ורב  ניו-יורק,  הייטס,  בוושינגטון  וצדק"  "אמת  המהגרים 

בית הכנסת של הקהילה.
10 ס"מ(.  X15 ,למכתב-מעטפה )מקופל  דף, 35.5 ס"מ   ]1[

מצב טוב. מעט כתמים ופגמים קלים.

פתיחה: $300
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159. "Havaner Lebn Almanach" – Ten Almanacs – Havana, 1945-1958 – Documentation of the Jewish 
Community of Cuba

in Cuba, information about the number of Jewish 
families living in each of Cuba's districts, works by 
a variety of Jewish writers active in Cuba (Eliezer 
Aronovsky, Moshe Tanchum Bar [Berman] and many 
others), articles about Israel (the 1948 almanac was 
devoted entirely to the establishment of the State of 
Israel), and more. The almanacs feature numerous 
pictures of important events and personalities in 
the Jewish community, as well as dozens of pages of 
advertisements for Jewish businesses. 
Ten volumes. Number of pages varies. Approx. 22 cm. 
Good condition. Stains and minor blemishes, mainly to 
first leaves. Inked stamps to some title pages. Open tears 
to a few leaves. New bindings, spine gilt-embossed. New 
endpapers. Missing original wrappers.

Opening price: $400  

"Havaner Lebn Almanach", ten almanacs edited by 
Sender Meyer Kaplan and Avraham Joseph Dubelman. 
Havana: "Havaner Lebn", 1945-1958. Yiddish and 
some Spanish.
The newspaper "Havaner Lebn", published between 
1932 and 1960, was the main publication of the 
Jewish community in Cuba. Starting in 1943, "Havaner 
Lebn" published an almanac which featured literary 
works, translated Zionist works, various articles and 
an abundance of information about the Jewish 
community. In 1960, following the ascent of the 
communist regime in Cuba, most of the Jewish 
businesses that advertised in "Havaner Lebn" were 
closed and the almanac ceased publication. 
This lot comprises the almanacs printed in 1945, 1946, 
1948 to 1954 and 1958, which include lists of Jewish 
institutions, youth movements, and newspapers

 – אלמאנאך"  לעבן  "האוואנער   .159
 1945-1958 הוואנה,   – עשרה שנתונים 

– תיעוד קהילת יהודי קובה

"האוואנער לעבן אלמאנאך", עשרה שנתונים 
ג'וזף  ואברהם  קפלן  מאייר  סנדר  בעריכת 
הוואנה,  לעבן",  "האוואנער  הוצאת  דובלמן. 

1945-1958. יידיש ומעט ספרדית.
השנים  בין  נדפס  לעבן"  "האוואנער  העיתון 
1932-1960 והיה עיתונה הראשי של קהילת 
הדפיסה  ואילך,   1943 משנת  קובה.  יהודי 
מערכת העיתון אחת לשנה גם שנתון, שכלל 
יצירות ספרות, תרגומים של כתבים ציוניים, 
הקהילה  על  רב  ומידע  שונים  מאמרים 
המשטר  עליית  עקב   ,1960 בשנת  היהודית. 
העסקים  מרבית  נסגרו  בקובה,  הקומוניסטי 
היהודיים שפרסמו בעיתון והדפסתו נפסקה.

 ,1945 בשנים  שנדפסו  השנתונים  לפנינו 
בין  הכוללים,  ו-1958,   1948-1954  ,1946
היתר, רשימות של המוסדות, תנועות הנוער 
והעיתונים היהודיים בקובה, מידע על מספר 
אחד  בכל  המתגוררות  היהודיות  המשפחות 
מגוון  מאת  ספרות  יצירות  קובה,  ממחוזות 
)אליעזר  בקובה  שהתגוררו  יהודים  סופרים 

כתבות  אחרים(,  ורבים  ]ברמן[,  בר  תנחום  משה  אראנאווסקי, 
אודות ארץ ישראל )השנתון משנת 1948 הוקדש במלואו לקום 
אירועים  של  רבות  תמונות  בשנתונים  ועוד.  ישראל(,  מדינת 
של  עמודים  עשרות  וכן  היהודית,  בקהילה  חשובות  ודמויות 

מודעות פרסומת לעסקים יהודיים.
עשרה כרכים. מספר עמודים משתנה. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
דיו  חותמות  הראשונים.  בדפים  בעיקר  קלים,  ופגמים  כתמים 
בחלק מעמודי השער. דפים ספורים עם קרעים חסרים. כרוכים 
בטנה  דפי  השדרה.  גבי  על  מוזהב  כיתוב  עם  חדשות,  בכריכות 

חדשים. ללא העטיפות המקוריות.

פתיחה: $400
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160. "תפארת משה או לוח העדות" – כרזה לכבוד משה מונטיפיורי – סנקט פטרבורג, 1867

"תפארת למשה, או, לוח העדות ]...[ לכבוד מעלת האיש הדגול מרבבה, הישיש הנכבד שהקדיש כל ימי חייו לצדקה 
]...[ כבוד שם תפארתו סיר משה מונטיפיורי יחיה לאורך ימים ושנים, ולכבוד מעלת רעיתו תמתו, החסידה והנדיבה 
]...[ כבוד שם תפארתה לאדי יהודית תהי מנוחתה כבוד...." כרזה לתלייה בבתי כנסת מאת ח"י ]חיים יונה[ גורלאנד. 

דפוס М. Эттингер )מ. אטינגר(. סנקט פטרבורג, 1867. עברית, יידיש ומעט צרפתית.
כרזה גדולה שהכין הסופר והביבליוגרף חיים יונה גורלאנד )1843-1890( לכבוד משה מונטיפיורי, שבמרכזה עומדת 
תפילה לכבודם של משה ויהודית מונטיפיורי, הפותחת במילים "לזכר עולם יהיה צדיק / יציר אדמה נבחר מאחלמה / 
הוא משה כשמש בצהרים / שרית גם יכולת הופעת בירושלים..." וכוללת אקרוסטיכון היוצר את שמו של מונטיפיורי. 
כפי המתואר בכרזה, תפילה זו ראה גורלאנד על "לוח גדול מתאר בשרד ציר ומשבץ במסגרת מעשה-אמן" שהיה 
תלוי על קיר בית הכנסת של יוצאי הצבא בסנקט פטרבורג. בשנת 1846, כשהייתה העיר עוד מחוץ לתחום המושב 
והיהודים היחידים שהורשו לגור בה היו יוצאי צבא )"קנטוניסטים"(, הגיע מונטיפיורי לעיר כדי להיפגש עם הצאר 
ניקולאי הראשון, ובמהלך שהותו בעיר בימי חג הפסח התפלל בבית כנסת זה. בפגישתו זו השיג מונטיפיורי הקלות 

רבות עבור יהודי רוסיה, ולאחריה נחשב בעיניהם כמשה רבינו בדורו, גואל ומושיע לאחיו היהודים.
הכרזה פותחת בפסוקים המעלים על נס את דמותו של מונטיפיורי ובהקדמה ארוכה המונה רבות מפעולותיו למען 
העם היהודי בכל תפוצותיו. ביניהן מתאר גורלאנד את פגישתו האמורה של מונטיפיורי עם הצאר ניקולאי הראשון 
"ויואל משה לבוא עירנו  ויהודי רוסיה בכלל הייתה מאורע בעל חשיבות מכרעת:  בשנת 1846, שעבור יהודי העיר 
]...[ באוזן קשבת הקשיב השלטון  ]...[ הושיט לו הקיסר ז"ל שרביט חסדו ויקבלהו בארמונו  הגדולה קרית מלך רב 
האדיר לקול הבקשות והענינים שהגיש מול כסא כבודו המליץ העברי ]...[ ויבטיחהו לדאוג בבנין חומות בית ישראל 
ברוסיה ולרפא שבריהן כי מטו". בסופה של ההקדמה מציין גורלאנד את כוונתו להפיץ כרזה זו בכל קהילות ישראל 

ואת מטרתה – הנצחת פועלו של מונטיפיורי.
הטקסט מוקף מסגרת גרפית נאה. בשוליה הוסיף גורלאנד בקשה המופנית אל ראשי קהילות וגבאי בתי הכנסת, 

לשבץ את הלוח במסגרת ולתלותו על הקיר "לזכר עולם סלה".
54 ס"מ. מצב טוב. קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי הכרזה, ללא פגיעה בטקסט. כתמים. סימני קיפול וקמטים.  X63

פיסת נייר מודבקת לשולי הדף הימניים.
ראו פריט הבא.

פתיחה: $500

Jewish Communitiesקהילות יהודיות
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מונטיפיורי  משה  לכבוד  שיר   .161
אלכסנדר  הצאר  עם  פגישתו  לרגל 
בדיוקן  מעוטרת  כרזה   – השני 
מונטיפיורי – סנקט פטרבורג, 1872

שלמה  שר  אשר  שלום  ברכת  שיר 
מאנדעלקערן לכבוד השר הישר באדם, 
מעשיו,  בכל  וחסיד  דרכיו  בכל  צדיק 
סיר משה מונטיפיורי בבואו פטרבורגה 
רוסיה,  ארץ  כל  אדון  לפני  להתיצב   ]...[
יר"ה.  השני  אלכסנדר  האימפעראטאר 
ד"ר  ע"ט  צעדערבוים  "א.  בדפוס  כרזה 
פטרבורג,  סנקט  גאלדענבלום",  א.י. 

תרל"ב-1872.
כרזה שנדפסה לכבוד ביקורו של משה 
שאליה  פטרבורג,  בסנקט  מונטיפיורי 
אלכסנדר  בצאר  לפגוש  כדי  הגיע 
בן עשרים  נדפס שיר  השני. על הכרזה 
מנדלקרן  שלמה  מאת  בתים  וששה 
פילולוג,   ,)1846-1902 )מאנדעלקערן; 

ידוע בעיקר כמחבר אחת הקונקורדנציות המקיפות לתנ"ך. מניין הבתים בשיר עולה למניין השנים שחלפו מאז  וחוקר,  סופר 
ביקורו הקודם של משה מונטיפיורי ברוסיה ופגישתו עם הצאר ניקולאי הראשון. סביב השיר מסגרת-סבך נאה שנדפסה בדיו 

כסופה, ובראשה דיוקנו של מונטיפיורי. 
בשיר מתאר מנדלקרן את מצבה הטוב של יהדות רוסיה, שידעה פרק זמן של שגשוג תחת שלטונו הנוח של הצאר אלכסנדר השני, 
ואת השינוי הרב לטובה מימי הצאר ניקולאי הראשון. בניגוד לאביו, ניקולאי הראשון, העריץ הידוע לשמצה בדברי ימי יהדות רוסיה, 
שאף אלכסנדר השני לקרב את אזרחיו היהודים אל החיים הרוסיים בדרכי נועם. הוא ביטל את גזרת הקנטוניסטים, התיר ליהודים 
להתיישב מחוץ לתחום המושב בתנאים מסוימים ואפשר להם ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. מנדלקרן בשירו מכנה את הצאר 
"מלך גדל-חסד... מלך חכם לתקון... האיר אור חדש", שבזכותו "ימים חדשים ליהודי רוסיה באו ]...[ יודעי דתי הארץ לשופטים 
יוקמו / לשאת משרה בסנאט אותם יניפו ]...[ לנו רוקחים, רופאים, חכמי טבע, אנשי חשבון ומידות ]...[ לא נופלים הם משאר עמי 
התבל!". בפנותו למונטיפיורי מוסיף מנדלקרן ומבקש שכאשר יראה את פני הקיסר ויבקש בעד יהודי רומניה הנרדפים, לא ישכח 
להודות לקיסר על כל הטובה שהעתיר על נתיניו היהודים, וחותם "הוא יוסיף להפליא חסדו אתנו / להעניקנו מטובו כהנה וכהנה 

]...[ גם שמך משה לא ישכח סלה!".
בזיכרונותיו מספר מונטיפיורי שכאשר ביקר בסנקט פטרבורג לראשונה וזכה לריאיון אצל הצאר ניקולאי הראשון, נאסר על יהודים 
אף ללון בעיר. עשרים ושש שנים לאחר מכן מצא מונטיפיורי קהילה יהודית משגשגת המונה 12,000 נפש, והתרשם מן ההצלחה 

הכלכלית והפריחה האינטלקטואלית שידעה הקהילה בשנים הקצרות שעמדו לרשותה להכות שורשים בעיר.
64 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים ארוכים לאורך סימני הקיפול, חלקם מחוזקים בנייר דבק בצדו האחורי של הדף. קרעים  X49.5

חסרים מזעריים לשולי הדף. כתמים. פיסת נייר מודבקת בשולי הכרזה הימניים.
ספרות: Moses Montefiore, מאת Paul Goodman. הוצאת The Jewish Publication Society of America, פילדלפיה, 1925.

ראו פריט קודם.

פתיחה: $500

160. "The Glory of Moses or the Tablet of Testimony" – 
Synagogue Plaque in Honor of Moses Montefiore – St. 
Petersburg, 1867

"The Glory of Moses or the Tablet of Testimony […] in 
honor of the pre-eminent man, the honorable elder who 
dedicated his life to charity […] Sir Moses Montefiore, may 
he live for many days and years, and in honor of his wife, 
the righteous and charitable […] Lady Judith may she rest 
in peace…" (Hebrew). Synagogue paper plaque, by H. J. 
[Hayyim Jonah] Gurland. Saint Petersburg: М. Эттингер (M. 
Ettinger), 1867. Hebrew, Yiddish and some French.
A large plaque published by writer and bibliographer 
Hayyim Jonah Gurland (1843-1890) in honor of Moses 
Montefiore, featuring an acrostic prayer in honor of Moses 
and Judith Montefiore, spelling out Montefiore's name. In 
an introductory text, Gurland describes seeing the prayer on 
"a large tablet, artfully framed" hanging in the Cantonist 
synagogue in St. Petersburg. In 1846, when St. Petersburg 
was still outside the Pale of Settlement and the only Jews 
permitted to live there were military veterans (Cantonists), 
Montefiore came to the city to meet with Tsar Nicholas I. 
During his stay in the city, over the days of Passover, he 
prayed in the Cantonist synagogue. Following Montefiore's 
audience with the Tsar, the government's restrictive policy 
towards Jews was relaxed. Russian Jews since thought of 
the baronet as their own biblical Moses, redeemer and 
savior of his Jewish brethren.
Introductory text beginning with verses in praise of 
Montefiore and listing many of his actions for the Jewish 
people worldwide. Gurland describes Montefiore's 
aforementioned 1846 audience with Tsar Nicholas I, which 
was of crucial importance to the Jews of St. Petersburg 
and to Russian Jewry in general. Gurland concludes the 
introduction by stating his intention to distribute the 
plaque among all Jewish communities, and asserting the 
plaque's objective of commemorating Montefiore's work. 
The text is set within an elegant graphic border, with an 
additional line underneath urging community leaders and 
synagogue wardens to frame the plaque and hang it "in 
eternal commemoration". 
63X54 cm. Good condition. Small closed and open tears to 
margins, not affecting text. Stains. Fold lines and creases. A strip 
of paper glued to the right margin of the poster. 
See next item.

Opening price: $500
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161. Poem in Honor of Moses Montefiore for His Meeting with Tsar 
Alexander II – Poster Decorated with Montefiore's Portrait – St. 
Petersburg, 1872

"A song of greeting composed by Shlomo Mandelkern in honor of the prince 
most honest among men, righteous in all his ways and gracious in all his 
works, Sir Moses Montefiore, on his arrival to Petersburg […] to face the lord 
of all the country of Russia, the emperor Alexander II". St. Petersburg: "A. 
Zederbaum and Dr. A.Y. Goldenblum" press, 1872.
A poster printed for the visit of Moses Montefiore in St. Petersburg, where he 
came to meet with Tsar Alexander II. The poster features a poem of twenty-six 
stanzas by Shlomo Mandelkern (1846-1902), philologist, writer and scholar, 
known mainly as the author of an exhaustive bible concordance. The number 
of stanzas of the poem is equal to the number of years that had passed since 
Montefiore's previous visit to Russia and his audience with Tsar Nicholas I. 
With silver endless knot border and Montefiore's portrait.
In the poem, Mandelkern describes the improved conditions of the Jews 
of Russia, who experienced prosperity under the rule of Tsar Alexander II, 
and the favorable change since the days of Tsar Nicholas I. Unlike his father, 
Nicholas I, remembered in the history of Russian Jewry as a notorious tyrant, 
Alexander II wanted to encourage the Russification of his Jewish subjects 
peacefully. He rescinded the Cantonist decree, permitted Jews to settle, under 
certain conditions, outside the Pale of Settlement and enabled them to study 
in institutions of higher education. 
In his poem, Mandelkern calls the Tsar "a wise merciful king" and states that 
thanks to him "new days have come upon the Jews of Russia". Appealing to 
Montefiore, Mandelkern requests that when he sees the Emperor and appeals 
for the persecuted Jews of Romania, he should not forget to thank him for all 
the favors he bestowed on his Jewish subjects.
In his memoir, Montefiore recalls that when he first visited St. Petersburg 
and met with Tsar Nicholas I, Jews were not even permitted to spend the 
night in the city. Twenty-six years later, Montefiore found a thriving Jewish 
community with 12,000 members and was impressed by the economic success 
and intellectual prosperity of the community, which were achieved in the few 
years it had to take roots in the city. 
49.5X64 cm. Good-fair condition. Long tears along the fold lines, some of them 
reinforced with tape on verso. Minute open tears to margins. Stains. A strip of paper 
glued to the right margin of the poster. 
Literature: Moses Montefiore, by Paul Goodman. Philadelphia: The Jewish 
Publication Society of America, 1925.
See previous item.

Opening price: $500

162

ופינלנד,  שוודיה   – העברית  והשפה  המקרא  ספרי   – אקדמיות  עבודות  של  גדול  אוסף   .162
המאות ה-18 וה-19

ספרי  בנושא  ובפינלנד,  בשוודיה  לאוניברסיטאות  אקדמיות  כעבודות  שהוגשו  מודפסות  חוברות  כ-90 
המקרא, השפה העברית ותולדות העם היהודי. אופסלה )שוודיה(, לונד )שוודיה(, טורקו )פינלנד(, שטוקהולם 
ומקומות נוספים )עבודות ספורות מארצות אחרות(, תחילת המאה ה-18 עד המחצית הראשונה של המאה 
יוונית,  ומילים בעברית )כמה חוברות עם ערבית,  ה-19 )חוברת אחת משנת 1679(. לטינית, עם פסוקים 

שוודית ודנית(.
ישעיה,  יואל,  מלאכי,  )זכריה,  המקרא  נביאי  תהילים,  ספר  ובהם  מחקר,  נושאי  במגוון  עוסקות  החוברות 
כת  המקדש,  בית  המקרא,  ערי  של  הגיאוגרפיה  הקדום,  היהודי  הפולחן  מצרים,  מכות  ועוד(,  יחזקאל 
יווניים, המין והמספר  האיסיים, הנציב הרומי פונטיוס פילאטוס, השוואה בין משלי שלמה לבין פתגמים 

בשפה העברית, ביאורי מילים עבריות ונושאים נוספים.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

פתיחה: $1500

162. Large Collection of Academic Works – The Bible and the Hebrew Language – 
Sweden and Finland – 18th and 19th Centuries

About 90 printed booklets submitted as dissertations to universities in Sweden and 
Finland, on the subjects of the Bible, the Hebrew Language and the history of the Jewish 
people. Upsala (Sweden), Lund (Sweden), Turku (Finland), Stockholm and other locations 
(a number of works from other countries), early 18th to mid-19th century (one booklet 
from 1679). Latin, with verses and words in Hebrew (some booklets with some Arabic, 
Greek, Swedish and Danish).
The booklets deal with a variety of research subjects, including Psalms, the Prophets 
(Zechariah, Malachi, Joel, Isaiah, Ezekiel and more), the Ten Plagues, early Jewish rituals, 
geography of biblical towns, the Temple, the Essenes, Pontius Pilate, comparison between 
Proverbs of Solomon and Greek proverbs, gender and numbers in the Hebrew Language, 
explanation of Hebrew words and more.
Size and condition vary. Good-fair overall condition.

Opening price: $1500
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164. אוסף צווים ותקנות עבור יהודי הולנד – תחילת-אמצע המאה ה-19

כ-180 צווים ותקנות שנדפסו עבור יהודי הולנד, מרביתם כרוכים בקבצי חוקים רשמיים. האג, תחילת-
אמצע המאה ה-19. הולנדית.

 Verordeningen Voor Het Israëlitisch החוקים  קובץ  מתוך  חוברות  ושתי  כרכים  שני   ·
Kerkgenootschap Binnen Het Koningrijk Der Nederlanden ]תקנות עבור הקהילה היהודית 
בממלכת הולנד[. דפוס Algemeene Lands, האג, 1822-1842: חלק ראשון )שני עותקים(; חלק שני, 

פרק שני )חוברת(; חלק שני, פרק שלישי )חוברת(; חלק שלישי. כ-160 צווים מהשנים 1814-1840.
· כ-20 צווים בתפזורת, מהשנים 1817-1862. חלקם מופיעים בעותקים כפולים.

 Circulaire Van Den Minister Van Justitie, Voorloopig Belast Met מצורפות שתי חוברות: 
Het Bestuur Van De Zaken Der Hervormde Eeredienst Enz ]חוזר מטעם משרד המשפטים, 
 Een Woord Over De ;1850 ,אמשטרדם ,M. Coster האמון על ענייני הפולחן הדתי וכדומה[. הוצאת
Circulaires Van Den Minister Van Justitie ]מילים אחדות על החוזרים מטעם משרד המשפטים[, 

מאת A. De Pinto. הוצאת Gebroeders Belinfante, האג, 1850.
סך הכל כ-180 צווים ותקנות. 21 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

פתיחה: $500

163. "Diskuhrs", Booklets "in Defence of the New Congregation in Amsterdam" 
– Amsterdam, 1797-1798 – First Yiddish Periodical

Diskuhrs, gheltin tsvishn yehudim in shif fun itret nokh Amsterdam, a periodical 
"in defence of the new congregation in Amsterdam". [Amsterdam: Yochanan Levy 
Rofeh, 1797-1798]. Yiddish. 24 booklets (no additional booklets were printed).
"Diskuhrs", a bound volume containing 24 satiric-humorous booklets published on 
behalf of the Adat Yeshurun congregation – the new congregation in Amsterdam.
After the occupation of Holland by the French in 1795, a group of intellectual Jews 
founded a new congregation named Adat Yeshurun that introduced aesthetic changes 
to prayers and to customs inspired by the Sephardi congregation. A dispute took 
place between the old and new congregations accompanied by mutual accusations. 
During this dispute each of the congregations published booklets against the other 
– the booklets offered here, on behalf of the new congregation, and the booklets 
"Diskuhrs vegn di naye kehila in Amsterdam" on behalf of the old congregation.
The "Diskuhrs" booklets are considered the first Yiddish periodicals. For more 
information, see: "The 'Diskuhrs' of the old and new congregation in Amsterdam" by 
Joseph Melkman, in: Michmane Yosef, Jerusalem, 1994. pp. 135-143.
24 booklets (varying number of pages; 4-8 pages per booklets), 17.5 cm. Fair-good condition. 
Stains, creases and folds. Inked stamps on the first page. Small tears to margins. Blemishes 
and tears to binding (parts of the spine are missing). Front board detached.

Opening price: $700

"להגנת  חוברות  "דיסקוהרש",   .163
 – באמשטרדם"  החדשה  הקהילה 
העת  כתב   –  1797-1798 אמשטרדם, 

היידי הראשון

שיף  אין  יהודים  צווישן  גהאלטין  דיסקוהרש, 
"להגנת  עת  כתב  אמשטרדם,  נאך  איטרט  פון 
יוחנן  ]דפוס  באמשטרדם".  החדשה  הקהילה 
 24 יידיש.   .]1797-1798 אמשטרדם,  רופא,  לוי 

חוברות )לא נדפסו חוברות נוספות(.
חוברות   24 המכיל  כרך  "דיסקוהרש", 
מטעם  לאור  שיצאו  סאטיריות-הומוריסטיות 
היהודית  הקהילה  ישורון",  "עדת  קהילת 

החדשה באמשטרדם.
בשנת  הצרפתים  ידי  על  הולנד  כיבוש  לאחר 
משכילים  יהודים  של  קבוצה  ייסדה   1795
אשר  ישורון"  "עדת  בשם  חדשה  קהילה 
ובמנהגים  בתפילה  אסתטיים  בשינויים  דגלה 
הקהילה  בין  הספרדית.  הקהילה  בהשפעת 
חריף,  פולמוס  התנהל  והחדשה  הוותיקה 
הפולמוס  במהלך  הדדיות.  בהאשמות  מלווה 
מכוונות  היו  אשר  חוברות  קהילה  כל  פרסמה 
שלפנינו,  החוברות   – השנייה  הקהילה  כנגד 

מטעם הקהילה החדשה, והחוברות "דיסקוהרש וועגן די נייע קהלה באמשטרדם" מטעם הקהילה 
הוותיקה.

של  "ה'דיסקורשן'  ראה:  נוסף,  למידע  הראשון.  היידי  העת  לכתב  נחשבות  "דיסקוהרש"  חוברות 
ירושלים תשנ"ד.  יוסף,  יוסף מלכמן, בתוך: מכמני  והישנה באמסטרדם", מאת  הקהילה החדשה 

עמ' 135-143.
כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 בחוברת(,  עמ'   4-8 משתנה;  עמודים  )מספור  חוברות   24
בכריכה  וקרעים  פגמים  בשוליים.  קלים  קרעים  הראשון.  בעמוד  דיו  חותמות  וקפלים.  קמטים 

)חלקים מהשדרה חסרים(. הכריכה הקדמית מנותקת.

פתיחה: $700
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165. לקט צווים, תקנות וכרוזים – איטליה – המאה ה-16 עד המאה ה-18

28 צווים, תקנות, כרוזים ופרסומים העוסקים ביהודים. מנטובה, רומא, אנקונה, מונפראטו ומקומות 
נוספים, המאה ה-16 עד המאה ה-18. איטלקית )פריט אחד בלטינית(.

לנצרות.  יהודים  ילדים  הטבלת  על  האוסר  מנטובה,  דוכס  הראשון,  וינצ'נצו  מטעם  כרוז   · ביניהם: 
1588. · כרוז הגנה על היהודים מטעם פרנצ'סקו השני, דוכס מנטובה, עם פירוט העונשים הצפויים 
לעוברים על החוק. 1612. · כתב הזכויות האחרון של יהודי מנטובה, מטעם לאופולד השני, קיסר 

האמפריה הרומית הקדושה. 1791. · צו הגנה על היהודים ברג'ו אמיליה. 1662. · ועוד.
זיכרון  שיר  עם  חוברת   ;)1859(  Vercelli בעיר  היהודית  הקהילה  מטעם  תקנות  חוברת  מצורפות: 
.)1894( Donato Modena לכבוד הרב מרדכי מורטרה ממנטובה, בעברית ובאיטלקית, מאת תלמידו

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $500

164. Collection of Edicts and Regulations for Dutch Jewry – Early to Mid-
19th Century

About 180 edicts and regulations printed for Dutch Jewry, most of which are bound 
in official law codices. The Hague, early to mid-19th century. Dutch.

· Two volumes and two booklets of the law codex "Verordeningen Voor Het 
Israëlitisch Kerkgenootschap Binnen Het Koningrijk Der Nederlanden" [Regulations 
for the Jewish community in the Kingdom of Holland]. The Hague: Algemeene 
Lands, 1822-1842: Part I (two copies); Part II, chapter two (booklet); Part II, chapter 
three (booklet); Part III. About 160 edicts from the years 1814-1840.

· About 20 single edicts, from the years 1817-1862. Some duplicate copies.
Enclosed are two booklets: "Circulaire Van Den Minister Van Justitie, Voorloopig 
Belast Met Het Bestuur Van De Zaken Der Hervormde Eeredienst Enz" [Circular 
issued by the Ministry of Justice, in charge of matters of religious rituals etc.]. 
Amsterdam: M. Coster, 1850; "Een Woord Over de Circulaires Van Den Minister Van 
Justitie" [A few words about the circulars from the Ministry of Justice] by A. De 
Pinto.The Hague: Gebroeders Belinfante, 1850.
Total of approx. 180 edicts and regulations. Approx. 21 cm. Condition varies. Good-fair 
overall condition.

Opening price: $500
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 – משפטיות  עתירות  אוסף   .166
יהודי איטליה, המאות ה-17-18

משפטיות,  עתירות  ושלוש  עשרים 
או  איטליה  יהודי  בידי  שהוגשו 
פרקליטיהם לרשויות האיטלקיות. רומא 
ה-17  המאה  סוף  נוספים?(,  )ומקומות 
מהמאה  אחת  )עתירה  ה-18  והמאה 

ה-19(. לטינית ומעט איטלקית.
אוסף עתירות משפטיות שהוגשו מטעם 
האיטלקיות,  לרשויות  איטליה  יהודי 
במגוון נושאים. בראש כל עתירה נדפס 
שאליו  המוסד  או  התפקיד  בעל  שם 
הוגשה ובסופן שמות המגישים – רבנים, 
בדף  ופרקליטים.  יהודים  תושבים 

האחרון של מרביתן נדפס קולופון.
עתירה אחת בשני עותקים.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $1000

165. Collection of Decrees, Regulations and Proclamations – Italy – 16th to 
18th Centuries 

28 decrees, regulations, proclamations and publications concerning Italian Jewry. 
Mantua, Rome, Ancona, Monferrato and elsewhere, 16th to 18th century. Italian 
(one item in Latin).
Including: · A proclamations issued by Vincenzo I, Duke of Mantua, forbidding the 
baptism of Jewish children. 1588. · Charter of protection to Mantuan Jews, issued 
by Francesco II, Duke of Mantua, listing the punishments for breaking the law. 1612. 

· The last privilege granted to the Jews of Mantua, issued by Leopold II, Holy Roman 
Emperor. 1791. · Charter of protection to the Jews of Reggio Emilia. 1662. · And 
more.
Enclosed: a booklet of regulations issued by the Jewish community of Vercelli 
(1859); a booklet with a memorial poem for Rabbi Mordechai Mortara of Mantua, 
in Hebrew and Italian, by his disciple Donato Modena (1894).
Size and condition vary. Good overall condition.
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $500  

166. Collection of Legal Petitions – Italian Jewry, 17th-18th Centuries

Twenty-three legal petitions, submitted by Italian Jews or their attorneys to the 
Italian authorities. Rome (and elsewhere?), late 17th century and 18th century 
(one petition from the 19th century). Latin and some Italian.
A collection of legal petitions submitted by Italian Jews to the Italian authorities, 
on a variety of subjects. Each petition is headed by the name of the position-
holder or institution to which the petition was submitted, and lists the names of 
the submitters – rabbis, Jewish citizens and attorneys – at the end. Most of the 
petitions end with a colophon. 
One duplicate copy.
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $1000  
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168. אוסף צווים וכרוזים מטעם הקיסרית מריה תרזה – 
יהדות מנטובה – המחצית השניה של המאה ה-18

"האימפריה  קיסרית  מטעם  זכויות  וכתבי  כרוזים  צווים,  אוסף 
דפוס  מנטובה.  יהודי  בנושא  תרזה,  מריה  הקדושה",  הרומית 
Alberto Pazzoni, מנטובה, המחצית השנייה של המאה ה-18 

)כרוז אחד משנת 1746(. איטלקית.
1. כרוז מה-3 למרץ 1746. עוסק בהסכם בין הממשלה האוסטרית 
ובין היהודי שמואל חי פינצי, בנוגע לאספקת 34,500 שקי תבואה 

עבור הצבא הקיסרי בדוכסות מנטובה ומחוצה לה.
2. כרוז מה-14 ביולי 1754. מתרה ביהודי מנטובה שלא להשליך 
בתגובה  פורסם  נוצרים.  על  רותחים  מים  או  שופכין  מי  אבנים, 
השיר  פרסום  בעקבות  שפרצו  במנטובה  היהודי  בגטו  לפרעות 

האנטישמי "גברת לונה" )Gnora Luna(. ראו פריט 189. 
3-4. כרוז מיום 18 במאי 1757. עוסק בהשתמטות מתשלום "מס 
החוזים", ומטיל על הרבנים את החובה לדווח לשלטונות על כל 

עסקה שנחתמה בחוזה. שני עותקים.
יותר  שבהם  התנאים  פירוט   .1761 בדצמבר   17 מיום  צו   .5-6
ליהודים להעסיק נשים נוצריות: על המועסקת הנוצרית להיות 
מעל לגיל 40, שלא ללון בבית היהודים, לעזוב את תחומי הגטו 

עד השעה עשר בלילה, ותנאים נוספים. שני עותקים.
סעיפים   28 כולל   .1762 באוגוסט   17 מיום  זכויות  כתב   .7

המסדירים את פעילות הבנקים היהודיים במנטובה.
8. כרוז מיום 3 במאי 1766. מודיע על הסכם חכירה של מטעי תות 
חי  יהודה  הסוחרים  ובין  וסביונטה  בוצולו  דוכסויות  בין  שנערך 

והאחים פינצי מריברולו, ומאיים בעונשים על מי שיעקרו עצים.
9. כרוז מיום 24 בינואר 1764. כולל 24 סעיפים העוסקים ב"מס 
החוזים" ובחובת הדיווח על הסכמים שנחתמו בחוזים, עם מספר 

אזכורים של יהודים. 
10. צו מיום 18 ביוני 1768. עוסק במיסים מיוחדים שהוטלו על 
נתיני מנטובה למשך ארבע שנים, עם פירוט המס המיוחד שהוטל 

על הקהילה היהודית: 3283 לירטות, 16 סולדי ו-6 דנרי.
הזכויות  כתבי  כל  את  מבטל   .1772 דצמבר  מחודש  צו   .11
אלו  למעט  איטליה(,  צפון  )כיום  לומברדיה  בשטחי  שהוענקו 

שניתנו למוסדות וקהילות יהודיות.
שלטי אצולה בשוליים העליונים של חלק מהכרוזים.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $700

167. Regulations of the Jewish Community of Reggio – Italy, 1770 – Excommunication Issued by the 
Rabbis Israel Benjamin Basan and Shimshon Chaim Nachmani

who will intentionally disobey the rules in this book 
[…] will be excommunicated and a serpent shall bite 
him, and all the curses that are written in this book 
shall lie upon him […]".
XIII pp, 22 cm. Good condition. Fold lines and minor 
creases. Marginal tear to last leaf, marginal open tear to 
title page (not affecting text). Bound with a string in new 
wrappers (stains to wrappers). 
Not recorded in OCLC.
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $400 

Regolamento stabilito per l'università degli ebrei 
di Reggio [Regulations established for the Jewish 
community of Reggio]. Venice: Guglielmo Zerletti, 
1770. Italian and some Hebrew. 
Booklet of regulations of the Jewish community of 
Reggio, North Italy, containing eleven clauses related 
to the social, commercial and economic life of the 
community. 
The booklet ends with the excommunication issued 
by rabbis Israel Benjamin Basan and Shimshon Chaim 
Nachmani against any member of the community who 
will disobey the regulations: "Any man or woman

נוסח  167. תקנות קהילת יהודי רג'ו – איטליה, 1770 – 
חיים  ושמשון  באסאן  בנימין  ישראל  הרבנים  שגזרו  חרם 

נחמני

 Regolamento stabilito per l'università degli ebrei
דפוס  רג'ו[.  יהודי  קהילת  עבור  שנקבעו  ]תקנות   di Reggio

Guglielmo Zerletti, ונציה, 1770. איטלקית ומעט עברית.
ובה  איטליה,  שבצפון  רג'ו  יהודי  קהילת  של  תקנות  חוברת 
אחד-עשר סעיפים הנוגעים לחיי החברה, המסחר והכלכלה של 

הקהילה.
בנימין  ישראל  הרבנים  שגזרו  נוסח החרם  נדפס  החוברת  בסוף 
באסאן ושמשון חיים נחמני על בני הקהילה שלא יצייתו לתקנות 
)עברית(: "כל איש ואשה אשר יהיו מזידים לעבור ביד רמה את 
לבדו  הוא  החרם  ילכדהו   ]...[ הזה  בספר  נסדרו  אשר  החקים 

וישכהו נחש ככל אלות הברית הכתובים בספר התורה ]...[".
קרע  קלים.  וקמטים  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   XIII

פגיעה  )ללא  השער  דף  בשולי  חסר  וקרע  האחרון  הדף  בשולי 
)כתמים  חדשה  נייר  בעטיפת  שרוך  באמצעות  כרוכה  בטקסט(. 

בעטיפה(.
.OCLC-החוברת אינה מופיעה ב
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $400
167
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169. חוברת תקנות – "סדר הערכה" של יהודי מנטובה, 
1798

 Piani di azienda economica e di contribuenza,
 approvati dalla vicinia generale degli ebrei nelle sere
[…] de' 27. agghiacciatore, e 7. ventoso anno VI. דפוס 

Giuseppe Braglia, מנטובה, 1798. איטלקית.
תקנות   17 ובו  מנטובה,  יהודי  של  מס(  )תקנון  הערכה"  "סדר 
)ראו:  גביית המיסים  אופן  ואת  המסדירות את הארגון הכלכלי 
א,  כרך  מנטובה,  בדוכסות  היהודים  תולדות  סימונסון,  שלמה 

ירושלים, 1962. עמ' 272-278(.
11 עמ', 31 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. מעט קמטים. קרעים 
בדף  קטן  נקב  בטקסט(.  פגיעה  )ללא  בשוליים  חסרים  וקרעים 

השער )עם נזק מזערי לסמל המדפיס(.
החוברת אינה מופיעה בקטלוג הספרייה הלאומית. עותק אחד 

.OCLC-ב
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $400

168. Collection of Decrees and Proclamations Issued by 
Empress Maria Theresa – The Jews of Mantua – Second 
Half of the 18th Century

Collection of broadsides – decrees, proclamations and privileges 
issued by the Empress of the Holy Roman Empire, Maria Theresa, 
concerning the Jews of Mantua. Mantua: Alberto Pazzoni, second 
half of the 18th century (one broadside from 1746). Italian. 
1. A proclamation from March 3, 1746. On the subject of an 
agreement between the Austrian government and the Jew 
Samuel Vita Finzi, for supplying 34,500 sacks of grain to the 
Imperial army within and without the Duchy of Mantua.
2. A proclamation from July 14, 1754. Warning the Jews of 
Mantua not to throw stones, waste or boiling water on Christians. 
Published after riots broke out in the Jewish ghetto of Mantua, 
provoked by the antisemitic song "Gnora Luna". See item 189. 
3-4. A proclamation from May 18, 1757. On the subject of evasion 
of contract taxes. Noting that rabbis must inform the authorities 
of every transaction by contract. Two copies. 
5-6. A proclamation from December 17, 1761. Listing the 
conditions under which Jews are permitted to employ Christian 
women: the Christian employee must be above 40 years of age, 
she is forbidden to stay overnight in Jewish households, she must 
leave the ghetto before 22:00, and more. Two copies.
7. A privilege from August 17, 1762. 28 clauses regulating the 
activity of Jewish banks in Mantua.
8. A proclamation from May 3, 1766. On the subject of a lease 
agreement between the Principality of Bozzolo and the Duchy 
of Sabbioneta, and merchants Leon Vita and the brothers Finzi 
(leasing an orchard). Threatens punishment to anybody who 
uproots trees. 
9. A proclamation from January 24, 1764. 24 clauses regarding 
contract taxes and the requirement to report transactions by 
contract, with several references to Jews.    
10. A decree from June 18, 1768. Reviewing special taxes imposed 
on the citizens of Mantua in the course of four years, specifying 
the special tax imposed on the Jewish community.
11. A decree from December 1772. Abolishing all privileges given 
in Lombardia (presently northern Italy), except for those given to 
Jewish institutions and communities. 
Coats of arms printed on top of some broadsides. 
Size and condition vary. Good overall condition. 
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $700

168a
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170. A Booklet Issued by the Jewish Community 
of Mantua – Celebrations of the Austrian 
Occupation of the City – Mantua, 1799

Descrizione delle decorazioni onde fù ornato il 
recinto degli ebrei di Mantova all'occasione delle 
illuminazioni in esso fatte dalla nazione ebrea nelle 
sere 4. 5. 6. ottobre 1799 in attestato del suo omaggio 
alla sacra reale imp. ap. maestà di Francesco II… 
Mantua: Braglia, [ca. 1799]. Italian.
A booklet issued by the Jewish community of Mantua, 
listing the decorations and sculptures placed in the 
city in honor of the entrance of the Austrian army and 
the city's return to the rule of  Francis II, the last Holy 
Roman Emperor. 
In 1797, Mantua was conquered by the French Army 
under the command of Napoleon Bonaparte; two 
years later it was retaken by the Austrian army. The 
Jewish community of the city demonstrated its loyalty 
by putting on a festive reception for the army (see: 
Shlomo Simonsohn, History of the Jews in the Duchy 
of Mantua, Hebrew edition, Vol. I, Jerusalem, 1962. 
pp. 70-71).
7 pp., approx. 30 cm. Good condition. Minor creases. 
Stains to margins. Pencil drawings on margins of last page. 
Color wrappers, partially detached, stained and slightly 
damaged. 
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $400 

170. חוברת מטעם קהילת יהודי מנטובה – חגיגות לכבוד כיבוש העיר בידי הצבא האוסטרי – מנטובה, 1799

 Descrizione delle decorazioni onde fù ornato il recinto
 degli ebrei di Mantova all'occasione delle illuminazioni
 in esso fatte dalla nazione ebrea nelle sere 4. 5. 6.
 ottobre 1799 in attestato del suo omaggio alla sacra
 ,Braglia דפוס   .reale imp. ap. maestà di Francesco II…

מנטובה, ]1799 בקירוב[. איטלקית.
מפורטים  ובה  מנטובה,  יהודי  קהילת  מטעם  שנדפסה  חוברת 
הקישוטים והפסלים שהוצבו לכבוד כניסת הצבא האוסטרי לעיר 
והשבתה לשלטונו של פרנץ השני, קיסרה האחרון של האימפריה 

הרומית הקדושה.
בשנת 1797 נכבשה מנטובה על ידי הצבא הצרפתי בפיקודו של 

נפוליאון בונפרטה, ושנתיים מאוחר יותר נפלה בחזרה לידי הצבא 
האוסטרי. הקהילה היהודית בעיר החליטה להפגין את נאמנותה 
שלמה  )ראו:  לצבא  שערכה  חגיגית  פנים  קבלת  באמצעות 
סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, כרך א. ירושלים, 

1962. עמ' 70-71(.
7 עמ', 30 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים קלים. כתמים בשוליים. 
צבעונית,  נייר  עטיפת  בעפרון.  ציורים  האחרון  העמוד  בשולי 

מנותקת חלקית, מוכתמת ופגומה מעט.
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $400

169. Booklet of Tax Regulations – The Jewish 
Community of Mantua, 1798

Piani di azienda economica e di contribuenza, 
approvati dalla vicinia generale degli ebrei nelle 
sere de' 27. agghiacciatore, e 7. ventoso anno VI […]. 
Mantua: Giuseppe Braglia, 1798. Italian.
Tax regulations of the Jewish community of Mantua – 
17 regulations governing the economic organization 
and collection of taxes (see: Shlomo Simonsohn, The 
History of the Jews in the Duchy of Mantua, Hebrew 
edition, Vol. I, Jerusalem, 1962. pp. 272-278).
11 pp, approx. 31 cm. Good condition. Stains. Some 
creases. Closed and open tears to margins (not affecting 
text). Small hole to title page (with negligent damage to 
printer's device).
Not in NLI. One copy in OCLC. 
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $400 
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172. המועצה הכללית של היהודים במונפראטו 
בתקופת  נדפסה   –  1807 פרוטוקול,  חוברת   –

מלחמות נפוליאון תחת השלטון הצרפתי

 Processo verbale della commissione
 rappresentante la giá Universitá generale
 degl' ebrei del Monferrato, con successivo
 regolamento per il riparto de'debiti, e
]פרוטוקול   carichi della suddetta università
היהודים  הוועדה המייצגת של המועצה הכללית של 
קזאלה   ,Lodovico Maffei דפוס  במונפראטו...[. 

מונפראטו, ]1807 בקירוב[. איטלקית וצרפתית.
חוברת דו לשונית )באיטלקית ובצרפתית, עמוד מול 
של  הכללית  "המועצה  ועידת  פרוטוקול  ובה  עמוד( 
 )Università generale degli Ebrei( היהודים" 
בעיר קזאלה מונפראטו, מחודש אוגוסט 1807. כוללת 
בין חברי  והחובות  בנושא הכספים, המיסים  סעיפים 
הקהילה. בראש הפרוטוקול נדפס הכיתוב "האימפריה 
שבה  הקצרה  בתקופה  נדפסה  )החוברת  הצרפתית" 

עברה העיר לידי צרפת ויהודיה זכו לשוויון מלא(.
וקמטים  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   21 עמ',   35

קלים. 
נדיר. 

מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $300

172. The General Council of Jews in Monferrato – Booklet of Minutes, 1807 – 
Printed During the Napoleonic Wars under French Rule

Processo verbale della commissione rappresentante la giá Universitá generale degl' 
ebrei del Monferrato, con successivo regolamento per il riparto de'debiti, e carichi della 
suddetta università [Minutes of the commission representing the General Council of Jews 
of Monferrato…]. Casale Monferrato: Lodovico Maffei, [ca. 1807]. Italian and French.
A bilingual booklet (Italian and French on facing pages) – minutes from a meeting of the 
Jewish General Council (Università generale degli Ebrei) in Casale Monferrato, held in 
August 1807. With clauses related to funds, taxes and debts of community members. The 
heading reads "The French Empire" (the booklet was printed shortly after the city fell to 
the French and the Jews were granted full emancipation). 
35 pp, approx. 21 cm. Good condition. Stains and minor creases.
Rare.
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $300 

באיטלקית  מודפסת   –  1810 מנטובה,   – נפוליאון  הקיסר  לשלום  תפילה   .171
ובצרפתית

 Benedizione che dalla nazione Ebrea si da in ogni festiva solennita' all' augusto
 ,Virgiliani nostro Imperatore e Re coll'esposizione del Sacro Pentateuco. דפוס 

מנטובה, 1810. איטלקית וצרפתית.
בונפרטה.  נפוליאון  הקיסר  לשלום  במנטובה  היהודית  הקהילה  מטעם  שנדפסה  תפילה 

מודפסת באיטלקית וצרפתית, עמוד מול עמוד.
)בעיקר בשוליים(.  ופגמים קלים  ]6[ דף, 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים 

הדפים מנותקים חלקית מהכריכה. כרוך בכריכת קרטון בלויה. 

פתיחה: $300

171. Prayer for Emperor Napoleon – Mantua, 1810 – Printed in Italian 
and French

Benedizione che dalla nazione Ebrea si da in ogni festiva solennita' all' 
augusto nostro Imperatore e Re coll'esposizione del Sacro Pentateuco. 
Mantua: Virgiliani, 1810. Italian and French.
Prayer for Emperor Napoleon Bonaparte, published by the Jewish community 
of Mantua. Printed in Italian and French, on facing pages. 
[6] leaves, approx. 17 cm. Good-fair condition. Stains, creases and minor blemishes 
(mostly to margins). The leaves are partly detached from the cover. Worn card boards.

Opening price: $300 
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173. Handwritten Document – Jewish Spies in the 
Service of the French Army during the Revolution – 
Landau in der Pfalz, ca. 1791

Notte des fraix, a handwritten document listing payments 
to seven spies (five of them Jewish) from Landau in der 
Pfalz by French General François-Christophe Kellermann 
[Landau?, ca. 1791]. French.
Following the outbreak of the French Revolution (July 
1789), Prussia led a counter-revolutionary coalition against 
France. This document details payments by François-
Christophe Kellermann, commander of the fifth division 
of the French army, which was stationed in Landau in der 
Pfalz (which belonged to France since 1714, following the 
Treaty of Rastatt. Today in Germany) to seven spies from 
Landau. The spies, five of them Jewish, were sent to gather 
information about enemy positions in April 1791.
This is a rare documentation of the involvement of Jews 
in espionage during the French Revolution. Presumably, 
both sides used Jewish spies due to their knowledge of the 
German language and their family connections. 
François-Christophe Kellermann (1735-1820), born in Alsace, 
served in the French army during the Seven Years' War 
(1756-1763) and in 1788 was promoted maréchal de camp. 
In September 1792, he led the French revolutionary army, 
alongside General Charles-François du Périer Dumouriez, 
to a victory over the Prussian army at the Battle of Valmy 
(bataille de Valmy). In 1804, as reward, Napoleon ennobled 
Kellerman as first Duke of Valmy.
[1] leaf, approx. 23 cm. Good condition. Fold lines. Minor creases.

Opening price: $500

173. מסמך בכתב-יד – מרגלים יהודים בשירות 
צבא צרפת בזמן המהפכה – לנדאו אין דר פפאלץ, 

1791 בקירוב

Notte des fraix, מסמך בכתב-יד ובו פירוט הכספים 
ששולמו לשבעה מרגלים )חמישה מהם יהודים( מהעיר 
דר פפאלץ( על-ידי  אין  )לנדאו  לנדאו שבחבל פפאלץ 
הגנרל הצרפתי קלרמן ]פרנסואה כריסטוף דה קלרמן 
 1791 ]לנדאו?,   .]François-Christophe Kellermann

בקירוב[. צרפתית.
לאחר פרוץ המהפכה הצרפתית )יולי 1789(, התארגנה 
פרוסיה  של  בהנהגתה  אנטי-מהפכנית  קואליציה 
שלפנינו  המסמך  צרפת.  צבא  כוחות  על  למתקפה 
כריסטוף  פרנסואה  שהעביר  התשלומים  את  מפרט 
קלרמן, מפקד הדיביזיה החמישית הצרפתית שחנתה 
כחיל מצב בעיר לנדאו שבחבל פפאלץ )חבל ארץ שהיה 
"הסכם  בעקבות   ,1714 משנת  החל  צרפת  בשליטת 
מלנדאו.  מרגלים  לשבעה  בגרמניה(,  כיום  רסטאט". 
מידע  לאסוף  נשלחו  יהודים,  מהם  חמישה  המרגלים, 

על תנועת האויב באפריל 1791. 
בריגול  יהודים  של  מעורבותם  על  נדיר  תיעוד  לפנינו 
הצדדים  שני  השתמשו  הנראה,  כפי  זו.  בתקופה 
הלוחמים במרגלים יהודים הן בשל ידיעתם את הלשון 

הגרמנית והן בשל קשריהם המשפחתיים הענפים.
חבל  יליד   ,)1735-1820( קלרמן  כריסטוף  פרנסואה 

בצבא   )maréchal de camp( קאם"  דה  "מרשל  לדרגת   1788 בשנת  וקודם   )1756-1763( השנים  שבע  במלחמת  לחם  אלזס, 
הצרפתי. בספטמבר 1792, הוביל את צבא צרפת המהפכני, לצדו של הגנרל שארל פרנסואה דומורייה, לניצחון על הצבא הפרוסי 

ב"קרב ואלמי" )bataille de Valmy(. בעקבות נצחונו מונה קלרמן על-ידי נפוליאון בשנת 1804 לדוכס הראשון של ואלמי.
]1[ דף, 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים קלים. 

פתיחה: $500

173



170  |  אוגוסט 2020  

174. חוברת הקוראת לכינוסה של אסיפת נכבדי היהודים – גלגולה הראשון של "הסנהדרין של פריז" – נדפסה מטעם קיסר צרפת, נפוליאון הראשון – פריז, 1806

 Liste de MM. les deputes de la Nation Juive, Convoqués à Paris par ordre de Sa Majesté
l' Empereur et Roi ]רשימת האדונים הנכבדים, נציגי האומה היהודית, הנקראים להתאסף בפריז 
Dabin, libraire, Palais du Tribunat, פריז, 1806.  בפקודת הוד מעלתו הקיסר והמלך[. הוצאת 

צרפתית.
החוברת הרשמית שפרסמה הקיסרות הצרפתית, הקוראת לכינון אספת נכבדי היהודים וקובעת את 

רשימת המשתתפים באסיפה. 
בשנת 1806 כינס נפוליאון כמאה נציגים יהודים מרחבי צרפת והציג בפניהם תריסר שאלות: האם 
הצרפתים הם אחים או נוכרים בעיני היהודים? האם היהודים רואים בצרפת את מולדתם? האם מותר 
ליהודי לשאת אישה נוצרית? מה סמכות השיפוט של הרבנים? ושאלות נוספות שבחנו את יחסם של 
דיוני האספה  ונועדו לקבוע את עתידם בצרפת לאחר המהפכה.  היהודים לחוק המדינה הצרפתי, 
איטלקית  אנגלית,  בצרפתית,  פורסמו  הדיונים  של  )פרוטוקולים  אירופה  ברחבי  רב  עניין  עוררו 
וגרמנית(, ומקץ כמה חודשים הגישו הנציגים את תשובתם הסופית לקיסר – נכונות לקבל את חוקי 
"תוקף הלכתי",  להקנות להחלטה  על מנת  היהודית.  לחוקי הקהילה  המדינה הצרפתית כמסגרת 
הורה נפוליאון על הקמת "הסנהדרין של פריז", אספה מצומצמת בת 71 משתתפים )כמניין חברי 
הסנהדרין הגדולה בימי בית שני(, שהכפיפה, למעשה, את חוקי ההלכה לחוקי המדינה הצרפתית. 

בעקבות פעילותן של "אסיפת הנכבדים" ו"הסנהדרין של פריז", אומץ תקנון המפקיע את סמכותן 
הפולחן  לתחום  צומצמה  הרבנות  של  ופעילותה  היהודיות,  הקהילות  של  והאזרחית  החברתית 

ואחזקת בתי הכנסת בלבד.
החוברת שלפנינו כוללת שני חלקים: · צו קיסרי )Décret Imperial( מיום 30.5.1806, הקורא לנציגים 
להתכנס ב-15 ביולי אותה השנה. · רשימה מפורטת של כמאה שמות וכתובות של נציגי הקהילות 
היהודיות שזומנו לאסיפה, מחולקים על פי המחוזות השונים בצרפת )נציגים אחדים זומנו מאיטליה 
שהייתה אז תחת שליטת נפוליאון(. הרשימה כוללת רבנים, מנהיגי קהילה ופרנסים יהודים ממגוון 
הזרמים והתנועות ביהדות של אותה תקופה, ובהם הרב יוסף דוד זינצהיים )רב העיר שטרסבורג; 
יותר מונה לעמוד בראש "הסנהדרין של פריז"(, הרב אברהם דה קולוניה, הבנקאי אברהם  מאוחר 

פורטדו מהקהילה הספרדית בעיר בורדו )יושב ראש האסיפה(, הרב חננאל נפי מפרארה, ואחרים.
בעמוד השער של החוברת, תחת הכותרת, נדפסה המילה העברית "א-להים".

18 עמ', 14.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. פגמים וקרעים קלים בשוליים. הדף האחרון מנותק 
חלקית. החוברת כרוכה בעטיפת נייר חלקה.

פתיחה: $400
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175. ארבע חוברות – "הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת" / תפילה לשלום הקיסרית 
מארי לואיז – 1809-1811

ארבע חוברות מתקופת ייסודה של "הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת": שלוש חוברות המתעדות את 
הקמתה של קונסיסטוריה חדשה בנפת קסל, וחוברת אחת שנדפסה מטעם הקונסיסטוריה המרכזית בפריז 
– תפילה לשלום הקיסרית מארי לואיז לרגל הריונה. קסל )Casale( ופריז, ]1809-1811[. צרפתית, איטלקית 

ועברית.
"הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת" )Le Consistoire central israélite de France( נוסדה בשנת 1808 
בידי נפוליאון כמוסד עליון לניהול הקהילה היהודית ברחבי צרפת. המוסד החדש חולל מהפכה ביחסי היהודים 
בהיסטוריה הפך את הדת  ולראשונה  ניהולן של הקהילות מהרבנים המקומיים,  אירופה, הפקיע את  ומדינות 
היהודית לדת רשמית באירופה. בשנים הבאות, הוקמו ברחבי צרפת עשרות "קונסיסטוריות" – מועצות מקומיות 

של חברי הקהילה שפעלו בכפוף לקונסיסטוריה המרכזית בפריז, ולמעשה בכפוף למשרד הדתות הצרפתי.
קסל  בנפת  הקונסיסטוריה  של  הקמתה  את  המתעדות  חוברות  שלוש   – מודפסות  חוברות  ארבע  לפנינו 
)Casale, כיום צפון איטליה(, ותפילה לשלום הקיסרית מארי לואיז, שנדפסה מטעם הקונסיסטוריה המרכזית 

וחולקה בין הקהילות השונות:
 Décret impérial qui ordonne l'exécution d'un réglement du 10 décembre 1806, concernant .1
les Juifs. Au palais des Tuileries, le 17 mars 1808 ]צו אימפריאלי המונה את האמצעים ליישום התקנה 

הנוגעת ליהודים מיום 10 בדצמבר 1806...[. דפוס Louis Maffei, קסל, ]1809?[. צרפתית.
חוברת ובה נדפס הצו ההיסטורי המורה על הקמת המוסד החדש – "הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת". 
בין היתר, מורה הצו על הקמת קונסיסטוריה חדשה עבוד כל קהילה בת 2000 יהודים ומעלה, ומדגיש ארבעה 
תפקידים: פיקוח על החלטות הרבנים בהתאם ל"פסיקת ההלכה" של "הסנהדרין של פריז"; ניהול הכספים 
ובתי הכנסת; עידוד היהודים לאמץ משלחי יד מועילים; ניהול הכספים ובתי הכנסת; ודיווח לרשויות על מספר 

היהודים. בחוברת נדפס צו נוסף, המגביל הקמת בתי כנסת חדשים. 7 עמ', 25.5 ס"מ בקירוב.
 Procès verbal de l'installation suivie le jour 25 mai 1809 du Consistoire départemental des .2
 israélites établi à Casal… et Discours prononcés à cette occasion par Monsieur le Sous-Préfet
25 במאי  ביום  היהודית בקסל  ייסוד הקונסיסטוציה  ]פרוטוקול של   et par Monsieur le Grand rabbin
1809... ונאומים שנישאו במעמד זה בידי הפרפקט המשני והרב הראשי[. דפוס Louis Maffei, קסל ]1809?[. 

צרפתית. 10 עמ', 25 ס"מ בקירוב.
 Réglement concernant la police intérieure et extérieure, l'administration et les employés .3
des temples des Israélites compris dans la circonscription consistoriale de Casal ]חוקים הנוגעים... 
לניהול ולמועסקים בבתי התפילה היהודים שבתחום הקונסיסטוריה של קסל[. דפוס Ludovic Maffei, קסל, 
]1811?[. צרפתית ואיטלקית. בדף השער נדפס החותם הרשמי של הקונסיסטוריה בעיר קסל. 21 עמ', 29 ס"מ.
Prière pour Sa Majesté l'impératrice et reine, adoptee par le Constistoire central .4 ]תפילה להוד 
 ,Consistoire central des Israélites מלכותה, הקיסרית המלכה, שאומצה בידי הקונסיסטוריה המרכזית[. דפוס

פריז, 1810. עברית וצרפתית. בדף השער נדפס החותם הרשמי של הקונסיסטוריה המרכזית של יהודי צרפת.
בתחילת החוברת נדפס מכתב מהקונסיסטוריה המרכזית אל חברי הקונסיסטוריות השונות – בקשה להתפלל 
חתום  בה.  שנדפסו  תהילים  פרקי  שני  בצירוף  בחוברת  המופיע  הנוסח  פי  על  הלידה,  עד  הקיסרית  לשלום 
בהמשך  הקונסיסטוריה.  של  ובחותמת  נוספים,  ורבנים  זינצהיים,  דוד  צרפת,  של  הראשי  הרב  בידי  בדפוס 
יושבי מלכות צרפת בבקר  ישראל  החוברת מופיעה התפילה, בעברית ובצרפתית, עם כותרת: "תפלה לבני 
לפני ה' ישפכו שיחם אליו יתחננו בעד שלום גברתנו הקיסרית ומלכה כי הרה ללדת מטעם רועי אבן ישראל 

קריאי עדת הקונסיסטואר צאנטראל אשר בפאריס עיר מלך רב". ]1[, 7 עמ', 25 ס"מ בקירוב.
מצב משתנה. מצב כללי טוב. כתמים וקמטים קלים. קרעים קלים בשוליים. חוברת אחת עם מספר נקבים 

קטנים. כפולה מנותקת באחת החוברות. שתיים מהחוברות כרוכות בעטיפת נייר.
החוברות אינן מופיעות בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $700

174. A Booklet Summoning the Assembly of Jewish Notables, 
Convened Before the Grand Sanhedrin – Issued on Behalf of French 
Emperor Napoleon I – Paris, 1806

Liste de MM. les députés de la Nation Juive, Convoqués à Paris par ordre 
de Sa Majesté l’Empereur et Roi [List of the Deputies of the Jewish Nation, 
Convened in Paris by order of His Majesty the Emperor and King]. Paris: 
Dabin, libraire, Palais du Tribunat, 1806. French.
The official booklet published by the French Empire, summoning an 
assembly of Jewish notables and listing the participants.
In 1806, Napoleon summoned an assembly of over a hundred Jewish leaders, 
presenting them with twelve questions: In the eyes of Jews, are Frenchmen 
not of the Jewish religion considered as brethren or as strangers? Do the 
Jews acknowledge France as their country? May a Jew marry a Christian? 
What kind of jurisdiction do the rabbis exercise over the Jews? and 
additional questions. The meetings of the Assembly drew much public 
interest throughout Europe (protocols of the meetings were published 
in French, English, Italian and German. Several months later, the notables 
submitted their final response to the emperor, expressing their willingness 
to give precedence to French state law over Jewish canon law. In order to 
accord religious validity to the decision, Napoleon called together the Grand 
Sanhedrin, a smaller assembly of 71 participants (as in the Grand Sanhedrin 
of the Second Temple), which in practice, subjugated the Halacha to French 
law. After the Assembly of Notables and the Grand Sanhedrin established 
the Jews as first and foremost French citizens, a statute was adopted 
which stripped Jewish communities of all civil authority, limiting rabbinical 
authority to conducting religious rituals and maintaining synagogues.
This booklet comprises two parts: · An imperial decree (Décret Imperial) 
of 30.5.1806, summoning delegates to convene on July 15 of that same 
year, placing a moratorium on all debts owed to Jewish usurers by Christian 
farmers until the assembly discusses the changes required from the Jewish 
community. · A detailed list of over a hundred names and addresses of 
delegates summoned to the assembly, grouped by counties (several 
delegates were summoned from Italy, which was then under Napoleon's 
rule). The list includes rabbis, community leaders and Jewish philanthropists 
from a variety of Jewish circles and movements, including Rabbi Joseph 
David Sinzheim (chief rabbi of Strasbourg, who later served as chairman 
of the Grand Sanhedrin), Rabbi Avraham de Cologna, banker Avraham 
Furtado from the Sephardic community of Bordeaux (chairman of the 
Assembly), Rabbi Hananel Neppi of Ferrara, and others.
The title page with Hebrew subtitle, reading "Elohim" (G-d). 
18 pp, approx. 14.5 cm. Good condition. Stains. Blemishes and small tears to 
edges. Last leaf partly detached. Blank wrappers.

Opening price: $400
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urging them to pray for the Empress until she gives 
birth, using the text printed in the booklet and two 
Psalms, also printed. Signed in print by the Chief Rabbi 
of France, David Sinzheim, and other rabbis, and 
stamped with the stamp of the Consistory. Followed 
by a prayer (in Hebrew and French), titled: "A Prayer 
by the people of Israel, citizens of the kingdom of 
France, before G-d they will pour their hearts and 
beg for the safety of our lady the Empress Queen 
who is pregnant, issued by the shepherds of Israel the 
leaders of the Central Consistory in Paris".
[1], 7 pp, approx. 25 cm.
Condition varies. Good overall condition. Stains and minor 
creases. Small tears to edges. Several small holes to one 
booklet. One spread detached. Two booklets with new 
wrappers.
The booklets are not recorded in NLI.

Opening price: $700

extérieure, l'administration et les employés des 
temples des Israélites compris dans la circonscription 
consistoriale de Casal [Regulations concerning... 
Administration and Employees of the Jewish Prayer 
Houses in the Consistory of Casale]. Casale: Louis 
Maffei, [1811?]. French and Italian. The official seal of 
the consistory of Casale is printed on the title page.
21 pp, 29 cm.
4. Prière pour Sa Majesté l'impératrice et reine, 
adoptée par le Constistoire central [Prayer for Her 
Majesty, the Empress and Queen, Adopted by the 
Central Consistory]. Paris: Consistoire central des 
Israélites, 1810. Hebrew and French. The official seal 
of The Israelite Central Consistory is printed on the 
title page.
The booklet opens with a letter from the Central 
Consistory to members of the various consistories, 

of the Grand Sanhedrin; managing financial matters 
and synagogues; encouraging the Jews to engage 
in agriculture, manual labor, and the arts; and 
reporting the number of Jews to the authorities. The 
booklet includes an additional decree, restricting the 
establishment of new synagogues.
7 pp, approx. 25.5 cm.
2. Procès verbal de l'installation suivie le jour 25 mai 
1809 du Consistoire départemental des israélites 
établi à Casal… et Discours prononcés à cette occasion 
par Monsieur le Sous-Préfet et par Monsieur le Grand 
rabbin [Minutes of the Establishment of the Jewish 
Consistory in Casale on May 25, 1809… and Speeches 
Delivered on This Occasion by the Sub-Prefect and the 
Chief Rabbi]. Casale: Louis Maffei, [1809?]. French.
10 pp, approx. 25 cm.
3. Réglement concernant la police intérieure et 
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176. "Words of Peace and Truth" – French Edition – Berlin, 1782

Instruction Salutaire Adressée aux Communautés Juives, qui Habitent Paisiblement les Villes de la Domination du 
Grand Empereur Joseph II, by Naphtali Hirz (Hartwig) Wessely. Berlin, 1782. French. 
"Words of Peace and Truth", written following the issue of the Patent of Toleration by Emperor Joseph II (1781), 
advocated a reform in Jewish education in the spirit of Enlightenment. According to the manifest, Jewish children 
should be educated in secular subjects such as history, geography, ethics, mathematics and astronomy. 
The manifest was first published in 1782, in Hebrew. That same year, it was translated into French and distributed 
among the Jewish communities of France. The translator was presumably Berr Isaac Berr (1744-1828), a leader of 
the Jewish community of Lorraine and member of the Grand Sanhedrin of Napoleon.
[2], 86 pp, approx. 16 cm. Good condition. Stains. Minor blemishes. Handwritten notation on verso of first title page (blank). 
Leather covered boards, worn and damaged; spine partly lacking. 
Not recorded in NLI. One copy in OCLC.
See: Tradition and Revolution, Jewish Culture in Early Modern France (Hebrew), by Jay R. Berkovitz, Jerusalem: The 
Zalman Shazar Center, 2007), p. 153. 

Opening price: $600

176. "דברי שלום ואמת" – מהדורה צרפתית – ברלין, 1782

 Instruction Salutaire Adressée aux Communautés Juives, qui Habitent
 ,Paisiblement les Villes de la Domination du Grand Empereur Joseph II

מאת נפתלי הרץ וייזל. ברלין, 1782. צרפתית.
החיבור "דברי שלום ואמת" נכתב בעקבות פרסום כתב הסובלנות בידי הקיסר יוזף 
השני )1781(, וקרא לערוך שינוי מקיף בחינוך היהודי, כך שיכלול מקצועות כלליים, 
מתמטיקה,  אתיקה,  גיאוגרפיה,  היסטוריה,   – ההשכלה  ותנועת  הנאורות  ברוח 

אסטרונומיה ומקצועות נוספים.
לצרפתית  תורגם  שנה  באותה  1782, בעברית, ועוד  בשנת  לראשונה  פורסם  הספר 
בר  יצחק  בר  בידי  הנראה,  ככל  נעשה,  התרגום  צרפת.  יהודי  קהילות  בין  והופץ 
)1744-1828(, ממנהיגי יהדות לורן, שלאחר המהפכה הצרפתית כיהן כאחד מחברי 

"הסנהדרין של פריז".
]2[, 86 עמ', 16 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. רישום בכתב-יד בצדו 
פיסות  ופגומה;  בלויה  עור,  מחופה  כריכה  )חלק(.  הראשון  השער  דף  של  האחורי 

מהשדרה חסרות.
.OCLC-אינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית. עותק אחד ב

חיים  מאת  החדשה,  העת  בראשית  בצרפת  יהודית  תרבות  ומהפכה,  מסורת  ראו: 
ברקוביץ )הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים, 2007(, עמ' 153.

פתיחה: $600

175. Four Booklets – The Israelite Central 
Consistory of France / A Prayer for Empress 
Marie Louise – 1809-1811

Four booklets from the period of the establishment 
of The Israelite Central Consistory of France: three 
booklets documenting the establishment of a new 
consistory in the Casale district and one booklet issued 
by the central consistory in Paris and distributed 
among the various districts with a prayer for the 
pregnant Empress Marie Louise. Casale and Paris, 
[1809-1811]. French, Italian and Hebrew.
The Israelite Central Consistory of France (Consistoire 
central israélite de France) was founded by Napoleon 
in 1808 to administer Jewish communities across 
France. The new institution revolutionized the 
relationship between the Jews and the government, 
took the management of the communities away from 
the local rabbis and for the first time in the history of 
Europe represented the Jewish religion as an official 
religion. The following years saw the establishment of 
dozens of regional Israelite Consistories – local Jewish 
community councils, subordinate to the Central 
Consistory and in fact to the Ministry of Religion.
This lot consists of four printed booklets – three 
booklets documenting the establishment of the Casale 
district consistory (today, north Italy) and a prayer for 
Empress Marie Louise, issued by the Central Consistory 
and distributed among various communities:
1. Décret impérial qui ordonne l'exécution d'un 
réglement du 10 décembre 1806, concernant les 
Juifs. Au palais des Tuileries, le 17 mars 1808 [Imperial 
Decree Ordering the Execution of the Regulation 
concerning the Jews from December 10, 1806…]. 
Casale: Louis Maffei, [1809?]. French.
A booklet containing the decree ordering the 
establishment of a new institution – The Israelite 
Central Consistory of France. The decree orders the 
establishment of consistory for every community 
of 2000 Jews or more, emphasizing four roles: 
supervising rabbis' decisions according to the ruling 

176



174  |  אוגוסט 2020  

178. עותק רשמי מקורי של תעודת תואר-אצולה מטעם 
ראש  שוסברגר,  שמעון   – הראשון  יוזף  פרנץ  הקיסר 

הקהילה היהודית של פשט – הונגריה, 1865

הקיסר  מטעם   )Patent of Nobility( תואר-אצולה  תעודת 
 Simon Vilmos( שוסברגר  שמעון  שם  על  הראשון,  יוזף  פרנץ 
Schossberger(, ראש הקהילה היהודית של פשט – עותק רשמי 
]הונגריה[, 1865.  בדפוס ליטוגרפי. מספר עיטורים צבועים ביד. 

הונגרית. 
עותק של תעודת תואר-אצולה על שם שמעון שוסברגר, ראש 
הקהילה היהודית של פשט בשנים 1863-1865 והיהודי ההונגרי 
)התואר  דתו  את  להמיר  מבלי  אצולה  תואר  שקיבל  הראשון 
הוענק לו בשנת 1863(. את הטקסט מקיפות מסגרות מעוטרות, 
צבוע  החמישי  בעמוד  המופיע  האצולה  שלט  בזהב.  מודפסות 
שוסברגר  שמעון  ושל  יוזף  פרנץ  הקיסר  של  שמותיהם  ביד. 

בעמודים הראשונים צבועים ביד בדיו זהובה. 

177. Latin Prayer for the Coronation of Leopold 
II – The Jewish Community of Pressburg, 1790

Preces ac piae functiones a comunitate Judaeorum 
Posonii [...]. Pressburg: Francisci Augustini Patzko, 
1790. Latin.
Prayer composed by the Jewish community of 
Pressburg for the coronation of Leopold II in 1790 
as Emperor of the Holy Roman Empire and King of 
Hungary and Bohemia, in place of his brother Joseph 
II.
16 pp, 15.5 cm. No wrappers. Good condition. Horizontal 
fold line. Some stains. Detached spreads. Glue traces to 
spine. 
Not recorded in OCLC. 
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $400

177. תפילה בלטינית לרגל הכתרתו של לאופולד השני – 
קהילת יהודי פרשבורג, 1790

 Preces ac piae functiones a comunitate Judaeorum
פרשבורג,   ,Francisci Augustini Patzko דפוס   .Posonii [...]

1790. לטינית.
חוברת ובה נוסח תפילת קהילת יהודי פרשבורג לרגל הכתרתו 
הרומית  האימפריה  לקיסר   1790 בשנת  השני  לאופולד  של 

הקדושה ומלך הונגריה ובוהמיה, תחת אחיו יוזף השני.
16 עמ', 15.5 ס"מ. ללא עטיפה. מצב טוב. קו קפל אופקי. כתמים 
לעטיפה  הדבקה  עקבות  מזו.  זו  מנותקות  הכפולות  ספורים. 

לאורך השדרה.
.OCLC-אינה מופיעה ב

מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $400
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משפחה  שמות  רישום  בחובת  העוסק  רשמי  צו   .179
יהודיים בפולין הקונגרסאית, 1821

 w Imieniu Nayiaśnieyszego Alexandra I Cesarza
…Wszech Rossyi Króla Polskiego ]בשם אלכסנדר הראשון, 

הצאר של רוסיה, מלך פולין...[. ]פולין, 1821[. פולנית.
במרץ  ה-27  מיום  הראשון,  אלכסנדר  הצאר  מטעם  רשמי  צו 
פולין(  )ממלכת  הקונגרסאית  פולין  יהודי  את  המחייב   ,1821
לאמץ לעצמם שמות משפחה קבועים. בסעיף הראשון נקבע כי 
כל תושב יהודי בפולין הקונגרסאית חייב, בתוך חצי שנה מיום 
האוכלוסין  במרשם  הרשויות ולאשר  בפני  להצהיר  הצו,  פרסום 
את השם הפרטי ושם המשפחה ששימשו אותו עד כה, ויוסיפו 
)אלו שלא היה להם שם משפחה, או לא  ואילך  לשמשו מעתה 
ייקראו  שבו  השם  על  יצהירו  משפחתם,  שם  את  להוכיח  יכלו 

מעתה ואילך(. 
]6[ עמ', 14.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. שוליים קצוצים )ללא פגיעה 

בטקסט(. כרוך בכריכה חדשה.
.OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $300

178. Official Original Copy of a Patent of Nobility 
Issued by Emperor Franz Joseph I to Simon 
Schossberger, Leader of the Jewish Community 
of Pest – Hungary, 1865

A Patent of Nobility issued by Emperor Franz Joseph I 
to Simon Vilmos Schossberger, the leader of the Jewish 
community of Pest – an official lithographic copy. 
Partly hand-colored. [Hungary], 1865. Hungarian. 
A copy of a Patent of Nobility in the name of Simon 
Schossberger, the leader of the community of Pest 
during the years 1863-1865 and the first Hungarian 
Jew to receive a title of nobility without converting to 
Christianity (the title was awarded to him in 1863). The 
text is printed within ornate gold borders. The coat of 
arms appearing on the fifth page is colored by hand. 
Emperor Franz Joseph's and Simon Schossberger's 
names are highlighted in gold ink. 
On the last page of the Patent, an official handwritten 
confirmation was added indicating that the Patent 
is an exact copy from the Királyi könyvek (Libri 
Regii, "the Royal Books", containing the copies 
of all the letters, orders and certificates of merit 
issued by the monarchs of Hungary), done in 1865. 
Hungarian revenue stamp and a paper seal with the 
emblem of the Austro-Hungarian Empire beside the 
confirmation. 
[5] leaves, 38.5 cm. Cloth-covered card boards. Good 
condition. Minor blemishes. Stains to boards and margins 
of leaves, most of them minor. Slightly loose leaves.
Literature: Jewish Budapest: Monuments, Rites, 
History, edited by Géza Komoróczy (Budapest, 1999), 
p. 260.

Opening price: $1000  

בעמוד האחרון של התעודה נוסף אישור רשמי בכתב-יד המעיד 
 The Royal"(  Királyi könyvek-מה מדויק  העתק  היותה  על 
מסמכים  היתר,  בין  תועדו,  שבהם  רישום  ספרי   –  "Books
רשמיים של השלטונות( שנעשה בשנת 1865. לצד האישור מופיע 
האימפריה  סמל  ועליו  חותם-נייר  ותחתיו  הונגרי,  הכנסה  בול 

האוסטרו-הונגרית. 
פגמים  טוב.  מצב  בד.  מחופה  קרטון  כריכת  ס"מ.   38.5 דף,   ]5[
קלים. כתמים בכריכה ובשולי הדפים, רובם קלים. דפים רופפים 

מעט. 
 ,Jewish Budapest: Monuments, Rites, History ספרות: 

בעריכת Géza Komoróczy )בודפשט, 1999(, עמ' 260. 

פתיחה: $1000
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180. "The Discovery of the Ten Tribes", by Uziel 
Haga – On the Jews of China – First Edition – 
Warsaw, 1900 – Bound with Two Other Books

"Metziat Aseret Hashvatim im Hanahar Sambatyon 
Bemedinat Khina" [The Discovery of the Ten Tribes 
and the Sambatyon River in China], by Uziel Haga. 
Warsaw: Турша (Tursha), 1900. First edition. 
According to the introduction, the author obtained a 
license directly from U.S. President William McKinley 
to travel to China with the Americam army in 1901, 
during the Boxer Rebellion. In China, he was captured 
by the rebels, tortured and died in prison. The 
authenticity of the story remains disputed. 
The work opens with two letters published in the 
newspaper "HaMagid" (12th year, 1868, issues 1-3, 
8-9, 11): a letter by Rabbi "Abraham Stempel, born 
in Alsace, France" about "the situation of the Jews in 
China" and a letter by Aharon Halevi Fink, a resident 
of Peking, about the Jews of China. 
56 pp.
Bound with:
1. "Sefer Yuchasin Hashalem", by historian and 
astronomer Abraham Zacuto (1452-1515), reviewing 
Jewish history from the creation until the time of the 
author. Warsaw: Brothers Levin-Epstein, 1901. 
192 pp. 
2. "Sefer Shevet Yehuda", by historian and physician 
Solomon ibn Verga (1460-1554), reviewing sixty-five 
cases of persecution of Jews throughout history. 
Piotrków Trybunalski: А. Глинкa (A. Glinka), 1901.
120 pp. (missing two leaves at the end). 
Volume: approx. 21.5 cm. Good-fair condition. Brittle 
paper. Small tears to edges. Open tears and wormholes to 
several leaves and to binding (small, slightly affecting text). 
Tears reinforced with strips of paper to two leaves (slightly 
affecting text). Worn and damaged binding. Detached 
spine (partially missing).

Opening price: $300 

180. "מציאת עשרת השבטים" מאת עוזיאל האגא – ספר בנושא יהדות סין – מהדורה ראשונה – ורשה, 1900 – כרוך עם 
שני ספרים נוספים

"מציאת עשרת השבטים עם הנהר סמבטיון במדינת חינא", מאת 
עוזיאל האגא, ספר העוסק ביהדות סין. דפוס Турша )טורשה(, 

ורשה, 1900. מהדורה ראשונה. 
לסין  ארה"ב  צבא  עם  ביחד  המחבר  נסע  ההקדמה,  פי  על 
אישור  שקיבל  לאחר   ,1900 בשנת  הבוקסרים",  "מרד  בתקופת 
ויליאם מקינלי. במהלך מסעו נשבה בידי  מיוחד מנשיא ארה"ב 
שנויה  הסיפור  אמיתות  בכלאו.  ומת  קשות  עונה  המורדים, 

במחלוקת.
בפתח החיבור נדפסו שתי אגרות שהופיעו בעיתון "המגיד" )שנה 
יב, 1868, גל’ 1-3, 8-9, 11(: איגרת מאת ר' "אברהם שטעמפעל 
מילידי מחוז עלזאס במדינת צרפת" על "מצב היהודים בחינא" 

ואיגרת מאת אהרן הלוי פינק, תושב פקין, אודות יהודי סין.
56 עמ'.

הספר כרוך עם: 
1. "ספר יוחסין השלם", מאת ההיסטוריון והאסטרונום אברהם 

מאדם  ישראל  עם  תולדות  את  הסוקר   ,)1452-1515( זכות 
הראשון ועד ימי חייו של המחבר. דפוס האחים לעווין-אפשטיין, 

ורשה, 1901. 
192 עמ'.

אבן  שלמה  והרופא  ההיסטוריון  מאת  יהודה",  שבט  "ספר   .2
רדיפת  מקרי  וחמישה  שישים  הסוקר   ,)1460-1554( וירגה 
יהודים לאורך הדורות. דפוס А. Глинкa )א' גלינקא(, פיעטרקוב 

)פיוטרקוב טריבונלסקי, פולין(, 1901. 
120 עמ' )2 דפים חסרים בסוף הספר(.

כרך 21.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. נייר שביר. קרעים קלים 
ובכריכה  דפים  במספר  תילוע  ונקבי  חסרים  קרעים  בשוליים. 
מחוזקים  קרעים  דפים  בשני  לכיתוב(.  קל  נזק  עם  )קלים, 
באמצעות רצועות נייר מודבקות )פגיעות קלות בטקסט(. כריכה 

בלויה ופגומה. שדרה מנותקת )חלקה חסר(.

פתיחה: $300

179. Official Decree dealing with the Requirement 
of Registering Jewish Surnames in Congress 
Poland, 1821

w Imieniu Nayiaśnieyszego Alexandra I Cesarza 
Wszech Rossyi Króla Polskiego… [In the name of 
Alexander I, Tzar of Russia, King of Poland…]. [Poland, 
1821]. Polish.
Official decree issued by Tsar Alexander I on March 
27, 1821, requiring all Jews of Congress Poland (the 
Kingdom of Poland) to adopt permanent surnames. 
The first clause determines that any Jewish resident 
of Congress Poland shall in 6 months from the date of 
this announcement declare before a public agency and 
confirm by census his first name and surname, which 
he used so far and shall use henceforth (whoever was 
so far without a surname or cannot prove it, shall 
declare a name he takes and uses henceforth). 
[6] pp, approx. 14.5 cm. Good condition. Trimmed margins 
(not affecting text). New binding.
Not recorded in OCLC.

Opening price: $300 180
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181. "Agudas Achim" in Vienna – A Statutes Booklet and a Handwritten Memorial Book – Vienna, 1910-
1923

Achim [Memorial Book of the Jewish Synagogue 
Society Agudas Achim]. Vienna, 1923.
Handwritten memorial book of the "Agudas Achim" 
society. The book contains a detailed review on 
the establishment of the society's synagogue on 
Hammer-Purgstallgasse street, as well as eulogies 
and information about the lives of the founders and 
position-holders of the society – the founder of the 
synagogue Tobias Spiegel, Rabbi Michael Leopold 
Goldstein and others. The book opens with a short 
introduction, dated 1923. Most of the leaves of the 
book remained blank. 
[23] written pages, 34 cm. Good condition. Several stains. 
Front endpaper partly detached. Elegant gilt-tooled leather 
binding. Gilt edges.

Opening price: $400 

Printed statutes booklet and a handwritten memorial 
book, documenting the activity of the "Agudas 
Achim" society in Vienna. Vienna, 1910 and 1923. 
German. 
1. Statuten des Israelitischen Bethausvereines "Agudas 
Achim" in Wien [Statutes of the Jewish synagogue 
society of "Agudas Achim" in Vienna]. Published by 
the society, Vienna, 1910 (printed by Adolph Alkalai 
& Sohn, Pressburg).
Fifteen statutes regulating the activity of the "Agudas 
Achim" society. Printed notes with corrections or 
additions to the statutes mounted on three leaves. 
15, [1] pp, approx. 16 cm. Good condition. Creases. Several 
pencil inscriptions. Wrappers split in two and detached. 
Not recorded in OCLC.
2. Gedenkbuch des Israel. Bethhaus-Vereins, Agudas

181. "אגודת אחים" בווינה – חוברת 
תקנות וספר זיכרון בכתב-יד – וינה, 

1910-1923

זיכרון  וספר  מודפסת  תקנות  חוברת 
בכתב-יד, המתעדים את פעילות "אגודת 
ו-1923.   1910 וינה,  בווינה.  אחים" 

גרמנית.
 Statuten des Israelitischen  .1
 Bethausvereines "Agudas Achim"
הכנסת  בית  אגודת  ]תקנות   in Wien
הוצאת  בווינה[.  אחים"  "אגודת  היהודי 
 Adolph )דפוס   1910 וינה,  האגודה, 

Alkalai & Sohn, פרשבורג(.
את  המסדירות  תקנות  עשרה  חמש 
גבי  על  אחים".  "אגודת  של  פעילותה 
פיסות  מודבקות  החוברת  מדפי  שלושה 
תוספות  או  תיקונים  עם  מודפסות  נייר 

לתקנות.
טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   16 עמ',   ]1[  ,15
שני  בעיפרון.  רישומים  מספר  קמטים. 
ומגוף  מזה  זה  מנותקים  העטיפה  חלקי 

החוברת.
.OCLC-אינה מופיעה ב

 Gedenkbuch des Israel. Bethhaus-Vereins, Agudas  .2
Achim ]ספר זכרון של אגודת בית הכנסת היהודי, אגודת אחים[. 

וינה, 1923.
ספר זיכרון של "אגודת אחים", כתוב ביד. בספר סקירה מפורטת 
Hammer-ברחוב האגודה  של  הכנסת  בית  הקמת  אודות 

Purgstallgasse , ולצדה הספדים ומידע על חיי המייסדים ובעלי 
הרב  שפיגל,  טוביאס  הכנסת  בית  מייסד   – באגודה  התפקידים 
מיכאל לאופולד גולדשטיין ואחרים. בפתח הספר הקדמה קצרה, 

מתוארכת לשנת 1923. מרבית דפי הספר נותרו ריקים. 
דף הבטנה  טוב. מעט כתמים.  ס"מ. מצב   34 כתובים,  עמ'   ]23[
הקדמי מנותק חלקית. כריכת עור נאה, עם הטבעות מוזהבות. 

חיתוך דפים מוזהב.

פתיחה: $400
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The "Bar-Kochba" student organization and sports 
association was established in Berlin in 1898. 
Following a speech delivered by Max Nordau in 1900 
about "Muscular Judaism", the organization started 
publishing a sports magazine, which soon represented 
all Jewish sports associations worldwide. 
Size and condition vary. 
Enclosed: four additional copies of Jüdische 
Jugendblätter issues.

Opening price: $400

was established in Germany in 1912 with the aim of 
providing Jewish children from assimilated families 
who were turned away by German youth movements 
with their own youth movement. In Czechoslovakia 
the movement was called "Tchelet-Lavan" (light blue-
white). As a result of the increasing antisemitism 
in Germany, the movement adopted the Zionist 
idea and encouraged its members to participate in 
agricultural and vocational training in preparation 
for immigration to Palestine. 

ופריטי  עיתונים  לקט   – כוכבא"  ו"בר  וייס"  "בלאו   .182
נייר מודפסים – צ'כוסלובקיה, שנות ה-20

בהוצאת   Jüdische Jugendblätter העתון  של  גליונות  עשרה 
וייס",  "בלאו  הנוער  ותנועת  "בר-כוכבא"  הסטודנטים  ארגון 
צ'כוסלובקיה,  וייס".  "בלאו  תנועת  מטעם  נייר  פריטי  וחמישה 

1921-1927 בקירוב. גרמנית.
 Jüdische Jugendblätter העיתון  של  גיליונות  עשרה   .1-10
)חמישה  "בר-כוכבא"  היהודים  הסטודנטים  ארגון  בהוצאת 
וייס"(.  "בלאו  הנוער  תנועת  עם  בשיתוף  אור  ראו  מהגיליונות 

פראג, 1921-1924. 
 Znaim-ב וייס"  "בלאו  תנועת  של  מודפסת  טיול  תכנית   .11
החברים  רשימת  עם  בצ'כיה(,  כיום   ,Znojmo  / )זנוז'מו 

המשתתפים והשירים שיושרו במהלך הטיול. נובמבר 1924.
Pětka .12, עלון כתוב ומאויר ביד. גיליון ראשון, זנוז'מו, 1925 )לא 
ידוע אם גיליונות נוספים ראו אור(. בצדו האחורי חותמת-דיו של 

סניף ארגון "בלאו וייס" בזנוז'מו.
13. חוזר לחברי תנועת "בלאו וייס" )דף מודפס משני הצדדים( 
הקיימת  הקרן  של  הצעירים  כחודש  מרץ  חודש  על  הכרזה   –

לישראל, 1927.
14. מכתב נזיפה חריף מטעם הנהלת "בלאו וייס" לסניף התנועה 
אחרונה  הזדמנות   – משמעת  עבירות  בעקבות  זנוז'מו  בעיר 
לפני סילוק מהתנועה. מודפס; חתום בחותמת-דיו רשמית של 

ההנהלה. 
על  המספר  וייס",  "בלאו  תנועת  מטעם  מודפס  קול-קורא   .15
לכלכלת  לתרום  בחברים  ומפציר  לארץ  החדשים  העולים  קשיי 
חתום  הארגון.  של  הכללית  באסיפה  לצדם  ולעמוד  העולים 

.Walter Pollack :בדפוס
נוסדה  כחול-לבן(   –  Blau Weiss( "בלאו-וייס"  הנוער  תנועת 
מתבוללות,  משפחות  ובנות  לבני  ויועדה   1912 בשנת  בגרמניה 
היהודי.  מוצאם  בשל  הגרמניות  הנוער  לתנועות  התקבלו  שלא 
כתוצאה  "תכלת-לבן".  התנועה  סניפי  נקראו  בצ'כוסלובקיה 
מהתגברות האנטישמיות בגרמניה, אימצה התנועה את הרעיון 
חקלאית  לעבודה  עצמם  להכשיר  חבריה  את  ועודדה  הציוני 

ומקצועית לקראת עלייה לארץ ישראל.
 )Bar-Kochba( "ארגון הסטודנטים ואגודת הספורט "בר כוכבא
נורדאו  מקס  שנשא  נאום  בעקבות  בברלין.   1898 בשנת  הוקם 
בשנת 1900 על "יהדות השרירים", החל הארגון להדפיס עיתון 
ספורט שהפך לעיתונן של כל אגודות הספורט היהודיות בעולם.

גודל ומצב משתנים. 
 Jüdische גיליונות  של  נוספים  עותקים  ארבעה  מצורפים 

.Jugendblätter

פתיחה: $400
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השריפה להוכיח את היותם תושבי סלוניקי וכך פתחה הקהילה 
ברישום מחודש של יהודי העיר. דפים אלו, הלקוחים מתוך פנקס 
הקהילה המשוחזר, מעידים על הרשומים בהם כי הם אכן תושבי 

העיר.
]11[ דף, 33 ס"מ. מצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים. פגמים וקרעים 

קלים. קרעים ארוכים בכמה מהדפים. תיקונים בנייר דבק.

פתיחה: $400

183. צרור טפסים מתוך פנקס הקהילה היהודית בסלוניקי 
לאחר השריפה הגדולה – הצהרה על שם ומקום מגורים 

 1924 –

בסלוניקי  היהודית  הקהילה  פנקס  מתוך  טפסים  אחד-עשר 
ששוחזר לאחר השריפה הגדולה בשנת 1917 ובהם הצהרות על 

שמות ומקומות מגורים לצד תצלומים. סלוניקי, 1924. לאדינו.
אחד-עשר דפים מודפסים, כל אחד נושא ארבעה טופסי הצהרה 
שייכים  אכן  בהם  הרשומים  כי  המעידים  )"דיקלאראסייון"( 
סוטוסקריטוס  "מוזוטרוס  סלוניקי:  של  היהודית  לקהילה 
איס   ]...[ קי  ריספונסאביליטה  נואיסטרה  סוטו  דיקלאראמוס 
אוריזינאריו די סאלוניקו ]...[" )"אנו החתומים מטה מצהירים על 
אחריותנו כי ]...[ מוצאו מסלוניקי"(. כל טופס נושא תמונת דיוקן 
קטנה של הרשום או הרשומים בו, וחתום בידי עדים בני הקהילה 
באותיות  נדפס  כולו  הטקסט  הכותרת,  מלבד  בעיר.  היהודית 

רש"י. הטפסים ממוספרים 784 עד 825. 
בראשית המאה ה-20 הייתה קהילת יהודי סלוניקי מן הקהילות 
הגדולות והמשגשגות בבלקן. הקהילה היהודית מנתה כמחצית 
מושרשים  כה  היו  בה  היהודיים  והחיים  העיר  מאוכלוסיית 
בה  היו  דבלקן".  "ירושלים  שכונתה  עד  וברוח  בחומר  ועשירים 
בתי  ועבריים,  יהודיים  ספר  בתי  כנסת,  בתי  של  רבות  עשרות 
חולים  בית  ואף  שפות,  בשלל  יהודיים  עיתונים  יהודיים,  דפוס 
יהודי מתקדם ומצויד היטב; יהודי סלוניקי שלחו ידם בכל – היו 
דייגים  רוח, סוחרים, תעשיינים, בעלי מלאכה רבים,  בהם אנשי 
גדולה  ציונית  תנועה  בעיר  פעלו  אלו  בשנים  בנמל.  וסוורים 

ותנועת פועלים – חברה תוססת, רבת מעמדות ורבת פנים. 
בשנת 1917 פרצה בעיר שריפה, שהייתה נקודת מפנה של ממש 
ימי מלחמת העולם הראשונה, ובעיר  בחיי הקהילה. הימים היו 
הפליטים  אחד  של  כירתו  שתחת  הגחלים  רבים;  פליטים  שהו 
התלקחו, האש אחזה בקירות הבית, ומשם התפשטה במהירות 
ושתיים  שלושים  העתיקה.  סלוניקי  של  הצפופים  בתיה  בין 
שעות בערה האש, עשתה שמות בעיר וכילתה חלקים נרחבים 
בה, והקהילה היהודית במיוחד הוכתה מכה קשה. מתוך 70,000 
בין  יהודים.   52,000 היו  לראשם,  גג  קורת  ללא  שנותרו  אנשים 
היתר, עלה באש ארכיון הקהילה היהודית ובו רישום יהודי העיר 
נפגעי  על  היה  השלטונות,  מן  פיצויים  לתבוע  כדי  לדורותיהם. 

182. Blau Weiss and "Bar-Kochba" – Collection 
of Journals and Printed Paper Items – 
Czechoslovakia, 1920s

Ten issues of the journal Jüdische Jugendblätter, 
published by the "Bar-Kochba" student organization 
and the Blau Weiss youth movement, and five paper 
items issued by Blau Weiss. Czechoslovakia, ca. 1921-
1927. German. 
1-10. Ten issues of the journal Jüdische Jugendblätter 
published by the Jewish student organization "Bar 
Kochba" (five of the issues were published jointly 
with the Blau Weiss youth movement). Prague, 1921-
1924.
11. Printed trip plan of the Blau Weiss movement in 
Znaim (Znojmo, Czechoslovakia), listing participating 
members and the songs to be sung. November 1924.
12. Pětka, a handwritten and illustrated leaflet. First 
issue, Znojmo, 1925 (whether additional issues were 
published is unknown). Inked stamp of the Blau Weiss 
branch in Znojmo on verso.
13. A circular for Blau Weiss members (leaf printed on 
both sides) – announcing the month of March as the 
youth month of the Jewish National Fund, 1927.
14. A sharp letter of reprimand from the Blau Weiss 
management to the Blau Weiss branch in Znojmo, 
regarding disciplinary violations, giving the branch 
one last chance before expulsion from the movement. 
Printed; stamped with the official stamp of the 
management.
15. Printed notice issued by Blau Weiss, reporting on 
the difficulties faced by new immigrants to Palestine 
and urging members to assist the immigrants 
and support them in the general assembly of the 
movement. Signed in print: Walter Pollack.
The Blau Weiss (Blue and White) youth movement 
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דף כתב-יד עות'מאני, מעוטר וצבוע ביד – שרטוט   .184
של שלושה בתי תפילה בעיר איסטנבול – שרטוט של בית 

הכנסת "חמדת ישראל"

מבני-מופת  שלושה  המציג  עות'מאני,  כתב-יד  מתוך  דף 
הכנסת  בית  סולימאנייה,  מסגד  איסטנבול:  בעיר  אדריכליים 
"חמדת ישראל" והכנסייה הביזנטית "איה סופיה". ]איסטנבול?, 

תחילת המאה ה-20 בקירוב[.
ערביות  בספרות  רישומים  מלווה  ומרשים,  גדול  שרטוט  בדף 
המציג  ערביות(,  באותיות  )טורקית  קליגרפי  בכיתוב  וכותרות 
שלושה בתי תפילה היסטוריים באיסטנבול: הכנסייה הביזנטית 
)נבנה  "סולימאנייה"  מסגד  ה-6(,  במאה  )נבנתה  סופיה"  "איה 

במאה ה-16(, ובית הכנסת "חמדת ישראל" )נבנה בשנת 1899(.
גדול, שרטוט-פנים  צויר שרטוט-חזית  כל אחד מהמבנים  עבור 
של אולמות התפילה, חישוב של מרכז הכובד ואיורים מוגדלים של 
פרטים ואורנמנטים. לצד השרטוט של בית הכנסת, מופיע איור 
של מנורת שבעה-קנים. השרטוט כולו מוקף מסגרת מעוטרת, 
נוסף  קליגרפי  רישום  עות'מאניות,  חותמת-דיו  שתי  שבשוליה 

בדיו-אדומה )חתימה?(, ומספר רישומים קטנים. 
בית הכנסת "חמדת ישראל" נפתח לתפילה בראש השנה תר"ס 
וארמנים  יוונים  תושבים  של  ממושכים  ניסיונות  לאחר   ,)1899(
למנוע את הקמתו. כשהגיעה השמועה על ניסיונות אלה לאוזני 
חיילי  לשלוח  הורה  השני,  אל-חמיד  עבד  הטורקי,  הסולטאן 
על  לשמור  והותירם  הבנייה,  השלמת  את  להבטיח  כדי  משמר 
נבחר  הוקרה,  כאות  הכנסת.  בית  פתיחת  לאחר  המתפללים 
עבור בית הכנסת השם "חמדת ישראל" )המזכיר בצלילו את שם 

הסולטאן – חמיד(.
בדיו  נאה,  בכתב-יד  כתוב  הדף  של  האחורי  שבצדו  הטקסט 

שחורה ואדומה )מחולק לארבעה עמודים(.  
בקירוב.  ס"מ   66 X43 לזה(,  זה  מודבקים  גיליונות  )שני  דף   ]1[
מצב טוב. כתמים. סימני קיפול וקמטים. נקבים קטנים, קרעים 
וקרעים חסרים קלים בשוליים. הגיליונות נפרדו זה מזה בשוליים 

הימניים )לאורך קו ההדבקה(. 

פתיחה: $800

183. Collection of Forms from the Registry of the Jewish Community in Thessaloniki after the 1917 
Great Fire – Statements of Name and Place of Residence – 1924

craftsmen, fishermen and dockworkers. During those 
years, a large Zionist movement and a Jewish labor 
movement were active in the town, indicative of a 
lively, multi-class, diverse society.
In 1917, a fire ravaged the city, which constituted 
a veritable turning point in the history of the 
community. World war I was still raging, and 
thousands refugees were staying in the town; a spark 
from a kitchen fire ignited a refugee's house, quickly 
spreading through the clustered buildings of ancient 
Thessaloniki. The fire burned for thirty-two hours, 
destroying almost one-third of the city. The Jewish 
community in particular suffered a heavy blow. Out 
of 70,000 people that were left homeless, 52,000 
were Jews. The archive of the Jewish community, 
which recorded generations of Jewish history in the 
city was also lost in the fire. In order to be eligible 
for damages, the victims of the fire were required to 
prove residency, and so the Jewish community began 
newly registering Jewish residents. These forms, 
originating in the reconstructed registry of the Jewish 
community, indicate that the persons listed were 
indeed residents of the city. 
[11] leaves, 33 cm. Good to good-fair condition. Stains. 
Blemishes and small tears. Long tears to several leaves. 
Tape repairs.

Opening price: $400

Eleven forms from the registry of the Jewish 
community in Thessaloniki, reconstructed after 
the great fire in 1917, stating names and places of 
residence alongside photographs. Thessaloniki, 1924. 
Ladino.
Eleven printed leaves, each bearing four forms 
declaring that the persons indicated indeed belong 
to the Jewish community of Thessaloniki: "We 
the undersigned declare that […] are natives of 
Thessaloniki". Each form bears a small portrait 
picture of those listed on it and is signed by witnesses, 
members of the local Jewish community. Except for 
the heading, the entire text is printed in the Rashi 
typeface. The forms are numbered 784 to 825.
In early 20th century, the Jewish community of 
Thessaloniki was one of the largest and most thriving 
Jewish communities in the Balkan. The Jewish 
community constituted nearly half of the population 
of the city. Jewish life in the city was spiritually 
and materially rich, and so firmly established that 
it was known as "Jerusalem of the Balkan". The 
community had dozens of synagogues, Jewish and 
Hebrew schools, Jewish publishing houses, Jewish 
newspapers in a number of languages and even a 
modern, well-equipped Jewish hospital; the Jews 
of Thessaloniki practiced a variety professions – 
there were intellectuals, merchants, industrialists,
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184. Leaf from an Illuminated Ottoman Manuscript 
– Sketch of Three Houses of Worship in Istanbul – 
Sketch of the "Hemdat Israel" Synagogue

A leaf from an Ottoman manuscript, depicting three 
architectural masterpieces in Istanbul: the Süleymaniye 
Mosque, the "Hemdat Israel" Synagogue and the 
Hagia Sophia Byzantine Church. [Istanbul?, ca. early 
20th century].
The leaf features impressive sketches, accompanied by 
Arabic numerals and calligraphic headings (Turkish in 
Arabic characters), depicting three historical houses of 
prayer in Istanbul: The Hagia Sophia Byzantine church 
(built in the 6th century), The Süleymaniye Mosque 
(built in the 16th century) and the Hemdat Israel 
Synagogue (built in 1899). 
Each building is shown in elevation, with a ground 
plan and ornamental details. A seven-branched 
Menorah depicted by the synagogue. Decorative 
border; with two Ottoman stamps, a calligraphic 
inscription in red ink (signature?) and several small 
inscriptions.
The "Hemdat Israel" Synagogue opened for prayers on 
Rosh Hashana 1899, after repeated attempts of Greek 
and Armenian residents to prevent its establishment. 
When the rumor of these attempts reached the Turkish 
Sultan, Abdul Hamid II, he sent a guard to ensure the 
building could be completed and left it to guard the 
worshippers after the opening of the synagogue. 
As a token of gratitude, the synagogue was named 
"Hemdat Israel" (the word Hemdat is close to the 
name Hamid).
The text on verso is written in fine script, in black and 
red ink (divided to four pages). 
[1] leaf (two conjoined sheets), approx. 43X66 cm. Good 
condition. Stains. Fold lines and creases. Small holes, small 
closed and open tears to edges. Separation to seam.

Opening price: $800
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The Dreyfus Affair, Antisemitism, The Holocaust and She'erit HaPletahפרשת דרייפוס, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה

185. אלפרד דרייפוס עונד את אות לגיון הכבוד – גלוית 
מזכרת, חתומה בחתימת-ידו

אלפרד  היהודי  הקצין  של  זיכויו  לציון  כנראה,  שנדפסה,  גלויה 
דרייפוס בשנת 1906. חתומה בחתימת-ידו. 

בגלויה נראה דרייפוס לאחר הזיכוי, לבוש במדי הצבא הצרפתי, 
לדרייפוס  הוענק  )האות  הכבוד  לגיון  אות  מתנוסס  חזהו  ועל 
בטקס פומבי בחודש יולי 1906, שבוע לאחר שזוכה מכל אשמה 

."A Dreyfus" בבית המשפט(. חתומה בשוליים התחתונים
לצד  ובתחתיתה,  זהובים,  שוליים  עם  נייר  על  מודפסת  הגלויה 
)ייתכן   "Collection C. Coquelin" הכיתוב  נדפס  החתימה, 
 Benoît-Constant הצרפתי  התיאטרון  שחקן  בידי  שהוזמנה 
במהלך  בקשרים  עמו  שעמד  דרייפוס  מתומכי   ,Coquelin

הפרשה(.
13.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב.  X9 .גלויה בלתי-מחולקת

 Maggs Bros. Ltd. Rare books, autographs,-מקור: נקנה ב
 .manuscripts and miniatures, 1995

פתיחה: $1000

185. Alfred Dreyfus Wearing the Medal of the Legion of Honor – Souvenir Postcard, Hand-Signed by 
Dreyfus

Gilt edges; a printed caption on bottom, next to 
the signature, reads "Collection C. Coquelin" (the 
postcard may have been commissioned by French 
actor and pro-Dreyfusard Benoit-Constant Coquelin, 
who had close ties with Dreyfus during the affair).
Undivided postcard. Approx. 9X13.5 cm. Good condition.
Provenance: Bought at Maggs Bros. Ltd. Rare books, 
autographs, manuscripts and miniatures, 1995.

Opening price: $1000 

A postcard presumably printed to mark the acquittal 
of Jewish officer Alfred Dreyfus in 1906. Hand-signed 
by him.
The postcard depicts Dreyfus after his acquittal, 
wearing the uniform of the French army with the 
medal of the Legion of Honor displayed on his chest 
(Dreyfus was awarded the medal in a public ceremony 
in July 1906, a week after he was cleared of all charges 
by the court). Signed at bottom: "A. Dreyfus". 

סוף   – דיוקנו  עם  דרייפוס,  תומכי  עבור  סיכת-דש   .186
המאה ה-19

המאה  סוף  ]צרפת?  דרייפוס.  אלפרד  של  דיוקן  עם  סיכת-דש 
ה-19 בקירוב[.

ומעליה  צבאי,  כובע  חובש  דרייפוס  של  תמונה  הסיכה  במרכז 
מתנוסס שמו. כפי הנראה, נענדה על ידי תומכי דרייפוס בתקופה 

שבה התנהל משפטו. 
קוטר: 2.2 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נתונה בתוך מסגרת עץ נאה 

בקוטר 8.5 ס"מ. פגמים במסגרת. 

פתיחה: $1000

186. Lapel Pin for pro-Dreyfusards, with a 
Portrait of Dreyfus – Late 19th Century

Lapel pin with a portrait of Alfred Dreyfus. [France? 
ca. the late 19th century].
Depicting Dreyfus wearing the uniform of the French 
army, with his name appearing above. Presumably, 
the pin was worn by Dreyfus' supporters during his 
trial. 
Diameter: 2.2 cm. Good condition. Stains. In a fine wooden 
frame, 8.5 cm in diameter. Blemishes to frame.

Opening price: $1000 

185
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187. "פרשת דרייפוס והאמת" – לוח משחק – צרפת, 
סוף המאה ה-19

Jeu d'laffaire dreyfus et de la verité ]פרשת דרייפוס 
 ,])Sceaux( ]סו   ,E. Charaire דפוס  המשחק[.  והאמת: 

.]?1898[
לוח משחק שנוצר בידי מחנה תומכי דרייפוס וצורף לגיליון 
אמיל  הדפיס  שבו  הליברלי  העיתון   ,"L'Aurore" העיתון 
 63 במשחק  מאשים".  "אני  המפורסם  מכתבו  את  זולא 
תחנות המציגות מאורעות ואישים שונים בפרשת דרייפוס, 
 "L'Auror"-ה עורך  זולא,  אמיל  אסטרהאזי,  פרדיננד  כמו 
המיוצגת  האמת,  אל  להגיע  היא  מטרתו  אחרים.  ורבים 
בכמה  החוזרת  דמות  באר,  מתוך  העולה  צעירה  כאשה 
נפוץ בצרפת  זה היה  דימוי  תחנות לאורך מסלול המשחק. 
היווני  הפילוסוף  של  אמרתו  על  ומבוסס  המאה,  במפנה 
יודעים דבר, שכן האמת מצויה  דמוקריטוס "למעשה איננו 

בתהום" )בתרגום הצרפתי: במעמקיה של באר(.
62.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קרעים וכתמים. מוצמד  X45.5

לנייר עבה )המוצמד לבד פשתן( לתצוגה ולשימור.

פתיחה: $400

187. "The Dreyfus Affair and the Truth" – Pro-
Dreyfus Board Game – France, Late 19th Century

Jeu d'laffaire dreyfus et de la verité [The Game of the 
Dreyfus Affair and the Truth]. [Sceaux]: E. Charaire, [1898?].
A pro-Dreyfus board game that was enclosed with an issue 
of the L'Aurore newspaper, the liberal newspaper that 
published Émile Zola's famous open letter "J'Accuse". 
The 63 spaces depict various events and personalities 
related to the Dreyfus Affair, including Ferdinand 
Esterhazy, Émile Zola, the editor of L'Aurore and many 
others. The objective of the game is to get to the truth, 
which is represented as a young woman rising out of a well, 
a figure depicted also in several of the game's stations. This 
image was popular in turn-of-the-century France and is 
based on an aphorism by Greek philosopher Democritus, 
"Of truth we know nothing, for truth is in a well". 
Approx. 45.5X62.5 cm. Good condition. Tears and stains. 
Mounted on (linen-backed) thick paper for display and 
preservation. 

Opening price: $400

188. כתב-יד – שירים אנטישמיים – פריז, 1903-1904 – 
שיר על פרשת דרייפוס

אנטי- ושירים  ]חרוזים   Rimes et Chansons antijuives
יהודיים[, כתב-יד. פריז, 1903-1904. צרפתית. 

ושירים  אנטישמיים  שירים  הכוללת  בכתב-יד  שירים  מחברת 
 Achab et" השירים:  בין  הצרפתית.  בפוליטיקה  העוסקים 
)"דרייפוס"(,   "Dreyfus" ורוטשילד"(,  )"אחאב   "Rothchild
 Ballad à Max" במצרים"(,  )"יוסף   "Joseph en Égypte"

Nordau" )"בלדה למקס נורדאו"(, ועוד. 
108 עמ' כתובים, 19 ס"מ. כריכת קרטון עם שדרת בד. מצב טוב. 

פגמים קלים בפנים המחברת ובכריכה. הדפים מעט רופפים. 

פתיחה: $500

187

188a
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188. Manuscript – Antisemitic Poems – Paris, 
1903-1904 – A Poem about the Dreyfus Affair

Rimes et Chansons antijuives [Anti-Jewish Rhymes 
and Songs], manuscript. Paris, 1903-1904. French.
Manuscript poem notebook containing antisemitic 
poems and poems addressing French politics. Poems 
include: "Achab et Rothchild", "Dreyfus", "Joseph en 
Égypte", "Ballad à Max Nordau", and more. 
108 written pages, 19 cm. Card boards with cloth spine. 
Good condition. Minor blemishes to notebook and boards. 
The leaves are slightly loose. 

Opening price: $500

ונציה, אמצע   – אנונימי  אנטישמי מאת מחבר  שיר   .189
המאה ה-18

 Relazione di Quel grandissimo contrasto e terribile
 rovina occorso nuovamente in Ghetto tra Mardacai,
 Aron, e so ardel Giacobbe e Samuel per l'aquisto
בקירוב[.  ה-18  המאה  ]אמצע  ונציה,   .di due ocche […]

איטלקית.
שיר אנטישמי מאת מחבר אנונימי, המתאר בלשון מבזה ולועגת 

מריבה בין יהודים בגטו, תוך שימוש במילים ומונחים עבריים.
של  חדש  ז'אנר  באיטליה  פרח  ה-18  המאה  של  ה-40  בשנות 
יצירות אנטישמיות "עממיות", ובהן שירים, סיפורי בדים ומחזות. 
רבות מהיצירות הללו הוצגו ברחובות ובשווקים, זכו לפופולריות 
ביהודים.  ומהומות  לפרעות  הובילו  ואף  העם  המון  בקרב  רבה 
השלטונות  הורו  מהומות,  מספר  התחוללו  שבה  ונציה,  בעיר 
סימונסון,  שלמה  )ראו:  החוברות  מרבית  את  ולשרוף  להחרים 
תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, כרך א, ירושלים, 1962. עמ' 

.)63-68
 22 X33 :8[ עמ' )מודפסים על גבי גיליון נייר לא חתוך. הגיליון[
ופגמים  קמטים  רבים.  כתמים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ(. 
קלים. השוליים לא נחתכו לאחר ההדפסה. קרע לאורך מחצית 

קו הקפל האנכי.
.OCLC-אינו מופיע ב

מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.
ראו פריט 168.

פתיחה: $400

189. Antisemitic Poem by an Anonymous Writer – Venice, Mid-18th Century

where several riots took place, the authorities ordered 
the confiscation and burning of most booklets (see: 
Shlomo Simonsohn, History of the Jews in the Duchy 
of Mantua, Hebrew edition, Vol. I, Jerusalem, 1962. 
pp. 63-68). 
[8] pp. (unopened quarto; 33X22 cm sheet). Good 
condition. Fold lines. Many stains. Creases and minor 
blemishes. Deckled edges. Tear to vertical fold line, 
reaching halfway through sheet. 
Not recorded in OCLC. 
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.
See item no. 168.

Opening price: $400 

Relazione di Quel grandissimo contrasto e terribile 
rovina occorso nuovamente in Ghetto tra Mardacai, 
Aron, e so ardel Giacobbe e Samuel per l'aquisto di due 
ocche […]. Venice, [ca. mid-18th century]. Italian. 
An antisemitic poem by an anonymous writer, 
describing a quarrel between Jews in the ghetto, 
using derogatory, mocking language and Hebrew 
words and terms.
During the 1740s, a new genre of "folk" antisemitic 
works, including poems, tales and plays, flourished in 
Italy. Many of these works were performed in street 
theaters, gained popularity among the crowds and 
eventually precipitated pogroms and riots. In Venice, 

188b

189
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190. "משקפי היהודים" – חיבור אנטישמי מאת התיאולוג אליאס רובליק – 1741-1743 – תחריטים

 Maria דפוס   .Elias Liborius Roblik מאת  היהודים[,  ]משקפי   Jüdische Augen-Gläser
Barabra Swobodin / Anton Johann Preyß / Wenzl Johann Tibelli, ברנו / זנוימו / קניגרץ, 

1741-1743. גרמנית. שני חלקים בכרך אחד. 
1689-  ,Elias Liborius Roblik( רובליק  וההיבראיסט הגרמני אליאס  ספרו של הכומר, התיאולוג 
לדלת,  מדלת  יהודים  של  המרה  מסע  לערוך  מנת  על  בכנסייה  ממשרתו  התפטר  רובליק   .)1765
מתוך אמונה שחשיפתם לאמת והחסד הנוצריים יביאו להפיכת לבם. לספרו זה שני חלקים: חלק 
ראשון, המציג פרשנות נוצרית לספרי התנ"ך ונימוקים בגנותו של התלמוד; וחלק שני )"החלק האחר 
"היהדות  אייזנמנגר,  אנדריאס  יוהאן  של  האנטישמי  חלקים מספרו  הכולל  היהודים"(,  של משקפי 

שנחשפה" )ספר זה פורסם לראשונה בשנת 1700 ונאסר להדפסה(.
הספר מלווה חמישה תחריטים. בתחריט השער מצויר יהודי מתבונן במאזניים, שעל גביהם נשקלים 
היהודי  של  משקפיו  התנ"ך,  ספר  לטובת  נוטות  שהמאזניים  אף  והתנ"ך.  התלמוד   – ספרים  שני 

מעוותים את ראייתו והוא מצביע על התלמוד. בסוף ההקדמה, מופיע תחריט עם איור גדול של זוג 
משקפיים )"משקפי היהודים"(, כמעין הזמנה להתבונן דרכם ולקרוא את הספר.

באותיות  המפורש  השם   – מהם  ובאחד  בגרמנית,  פסוקי-מקרא  משולבים  מהתחריטים  בחלק 
עבריות. כל התחריטים חתומים בשוליים: A.G. Mansfelt Callco-graphus Sculpsit-Pragae )או 

בקיצורים של כיתוב זה(.
חלק א: ]6[ דף, 513 ]צ"ל 517[ עמ' + ]4[ לוחות; חלק ב: ]3[ דף, 307 עמ', ]1[ דף, 427, ]1[ עמ' + 
]1[ לוח. 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי תילוע קלים בשוליים הפנימיים של חלק מהדפים )ללא 
נזק לטקסט(. קרע משוקם חלקית בהדבקת נייר באחד הדפים בתחילת הכרך. כריכת עור נאה עם 

הטבעות מוזהבות על גבי השדרה, בלויה ושחוקה מעט, עם קרעים ופיסות חסרות בשדרה.

פתיחה: $300
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עם  אנטישמיים  ושירים  סיפורים   – ספרים  שבעה   – שטרן"  פייטל  "איציק   .191
איורים ותווים – המאה ה-19

שבעה ספרים מאת איציק פייטל שטרן )שם העט של Heinrich Holzschuher(, שישה מהם 
 H.-ו )Meissen( מייסן ,F. W. Goedsche ואחד בהולנדית. הוצאת )בגרמנית )עם מעט יידיש

Moolenijzer, אמשטרדם, 1832-1835. 
בשם  חתם  אשר  גרמני-נוצרי   ,)1796-1861(  Heinrich Holzschuher מאת  ספרים  שבעה 
העט היהודי "איציק פייטל שטרן" על מספר חיבורים אנטישמיים שפרסם. החיבורים מציגים 
בשפה  הכתובים  ושירים  סיפורים  דיאלוגים,  משלים,  באמצעות  מומצא,  יהודי  פולקלור 

משובשת המחקה את אופן הדיבור היהודי ולועגת לו. 
הספרים מלווים באיורים אנטישמיים )לוחות הדפס(, חלקם צבועים ביד. 

 .]1832[ .Gedichter, Perobeln unn Schnoukes ,1. געדיכטער פעראבעלן אונד שנאוקעס
מהדורה שלישית. XII, 96 עמ' + ]5[ לוחות הדפס. 

 .1832 .Das Schabbes-Gärtle vun unnere Leut ,2. שאבבעס-גערטלע פאן אוננערע לייט
]1[ דף שער, XVI, 207, ]3[ עמ' + ]4[ לוחות הדפס. 

190. "Jewish Eyeglasses" – Antisemitic 
Composition by Elias Roblik, Theologian – 
1741-1743 – Engravings

Jüdische Augen-Gläser [Jewish Eyeglasses], by Elias 
Liborius Roblik. Brünn / Znojmo / König-Gratz: 
Wenzl Johann Tibelli / Anton Johann Preyß / Maria 
Barabra Swobodin, 1741-1743. German. Two parts 
in one volume. 
Elias Liborius Roblik (1689-1765) was a German 
priest, theologian and Hebraist who forsook the 
priesthood to conduct a door-to-door conversion 
of Jews, believing that exposing them to Christian 
truth and grace will lead to their change of 
heart. His book has two parts: the first introduces 
Christian commentary on the Bible and reasoning 
against the Talmud; the second ("The other part of 
Jewish eyeglasses") contains sections from Johann 
Andreas Eisenmenger's book "Judaism Unveiled" 
(this book was published for the first time in 1700 
and its printing was banned). 
Illustrated with five engravings. The engraved title 
page depicts a Jew looking at a pair of scales on 
which two books are being weighed – the Talmud 
and the Bible. Although the scales are tipped towards the Bible, the Jew's eyeglasses 
distort his vision and he is pointing at the Talmud. At the end of the introduction is an 
engraving with a large illustration of eyeglasses ("Jewish Eyeglasses"), serving as an 
invitation to look through them and read the book.
Integrated into some of the engravings are German biblical verses, and in one of them – 
the Tetragrammaton in Hebrew characters. All the engravings are signed in the margin: 
A.G. Mansfelt Callco-graphus Sculpsit-Pragae (or an abbreviation of this name). 
Part I: [6] leaves, 513 [i.e. 517] pp. + [4] plates; Part II: [3] leaves, 307 pp, [1] leaf, 427, [1] pp. + [1] 
plate. 32 cm. Good condition. Stains. Minor wormholes to gutters of some leaves (not affecting 
text). A partly restored tear to one of the leaves at the beginning of the volume. Elegant leather 
binding with gilt impressions on the spine, worn and slightly scuffed, with tears and missing pieces 
to spine.
Opening price: $300 
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1835. מהדורה   .Das Schabbes Gärtle vun unnere Leut ליישע,  אוננערע  פאן  גערטלע  3. שאבבעס 
שנייה. ]1[ דף שער, XV, 173, ]3[ עמ' + ]4[ לוחות הדפס. 

4. אישראלס פערקעהר אונד גייסט, Israels Verkehr und Geist. 1833. מהדורה שנייה. XIII, 117, ]3[ עמ' 
)פגינציה משובשת בדפים הראשונים( + ]3[ לוחות הדפס.

 .Knoblichblüthe, Gedichter, Perobeln und Schnoukes fer unnere Leute בליהער,  קנאבליך   .5
]1833[. חלק שני. ]XVI ,]1, 142 עמ' )דף אחד חסר( + ]1[ לוח הדפס ו-]2[ לוחות תווים )מקופלים(. 

6. שאבאס לאמף פאן פאלישע מעססינג, Die Schabbes Lamp vun pollische Messing. 1835. ]1[ דף 
שער, X, 142, ]2[ עמ' + ]2[ לוחות הדפס. 

 H. הוצאת   .Gedichten, parabelen en sjnoekes, of poëtische paarlensnoer voor de Kalle .7
Moolenijzer, אמשטרדם, 1834. הולנדית.

מהדורה הולנדית של הספר Gedichter, Perobeln unn Schnoukes )מס' XIII .)1, 153 עמ' + ]4[ לוחות 
הדפס. 

17 ס"מ עד 19 ס"מ. מצב משתנה. כתמים. קרעים, ובהם קרעים חסרים, רובם משוקמים. מספר עטיפות 
חסרות ומספר עטיפות משוקמות. כרוכים בכריכות חדשות. 

פתיחה: $1000

191. Itzig Feitel Stern – Seven Books – Antisemitic Stories and Poems 
with Illustrations and Sheet Music – 19th Century

Seven books by Itzig Feitel Stern (the pseudonym of Heinrich Holzschuher), six 
in German (with some Yiddish) and one in Dutch. Meissen: F. W. Goedsche / 
Amsterdam: H. Moolenijzer, 1832-1835.
Seven books by Heinrich Holzschuher (1769-1861), a Christian-German writer 
who published several antisemitic works under the Jewish pseudonym Itzig 
Feitel Stern. His books introduced made-up Jewish folklore – dialogues, 
stories and poems written in distorted German, in order to imitate and mock 
the way Jews spoke.
The books feature anti-Semitic illustrations (print plates), some hand-colored. 
1. Gedichter, Perobeln unn Schnoukes. [1832]. Third edition. XII, 96 pp. + [5] 
plates.
2. Das Schabbes-Gärtle vun unnere Leut. 1832.
[1] title page, XVI, 207, [3] pp. + [4] plates.
3. Das Schabbes Gärtle vun unnere Leut. 1835. Second edition. [1] title page. 
XV, 173, [3] pp. + [4] plates. 
4. Israels Verkehr und Geist. 1833. Second edition. XIII, 117, [3] pp. (first leaves 
mispaginated) + [3] plates.
5. Knoblichblüthe, Gedichter, Perobeln und Schnoukes fer unnere Leute. 
[1833]. Part II. [1], XVI, 142 pp (missing one leaf) + [1] illustration plate and [2] plates 
of sheet music (folded). 
6. Die Schabbes Lamp vun pollische Messing. 1835. [1] title page, X, 142, [2] pp. 
+ [2] plates. 
7. Gedichten, parabelen en sjnoekes, of poëtische paarlensnoer voor de Kalle. 
Amsterdam: H. Moolenijzer, 1834. Dutch.
A Dutch edition of "Gedichter, Perobeln unn Schnoukes" (no. 1). XIII, 153 pp. 
+ [4] plates.
17 cm to 19 cm. Condition varies. Stains. Tears, including open tears, mostly restored. 
Several covers are missing and several covers are restored. New bindings. 

Opening price: $1000 
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192. אוסף גלויות אנטישמיות – סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20

]סוף  נוספים,  ומקומות  גרמניה, אוסטריה, צרפת, אנגליה  ואיורים אנטישמיים. מו"לים שונים.  גלויות עם קריקטורות  ושלוש  ארבעים 
המאה ה-19 והעשורים הראשונים של המאה ה-20[.

גלויות אנטישמיות וגלויות הומוריסטיות השמות ללעג את היהודים. ביניהן: · 20 גלויות בלתי מחולקות, ובהן שלוש גלויות בהוצאת 
A. Baasch )פלאואן, גרמניה(. אחת מהן נשלחה בדואר בשנת 1899. · שש גלויות בהוצאת Bund der Germanen עם איורים מאת 
V. A. Seidel. וינה, ]1919-1920[. חמש מהן, מתוך הסדרה "Wiener Judenpresse" ]עיתונות-יהודית וינאית[, מציגות דמויות יהודים 
 )Borkum-Lied( בורקום"  "שיר  עם  בורקום,  מהאי  מהן  שתיים   ."Gruss aus" גלויות   · וינאיים.  עיתונים  שערי  על  סטריאוטיפיות 

האנטישמי ואיור המציג חגיגה באולם ומשפחה יהודית שנדחית בשער. · ועוד. 
כמה מהגלויות מופיעות בשני עותקים.

דואר ובולים(.  בעיפרון ובעט, חותמות  )רישומים  נעשה שימוש  טוב-בינוני. בשתים-עשרה מהגלויות  כללי  14 ס"מ בממוצע. מצב  X9
כתמים, קמטים וקרעים קלים בשוליים של חלק מן הגלויות.

פתיחה: $500

192. Collection of Antisemitic Postcards – Late 
19th Century and Early 20th Century

Forty-three postcards with antisemitic caricatures and 
illustrations. Various publishers. Germany, Austria, 
France, England and elsewhere, [late 19th century 
and the first decades of the 20th century].
Antisemitic and humorous postcards mocking Jews. 
Including: · 20 undivided postcards, including three 
postcards published by A. Baasch (Paluen, Germany). 
One of them was sent by mail in 1899. · Six postcards 
published by Bund der Germanen with illustrations by 
V.A. Seidel. Vienna, [1919-1920]. Five of them, of the 
Wiener Judenpresse [Viennese Jewish Press] series, 
depict stereotypical Jewish figures on the front pages 
of Viennese newspapers. · "Gruss aus" postcards. Two 
of them from the island of Borkum with the antisemitic 
Borkum Song (Borkum-Lied) and an illustration 
depicting a celebration taking place at a hall while a 
Jewish family is denied entrance. · And more. 
Several duplicate copies.
9X14 cm on average. Good-fair overall condition. Twelve 
of the postcards were used (pencil and pen writing, 
postmarks and postage stamps). Stains, creases and small 
tears to margins of several postcards. 

Opening price: $500

193. מקל הליכה אנטישמי – ידית מגולפת כראש יהודי – 
גרמניה או אנגליה, המאה ה-19

אף  בעל  יהודי  כראש  מגולפת  צבי  קרן  ידית  בעל  הליכה  מקל 
ארוך. ]גרמניה או אנגליה, המאה ה-19?[.

עץ; קרן צבי מגולפת.
ביד- מגולפת  צבי  קרן  ידית עשויה  בעל  עץ  הליכה עשוי  מקל 
אמן בדמות גרוטסקית של יהודי ממושקף, חבוש כיפה, בעל אף 
מוארך וגדל-מידות ופאות מסתלסלות. לצוואר הידית חבק עשוי 

כסף.
אורך כולל: 82 ס"מ. אורך הידית: 12.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פרטי גילוף מעט שחוקים בכמה מקומות. פגמים קלים. 
הוצאת   ,The Jew in Antisemitic Art ראו:  דומים  לפריטים 

Wolfson Museum of Jewish Art. ירושלים, 2011. עמ' 27.

פתיחה: $600
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193. Antisemitic Walking Stick – Carved 
Handle in the Shape of a Caricatured 
Bust of a Jewish Man – Germany or 
England, 19th Century

A walking stick with a handle carved in the 
shape of a grotesque depiction of a Jewish 
man's head. [Germany or England, 19th 
century?]
Stag horn handle; wood stick. 
A wooden walking stick with a stag 
horn handle, the latter finely carved as a 
caricatured, antisemitic depiction of a bust 
of a Jewish man, with spectacles, a skullcap 
(‘kippah’), a grossly exaggerated, long, 
large nose, and flowing, religious side-locks. 
Sterling silver collar on the handle neck. 
Total length: 82 cm. Length of handle: 12.5 
cm. Good condition. Stains. The carved details 
are somewhat worn in several places. Minor 
blemishes. 
For similar items see: The Jew in Antisemitic 
Art. Jerusalem: Wolfson Museum of Jewish 
Art, 2011. p. 27.

Opening price: $600 

194. "לוח הזמנים לנסיעות מבורקום לירושלים" – כרזה אנטישמית נדירה – האי בורקום, סוף המאה ה-19 או ראשית 
המאה ה-20

 Fahrplan zwischen Borkum und Jerusalem […]
הזמנים  ]"לוח   Retourkarten werden nicht ausgegeben
כרזה  חזור"[,  כרטיסים  אין  לירושלים...  מבורקום  לנסיעות 
ראשית  או  ה-19  המאה  סוף  הדפסה,  פרטי  ]ללא  אנטישמית. 

המאה ה-20[. גרמנית.
כרזה אנטישמית שנתלתה בבתי מלון ובמרחצאות באי בורקום 
דמיוני  רכבת  לקו  זמנים"  "לוח  המציגה  גרמניה(,   ,Borkum(
לירושלים  מבורקום  לנסיעות  הזמנים  "לוח  לירושלים:  מהאי 
]...[ בזאת נמסר לקהל הנוצרי הנכבד שהנוסעים היהודים יעברו 
לשאת  יורשו  לירושלים  המתנדפים  ושהיהודים  בגבול,  בדיקה 

עמם שישה מארקים בלבד. אין כרטיסים חזור". 
עוד בסוף המאה ה-19 נודע לשמצה האי בורקום שבים הצפוני 
הוכרז  מ-1897  תיירים  במדריך  בו.  ששררה  האנטישמיות  בשל 

שהאי הנו "נקי מיהודים" )Judenrein(, ובמדריך תיירים משנת 
מלון  בבתי  אכזריות".  "התנכלויות  מפני  היהודים  הוזהרו   1910
ובתי מרחצאות רבים נתלו שלטים עם הכיתוב: "הכניסה ליהודים 
ולכלבים אסורה", ומדי יום נהגה תזמורת האי לנגן בפני המבקרים 
את "שיר בורקום" )Borkum-Lied( שבסופו נקראו בעלי "רגליים 

שטוחות, אפים עקומים ושיער מקורזל" לצאת מהאי.
נוסח הכרזה שלפנינו נדפס בגליון 44 )שנה תשיעית( של עתון 
 Mitteilungen aus dem  – באנטישמיות"  למאבק  "האגודה 
נובמבר  )ברלין,   Verein zur Abwehr des Antisemitismus

.)1899
קרעים  קמטים.  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  דק.  נייר  ס"מ.   47 X63

בשוליים ולאורך סימני הקיפול. נקבים וקרעים חסרים קטנים.

פתיחה: $1200
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194. "Borkum-Jerusalem Line Timetable" – Rare 
Antisemitic Poster – The Island of Borkum, Late 
19th Century or Early 20th Century

Fahrplan zwischen Borkum und Jerusalem […] 
Retourkarten werden nicht ausgegeben [Timetable 
between Borkum and Jerusalem […] Return tickets are 
not issued"], antisemitic poster. [Printer not indicated, 
late 19th century or early 20th century]. German. 
An antisemitic poster that was displayed in hotels 
and bath-houses in the island of Borkum (Germany), 
referring to a fictitious rail line from the island to 
Jerusalem: "The Borkum-Jerusalem line timetable 
[…] it is hereby announced to the venerable Christian 
public that Jewish passengers will be inspected at the 
border and that the Jews who evaporate to Jerusalem 
will be allowed to carry with them six marks only. 
Return tickets are not issued". 
As early as the late 19th century, the island of 
Borkum in the Northern Ocean gained a notorious 
reputation for its antisemitism. A travel guide from 
1897 announced that the island is "free of Jews" 
(Judenrein) and a travel guide from 1910 warned the 
Jews of "cruel harassments". Many hotels and public 
bath-houses in Burkum displayed signs reading "Jews 
and dogs may not enter" and the island's orchestra 
performed daily an antisemitic song titled "Borkum 
Song" (Borkum-Lied), with a finale calling the "flat-
footed, with hooked nose and curly hair" to get out. 
The text of this poster was published in issue no. 44 
(ninth year) of the Association for Defense against 
Antisemitism (Mitteilungen aus dem Verein zur 
Abwehr des Antisemitismus) periodical (Berlin, 
November 1899).
63X47 cm. Thin paper. Good condition. Fold lines. Creases. 
Tears to edges and fold lines. Minute holes and small open 
tears. 

Opening price: $1200

195. "אל תבטח בשועל באחו ובשבועת היהודי" – ספר ילדים אנטישמי מאוייר – נירנברג, 1936

 Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud
!bei seinem Eid ]אל תבטח בשועל באחו ובשבועת היהודי![, 
מאת אלווירה באואר. הוצאת Stürmer, נירנברג, 1936. גרמנית.

זה הוא הראשון מבין שלושת ספרי הילדים האנטישמיים  ספר 
המפלגה  בכיר  של  עיתונו   – שטירמר"  "דר  בהוצאת  שנדפסו 
באואר  אלווירה  בידי  חובר  הספר  שטרייכר.  יוליוס  הנאצית 
)Elvira Bauer(, סטודנטית בת 18 ללימודי אמנות, וכולל עשרה 
שירים בחרוזים, מלווים איורים צבעוניים מאת "צייר הבית" של 
"דר שטירמר" – פיליפ רופרכט, אשר פרסם את עבודותיו תחת 

.)Fips( "שם העט "פיפס
והציגו  ושחור,  אדום  האזהרה  בצבעי  נדפסו  בספר  השירים 
תכונות  אודות  אנטישמיים  מסרים  של  שפע  הרך  הגיל  לילדי 
הוא  היהודים  "אבי  בקלות:  לזהותם  והדרך  מוצאם  היהודים, 
היהודי",  הדין  "עורך  יהודים",  "שמות  הנצחי",  "היהודי  השטן", 
"נערי  בספר,  האחרון  השיר  נוספים.  ושירים  היהודי"  "הרופא 
גרמניה הנאצית החוזים  ילדיה האריים של  הפיהרר", הציג את 
בעזיבת אחרוני היהודים מאדמת הארץ. הספר נחתם במוטו של 

"היהודים  טרייצ'קה:  פון  היינריך  "דר שטירמר", שטבע  העיתון 
הם אסוננו".

נדפס  הנאצית,  בגרמניה  אדירה  הצלחה  הספר  נחל  צאתו,  עם 
לימוד  כספר  והתקבל  עותקים  אלף  ובמאה  מהדורות  בשבע 
לדין  הועמדו  נירנברג"  "משפטי  במהלך  רבים.  ספר  בבתי 
בגין  והורשעו  רופרכט,  פיליפ  והמאייר  שטרייכר  יוליוס  המו"ל 
)שטרייכר  האנטישמית  התעמולה  בהפצת  המכריע  חלקם 
הוצג  זה  נידון לשנים ארוכות בכלא(. ספר  ורופרט  להורג  הוצא 
כראייה במשפטם. מחברת הספר, אלווירה באואר, נעלמה לאחר 

המלחמה ועקבותיה לא נודעו. 
19.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה  X24.5 ,22[ דף[
מקורית )עטיפת נייר מודפסת; שדרה ושולי בד(, עם שפשופים 
דיו בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית  ופגמים קלים. חותמת 
ובשני עמודים )בשוליים. ללא נזק לכיתוב או לאיורים(. חתימה 

בכתב-יד בפינת עמוד השער. 

פתיחה: $2500
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195. "Trust No Fox in the Green Meadow and No Jew on His Oath" – Illustrated Antisemitic Children's Book – Nuremberg, 1936

The book ends with Der Stürmer's motto, coined by Heinrich Gotthard Freiherr von 
Treitschke: "The Jews are our misfortune!"
Upon its publication, the book achieved tremendous success in Nazi Germany, went 
through seven editions, with a hundred thousand of its copies being in circulation, 
and was used as a textbook by many schools. Two of its creators – the publisher Julius 
Streicher and the illustrator Philipp Rupprecht – were tried at the Nuremberg Trials 
for their role in disseminating antisemitic propaganda. Streicher was sentenced to 
death and Rupprecht to a long jail term. This book was presented as evidence to the 
court. The author, Elvira Bauer, disappeared after the war, never to be found. 
[22] leaves, approx. 24.5X19.5 cm. Good condition. Several stains. Original boards (pictorial 
paper cover, with canvas spine and edges), with scuffs and minor blemishes. Inked stamps 
to inside front board and to two pages (on the margins. Not affecting text or illustrations). 
Handwritten signature to corner of title page. 

Opening price: $2500 

Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid! [Trust No Fox in 
the Green Meadow and No Jew on His Oath!], by Elvira Bauer. Nuremberg: Stürmer, 
1936. German.
This book is the first of three antisemitic children's book published by the Nazi 
weekly Der Stürmer – a newspaper published by senior member of the Nazi party 
Julius Streicher. The book was written by Elvira Bauer, an 18-year-old art student, 
and contains ten rhymed poems, accompanied by colorful illustrations by the "house 
illustrator" of Der Stürmer – Philipp Rupprecht, who published his works under the 
pseudonym "Fips".
The poems in this book were printed in the warning colors of red and black and 
presented young children with a variety of antisemitic messages about the attributes 
of Jews, their origin and ways to easily Identify them. The poems include: "The Jews' 
Father is the Devil", "The Eternal Jew", "Jewish Names", "The Jewish Lawyer", "The 
Jewish Physician" and more. The last poem in the book, "The Führer's Boys", depicts 
the Aryan children of Nazi Germany watching as the last of the Jews leave Germany.

195b195c
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196. "הפטרייה המורעלת" – ספר ילדים אנטישמי מאוייר – נירנברג, 1938

Der Giftpilz, ein Stürmerbuch für Jung u. Alt ]הפטרייה המורעלת, ספר לילדים ולמבוגרים[, 
מאת ארנסט הימר. הוצאת Der Stürmer, נירנברג, 1938. גרמנית.

"דר שטירמר".  "הפטריה המורעלת", אחד משלושת ספרי הילדים האנטישמיים שנדפסו בהוצאת 
הספר, אשר נכתב בידי Ernst Hiemer, סופר ועיתונאי ב"דר שטירמר", מתאר את היהודים כ"פטריות 
מורעלות". באחד הפרקים מופיעים ציטוטים מסולפים מן התלמוד ונטען כי החוק התלמודי מאפשר 
מאת  צבעוניים  איורים  מלווה  הספר  כעבדים.  ולהחזיקם  יהודים  שאינם  מי  את  לרמות  ליהודים 
קריקטוריסט "דר שטירמר" פיליפ רופרכט )Philipp Rupprecht(, אשר פרסם את עבודותיו תחת 

.)Fips( "שם העט "פיפס
32 דף, 26.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. רישום בעלות בדף הבטנה הקדמי. כריכה מקורית )עטיפת נייר 

מודפסת; שדרה ושולי בד(. שפשופים ופגמים קלים בכריכה. 
ראו הפריט הבא.

פתיחה: $2500

196. "The Poisonous Mushroom" – Illustrated Antisemitic Children’s Book – 
Nuremberg, 1938

Der Giftpilz, ein Stürmerbuch für Jung u. Alt [The poisonous Mushroom, a Book 
for Children and Adults], by Ernst Hiemer. Nuremberg: Der Stürmer, 1938. German.
"The Poisonous Mushroom", one of the three antisemitic children's book published 
by the Nazi weekly Der Stürmer. The book, written by Ernst Hiemer, a writer and 
journalist in Der Stürmer, portrays Jews as poisonous mushrooms. One chapter 
contains numerous false quotations from the Talmud, claiming the Talmudic law 
permits Jews to cheat non-Jews and to enslave them. The book is accompanied 
by colorful illustrations by the Der Stürmer caricaturist Philipp Rupprecht who 
published his works under the pseudonym "Fips".
32 leaves, approx. 26.5 cm. Good condition. Ownership inscription to front endpaper. 
Original boards (pictorial paper cover, with canvas spine and edges). Scuffs and minor 
blemishes to boards. 
See next item.

Opening price: $2500
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מאוירת  אנטישמית  חוברת   – מורעלות"  "פטריות   .197
לילדים – פריז, ראשית שנות ה-40

]פטריות   Champignons veneneux, danger de mort!!
לילדים.  מאוירת  אנטישמית  חוברת  מוות!![,  סכנת  מורעלות, 
]פריז,   ,)Nouvelles Éditions Françaises(  N. E. F הוצאת 

תחילת שנות ה-40[. צרפתית. 
החוברת ערוכה כמעין מדריך צמחים – בכל עמוד "פטריית רעל" 
פטריה(,  בצורת  המצויר  מפורסם  יהודי  של  )קריקטורה  אחרת 
השפעתה  על  והסברים  היהודי(  של  שמו  )עיוות  המדעי  שמה 
המזיקה. בין היהודים המצוירים בחוברת: אלפרד דרייפוס, ראש 
)Blum(, הפוליטיקאי הצרפתי משה  ממשלת צרפת לאון בלום 
לוי )Moïse Lévy( ואחרים. הפטרייה האחרונה בחוברת מצויירת 
בדמותו של יוזף סטאלין, ובעמוד שמולה נדפס הכיתוב: "לסיכום: 

14 יהודים או ידידים של יהודים = 14 רעלים".
של  האנטישמי  התעמולה  מסע  במסגרת  נדפסה  החוברת 
וצרפת"  "היהודי  התערוכה  לפתיחת  במקביל  וישי",  "משטר 
השאלה  לחקר  "המכון  בחסות  אורגנה  התערוכה  בפריז. 
 )L'institut D'étude des Questions Juives( היהודית" 
הצרפתי  הכיבוש  בשטח  הגרמני  התעמולה  משרד  ובתמיכת 
)Propagandastaffel( והוצגה בין ספטמבר 1941 לינואר 1942. 
נושאי החוברת מזכירים במידה רבה את סיפור הילדים האנטישמי 
בהוצאת השבועון הנאצי "דר שטירמר" – "הפטרייה המורעלת" 
)נירנברג, 1938(, המתאר את היהודים כ"פטריות מורעלות" )ראו 

הפריט הקודם(.
13.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים  X21 ,)16[ עמ' )לא כולל העטיפה[

וכתמים קלים.
החוברת אינה מופיעה בקטלוג הספרייה הלאומית.

פתיחה: $300

197. "Poisonous Mushrooms" – Illustrated Antisemitic Children's Booklet – Paris, Early 1940s

Champignons veneneux, danger de mort!! [Poisonous mushrooms, danger of death!!], illustrated antisemitic 
children's booklet. [Paris]: N.E.F (Nouvelles Éditions Françaises), [early 1940s]. French.
The booklet is designed as a plant guide of sorts – each page displays a different "poisonous mushroom" (caricature 
of a famous Jewish man in the form of a mushroom), its scientific name (a distortion of the man's name) and 
explanations about its detrimental effect. The illustrations depict Alfred Dreyfus, French Prime Minister Leon 
Blum, French politician Moïse Lévy and others. The last caricature in the booklet depicts Joseph Stalin; the text on 
the facing page reads: "In conclusion: 14 Jews or friends of Jews = 14 poisons". 
The booklet was printed as part of the antisemitic campaign of the Vichy regime, parallel to the opening of 
the exhibition "The Jew and France" in Paris. The exhibition, organized by the Institute for the Study of Jewish 
Questions (IEQJ) with support of the German 
Propaganda Office (Propagandastaffel), took place 
from September 1941 to January 1942.
This booklet is largely similar in theme to the 
antisemitic children's book "The Poisonous 
Mushroom", published by the Nazi weekly Der 
Stürmer (Nuremberg, 1938), portraying Jews as 
poisonous mushrooms (see previous item).
[16] pp (not including cover), 21X13.5 cm. Good condition. 
Creases and minor stains. 
Not in NLI.

Opening price: $300
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199. מדע התורשה ותורת הגזע – ספר לימוד אנטישמי לתלמידי בית-ספר – שטוטגרט, 1939

 Erblehre, Abstammungs- und Rassenkunde in
והגזע,  היוסין  ]מחקר התורשה, מדע   Bildlicher Darstellung
ותרשימים  ציורים  טקסט,  לוחות  ובו  פורטפוליו  חזותי[,  בייצוג 
 ;Alfred Vogel והגזע. הטקסט מאת  להוראת תורת התורשה 
 Verlag für הוצאת   .Eberhard Brauchle מאת  הציורים 
שנייה  ]מהדורה  National Literatur Gebr. Rath, שטוטגרט. 

משנת 1939[. גרמנית.
ציורים  טקסט,  המשלבים   )80 )מתוך  לוחות   69 ובו  פורטפוליו 
)רבים מהם בצבע( שנועדו להוראת תורת התורשה  ותרשימים 
יצר  הפורטפוליו  את  הנאצית.  בגרמניה  ספר  בבתי  והגזע 
Alfred Vogel, מנהל בית ספר יסודי בעיר באדן, כחומר לימוד 
 Erblehre und"( נושא  באותו  שכתב  אחר  לימוד  לספר  נלווה 
 .)1937 ,"Rassenkunde für die Grund- und Hauptschule

.Eberhard Brauchle הלוחות אוירו בידי
הלוחות נחלקים לשתי קבוצות: הקבוצה הראשונה עוסקת בחוקי 
התורשה של גרגור מנדל. בלוחות אלו ציורים ותרשימים המציגים 

ניסויים ומחקרים גנטיים שונים בצמחים. הקבוצה השנייה עוסקת 
בחקר התורשה ובתורת הגזע. בעזרת ציורים, תרשימים, תצלומים 
של  הגזענית  האנטישמית  התאוריה  אלו  בלוחות  מוצגת  ועוד, 

עליונות הגזע הארי ונחיתות הגזעים האחרים.
הפורטפוליו, המשקף את הדוקטרינה של המפלגה הנאצית ואת 
ואופיו  טבעו  על  מיוחד  דגש  נירנברג, שם  בחוקי  הגזע  הגדרות 
מנוונת,  תרבות  הארי,  הגזע  חילול  נחותה,  גנטיקה  היהודי:  של 
מוסר פגום, אהבה לכסף, המזימה להשתלט על העולם, וכדומה. 
בתחתית חלק מהלוחות מופיעים ציטוטים ומשפטים המשקפים 

את העקרונות הגזעניים והאנטישמיים של המפלגה הנאצית.
 48a,  ,17-48  ,10-15 מס':  לוחות  לוחות:   69 עם  חסר  עותק 
49-78. אחד-עשר לוחות )ובהם דף השער( חסרים. תיקייה: 40 
ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים בשולי הלוחות. התיקייה 
בלויה מעט, עם קרעים ופגמים בשוליים ולאורך השדרה. חותמת 

דיו בחזית התיקייה ובצדה הפנימי.

פתיחה: $500

198. "The Jew and France" – Antisemitic 
Exhibition Guide – Paris, 1941

Exposition le Juif et la France au Palais Berlitz sous 
l'égide de l'Institut d'études des questions Juives 
[The Jew and France Exhibition at the Palais Berlitz 
building, sponsored by the Institute for the Study of 
Jewish Questions]. [Paris, 1941]. French. 
Guide for "The Jew and France" exhibition, organized 
by the Institute for the Study of Jewish Questions 
(IEQJ) with support of the German Propaganda 
Office (Propagandastaffel). The exhibition, which 
ran in Paris from September 1941 to January 1942, 
was based on the work of antisemitic anthropologist 
George Montandon; the works aimed to facilitate 
the recognition of Jews by their physical attributes. 
The guide features pictures of the exhibits, a plan of 
the showrooms and a large illustration on the cover 
(signed in the plate: René Péron). 
30, [2] pp, 25 cm. Good condition. Minor blemishes. Stains 
and some scuffs to cover and spine. 

Opening price: $300 

 – אנטישמית  לתערוכה  מדריך   – וצרפת"  "היהודי   .198
פריז, 1941 

 Exposition le Juif et la France au Palais Berlitz sous
 l'égide de l'Institut d'études des questions Juives
]תערוכת "היהודי וצרפת" בבניין Palais Berlitz, בחסות המכון 

לחקר השאלה היהודית[. ]פריז, 1941[. צרפתית. 
"המכון  בחסות  שאורגנה  וצרפת",  "היהודי  לתערוכה  מדריך 
 L'institut D'étude des Questions( "לחקר השאלה היהודית
הכיבוש  בשטח  הגרמני  התעמולה  משרד  ובתמיכת   )Juives
ספטמבר  בין  בפריז  והוצגה   )Propagandastaffel( הצרפתי 
של  עבודתו  על  התבססה  התערוכה   .1942 לינואר   1941
האנתרופולוג האנטישמי George Montandon, ונועדה ללמד 
וצורתם.  חזותם  פי  על  יהודים  לזהות  הצרפתים  את המבקרים 
מלווה תמונות של המיצגים, תרשים של אולמות התצוגה ואיור 

.)René Péron גדול על גבי העטיפה )חתום בדפוס
ומעט  כתמים  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   25 עמ',   ]2[  ,30

שפשופים בעטיפה ובשדרה.

פתיחה: $300
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הקורא  אנטי-נאצי  עלון   – ומציאות"  "תעמולה   .200
להחרים את אולימפיאדת החורף בעיר גרמיש-פרטנקירכן 

שבגרמניה – בריסל, 1936 

Propaganda et Realite ]תעמולה ומציאות[, עלון אנטי-נאצי 
הקורא להחרים את אולימפיאדת החורף הרביעית, שנערכה בעיר 
 Comité International גרמיש-פרטנקירכן שבגרמניה. הוצאת
הבינלאומית  )"הוועדה   de Défense de l'Idée Olympique

להגנת הרעיון האולימפי"(, בריסל, 1936. צרפתית. 
עלון שנדפס במסגרת הקמפיין להחרמת המשחקים האולימפיים 
בגרמניה הנאצית. דף השער מחולק לשני חלקים: "תעמולה" – 
קפיצה,  מוט  ובידו  האולימפי  הדגל  חזהו  שעל  ספורטאי  איור 
בצלב  האולימפי  הדגל  הוחלף  שבו  זהה,  איור   – ו"מציאות" 
הקרס, המוט בחרב מגואלת בדם והחגורה בנרתיק אקדח. בעלון 
נדפסו כתבות וסקירות, מלוות בתמונות ואיורים, המציגות את 
הגזענות, האפליה והדיכוי השוררים בספורט הגרמני, ואת פשעי 
השלטון הנאצי כנגד יהודי גרמניה וכנגד ספורטאים יהודיים. לצד 
הכתבות מופיעים ציטוטים מפי אישים גרמנים שונים שחושפים 
אינטלקטואלים,  מאת  ציטוטים  וכן  האפליה,  מדיניות  את 
וספורטאים מובילים בעולם המתנגדים  עיתונאים, פוליטיקאים 
העלון  הנאצית.  בגרמניה  הספורט  בתחרויות  להשתתפות 
מדגיש גם את השימוש התעמולתי שעושים הנאצים במשחקים 

האולימפיים כדי להציג לעולם חזות ידידותית.
הרעיון  להגנת  הבינלאומית  "הוועדה  מטעם  נדפס  העלון 
 Comité International de Défense de l'Idée( האולימפי" 
פאשיסטית  האנטי  הוועידה  במהלך  שנוסדה   ,)Olympique
ספורט,  ארגוני  כמה  חלק  נטלו  בוועידה   .1935 בשנת  בפריז 
 Red Sport( האדום"  הספורט  "אינטרנציונל  שבהם,  שהחשוב 

International(, פעל בחסותה של רוסיה הקומוניסטית.
ס"מ   25 אחד(,  למעט  עמודות  לשתי  מחולקים  )כולם  עמ'   ]8[
בקירוב. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים. קרעים קלים בשוליים.

.OCLC-אינו מופיע ב

פתיחה: $300

appear quotations and sentences reflecting the racial 
and antisemitic principles of the Nazi party.
Incomplete copy with 69 (out of 80) plates: plates no. 10-
15, 17-48, 48a, 49-78. Missing eleven plates (including 
title page). Portfolio: 40 cm. Good condition. Stains. Minor 
blemishes to margins of plates. The portfolio is somewhat 
worn, with tears and blemishes to edges and spine. Inked 
stamp to portfolio's front board and to inside front board. 

Opening price: $500

199. Heredity and Scientific Racism – Antisemitic 
Textbook – Stuttgart, 1939

Erblehre, Abstammungs- und Rassenkunde in 
Bildlicher Darstellung [Study of Heredity, Genealogy 
and Racial Science, in Pictorial Representation], 
portfolio with plates of text, illustrations and sketches 
for teaching heredity and race theory. Text by Alfred 
Vogel; illustrations by Eberhard Brauchle. Stuttgart: 
Verlag für National Literatur Gebr. Rath, [second 
edition from 1939]. German. 
Portfolio with 69 (out of 80) plates combining text, 
illustrations and diagrams (many of them in color) 
intended for the instruction of heredity and scientific 
racism in schools in Nazi Germany. The portfolio 
was created by Alfred Vogel, an elementary school 
principal in Baden, to accompany a textbook he had 
written on the subject (Erblehre und Rassenkunde für 
die Grund- und Hauptschule, 1937). The plates were 
illustrated by Eberhard Brauchle. 
The plates form two groups, the first of which 
deals with the laws of Mendelian Inheritance 
using illustrations and diagrams to present various 
experiments and studies in plants. The second group 
of plates deals with heredity and racial science. By 
means of illustrations, diagrams, photographs and 
more, the plates present the antisemitic racial theory 
about the superiority of the Aryan race and the 
inferiority of other races.
The portfolio, which reflects the doctrine of the 
Nazi party and the Nuremberg race laws, puts a 
special emphasis on the nature and character of the 
Jews: their inferior genetics, their defilement of the 
Aryan race, their degenerate culture, their corrupted 
morality, their love of money, their plot to take over 
the world, etc. On the bottom of some of the plates 
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200. "Propaganda and 
Reality" – Anti-Nazi Brochure 
Campaigning to Boycott the 
Winter Olympics in Garmisch-
Partenkirchen, Germany – 
Brussels, 1936 

Propaganda et Realite [Propaganda 
and Reality], an anti-Nazi brochure 
campaigning to boycott the 
fourth Winter Olympics held in 
Garmisch-Partenkirchen, Germany. 
Brussels: Comité International 
de Défense de l'Idée Olympique 
("The International Committee 
for Defending the Olympic Idea"), 
1936. French. 
A brochure printed as part of the 
campaign to boycott the Olympic 
Games in Nazi Germany. The title 
page is divided in half, depicting 
"Propaganda" – an athlete with 
the Olympic flag on his chest and 
a vaulting pole in his hand, and 
"Reality" – an identical illustration, in which the Olympic flag is replaced by a swastika, the 
pole by a bloody sword and the belt by a gun holster. The brochure features articles and 
reviews, accompanied by pictures and illustrations, denouncing the racism, discrimination 
and oppression prevalent in German sports, and the crimes of the Nazi regime against the 
Jews of Germany and Jewish athletes. The brochure also includes quotes from German 
sources revealing the policy of discrimination, and quotes by leading intellectuals, journalists, 
politicians and athletes who object to participation in sport competitions in Nazi Germany. 
The brochure stresses the Nazis' manipulative use of the Olympic Games to mislead the world 
and hide the regime's crimes. 
The brochure was issued by the Comité International de Défense de l'Idée Olympique ("The 
International Committee for Defending the Olympic Idea"), founded during the anti-fascist 
congress in Paris in 1935. Several sports organizations took part in the congress; the most 
prominent of which, the Red Sport International, was sponsored by Communist Russia. 
[8] pp. (all but one with two columns), approx. 25 cm. Good condition. Creases and minor blemishes. 
Small tears to edges.
Not recorded in OCLC.

Opening price: $300 

201. "מודעת פטירה" – כרוז אנטישמי מטעם המפלגה הנאצית באוסטריה – 
נדפס עם סיפוח אוסטריה לרייך השלישי – אוסטריה, 1938

]מודעת פטירה[, כרוז אנטישמי מטעם המפלגה הנאצית באוסטריה.   Todes-Anzeige
נדפס עם סיפוח אוסטריה לרייך השלישי )ה"אנשלוס"(. ]אוסטריה, מרץ 1938[. גרמנית.

)הטקסט  פטירה  כמודעת  מעוצב  באוסטריה,  הנאצית  המפלגה  מטעם  אנטישמי  כרוז 
מוקף במסגרת שחורה רחבה(, המודיע על מותה של "האימפריה האוסטרית-יהודית": 

"'חזית המולדת האוסטרית' מודיעה בזאת לחבריה המעטים, כי הפגר היהודי-השחור ]...[ 
הלך לפתע ב-11 במרץ 1938 לעזאזל". הכרוז, החתום כביכול בידי כמה ממנהיגי "חזית 
 ,)Schuschnigg( שושניג  קורט  המודח  אוסטריה  קנצלר  ובהם  האוסטרית",  המולדת 

נחתם במילים: "ולעולם לא להתראות שוב!".
מפלגת "חזית המולדת האוסטרית" )Vaterländische Front( הייתה מפלגה אוסטרית 
פשיסטית שנוסדה במאי 1933 ודגלה בלאומיות אוסטרית ובעצמאות מגרמניה הנאצית. 
לרייך  אוסטריה  של  וסיפוחה   1938 במרץ  ב-12  לאוסטריה  הגרמני  הצבא  פלישת  עם 
השלישי, הוצאה המפלגה אל מחוץ לחוק. סממני השלטון הישן של אוסטריה העצמאית 
אלו  בימים  ועוד.  שונו,  וכיכרות  רחובות  שמות  הוחלפו,  המדינה  וסמלי  הדגל  נמחקו: 
התפרסם בעיתונות האוסטרית נוסח הכרוז שלפנינו, הקושר בין היהודים ובין השלטון 

הישן, כדי לקעקע את הלגיטימציה שלו.
22.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים קלים בשוליים ובקווי הקיפול. X28.5

פתיחה: $400
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201. "Death Notice" – Antisemitic Handbill 
Issued by the Nazi Party in Austria – Printed with 
the Annexation of Austria by the Third Reich – 
Austria, 1938

Todes-Anzeige [Death Notice], an antisemitic handbill 
issued by the Nazi party in Austria. Printed with 
the annexation of Austria by the Third Reich (the 
"Anschluss"). [Austria, March 1938]. German.
An antisemitic handbill issued by the Nazi party 
in Austria, designed as a death notice (the text is 
surrounded by a thick black border), announcing the 
death of the "Austro-Jewish Empire": "'The Fatherland 
Front' hereby announces to its few members that the 
black-Jewish corpse […] has suddenly, on March 11, 
1938, gone to hell". The broadside, supposedly signed 
by several leaders of the Fatherland Front, including 
the deposed Austrian Chancellor Kurt Schuschnigg, 
ends with the words "And never to be seen again!".
The Fatherland Front (Vaterländische Front), an 
Austrian fascist party established in May 1933, 
supported Austrian nationalism and independence 
from Nazi Germany. With the German invasion of 
Austria on March 12, 1938 and the annexation of 
Austria to the Third Reich, the party was outlawed. All 
traces of the old Austrian government were erased: 
the Austrian flag and emblem were replaced, streets 
and squares were renamed, and so on. At that time, 
the text of this handbill, tying the Jews with the old 
government in order to undermine its legitimacy, was 
published in the Austrian press. 
28.5X22.5 cm. Good condition. Fold lines. Small tears to 
edges and fold lines. 

Opening price: $400 

202. מדריך כתובות של יהודי ברלין לשנים 1929-1930 – תיעוד הקהילה היהודית של ברלין לפני עליית הנאצים לשלטון

הכתובות  ]מדריך   Jüdisches Adressbuch für Gross-Berlin
הוצאת   .H. Arnold אחראי:  עורך  רבתי[.  ברלין  של  היהודי 

Goedega Verlags-Gesellschaft, ברלין, ]1929[. גרמנית. 
מדריך כתובות של יהודי ברלין שנדפס עבור השנים 1929-1930. 
במדריך שמותיהם ופרטיהם האישיים של למעלה משבעים אלף 
יהודים ברלינאים )כשליש מיהודי ברלין בתקופה זו(, ערוכים על פי 
סדר האל"ף-בי"ת, עם כתובותיהם ומקצועותיהם. לצד היהודים 

שברשותם מכשיר טלפון מופיע איור קטן של אפרכסת טלפון. 
המדריך מלווה פרסומות למאות בתי-עסק וחברות של יהודים 
נדפסו  ובסופו  צבעוניים(,  לוחות  על  מודפסות  )מקצתן  בברלין 
)מערכת  בברלין  היהודית  הקהילה  אודות  טקסטים  מספר 
החינוך, מערכת הרווחה, שירותי הדת, ועוד( ורשימה של עשרות 
אגודות  שונות:  לקטגוריות  מחולקת  יהודיים,  וארגונים  אגודות 
והקהילות,  הכנסת  בתי  אגודות  וסיוע,  עזר  אגודות  כלליות, 
אגודות נוער, ארגונים מקצועיים, אגודות תרבות, אגודות נשים, 

אגודות סטודנטים, אגודות ציוניות, אגודות ספורט, ועוד.
עוד במהלך הכנתו, עורר המדריך שלפנינו פולמוס חריף בקרב 
יהודי  בו מעשה התרסה החושף את  ראו  ברלין, שחלקם  יהודי 
העורכים  התייחסו  למהדורה,  בהקדמה  גדולה.  לסכנה  העיר 

בהרחבה לאווירה השוררת בברלין ולטענות שהעלו מתנגדיהם: 
כיוון  יהודי,  כתובות  לספר  שמתנגדים  יהודים,  כמובן  "ישנם 
שאינם מעוניינים לראות עצמם מתוארים כיהודים בדפוס. איננו 
מייחסים להתנגדות זו כל תוקף. היטב אנו יודעים שבין כה וכה 
יש לתנועה האנטי-יהודית בימינו נטייה מובהקת לזהות כיהודי 
כל אדם שנושא שם בעל צליל יהודי ]...[ היהודים הגרמנים, ככלל, 
חשים עצמם כאיבר נאמן של העם הגרמני ]...[ הם הוכיחו זאת 
במלחמת העולם, ורבבות מהם איששו נאמנות זו לעם ולמולדת 

הגרמניים בהקרבת חייהם".
לשנתיים,  אחת  לאור  להוציאו  תכננו  שלפנינו  המדריך  מדפיסי 
אולם הספיקו להדפיסו עוד פעם אחת בלבד, בשנת 1931, לפני 

שעלתה המפלגה הנאצית לשלטון.
מצב  בקירוב.  ס"מ   29 לוחות-פרסומת.   ]5[  + עמ'   ]2[  ,496
בדפים  חסרים  וקרעים  קרעים  בשוליים(.  )בעיקר  כתמים  טוב. 
לחיזוק  נייר  פיסות  משוקמים.  )חלקם  והאחרונים  הראשונים 
באחד הדפים(. אחד הלוחות מנותק. חותמות דיו בדף הראשון 
הכריכה  הקדמית.  הכריכה  של  הפנימי  בצידה  בעט  ורישום 

מוכתמת ובלויה מעט. השדרה משוקמת.

פתיחה: $1500
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203. "Where Jews are Unwanted!" – A List of Hundreds of Antisemitic Businesses in 
Germany – Published by the Jewish Newspaper Israelitisches Familienblatt – Hamburg, 
1932

Wo Juden unerwünscht sind! [Where Jews are Unwanted!]. Hamburg: Israelitisches Familienblatt, 
1932. German.
A booklet published as a supplement to issue no. 22 of the popular Jewish newspaper 
Israelitisches Familienblatt from June 2, 1932 (an extended edition of a booklet already 
published by the newspaper in 1929). The booklet lists hundreds of German businesses – hotels 
and guesthouses, resorts and bath-houses, restaurants, and more – which do not allow Jewish 
visitors or adopt antisemitic policies. Next to each business is a mark indicating the motive for its 
antisemitic policy – religious, ethnic, nationalist or racial.
32 pp., 14 cm. Good condition. Some creases. Minor stains. Several marks in colored pencil. Tear to 
bottom of spine. 

Opening price: $300

202. Jewish Address Book for Greater Berlin, 1929-1930 – 
Documentation of the Jewish Community of Berlin Before the 
Nazis' Rise to Power

Jüdisches Adressbuch für Gross-Berlin [Jewish Address Book for 
Greater Berlin]. Managing editor: H. Arnold. Berlin: Goedega Verlags-
Gesellschaft, [1929]. German.
An address book of the Jews of Berlin for the years 1929-1930, listing 
more than seventy thousand Berliner Jews (about a third of the Jewish 
population of Berlin at the time). Alphabetical entries include last and 
first name, occupation and address. A small drawing of a telephone 
earpiece was added next to telephone owners. 
The address book includes advertisements for hundreds of Jewish 
places of business and companies in Berlin (some printed on color 
paper). It ends with several texts about the Jewish community of Berlin 
(reviewing the educational system, the welfare system, religious services 
and more) and a list of dozens of Jewish associations and organizations, 
grouped by various categories: general associations, aid associations, 
synagogue and community associations, youth associations, professional 
organizations, cultural associations, women's association, students' 
associations, Zionist associations, sports associations and more. 
Even before publication, this book provoked much controversy among 
the Jews of Berlin, some of whom saw it as an act of defiance exposing 
the Jews of the city to grave danger. In the introduction to this edition, 
the editors extensively addressed the atmosphere in Berlin and the 
claims of their opponents: "There are of course Jews who object to a 
Jewish address book, since they are not interested in seeing themselves 
described as Jews in print. We do not consider such an objection to be 
valid. We know very well that the anti-Jewish movement nowadays has 
a distinct tendency to identify any person with a Jewish-sounding name 
as a Jew. […] the German Jews, in general, see themselves as a loyal 
organ of the German people […] they proved it during the World War, 
when tens of thousands sacrificed their lives for the German people and 
homeland".
The publishers intended to print a new directory once every two years; 
however, only one additional edition was published, in 1931, before the 
Nazi party rose to power. 
496, [2] pp. + [5] advertisement plates. Approx. 29 cm. Good condition. 
Stains (mostly to margins). Closed and open tears to first and last leaves (some 
restored. Pieces of paper for reinforcement on one of the leaves). One plate 
detached. Inked stamps to first leaf and a pen notation to inside front cover. 
The cover is stained and slightly worn. The spine is restored. 

Opening price: $1500 

רשימה   – רצויים!"  אינם  יהודים  "היכן   .203
של מאות בתי עסק אנטישמיים ברחבי גרמניה 
 Israelitisches היהודי  העיתון  הוצאת   –

Familienblatt – המבורג, 1932

יהודים  ]היכן   Wo Juden unerwünscht sind!
 Israelitisches העיתון  הוצאת  רצויים![.  אינם 

Familienblatt, המבורג, 1932. גרמנית.
העיתון  של   22 מס'  לגיליון  כמוסף  שנדפסה  חוברת 
היהודי הנפוץ Israelitisches Familienblatt מיום 2 
שהוציא  החוברת  של  מורחבת  )מהדורה   1932 ביוני 
לאור העיתון בשנת 1929(. בחוברת רשימה של מאות 
הארחה,  ובתי  מלון  בתי   – גרמניה  ברחבי  עסק  בתי 
אתרי נופש ומרחצאות, מסעדות, ועוד – המחרימים 
מבקרים יהודים או נוקטים במדיניות אנטישמית. לצד 
כל בית עסק ברשימה מופיע סימון המציין את המניע 
למדיניותו האנטישמית – דתי, אתני, לאומי או גזעני. 
כתמים  קמטים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   14 עמ',   32
לאורך  קרע  צבעוני.  בעפרון  סימונים  מספר  קלים. 

חלקה התחתון של השדרה.

פתיחה: $300
203
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204. "הלשכה המרכזית לרווחה של יהודי גרמניה" – שמונה כרטיסי-תרומה עם בולים מאוירים – סיוע ליהודי גרמניה 
תחת השלטון הנאצי – שנות ה-30

שניתנו  בולים  ובהם   ,)Beitragskarte( כרטיסי-תרומה  שמונה 
גרמניה"  יהודי  של  לרווחה  המרכזית  ל"לשכה  תרומה  עבור 
)Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden( – ארגון 
סיוע ליהודי גרמניה תחת השלטון הנאצי. גרמניה, ]1934-1939 

בקירוב[. גרמנית.
בצדם  לשניים.  מקופלים  כחולים,  בריסטול  כרטיסי  שמונה 
הכותרת  דוד,  מגן  של  איור  מודפסים  הכרטיסים  של  החיצוני 
"Für Hilfe und Aufbau" ]עבור סיוע ושיקום[, ופרטים נוספים 
)שמות האנשים להם ניתנו הכרטיסים נוספו בכתב-יד(. על כמה 
של  היהודית  הקהילה  ידי  על  הוצאו  הם  כי  נדפס  מהכרטיסים 
רווחה  ועל כמה מהם מופיעות חותמות-דיו של לשכות  ברלין, 
ובמינכן   )Jud. Wohlfahrtsamt Breslau( בברסלאו  יהודיות 
 Wohlfahrtsant der Israelitischen Kultusgemeinde(

.)München
בצדו הפנימי של כל כרטיס מודבקים שנים עשר בולים, בעריכים 
שונים – אחד עבור כל חודש בו נתקבלה תרומה עבור ה"לשכה 

המרכזית לרווחה של יהודי גרמניה". על הבולים מודפסים איורים 
השבטים;  עשר  שנים  סמלי  יהודיים:  בנושאים  רובם  צבעוניים, 
יהודית,  חתונה  )ובהם  ומנהגים  טקסים  חגים,  יודאיקה;  חפצי 
פורים(;  וסעודת  שבת  נרות  הדלקת  המערבי,  בכותל  תפילה 

דמויות תנ"כיות; ועוד.
לרווחה  המרכזית  ה"לשכה  על-ידי  הוענקו  זה  מסוג  כרטיסים 
כספיות  תרומות  עבור   ,1934 משנת  החל  גרמניה",  יהודי  של 
שנתקבלו על-ידי הלשכה. כספי התרומות שימשו לסייע ליהודי 
אחרת  בדרך  נפגעו  או  להתפרנס  יכולתם  את  שאיבדו  גרמניה 

מידי שלטונות גרמניה הנאצית.
מצב  לשניים.  מקופלים  ס"מ,   15 X20 בריסטול,  כרטיסי  שמונה 
כללי טוב. כתמים )ובהם כתמי חלודה כתוצאה משימוש באטבי 
נייר( ופגמים קלים. נקב תיוק באחד הכרטיסים. קרע חסר ושרידי 

הדבקה בשולי כרטיס אחר.

פתיחה: $1500

204. Central Welfare Agency for German Jews – 
Eight Contribution Cards with Illustrated Stamps 
– Aid to German Jews under Nazi Regime – 1930s

Eight contribution cards (Beitragskarte), with stamps 
given against contributions to the Central Welfare 
Agency for German Jews (Zentralwohlfahrtsstelle 
der Deutschen Juden) – a welfare agency for German 
Jews under Nazi regime. Germany, [ca. 1934-1939]. 
German.
Eight blue paperboard cards, folded in half. Printed on 
one side of the cards are a Star of David, the caption 
"Für Hilfe und Aufbau" [for aid and rehabilitation], 
and other details (the names of the receivers were 
added by hand). Printed inscription on some of the 
cards indicates that they were issued by the Berlin 
Jewish community; a number of cards bear inked 
stamps of Jewish welfare agencies in Breslau (Jud. 
Wohlfahrtsamt Breslau) and in Munich (Wohlfahrtsant 
der Israelitischen Kultusgemeinde München).
Twelve stamps, of different face values, are mounted 
on the inside of each card – one for each monthly 
contribution to the Central Welfare Agency for 
German Jews. The color illustrations on the stamps 
mostly depict Jewish themes: emblems of the 
Twelve Tribes; Jewish ceremonial objects; holidays, 
ceremonies and customs (a Jewish wedding, prayer 
at the Western Wall, lighting Shabbat candles and a 
Purim celebration); biblical figures and more.
Such cards were distributed by the Central Welfare 
Agency for German Jews as of 1934, recording funds 
donated through the agency. The donations were 
used for assisting German Jews who lost their means 
of earning a living or were affected in a different 
manner by Nazi policies.
Eight paperboard cards, 20X15 cm, folded in half. Good 
overall condition. Stains (including foxing from paper clips) 
and minor blemishes. A filing hole to one card. An open 
tear and traces of gluing to margins of another card.

Opening price: $1500
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205. שני דרכונים מטעם גרמניה הנאצית, עם חותמת של "צבא ההגנה לישראל" – הונפקו 
בקונסוליה הגרמנית ביפו, 1938

שני דרכונים מטעם גרמניה הנאצית )Deutsches Reich Reisepass(, שהונפקו בקונסוליה הגרמנית 
ביפו עבור תושבים גרמנים בארץ ישראל. יפו, 1938.

הדרכונים הונפקו עבור עו"ד ד"ר קורט לנדסברג )Landsberg( וזוגתו שרלוטה. בעמודים הראשונים 
מופיעות תמונותיהם, פרטיהם האישיים וחתימותיהם. בשניהם חותמות-דיו רשמיות של הקונסוליה 

הגרמנית ביפו )Deutsches Konsulat in Jaffa( וחתימת-ידו של הקונסול הגרמני ביפו. 
באחד משני הדרכונים, דרכונו של קורט, מופיעה חותמת-דיו נוספת בעברית: "צבא ההגנה לישראל 
– מבצע בצר" )מבצע לאיתור עריקים שנערך בתל-אביב בחודש אוגוסט 1948, בזמן ההפוגה השנייה 

במלחמת העצמאות(.
מדינת  והקמת  הרייך השלישי  נפילת  לאחר  גם  בדרכונים  הזוג להשתמש  בני  הוסיפו  הנראה,  כפי 
הצבא  של  חותמת  הנושא  השלישי  הרייך  דרכון   – הדופן  יוצא  הצירוף  התקבל  כך  ובשל  ישראל, 
הישראלי. מסמך זיהוי רשמי מטעם גרמניה הנאצית שהונפק בארץ ישראל ונושא חותמת של ריבונות 

עברית הוא נדיר וייחודי.
הקונסוליה הגרמנית ביפו פעלה בין השנים 1870 ל-1917, ובין 1926 ל-1939. היא פעלה בכפיפות 
בין  על סמכויות עצמאיות.  אך בתחומים מסוימים שמרה  בירושלים,  לקונסוליה הכללית  מנהלית 
השנים 1932-1939 כיהן חבר המפלגה הנאצית טים וורסט )Timotheus Wurst, 1874-1961( כקונסול 

.)Bank der Tempelgesellschaft( גרמניה ביפו, ובמקביל שימש גם כמנהל בנק הטמפלרים בעיר
16.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים קלים )בעיקר בשוליים ובעטיפות(.

פתיחה: $400

205. Two German Passports Issued at the Consulate of Nazi Germany in 
Jaffa, 1938 – With an IDF stamp

Two German passports (Deutsches Reich Reisepass), issued at the consulate of Nazi 
Germany in Jaffa to German citizens in Palestine. Jaffa, 1938. 
The passports were issued to the advocate Dr. Kurt Landsberg and his wife 
Charlotte. Their pictures, personal details and signatures appear on the first pages. 
Both passports are stamped with official stamps of the German consulate in Jaffa 
(Deutsches Konsulat in Jaffa) and hand-signed by the German consul.
One passport is also stamped with a Hebrew stamp of the IDF – "Israel Defense 
Forces – Operation Betzer" (Operation Betzer for tracking down deserters took place 
in Tel-Aviv in August 1948, during the second truce in Israel's War of Independence). 
Presumably, the couple continued using these passports even after the fall of 
the Third Reich and the establishment of the State of Israel; thus the rare and 
extraordinary combination of a Third Reich passport bearing an IDF stamp. 
The German consulate in Jaffa operated during the years 1870-1917 and 1926-
1939. It was administratively subject to the general consulate in Jerusalem, but 
had certain authorities. Nazi Party member Timotheus Wurs (1874-1961) served as 
German consul in Jaffa between 1932 and 1939. At the same time, he served as 
director of the German Temple Society Bank (Bank der Tempelgesellschaft) in Jaffa.
16.5 cm. Good condition. Some stains. Minor blemishes (mainly to margins and covers).

Opening price: $400

206. "דרכון ננסן" שהונפק בגרמניה הנאצית עבור פליט יהודי – יולי 1938

דרכון ננסן )Nansenausweis( – דרכון למחוסרי אזרחות שהונפק על-ידי "משרד ננסן הבינלאומי 
לפליטים של חבר הלאומים". לייפציג, יולי 1938. מודפס בגרמנית ובצרפתית.

דרכון ננסן על-שם היהודי Lowe Merkin משקלוב )בלארוס(, מאושר בחתימת-ידו ובחותמות דיו 
רשמיות של מפקד המשטרה הנאצית בלייפציג. 

בעמוד הראשון מופיעים פרטיו האישיים של Merkin, תמונתו וחתימת-ידו, ובשני העמודים הבאים 
אשרות כניסה וחותמות מעבר המתעדות את מסלול יציאתו מאירופה – דרך פולין, צ'כוסלובקיה, 
 )Croydon( בכלי טיס אל העיר קרוידון )הונגריה, קרואטיה, סלובניה, איטליה, שווייץ ומשם )כנראה

שבאנגליה )חותמת זו הנה האחרונה שמופיעה בדרכון, והיא מתוארכת ליום 27 באפריל 1939(.
דרכוני ננסן היו מסמכי נסיעה שהונפקו מטעם "חבר הלאומים" עבור פליטים מחוסרי אזרחות בין 
השנים 1922 ל-1938. ההחלטה להנפיקם התקבלה ביוזמתו של המדען וחוקר הקוטב פריטיוף ננסן, 
לאחר שרוסיה הסובייטית שללה את אזרחותם של 800,000 גולים שנמלטו מהצבא האדום. הדרכונים 
ננסן  ל"משרד  הוענק   1938 ובשנת  הלאומים",  "חבר  ארגון  של  הבודדות  ההצלחות  לאחת  נחשבו 

הבינלאומי לפליטים" פרס נובל לשלום.
]2[ דף, 29.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. סימני קיפול. נקבי תיוק. קרעים בשוליים ולאורך סימני הקיפול 

)חלקם חסרים(, חלקם מחוזקים ברצועות נייר ונייר דבק.

פתיחה: $1000
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206. Nansen Passport Issued 
in Nazi Germany to a Jewish 
Refugee – July 1938

Nansenausweis (Nansen Passport) 
– a passport for stateless persons 
issued by The Nansen International 
Office for Refugees within the 
League of Nations. Leipzig, July 
1938. Printed in German and 
French. 
Nansen Passport in the name of 
the Jew Lowe Merkin of Shklow 
(Belarus), confirmed by the 
handwritten signature and official 
stamps of the chief of Nazi police 
in Leipzig. 
The first page lists Merkin's 
personal details with his picture 
and handwritten signature; 
the two following pages bear 
entry visas and transit stamps 
documenting the route of his 
escape from Europe – via Poland, 
Czechoslovakia, Hungary, Croatia, 
Slovenia, Italy and Switzerland, 
which he (presumably) left in an 
aircraft to Croydon, England (this stamp, dated April 27, 1939, is the last stamp in the 
passport).
The Nansen Passports were travel documents issued by the League of Nations to stateless 
refugees during the years 1922-1938, conceived by scientist and explorer Fridtjof Nansen 
after Soviet Russia revoked the citizenship of 800,000 exiles who escaped the Red Army. 
The passports were considered one of the single successes of the League of Nations. In 
1938, the Nansen International Office for Refugees was awarded the Nobel Peace Prize. 
[2] leaves, approx. 29.5 cm. Fair condition. Fold lines. Filing holes. Tears to edges and fold lines 
(some open), some reinforced with strips of paper and tape. 

Opening price: $1000 

207. שלושה דרכונים מתקופת השואה – אשרות מעבר נדירות מטעם שגרירות יפן 
בסופיה

שלושה דרכונים שהונפקו מטעם שגרירות יפן בעיר סופיה, עבור משפחה יהודית שנמלטה 
מאירופה דרך יפן. סופיה; הונפקו בשנים 1939-1940. 

נושאים  והם  לוי,  וברתה  בתה(  עם  )במשותף  לוי  לילי  לוי,  לאון  שם  על  הונפקו  הדרכונים 
כניסה  אשרות   :1940 שנת  בסוף  לקנדה  מאירופה  בריחתם  את  המתעדות  שונות  חותמות 
לארה"ב מטעם השגרירות בסופיה, חותמת יציאה מבולגריה דרך העיר וארנה, חותמת כניסה 
לברית המועצות וחותמת יציאה מצידה השני, במזרח, חותמת כניסה ליפן ולבסוף – חותמות 
כניסה לקנדה מיום 23.12.1940. בכל אחד מהדרכונים מופיעה ויזת מעבר דרך יפן שהונפקה 

בשגרירות סופיה ביום 5.11.1940, ולצדה רישומים בכתב-יד )ביפנית( וחותמות נוספות.
בין השנים 1940 ל-1941, הנפיקו שגרירי יפן באירופה אלפי אשרות מעבר לפליטים יהודים 
מגרמניה הנאצית )במיוחד התפרסם השגריר היפני בעיר קובנה, חסיד אומות העולם צ'יאונה 
סוגיהארה, שהנפיק אלפי אשרות לבדו(. על מקבלי האשרות נגזר מסע מפרך – חציית רוסיה 
ממערב למזרח, נסיעה ליפן ומעבר לארץ שלישית שתהיה מוכנה לקבלם, אולם הן פתחו צוהר 
להצלת חייהם של אלפים. בעיר סופיה שבבולגריה מיעטה מאוד השגרירות להנפיק אשרות, 
ובמסמך רשמי של ממשלת יפן מחודש פברואר 1941, נרשם ששגרירות זו העניקה לפליטים 

יהודים שלוש אשרות מעבר – כמספר הדרכונים שלפנינו.
שלושה דרכונים, 15.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים ופגמים. הכריכות בלויות 

ושחוקות. קרעים ארוכים לאורך החיבור שבין השדרה והכריכה הקדמית בשניים מהם.
 ,Pamela Rotner Sakamoto Japanese Diplomats and Jewish Refugees, מאת  ראו: 

הוצאת Praeger, וסטפורט, 1998. עמ' 119-120.

פתיחה: $600
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207. Three World War II-era Passports – Rare 
Transit Visas Issued by the Japanese Consulate 
in Sophia

Three passports issued by the Japanese consulate in 
Sophia to a Jewish family that escaped from Europe 
via Japan. Sophia; issued in 1939-1940.
The passports were issued to Leon Levi, Lili Levi (with 
her daughter) and Berta Levi and bear various stamps 
tracing their escape from Europe to Canada in late 
1940: entry visas to the US issued by the embassy in 
Sophia, exits stamp from Bulgaria via Varna, entry 
stamp to the USSR and an exit stamp from east USSR, 
entry stamp to Japan and finally – entry stamps to 
Canada from 23.12.1940. All three passports bear 
Japanese transit visas issued in the embassy in 
Sophia on 5.11.1940, with handwritten inscriptions 
(in Japanese) and additional stamps.
Between 1940 and 1941, Japanese consuls in Europe 
issued thousands of transit visas to Jewish refugees 
from Nazi Germany (the most famous of them is 
Chiune Sugihara, Japanese consul in Kaunas, the 
Righteous Among the Nations who on his own issued 
thousands of visas). Transit visa recipients had to 
embark on an arduous journey – crossing Russia from 
west to east, travelling to Japan and then to a third 
country willing to accept them; yet these visas helped 
save thousands of lives. The Japanese consulate 
In Sophia, Bulgaria, did not issue many visas. An 
official document of the Japanese government from 
February 1941 indicates that only three transit visas 
were issues in Sophia to Jewish refugees – as many 
as these passports. 
Three passports, approx. 15.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, creases and blemishes. The covers are worn 
and scuffed. Long cracks to exterior front hinge in two 
passports. 
See: Japanese Diplomats and Jewish Refugees, by 
Pamela Rotner Sakamoto. Westport: Praeger, 1998. 
pp. 119-120.

Opening price: $600 

208. אוסף מכתבים ומסמכים – רשות המיסים של גרמניה הנאצית בווינה – תיעוד חשוב של תהליך ה"אריזציה" והפקעת 
הרכוש היהודי

כ-100 מכתבים, תעודות ומסמכים, שהוחלפו בין רשות המיסים 
 – הנאצית  בגרמניה  שונים  גופים  לבין   )Finanzamt( בווינה 
הרכוש",  לרישום  "הרשות  יהודים",  להגירת  המרכזית  "הלשכה 
הגסטאפו, המפלגה הנאצית וגופים נוספים. אוסטריה וגרמניה, 

סוף שנות ה-30 עד אמצע שנות ה-40. גרמנית.
ניירות  על  כתיבה  במכונת  מודפסים  והמסמכים  המכתבים 
רשמיים, עם הערות רבות בכתב-יד, חותמות דיו וחתימות של 
הקלעים"  ל"אחורי  הצצה  מספקים  והם  האחראים,  הפקידים 
של המנגנון הבירוקרטי בגרמניה הנאצית – תהליך ה"אריזציה" 
והפקעת רכושם של היהודים, מחיקת חובות לפקידים וחיילים 
חברות  קשרי  השונים,  הגופים  של  המס  הסדרי  מצטיינים, 

מסחריות עם המפלגה, ועוד. באוסף:
הרכוש"  לרישום  "הרשות  מאת  מכתבים   17  ·

)Vermögensverkehrsstelle; שמו הרשמי של הגוף להפקעת 
בית  בהחרמת  העוסק  מכתב   – אוסטריה(  יהודי  של  רכושם 
כוח  יפוי   ;Vera Mund היהודיה  בבעלות  בווינה,  עסק לבגדים 
טאוסיג  )ישראל(  רודולף  היהודי  של  רכושו  על  להשתלטות 
הייצוא  חברת  של  בפירוקה  העוסק  מכתב  מווינה;   )Taussig(
יהודי-אוסטרי(;  לתושב  שייכת  )שהייתה   Carl Bondy & Co.

ועוד.
יהודים",  להגירת  המרכזית  "הלשכה  מאת  מכתבים  שני   ·
העוסקים בתשלומים שיוטלו על יהודים המבקשים היתר יציאה 

מאוסטריה. 
העוסק  מכתב  בהם  הגסטאפו,  מאנשי  מכתבים  שלושה   ·
 )Freund( פרוינד )בשלילת אזרחותו הגרמנית של האנס )ישראל

מווינה והחרמת רכושו.
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· שבעה-עשר מכתבי המלצה למחיקת חובות והקלות במיסים 
מכתבי  חמישה  בהם  באוסטריה,  הנאצית  המפלגה  בכירי  עבור 
 Franz( ריכטר  פרנץ  אס.  האס.  וקצין  וינה  מושל  עבור  המלצה 
עבור  הדם"  "מסדר  עיטור  לקבלת  המלצה  מכתב   ;)Richter
)משש-עשרה   Antonie Friedmann הנאצית  המפלגה  חברת 

הנשים הבודדות שקיבלו את העיטור(; ומכתבי המלצה נוספים.
· וכן מכתבים מאת מפקדים בכירים בוורמאכט, ראש משטרת 
הנאצית,  גרמניה  של  השידור  רשות   ,Leo Gotzmann וינה 
חברות   ,)Reichsfilmkammer( הרייך"  של  הסרטים  "מחלקת 
 Reichswerke Hermann( גרינג"  הרמן  של  הרייך  "מפעלי 
Göring(, חברת "היינקל מפעל מטוסים" לייצור כלי טייס, מרכז 
הקניות הגדול בווינה "Gerngross" )שהופקע מבעלות יהודית(, 

ועוד.
כ-100 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $2500

208. Collection of Letters and Documents 
– Nazi Tax Authority in Vienna – Important 
Documentation of the Aryanization Process and 
Expropriation of Jewish Property

About 100 letters, certificates and documents, 
exchanged between the tax authority in Vienna 
(Finanzamt) and various entities in Nazi Germany – 
The Central Office for Jewish Emigration, the property 
registration authority, the Gestapo, the Nazi Party 
and other entities. Austria and Germany, late 1930s to 
mid-1940s. German.
The letters and documents are typewritten on official 
letterheads, with many handwritten comments, 
stamps and handwritten signatures of the responsible 
officials, providing a peek into the "backstage" of 
the bureaucratic mechanism in Nazi Germany – the 
process of Aryanization and expropriation of Jewish 
property, cancellation of debts of outstanding 
officials and officers, the tax arrangements of the 
various bodies, the ties of commercial companies with 
the party and more. In the collection:

· 17 letters by the property registration authority 
(Vermögensverkehrsstelle; the official title of the 
institution set up to manage the expropriation of 
Jewish property in Austria) – a letter dealing with the 
expropriation of a clothing business in Vienna owned 
by Vera Mund, a Jewish woman; a power of attorney 
for taking over the property of the Jew Rudolf 
(Israel) Taussig of Vienna; a letter dealing with the 
liquidation of the Carl Bondy & Co. export company 
(which belonged to a Jewish-Austrian citizen); and 
more. 

· Two letters by The Central Office for Jewish 
Emigration, dealing with payments that will be 
imposed on Jews requesting an exit permit from 
Austria.

· Three letters by Gestapo members, one dealing 
with the revocation of the German citizenship of 
Hans (Israel) Freund of Vienna and expropriation of 
his property.

· Seventeen letters of recommendation for the 
cancellation of debts and tax breaks for Nazi high-
ranking officials in Austria, including five letters of 
recommendation for the Governor of Vienna and 
SS officer Franz Richter; letter of recommendation 
for award of the Blood Order decoration to Nazi 
Party member Antonie Friedmann (one of a total of 
sixteen women to be awarded the decoration); and 
additional letters of recommendation.

· Letters by senior Wehrmacht officers, chief of the 
Vienna Police, Leo Gotzmann, the broadcasting 
authority of Nazi Germany, "The Reich Film 
Department" (Reichsfilmkammer), the Reichswerke 
Hermann Göring industrial conglomerate, the 
Heinkel aircraft manufacturing company, the Vienna 
Gerngross shopping center (expropriated from its 
Jewish owners), and more.
About 100 items. Size and condition vary. Good overall 
condition. 

Opening price: $2500 
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209. כרטיס "שנה טובה" גדול, כתוב ומאויר ביד, שהוכן עבור מרדכי חיים רומקובסקי – גטו לודז', 1941

חיים  עבור מרדכי  ביד, שהוכן  ומאויר  כתוב  גדול,  ברכה  כרטיס 
ראש  ערב   ,)Dworska( דוורסקה  רחוב  לודז'.  בגטו  רומקובסקי 

השנה תש"ב )1941(. יידיש. 
ראש  עבור  שהוכן  ביד,  ומאויר  כתוב  גדול,  טובה"  "שנה  כרטיס 
במחלקה  רומקובסקי  חיים  מרדכי  לודז'  גטו  של  היודנראט 
ההקטוגרפית )מחלקת השכפול?( שברחוב דוורסקה בגטו )שם 
שכנו המשרדים החשובים של הנהלת הגטו(: "יש לנו, ההנהלה 
1, את הכבוד  והעובדים של המחלקה ההקטוגרפית בדוורסקה 
לשלוח לך את איחולינו הלבביים לרגל השנה החדשה. אנו, שיש 
לנו את הכבוד לבצע את כל הוראותיך ודרישותיך, מתפעלים יום-
האוכלוסייה  לטובת  בעבודתך  ומההתמדה  הלאות  מחוסר  יום 

היהודית. אנו מאחלים לך הצלחה רבה בכל עבודתך" )יידיש(. 
מרדכי חיים רומקובסקי )1877-1944(, היה יושב ראש היודנראט 

לאחת  נחשב  רומקובסקי  קיומו.  שנות  כל  במשך  לודז'  גטו  של 
הגטו  וכמנהל  השואה,  בתולדות  במחלוקת  השנויות  הדמויות 
קיצוני: עריכת מצעדים, תליית תמונותיו  אישיות  פולחן  הנהיג 
בבתי הספר, הנפקת שטרות ובולים עם דיוקנו ופעולות נוספות, 
מדינה,  בתוך  כ"מדינה  שלטונו  את  שהגדירו  כאלה  שהיו  עד 
מיניאטורה פאשיסטית מושחתת". בין תפקידיו, היה רומקובסקי 
 1944 בשנת  ההשמדה.  למחנות  המגורשים  רשימות  על  אמון 
שם  אושוויץ,  ההשמדה  למחנה  הגטו  תושבי  אחרוני  עם  נשלח 

נרצח, ככל הנראה, עוד באותו היום.
]1[ דף, מקופל לשניים )שני עמודים כתובים ומאוירים(, 30 ס"מ. 
מצב טוב. נקבי תיוק. כתמים רבים )בעיקר בגב – בעמוד הריק(. 

קמטים. קרעים בודדים בשוליים. 

פתיחה: $700

209. Large Handwritten Illustrated "Shanah 
Tovah" Greeting Card, Presented to Mordechai 
Chaim Rumkowski – Lodz Ghetto, 1941

A large handwritten, illustrated greeting card, 
presented to Mordechai Chaim Rumkowski in the 
Lodz Ghetto. Dworska St., the eve of Rosh Hashanah 
5702 (1941). Yiddish.
"Shanah Tovah" card presented to the head of the 
Lodz Ghetto Judenrat Mordechai Chaim Rumkowski 
from the "hectographic department on Dworska St." 
in the ghetto (where the main offices of the Ghetto 
management were located): "We, the management 
and the workers of the hectographic department on 1 
Dworska [St.], have the honor of sending you our best 
wishes for the New Year. We, who have the honor of 
carrying out your orders and demands, daily admire 
your vigor and persistence in your work for the Jewish 
population. We wish you success in everything you 
do" (Yiddish).
Mordechai Chaim Rumkowski (1877-1944) headed 
the Judenrat of the Lodz Ghetto through its entire 
existence. Rumkowski is considered one of the most 
controversial figures in the history of the Holocaust 
and as the head of the ghetto instituted an extreme 
personality cult, orchestrating parades in his honor, 
hanging his picture in schools, issuing banknotes 
and postage stamps with his portrait, etc., so much 
that some defined his rule as "a state within a 
state, a corrupt Fascist miniature". Among his roles, 
Rumkowski was responsible for providing lists of 
people to be deported to the extermination camps. In 
1944, he was transferred with the last inmates of the 
ghetto to the Auschwitz extermination camp, where 
he was murdered, presumably, that same day. 
[1] leaf, folded in half (two written and illustrated pages), 
30 cm. Good condition. Filing holes. Many stains (mainly to 
blank verso). Creases. Several tears to margins. 

Opening price: $700 
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חיים  מרדכי  לכבוד  בכתב-יד  חוברת   .210
תש"א- פורים   - לודז'  גטו   - רומקובסקי 

1941

תש"א",  פורים(,  )לכ'  זכרון  מנחת  "משלוח-מנות, 
חוברת בכתב-יד שהוכנה עבור ראש היודנראט של 
]לודז'[, תש"א  רומקובסקי.  חיים  מרדכי  לודז',  גטו 

.]1941[
אחד  בידי  שלפנינו  החוברת  הוכנה  הנראה,  כפי 
מדיירי גטו לודז', והיא כוללת מספר שעשועי לשון, 
של  שמו  הוצפן  השער  בעמוד  הפורים:  חג  ברוח 
)השם  מסומנות  אותיות  עם  פסוק  בתוך  המחבר 
המתקבל מצירוף האתיות: יעקב בריקמן(, בעמוד 
ואילו  דוד  השני מסודרות שבע ברכות בצורת מגן 
בעמוד השלישי נכתב שיר אקרוסטיכוני – האותיות 
הראשונות של השורות מרכיבות את השם "מרדכי 

חיים רומקבסקי".
הקדשות  שלוש  החוברת  גבי  על  מופיעות  בנוסף, 
השער  עמוד  של  התחתונים  בשוליים  מעניינות: 
 ,"43/45 ]?[ירסקה  הישיבה,  "מבחורי   – נכתב 
בשוליים העליונים של אותו העמוד נכתב "א]ו[מר 

אני מעשי למלך, לשוני עט סופר מהיר )תהלים, מ"ה, ב'(", ובצדו 
החיצוני של הדף האחרון נכתבה הקדשה ביידיש: "צום עלסטען 
פון די יודען אין ליצמאנשטאדט-געטטא, ה' מ. ח. רומקאווסקי" 
]לזקן היהודים )או: לנבון שביהודים( בגטו ליצמנשטט, האדון מ. 

ח. רומקובסקי[.
מרדכי חיים רומקובסקי )1877-1944(, היה יושב ראש היודנראט 
של גטו לודז' במשך כל שנות קיומו. רומקובסקי נחשב לאחת 
הגטו  וכמנהל  השואה,  בתולדות  במחלוקת  השנויות  הדמויות 
הנהיג פולחן אישיות קיצוני: עריכת מצעדים, תליית תמונותיו 
ופעולות  דיוקנו  עם  ובולים  שטרות  הנפקת  הספר,  בבתי 
בתוך  כ"מדינה  שלטונו  את  שהגדירו  כאלה  שהיו  עד  נוספות, 
היה  תפקידיו,  בין  מושחתת".  פאשיסטית  מיניאטורה  מדינה, 
ההשמדה.  למחנות  המגורשים  רשימות  על  אמון  רומקובסקי 
למחנה ההשמדה  הגטו  תושבי  אחרוני  עם  נשלח   1944 בשנת 

אושוויץ, שם נרצח, ככל הנראה, עוד באותו היום.
לצורת  לשניים, משודכים  נייר מקופלים  גיליונות  )שני  דף   ]4[
קלים.  וקמטים  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   30.5 חוברת(, 
בדף  קטן  חסר  קרע  בשוליים.  קלים  קרעים  קיפול.  סימני 

הראשון )עם נזק קל לכיתוב(.

פתיחה: $500

210. Handwritten Booklet in Honor of Mordechai Chaim Rumkowski – Lodz Ghetto – Purim 1941

of the Litzmannstadt Ghetto, Mr. M.C. Rumkowski".
Mordechai Chaim Rumkowski (1877-1944) headed 
the Judenrat of the Lodz Ghetto through its entire 
existence. Rumkowski is considered one of the most 
controversial figures in the history of the Holocaust 
and as the head of the ghetto instituted an extreme 
personality cult, orchestrating parades in his honor, 
hanging his picture in schools, issuing banknotes 
and postage stamps with his portrait, etc., so much 
that some defined his rule as "a state within a 
state, a corrupt Fascist miniature". Among his roles, 
Rumkowski was responsible for providing lists of 
people to be deported to the extermination camps. In 
1944, he was transferred with the last inmates of the 
ghetto to the Auschwitz extermination camp, where 
he was murdered, presumably, that same day. 
[4] leaves (two sheets folded in half, stapled to form a 
booklet). Approx. 30.5 cm. Good condition. Minor stains 
and creases. Fold lines. Small tears to edges. A small open 
tear to first leaf (slightly affecting text).

Opening price: $500

"Mishloach Manot… 5701" (Hebrew), a handwritten 
booklet made for the festival of Purim and presented 
to the head of the Lodz Ghetto Judenrat, Mordechai 
Chaim Rumkowski. [Lodz], 1941.
The booklet, presumably made by a resident of the 
Lodz Ghetto, contains several word plays in the spirit 
of Purim: the author's name was encoded within a 
verse written on the title page (some of the letters are 
marked and when combined reveal the Hebrew name 
Ya'akov Brickman); the second page features seven 
blessings, arranged in the form of a Star of David; and 
the third page features an acrostic poem – the first 
letters of the lines spell the Hebrew name "Mordechai 
Chaim Rumkowski". The booklet also features three 
interesting inscriptions – a Hebrew inscription on the 
title page reads "From the yeshiva students, [?]irska 
43/45" (Hebrew); another Hebrew inscription on the 
same page reads "My works are for a king; my tongue 
is a pen of an expert scribe" (Psalms 45:2); the third 
inscription, written in Yiddish on the back of the 
last leaf, reads "to the elder [or wisest] of the Jews

210b 210a



206  |  אוגוסט 2020  

211. ארבעה מטבעות 10 פפנינג – גטו לודז'

ארבעה מטבעות 10 פפנינג שהיו בשימוש בגטו לודז', 1942. 
קוטר: 21 מ"מ. מצב בינוני-גרוע. בלאי ושחיקה. 

פתיחה: $300

211. Four 10 Pfennig Coins – Lodz Ghetto

Four 10 Pfennig coins used in the Lodz Ghetto, 1942.
Diameter: 21 mm. Fair-poor condition. Worn.

Opening price: $300

212. אלבום של פריטי אפמרה מגטו טרזיינשטט – אישורים, הודעות, כרטיסים, שטרות ומסמכים – גלויות נוף של העיירה 
טרזין

מגטו  אפמרה  פריטי  אלו,  לצד  אלו  המשלב,  ייחודי  אלבום 
טרזיינשטט ותמונות-נוף פסטורליות של העיירה הצ'כית טרזין 
]ייתכן  ה-40  שנות  של  הראשונה  המחצית  לגטו(.  )הסמוכה 
שכמה מהפריטים משנים מאוחרות או מוקדמות יותר[. גרמנית 

ומעט פולנית.
 Karl כפי הנראה, הוכן האלבום בידי אסיר במחנה הריכוז בשם
Langfelder, והוא מציג את העדויות שנשמרו מחיי המחנה לצד 

גלויות.
גטו  של  חיסון"  "פנקס  שבאלבום:  האפמרה  פריטי  בין 
טרזיינשטט, 1942; שני אישורי יציאה לעבודה, חתומים בחתימת 
כרטיס-עובד במחלקת החשמל   ;1942 ידו של מפקח העבודה, 
)Abteilung Elektrizität( של טרזיינשטט, 1943; שתי הוראות 
)הקבוצה   Barackenbau הכפייה  עבודת  לקבוצת  התייצבות 
בסמוך  אס.  אס.  לקציני  צריפים  לבניית   1944 בשנת  נשלחה 
לכפר Wulkow(, 1944; שני אישורי-מעבר מטעם היודנראט של 
טרזיינשטט )שונים זה מזה. אחד מהם חתום בחותמת הדיו של 
היודנראט(, 1944; שבעה שטרות מגטו טרזיינשטט, בערכים 1, 2, 

5, 10, 20, 50 ו-100 קרונה; ועוד.

גטו טרזיינשטט הוקם בסמוך לעיירה הצ'כית טרזין בשנת 1941. 
צפיפות,  בתנאי  הוחזקו  ואסיריו  אס.,  האס.  בידי  נוהל  הגטו 
האדום,  הצלב  של  חקירה  ועדת  ביקור  לקראת  ורעב.  מחלות 
ברחובות  ובנו  ראווה",  "גטו  במקום  להקים  הגרמנים  החליטו 
התרמית  ציבוריים.  וגנים  ספר  בית  בנק,  קפה,  בית  חנויות, 
הצליחה כל כך, עד שהגרמנים החליטו לצלם סרט תעמולה בגטו 
 Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen(
Siedlungsgebiet(, שהוקרן בפני נציגי הצלב האדום. זמן קצר 
 לאחר צילומי הסרט, נשלחו מרבית אסירי הגטו למחנות ההשמדה.
תצלומים;  שני  )צ'כית(;  בכתב-יד  מכתבים  ארבעה  מצורפים: 
פרוספקט התערוכה "ציורי טרזין" של יד ושם; שלושה העתקים 

של מסמכים ושני דפי עיתון.
גזורות;  חלקן  גלויות,  ו-12  אפמרה  פריטי  כ-25  הכל  סך 
מודבקים על עשרה דפים. גודל ומצב משתנים. חלק מהפריטים 
34.5 ס"מ בקירוב. דפים  X24.5 מנותקים מהדפים. האלבום בגודל
קילופים  בשוליים.  חסרים  וקרעים  קרעים  כתמים.  מנותקים. 

ועקבות הדבקה במספר דפים.

פתיחה: $2000 211b
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film (Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem 
jüdischen Siedlungsgebiet) was made in the ghetto, 
screened for representatives of the Red Cross. Not 
long after the production was completed, most 
of the prisoners of the ghetto were deported to 
extermination camps. 
Enclosed: four handwritten letters (Czech); two 
photographs; a prospect of the Yad Vashem exhibition 
"Drawings from Terezin"; three copies of documents 
and two newspaper leaves.
A total pf approx. 25 ephemera items and 12 postcards 
(some incomplete); mounted on ten leaves. Size and 
condition vary. Some loose items. Album: approx. 
24.5X34.5 cm. Detached leaves. Stains. Closed and open 
tears to edges. Scuffs and traces of mounting to several 
leaves.

Opening price: $2000 

212. Album of Ephemera Items from 
the Theresienstadt Ghetto – Permits, 
Notices, Tickets, Banknotes and 
Documents – Landscape Postcards of 
Terezin 

A unique album featuring side by side 
ephemera items from the Theresienstadt 
Ghetto and pastoral landscape pictures 
of the Czech town of Terezin (adjacent 
to the ghetto). First half of the 1940s 
[some items may be earlier or later]. 
German and some Polish.
The album, presumably made by Karl 
Langfelder, a prisoner of the ghetto, 
presents evidence of life in the ghetto 
alongside postcards.
The ephemera items include: 
"vaccination card" of the Theresienstadt 
Ghetto, 1942; two work permits, hand-
signed by a supervisor, 1942; a worker's 
card of the electricity department 
(Abteilung Elektrizität) of Theresienstadt, 1943; two 
orders to report to the Barackenbau forced labor unit 
(the group was sent in 1944 to build barracks for SS 
officers near the village of Wulkow), 1944; two passes 
issued by the Judenrat of Theresienstadt (different 
forms. One stamped with the Judenrat stamp), 1944; 
seven banknotes from the Theresienstadt ghetto, in 
the values of 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 100 Krone; and 
more. 
The Theresienstadt Ghetto was established by the 
Nazis in 1941 near the town of Terezin, Czechoslovakia. 
It was run by the SS, the prisoners suffering from 
overcrowding, starvation, and disease. In preparation 
for a visit of an investigative commission of the 
International Red Cross, the Germans decided to turn 
Theresienstadt into a "model ghetto": stores, a coffee 
house, a bank and a school were opened, and gardens 
were planted in the ghetto. Later, a propaganda 

213. גטו טרזינשטט – שני ציורים מאת אסיר הגטו יוסף 
)ג'ו( ספיר – 1943

)ג'ו(  יוסף  מעשה-ידי  )טרזין(  טרזינשטט  גטו  של  ציורים  שני 
ספיר. צוירו במהלך שהותו בגטו. טרזינשטט )צ'כיה(, 1943.

ומתוארכים.  חתומים  שניהם  נייר.  על  מים  וצבעי   דיו 
מתואר  והוא  עבודה,  במהלך  כורע  אסיר  מציג  הציורים  אחד 
 "Gymn. Prof. Dr. C. Aus Dresden" התחתונים  בשוליו 
]"פרופסור בגימנסיה, ד"ר .C מדרזדן"[. הציור השני מציג קבוצת 

אסירים בלב הגטו. 
 ,Joseph Eduard Adolf Spier( אדוארד אדולף ספיר )יוסף )ג'ו
וה- ה-20  בשנות  יהודי-הולנדי.  ומאייר  אמן  היה   )1900-1978
 De" הפופולרי  העיתון  עבור  וקריקטוריסט  כמאייר  עבד   30
הנאצית  גרמניה  בידי  הולנד  כיבוש  לאחר  אולם   ,"Telegraaf
זו החלו עבודותיו ללבוש  בשנת 1940 פוטר מהעיתון. בתקופה 
אופי פוליטי יותר ויותר, ולאחר שפרסם קריקטורה סטירית של 
אדולף היטלר, נעצר ונשלח למחנה המעבר המשטרתי ליהודים 
לו לזמן קצר כאשר אחד הפוליטיקאים  וסטרבורק. מזלו שיחק 
התגלה  מוסרט,  אנטון  הפרו-נאצי  הלאומן  בהולנד,  הבכירים 
כמעריץ של יצירותיו ודאג להעביר אותו ואת בני משפחתו אל 
המשפחה  נשלחה  כך  אחר  קצר  זמן  אולם   ,Villa Bouchina
במהלך  המלחמה.  סוף  עד  נותרה  ושם  טרזינשטט,  לגטו 
נאלץ  אך  הילדים,  בצריפי  קיר  ציורי  ספיר  צייר  בגטו  שהותו 
 Theresienstadt. Ein" התעמולה  סרט  ביצירת  גם  להשתתף 
 "Dokumentarfilm aus dem Jüdischen Siedlungsgebiet
)"טרזיינשטט – התיישבות יהודית"(. על שיתוף פעולה זה ספג 
ספיר ביקורת קשה לאחר המלחמה ורבים בהולנד ראו בו משתף 
פעולה עם הנאצים. בשנת 1951 היגר יחד עם משפחתו לארה"ב.
קלים.  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   16 X4 ס"מ;   13.5 X16.5
ישנות,  )מסגרות  וממוסגרים  ללוחות קרטון  הציורים מוצמדים 

עם פגמים(. לא נבדקו מחוץ למסגרות. 

פתיחה: $500
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213. Theresienstadt Ghetto – Two Drawings by Joseph (Joe) Spier, a Prisoner of the Ghetto – 1943

Two drawing depicting the Theresienstadt Ghetto (Terezin) by Joseph (Joe) Spier, executed during his time in the ghetto. Theresienstadt 
(now in the Czech Republic), 1943.
Ink and watercolors on paper. Both are signed and dated. 
One drawing depicts a prisoner at work, kneeling; captioned at bottom "Gymn. Prof. Dr. C. Aus Dresden" [Gymnasium Professor, Dr. C. 
of Dresden]. The other painting depicts a group of prisoners in the ghetto.
Joseph (Joe) Eduard Adolf Spier (1900-1978) was a Jewish-Dutch artist and illustrator. During the 1920s and 1930s, he worked as an 
illustrator and caricaturist for the popular newspaper "De Telegraaf"; however, after the occupation of Holland by Nazi Germany in 1940 
he was fired from the newspaper. During this period, his works became increasingly political and after publishing a satirical caricature 
of Adolph Hitler, he was arrested and sent to Camp Westerbork, a police transit camp for Jews. His luck held for a short time when one 
of Holland's senior politicians, the pro-Nazi nationalist Anton Mussert, turned out to be a fan of his works and made sure he was moved 
with his family to Villa Bouchina; but shortly afterwards the family was sent to the Theresienstadt Ghetto, where they remained until 
the end of the war. During his time in the ghetto, Spier painted murals in the children's shacks, but was also forced to participate in 
the production of the propaganda film "Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet" ("Theresienstadt: A 
Documentary Film from the Jewish Settlement Area"). After the war, he was heavily criticized for his participation and many in Holland 
saw him as a Nazi collaborator. In 1951 he immigrated with his family to the USA.
16.5X13.5 cm; approx. 4X16 cm. Good condition. Minor stains. The drawings are mounted on cardboard plates and framed (old frames, with 
blemishes). Unexamined out of frames. 

Opening price: $500 
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greatest poets of the 20th century and a Nobel 
Laureate in literature (1980). The poem describes the 
indifference of the masses in face of two historical 
atrocities – the burning at the stake of the Italian 
scientist Giordano Bruno in Campo de' Fiori and 
the crushing of the Jewish resistance in the Warsaw 
Ghetto by the German army: "the people of Rome 
or Warsaw / haggle, laugh, make love / as they pass 
by the martyrs' pyres" (Translation: David Brooks and 
Louis Iribarne).
23 pp, approx. 14 cm. Good condition. Minor creases. 
Stains to cover and first leaf. Top edge trimmed at a slant. 

Opening price: $500 

214. "From the Abyss" – Collection of Resistance 
Poems Written under Nazi Occupation, Published 
by the Underground Organization "Jewish 
National Committee" – Warsaw, 1944 – First 
Publication of the Poem "Campo de' Fiori " by 
Czesław Miłosz

Z otchłani, poezje [From the Abyss, Poems]. Warsaw: 
Ż. K. N. ("Jewish National Committee"), 1944. Polish.
"From the Abyss", published about a year after the 
Warsaw Ghetto Uprising, is a rare expression of 
resistance to the Nazi regime and its crimes in the 
Jewish ghetto and outside of it. The eleven poems 
in the book were printed anonymously and their 
writers' identity was revealed only after the liberation 
of Poland by the Red Army – Nobel Laureate 
Czesław Miłosz, literary scholar Jan Kott, Jewish 
poets Mieczysław Jastrun and Michal Borwicz, and 
others. The editor of the collection is, presumably, 
the poet Tadeusz Sarnecki, a member of Żegota, the 
underground Polish Council to Aid Jews, who wrote 
the last poem in the book and was the only one who 
signed it with a pseudonym – Jan Wajdelota.
The publisher, "Jewish National Committee" 
(Żydowski Komitet Narodowy), was an underground 
organization founded in the Warsaw Ghetto in 
1942. It served as the "political arm" of the Jewish 
Fighting Organization ŻOB and was responsible for 
its contact with the resistance outside the ghetto. 
This book, published about a year after the Jewish 
military resistance was repressed, was smuggled from 
Europe to the USA and printed in New York when the 
war was still raging, under the title "Ghetto Poetry 
of the Jewish Underground in Poland" (Polish: Poezje 
ghetta z podziemia żydowskiego w Polsce; published 
by Association of Friends of our Tribune, 1945). 
One of the better-known poems in this book is 
"Campo de' Fiori" by Czesław Miłosz – one of the 

לגרמניה  התנגדות  שירי  אסופת   – התהום"  "מן   .214
הנאצית בהוצאת ארגון המחתרת "הוועד הלאומי היהודי" 
– ורשה, 1944 – פרסום ראשון של השיר "קמפו די פיורי" 

מאת צ'סלב מילוש

 Ż. K. N. הוצאת  שירים[.  התהום,  ]מן   Z otchłani, poezje
)"הוועד הלאומי היהודי"(, ורשה, 1944. פולנית.

ורשה,  גטו  לאחר מרד  אור כשנה  "מן התהום" ראתה  האסופה 
מתוך  ופשעיו,  הנאצי  למשטר  נדיר  התנגדות  גילוי  והציגה 
נדפסו  שבאסופה  השירים  אחד-עשר  לו.  ומחוצה  היהודי  הגטו 
פולין  כיבוש  לאחר  רק  נחשפה  וזהותם  המחברים,  שמות  ללא 
 Czesław( מילוש  צ'סלב  נובל  פרס  זוכה   – האדום  הצבא  בידי 
המשוררים   ;)Jan Kott( קוט  יאן  הספרות  חוקר   ;)Miłosz
ואחרים.   ;Michal Borwicz-ו  Mieczysław Jastrun היהודים 
 ,Tadeusz Sarnecki המשורר  הנראה  כפי  הוא  האסופה  עורך 
מחברי ארגון המחתרת הפולנית להצלת יהודים "ז'גוטה", שכתב 
את השיר האחרון באסופה והיה היחיד שחתם עליו בשם עט – 

 .Jan Wajdelota
מחתרתי  ארגון  היה  היהודי",  הלאומי  "הוועד  לאור,  המוציא 
שנוסד בגטו ורשה בשנת 1942. הוא שימש כמעין "זרוע פוליטית" 
בינו  והיה אחראי על הקשר  של ארגון ההתנגדות הלוחם אי"ל, 
שנדפסה  שלפנינו,  האסופה  לגטו.  מחוץ  המשטר  מתנגדי  ובין 
הוברחה  הצבאית,  היהודית  ההתנגדות  חיסול  לאחר  כשנה 
מאירופה לארה"ב ונדפסה בניו-יורק עוד בימי המלחמה, תחת 
 Poezje ghetta :הכותר "שירת הגטו היהודית בפולין" )פולנית
 Association הוצאת ;z podziemia żydowskiego w Polsce

.)1945 ,of Friends of our Tribune
די  "קמפו  השיר  במיוחד  התפרסם  שבאסופה  השירים  מבין 
פיורי" מאת צ'סלב מילוש – מגדולי המשוררים במאה העשרים 
ולימים חתן פרס נובל לספרות )1980(. השיר מתאר את אדישות 
המדען  שריפת   – היסטוריים  זוועה  מעשי  שני  לנוכח  ההמונים 
האיטלקי ג'ורדנו ברונו בכיכר קמפו די פיורי, וחיסול ההתנגדות 
היהודית בגטו ורשה בידי הצבא הגרמני: "ָהמֹון ַוְרָׁשִאי אֹו רֹוָמִאי 
/ סֹוֵחר, ְמַבֶּלה, אֹוֵהב / ְּבָחְלפֹו ַעל ְּפֵני מֹוְקֵדי ַהִּיּסּוִרים" )תרגום: 
דוד וינפלד, "וזרח השמש ובא השמש", הקיבוץ המאוחד, 1981(.

23 עמ', 14 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים קלים. כתמים בעטיפה 
ובדף הראשון. השוליים העליונים של העטיפה ושל דפי החוברת 

חתוכים באלכסון.

פתיחה: $500
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לנציג  היה  הוא  להם.  לסייע  ולנסות  להשאר  החליט  אירופה 
וכספים,  תרומות  לגיוס  פעל  בז'נבה,  העולמי"  "החלוץ  תנועת 
חלק  נטל  ואף  קשר,  ואנשי  מודיעים  מאות  עם  בקשרים  עמד 
הופנו  לימים,  מאירופה.  יהודים  של  יציאה  לארגן  בניסיונות 
האשמות שונות כלפי שוואלב על שהיטה כספים ותרומות לסייע 

למכריו, חברי מפלגתו ואנשי תנועת "החלוץ".
סך הכל כ-155 מסמכים ומכתבים מתקופת המלחמה והשנים 

הסמוכות. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.
מסמכים  והעתקי  מסמכים  מכתבים,  ממאה  למעלה  מצורפים: 
אישיים  )חלקם  שוואלב  של  בחייו  יותר  מאוחרות  מתקופות 

וחלקם נוגעים לפעילותו במהלך המלחמה(; תשעה תצלומים.

פתיחה: $6500

מחודש יולי 1945, בנושא חבילה שניסה להעביר שוואלב למכרים 
כבר  שהפך  לאחר  )אולי  ההשמדה  או  הריכוז  ממחנות  באחד 
כלי תפירה(. )בגדים, מזון,  פירוט התכולה   למחנה עקורים( עם 

· ועוד.
ומסמכים משנות  כ-85 מכתבים מברקים  מונה האוסף  בנוסף, 
כספים  העברת  עבור  קבלות  ובהם  המלחמה,  לאחר  ה-40, 
סיוע  בקשות  עם  מברקים  עשרות  ציוניות,  תנועות  למנהיגי 

לניצולים, מסמכים בנקאיים, ועוד.
איוונו- )כיום  בסטניסלב  נולד   )1908-2004( שוואלב  נתן 
"החלוץ"  לתנועת  הצטרף  בנעוריו  אוקראינה(.  פרנקיבסק, 
באוקראינה, עלה לארץ ישראל ונעשה חבר בקיבוץ חולדה. זמן 
נשלח   ,1939 בשנת  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  לפני  קצר 
להשתתף בקונגרס הציוני בז'נבה, ומשלמד על מצבם של יהודי 

שוואלב  נתן  של  מעזבונו  ומסמכים  מכתבים  אוסף   .215
התנועות  לפעילי  כספים  העברת  של  חשוב  תיעוד   –
בגטו  ציוניים  פעילים  מאת  מכתבים  באירופה,  הציוניות 

ורשה, ועוד – סוף שנות ה-30 ושנות ה-40

תנועת  נציג  של  מעזבונו  ומסמכים  מברקים  מכתבים,  אוסף 
ורשה,  ז'נבה,  שוואלב.  נתן  השואה  בתקופת  בז'נבה  "החלוץ" 
איסטנבול ומקומות נוספים באירופה ובארץ ישראל, סוף שנות 
ועברית )מסמכים  גרמנית, אנגלית, פולנית  ושנות ה-40.  ה-30 

ספורים בשפות נוספות(.
מברקים  מכתבים,  כ-70  מונה  האוסף  של  ביותר  החשוב  חלקו 
הציוניות  התנועות  שרידי  ובין  שוואלב  בין  שהוחלפו  ומסמכים 
גדול  )חלק  המלחמה  בתקופת  ההצלה  וארגוני  באירופה 

ממכתבים אלה כתוב בלשון מוצפנת והנו קשה לפיענוח(. בהם:
· מכתב שנשלח מאשה בשם חנה בגטו ורשה, ספטמבר 1940, 
חברים  של  ואזכור  "גורדוניה",  תנועת  של  מצבה  על  עדכון  עם 
שונים בתנועה, חלקם מלוחמי "מרד גטו ורשה" – אליעזר גלר, 

נתן עק, ישראל ]זלצר[, רגינה וייכמן ואחרים.
· מכתב אל חברי תנועת גורדוניה בגטו ורשה, אליעזר גלר ודוד 
שטיינברג, ינואר 1941, המתעד שליחת חבילות למשפחות בגטו, 
המפעל  התקדמות  על  עדכונים  התנועה,  מנהיגי  בין  עימותים 

הציוני בארץ, ועוד.
ואחד  )ממנהיגי תנועת העבודה  נוישטט  · מכתב מעניין ממלך 
התומכים בהטיית כספי ההצלה לטובת חברי התנועות הציוניות( 
מחודש נובמבר 1942, המרמז, כנראה, על העברת כספים לחברי 
על  ומבשר  המשפחות(,  שמות  )עם  באירופה  הציונית  התנועה 
שליחת בנו של יצחק גרינבוים )ראש ועד ההצלה של הסוכנות 
הואשם  גרינבוים  )אליעזר  בפולין  למחנות  אליעזר,  היהודית(, 
לאחר המלחמה בהתאכזרות לאסירים אחרים כקאפו באושוויץ(.
· מכתב לאשה בשם אלה, אוקטובר 1943, המזכיר בקשה לקבל 
את "שמות הרוצחים מנהלי המחנות", סכומי כסף שהועברו בידי 
"שליח", את ה"דודים" )כנראה – מממני פעולות ההצלה(, ידיעות 

על חפירת "בית עולם" )מחנות השמדה?(, ועוד.
מיכאל  הרב   – הנראה  )כפי  "מיכאל"  אל  מעניין  מכתב   ·
נשגבה"  "מטרה  המזכיר   ,1944 יולי  מחודש  וייסמנדל( 
העם  בקרב  רבים  לקרבנות  שתביא   )Matarah Nisgawah(
טרזיינשטט,  גטו  ואת  אושוויץ  ההשמדה  מחנה  את  היהודי, 
לארץ  ס."  ו"אלפרד  "שפינוזה"  של  קרובים   270 של  נסיעה 
שארציה  חלוץ...  משפחת  "לכל  בברכה:  מסתיים  ועוד.  ישראל, 
לבנין!". בקרוב  להם  וזקוקה  כך  כל  אותם  אוהבת   ]א"י[ 
· מכתב אל רוזוול מקלילנד )נציג הוועד לפליטי מלחמה בברן( 
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to raise funds, maintained hundreds of informers and 
contacts, and even took part in the attempts to organize 
the escape of Jews from Europe. Schwalb was later 
accused of favoring his acquaintances, members of his 
party and members of HeChalutz when allocating funds.
A total of approx. 155 documents and letters from the late 
1930s and 1940s. Size and condition vary. Good overall 
condition. 
Enclosed: more than a hundred letters, documents and 
copies of documents from later periods in Schwalb's life 
(some of them personal and some related to his activity 
during the war); nine photographs. 

Opening price: $6500 

215. Collection of Letters and Documents from the Estate of Nathan Schwalb – Important 
Documentation of Transfer of Money to Members of Zionist Movements in Europe, Letters by Zionist 
Activists in the Warsaw Ghetto, and More – Late 1930s and 1940s

· A letter addressed to one Ella, October 1943, 
mentioning a request to receive the "names of 
the murderers, directors of the camps", money 
transferred by a "messenger", the "uncles" 
(presumably sponsors of the rescue activities), news 
about digging a "cemetery" (extermination camps?) 
and more. 

· An interesting letter to one Michael (presumably 
Rabbi Michael Weissmandl) from July 1944, referring 
to a "Matarah Nisgawah" (a sublime cause) which 
will cost the lives of many Jews, to the Auschwitz 
extermination camp and the Theresienstadt ghetto, 
and to a trip of 270 relatives of "Spinoza" and 
"Alfred S." to Palestine. 

· A letter to Roswell McClelland (the representative 
of the War Refugee Board in Bern) from July 1945, 
concerning a package Schwalb attempted to send 
to acquaintances in one of the concentration or 
extermination camps (possibly after it had become 
a DP camp), detailing the content of the package 
(clothes, food, a sewing kit).

· And more. 
The collection also contains about 85 letters, 
telegrams and documents from the mid and late 
1940s, after the war, including receipts for funds 
transferred to leaders of Zionist movements, dozens 
of telegrams requesting aid for the survivors, 
financial documents, and more. 
Nathan Schwalb (1908-2004) was born in 
Stanisławów (today Ivano-Frankivsk, Ukraine). In 
his youth, he joined the HeChalutz movement in 
Ukraine, immigrated to Palestine and became a 
member of Kibbutz Chulda. Shortly before the 
outbreak of World War II, in 1939, he participated in 
the Zionist Congress in Geneva, and upon learning 
about the situation of the Jews in Europe, decided 
to stay in Geneva and offer whatever help he could. 
He was the representative of the World Center of 
the Hechalutz movement in Geneva, made efforts 

Collection of letters, telegrams and documents from 
the estate of Nathan Schwalb, the representative 
of the World Center of the Hechalutz movement 
in Geneva during the Holocaust. Geneva, Warsaw, 
Istanbul and elsewhere in Europe and Palestine, 
late 1930s and 1940s. German, English, Polish and 
Hebrew (a few documents in other languages). 
The most important part of the collection consists 
of about 70 letters, telegrams and documents 
exchanged between Schwalb and the remaining 
members of Zionist movements in Europe and relief 
organizations during the war (many of these letters 
are written in code). These include:

· A letter from a woman named Hanna incarcerated 
in the Warsaw Ghetto, September 1940, with an 
update on the situation of the Gordonia movement 
and references to various members of the 
movement, some of whom fought in the Warsaw 
Ghetto Uprising – Eliezer Geller, Natan Eck, Yisrael 
[Zeltzer], Regina Wajchman and others. 

· A letter to members of the Gordonia movement 
in the Warsaw Ghetto, Eliezer Geller and David 
Steinberg, January 1941, referring to packages sent 
to families in the ghetto and to conflicts between 
the leaders of the movement, providing updates on 
the progress of the Zionist enterprise in Palestine, 
and more. 

· An interesting letter by Melech Neustadt (a Labor 
Zionist leader who advocated the allocation of 
rescue funds primarily to Zionist movements) from 
November 1942, presumably discussing transfer of 
funds to members of Zionist movements in Europe 
(listing recipient families). Neustadt mentions that 
Eliezer Gruenbaum, son of Yitzhak Gruenbaum 
(head of the Rescue Committee of the Jewish 
Agency) was deported to a concentration camp 
in Poland (Eliezer Gruenbaum was a kapo in the 
Auschwitz concentration camp; after the war, he 
was accused of cruelty towards Jewish prisoners). 
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יעקב  הרב  של  מעזבונם  ומסמכים  מכתבים  אוסף   .216
שטרן ואשתו ינטה – עזרה וסיוע ליהודים ברחבי אירופה 
בתקופת השואה – שווייץ ומדינות נוספות, 1939-1943 

כ-65 מכתבים, טפסים ומסמכים המתעדים את פעילות הסיוע 
יהודים בעיר  לילדים  בית מחסה  וינטה שטרן, מנהלי  יעקב  של 
השואה.  בתקופת  אירופה  ברחבי  ליהודים   ,Langenbruck
מעט  גרמנית.   .1939-1943 נוספים,  ומקומות  צרפת  שווייץ, 

צרפתית והולנדית.
הנאצית  מגרמניה  פליטים  היו  ינטה  ואשתו  שטרן  יעקב  הרב 
שנמלטו לשווייץ. במהלך המלחמה, נטלו על עצמם בני הזוג את 
הטיפול ב-50 ילדים יהודים ממשפחות דתיות, שנמלטו משטחי 
השווייצרית  שבעיר   Waldek במלון  ושוכנו  השלישי  הרייך 
Langenbruck. האוסף שלפנינו מתעד את ניסיונותיהם להגיש 

עזרה גם ליהודים שנותרו באירופה הכבושה. 
באוסף:

והיצוא בשוויץ, עבור  · שלושה אישורים מטעם רשויות המכס 
משלוח מצרכי מזון לבלגיה )בשניים מהם מצויין שם המשפחה 

אופנברג(. ספטמבר-אוקטובר 1940.
· שבעה מכתבים העוסקים בשליחת מזון וכסף לאסיר היהודי 
ד"ר Julius Juer במחנה המעצר גירס )דרום צרפת(. הוחלפו בין 
יעקב שטרן, אשתו של האסיר בעיר ניס ובעליה של חנות הכל-
בו השוויצרית "Julius Brann ,"Warenhaus Brann. נובמבר-

דצמבר 1940.
בשליחת  העוסקים  וטפסים  מסמכים  מכתבים,  תשעה-עשר   ·
המעצר  במחנה   Marcus Kanarek היהודי  לאסיר  וכסף  מזון 
גירס. הוחלפו בין יעקב וינטה שטרן, בתו של האסיר בעיר קובנה, 

אחותו בניו-יורק ומוסדות פיננסיים שונים בשוויץ. 1941.
שונות  ממדינות  שטרן  יעקב  אל  שנשלחו  מכתבים  תשעה   ·
באירופה, עם בקשות סיוע ליהודים )שניים מהם כתובים על גבי 

גלויות מהעיר טולוז(. 1940-1943.
 :)Relico( "תריסר מסמכים וטפסים מטעם ארגון הסיוע "רליקו ·
חמישה טפסים להזמנת מצרכים, חמישה שוברי תשלום, מכתב 

ורשימת מצרכים שניתן להזמין דרך פורטוגל. 
וכרטיסי ברכה שהוחלפו בין יעקב  · שמונה מכתבים, מברקים 

· Eight letters, telegrams and greeting cards 
exchanged between Jacob Stern and his relatives (in 
Jerusalem, Warsaw and elsewhere), on the occasion 
of his engagement and marriage to Yenta Erlanger 
shortly before the outbreak of the war (one of the 
greetings is written on a photograph of the Sterns on 
their wedding day). 1939. 

· And more. 
Enclosed are several original envelopes. Two of them 
with Nazi Germany postal marks. 
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $400

נוספים(,  ומקומות  ורשה  )בירושלים,  משפחתו  בני  ובין  שטרן 
פרוץ  לפני  מעט  ארלנגר  ינטה  עם  וחתונתו  אירוסיו  לרגל 
המלחמה )אחת הברכות רשומה על תצלום של הזוג שטרן ביום 

חתונתם(. 1939.
· ועוד.

מהן  שתיים  מכתבים.  של  מקוריות  מעטפות  מספר  מצורפות 
חתומות בחותמות דיו של גרמניה הנאצית.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400
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 – בבודפשט  ספרד  שגרירות  מטעם  הגנה  מכתב   .217
נובמבר 1944

הספרדית  השגרירות  מטעם  יהודיה  אישה  עבור  הגנה  מכתב 
בעיר בודפשט. בודפשט, 29 בנובמבר 1944. הונגרית.

מכתב מודפס במכונת כתיבה, עם מילוי פרטים בכתב-יד, הנושא 
שתי חותמות רשמיות של השגרירות הספרדית והודעה קצרה: 
חסות  מכתב  שהנפיקה  בזאת  מאשרת  הספרדית  "השגרירות 
)נ. 1905(, והיא   ,Jénőné Unger b/298 עבור הגברת  שמספרו 
 a spanyol követség( "אפוא נתונה תחת חסותה של השגרירות
 ezennel igazolja, hogy Unger Jénőné részére a 298/b sz
 védlevelet kiadta, és igy ö a követség védelme alatt

.)áll
חסיד  בבודפשט,  ספרד  ששגריר  לפני  אחד  יום  הונפק  המכתב 
אומות העולם אנחל סאנס בריס, נטש את השגרירות בהוראת 
הממשלה ועבר לשוייץ. לאחר עזיבתו, נטל את ניהול השגרירות 
עוזרו ג'ורג'ו פרלסקה )Giorgio Perlasca(, שפעל ללא כל מינוי 
רשמי, העמיד פנים שהוא מיופה כוחו של השגריר היוצא והנפיק 

אלפי מסמכי חסות מזויפים עבור יהודי בודפשט.
המכתב שלפנינו שונה ממכתבי החסות הרשמיים שהנפיק סאנס 
נושא  אינו  רשמי,  נייר  על  מודפס  אינו  הוא  עזיבתו:  לפני  בריס 
של  חתימתו  את  נושא  אינו  החסות,  בעל  של  פספורט  תמונת 
סאנס בריס ונוקט ניסוח קצר ומעורפל. על פי תאריך ההנפקה, 
במכתב  שמדובר  ייתכן  המכתב,  של  המאולתר  מראהו  פי  ועל 

חסות מזויף שהנפיק ג'ורג'ו פרלסקה לאחר סגירת השגרירות.
השואה"  לזכר  הברית  ארצות  "מוזיאון  של  השמות  במאגר 
Jénőné Unger, ששנת  ניצולה מהעיר בודפשט בשם  מופיעה 

לידתה 1905.
 1989 בשנת  פרלסקה  ג'ורג'ו  הוכר  יהודים  להצלת  פועלו  על 

כחסיד אומות העולם.
ופגמים  כתמים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   20 X17
קלים. נקב קטן בהצטלבות קווי הקיפול. בשולי המכתב ובצדו 

האחורי רישום ארוך בכתב-יד )הונגרית(.

פתיחה: $6000

216. Collection of Letters and Documents from the Estates of Rabbi Jacob Stern and His Wife Yenta – 
Assistance and Aid to European Jews during the Holocaust – Switzerland and Elsewhere – 1939-1943

· Seven letters concerning food packages and money 
sent to Dr. Julius Juer, a Jewish prisoner in the Gurs 
internment camp (southern France). Exchanged 
between Jacob Stern, the prisoner's wife in Nice and 
the owner of the Swiss department store "Warenhaus 
Brann", Julius Brann. November-December 1940. 

· Nineteen letters, documents and forms concerning 
food packages and money sent to Marcus Kanarek, 
a Jewish prisoner in the Gurs internment camp. 
Exchanged between Jacob and Yenta Stern, the 
prisoner's daughter in Kaunas, his sister in New York 
and various financial institutions in Switzerland. 1941.

· Nine letters sent to Jacob Stern from various 
countries in Europe, requesting aid for Jews (two are 
written on postcards sent from Toulouse). 1940-1943. 

· Twelve documents and forms issued by the Relico 
aid organization: five forms for ordering products, 
five payment vouchers, a letter and a list of products 
that can be ordered via Portugal. 

About 65 letters, documents and forms documenting 
the aid activities of Jacob and Yenta Stern, managers 
of a Jewish children's home in Langenbruck, for 
European Jews during the Holocaust. Switzerland, 
France and elsewhere, 1939-1943. German. Some 
French and Dutch. 
Rabbi Jacob Stern and his wife Yenta escaped Nazi 
Germany to Switzerland. During the war, the couple 
managed a children's home in the Waldek hotel 
building in Langenbruck, Switzerland, which housed 
about 50 Jewish children from religious families 
who had escaped the Third Reich. This collection 
documents their attempts to assist Jews in Nazi-
occupied countries.
The collection includes: 

· Three receipts for food products sent to Belgium, 
issued by the customs and export authorities of 
Switzerland (with the surename "Auffenberg" noted 
in two of the receipts). September-October 1940.

216c216d
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חיוניות  עבודות  שמבצעת  בחברה  העסקה  אישור   .218
מציל  מסמך   – הנאצית  גרמניה  של  המלחמתי  למאמץ 

חיים שניתן למיקלוש הרמן מבודפשט – נובמבר 1944

 Miklós( הרמן  שניתן למיקלוש  העסקה  אישור   –  Igazolás
בבודפשט  ורכבות  כבישים  לבניית  חברה  מידי   ,)Herman
 .)Kaltenecker Ferenc, ut- és vasút építési vállalkozó(

בודפשט, 30 בנובמבר 1944. הונגרית.
הרמן  שמיקלוש  מעיד  והוא  כתיבה,  במכונת  מודפס  האישור 
חיוניות  עבודות  שמבצעת  בחברה  כמפקח-עבודה  מועסק 
בסיכות(,  )מהודק  פספורט  תצלום  עם  המלחמתי.  למאמץ 

חותמות רשמיות של החברה וחתימת ידו של הממונה.
"צלב  מפלגת  עליית  לאחר  כשבוע   ,1944 באוקטובר   21 ביום 
החץ" לשלטון בהונגריה, פרסם שר ההגנה החדש קרולי ברגפי 
היהודים  הגברים  לכל  המורה  מיוחד  צו   )Károly Beregfy(
להתגייס   16-40 בגילאי  היהודיות  הנשים  ולכל   16-60 בגילאי 
בודפשט  מיהודי  אלף  כשבעים  ההונגרי.  העבודה"  ל"שירות 
הביצורים  פרויקט  הדרום-מזרחית",  "החומה  לבניית  נשלחו 
הענק של גרמניה הנאצית לבלימת הצבא האדום, בתנאי עבודה 
קשים במיוחד – אלפים מתו באפיסת כוחות, רבים נספו מרעב 

ומתו ממחלות.
יהודים  היו  הכפייה,  מעבודות  להשתחרר  שזכו  הבודדים  בין 
שעבדו בתעשיית החימוש הצבאית. אישור עבודה רשמי בשירות 
משילוח  בעליו  את  פטר  שלפנינו,  זה  כמו  הצבאית,  התעשייה 

לעבודות הכפייה, שמהן שבו רק מעטים.
]1[ דף, 29.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, קמטים 
ובלאי קל. כתמים קלים. קרעים ונקבים בשוליים ובקווי הקפל. 

רישומים בעט בגב.

פתיחה: $3000

217. Protection Letter Issued by the Spanish Embassy in Budapest – November 1944

protection documents for the Jews of Budapest.
This letter differs from the official protection letters 
issued by Sanz Briz before his departure: it is not 
printed on official letterhead, does not bear a 
passport picture of the owner, is not signed by Sanz 
Briz, and its phrasing is short and vague. Based on 
the date of issue and the improvised appearance of 
the letter, one may assume this is a forged letter of 
protection issued by Giorgio Perlasca after the closing 
of the embassy.
The database of the United States Holocaust Memorial 
Museum lists a survivor from Budapest named Jénőné 
Unger who was born in 1905. 
Giorgio Perlasca was recognized in 1989 as Righteous 
among the Nations for his efforts to save Jews.
Approx. 17X20 cm. Good condition. Fold lines, stains and 
minor blemishes. Small hole to intersection of fold lines. A 
long handwritten text (Hungarian) to margins and verso.

Opening price: $6000 

A letter of protection, issued by the Spanish embassy 
in Budapest to a Jewish woman. Budapest, November 
29, 1944. Hungarian.
Typescript letter, with details filled-in by hand and 
inked stamps of the Spanish embassy. The letter reads: 
"The Spanish Embassy hereby certifies that it has issued 
a protection letter no. 298/b to Mrs. Jénőné Unger [b. 
1905] and she is therefore under the protection of the 
Embassy" (a spanyol követség ezennel igazolja, hogy 
Unger Jénőné részére a 298/b sz védlevelet kiadta, és 
igy ö a követség védelme alatt áll). 
The letter was issued one day before the Spanish 
Ambassador in Budapest, Righteous among the 
Nations Ángel Sanz Briz, left the embassy by order 
of the government and moved to Switzerland. After 
his departure, the embassy was run by his assistant 
Giorgio Perlasca, who, although he had no official 
appointment, pretended to have been appointed 
Sanz Briz's deputy and issued thousands of forged 
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219. שבעה תצלומים – יהודים עונדים סרטי זרוע – פולין 
בתקופת השואה

פולין  השואה.  בתקופת  בפולין  יהודים  של  תצלומים  שבעה 
ה-40  שנות  תחילת  או  ה-30  שנות  ]סוף  נוספים?(,  )ומקומות 

בקירוב[.
ארבעה מהתצלומים מתוארים בכתב-יד בצדם האחורי )גרמנית(, 
עם ציון המקום: שניים מוורשה, אחד מקוז'יניצה ואחד מפולין 
)ללא שם העיר(. תצלום אחד חתום בצדו האחורי בחותמת הדיו 

"Photo-Glock, Karlsruhe" )קרלסרוהה(. 
6.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. פגמים קלים.  X9 6 ס"מ עד X6

פתיחה: $300

218. Employment Certificate Issued by a 
Company Essential to the War Effort of Nazi 
Germany – A Life-Saving Document Given 
to Miklós Herman of Budapest – November 
1944 

Igazolás – an employment certificate issued 
to Miklós Herman by a road and railway 
construction company in Budapest (Kaltenecker 
Ferenc, ut- és vasút építési vállalkozó). Budapest, 
November 30, 1944. Hungarian.
Typescript certificate indicating that Miklós 
Herman is employed as a foreman in a company 
whose work is essential to the war effort. The 
certificate bears a passport photograph (stapled) 
and official inked stamps of the company; hand-
signed by the supervisor.
On October 21, 1944, about one week after the 
Hungarian Arrow Cross Party came to power, the 
newly appointed Minister of Defense, Károly 
Beregfy, issued a special order requiring the 
draft of all the Jewish men aged 16-60 and all 
Jewish women aged 16-40 to Hungarian labour 
service units. Approximately 70,000 Jews from 
Budapest were sent to build the "South-East 
Wall" (Reichsschutzstellung), the system of 
fortifications planned by Nazi Germany with the 
intention of stopping the Red Army. The labor 
units worked under extremely harsh conditions; 
thousands died of exhaustion and many others 
died of starvation or disease.
Among the few groups who were granted exemption from labour service were Jews who worked in the armament 
industry. An official certificate of employment, such as this one, exempted its owner from forced labor, thus saving 
his or her life. 
[1] leaf, approx. 29.5 cm. Good-fair condition. Fold lines, creases and minor wear. Minor stains. Tears and small holes to edges 
and fold lines. Pen notations on verso.

Opening price: $3000
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220. Collection of Photographs Documenting 
the Holocaust – The Dachau and Buchenwald 
Camps, the Lodz Ghetto and Elsewhere

Twenty-eight photographs documenting the 
Holocaust. Lodz, Dachau, Buchenwald and 
elsewhere. [Late 1930s to mid-1940s]. 
Most of the photographs are highly graphic and 
explicit, documenting the victims of the camps. 
Several of the photographs are signed and 
numbered in the plate, stamped on verso or with 
postcard divided backs. One photograph bears a 
typewritten caption on verso (Czech).
Enclosed: 21 photographs documenting the ruins of 
cities across Germany and the Western front – Berlin, 
Kassel, Brandenburg and elsewhere (possibly taken 
by an Allies soldier).
Size and condition vary. Good-fair overall condition. 
Open tears to several photographs. 

Opening price: $800

תיעוד קשה   – השואה  תצלומים מתקופת  אוסף   .220
ובוכנוואלד,  דכאו  מחנות   – הנאצית  גרמניה  פשעי  של 

גטו לודז' ומקומות נוספים

דכאו,  לודז',  השואה.  מתקופת  תצלומים  ושמונה  עשרים 
בוכנוואלד ומקומות נוספים. ]סוף שנות ה-30 עד אמצע שנות 

ה-40[. 
המחנות  קרבנות  את  מתעדים  באוסף  התצלומים  מרבית 
והנם קשים ביותר לצפייה. כמה  כפי שנמצאו לאחר השחרור 
בחותמות  חתומים  בלוח,  וממוספרים  חתומים  מהתצלומים 
כגלויה. תצלום אחד  או מחולקים לשימוש  דיו בצדם האחורי 

מתואר במכונת כתיבה בצדו האחורי )צ'כית(.
מצורפים: 21 תצלומים המתעדים את הערים ההרוסות ברחבי 
גרמניה והחזית המערבית – ברלין, קאסל, ברנדנבורג ומקומות 
בעלות  מצבאות  אחד  של  חייל  בידי  שצולמו  )ייתכן  נוספים 

הברית(.
חסרים  קרעים  טוב-בינוני.  כללי  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 

בתצלומים ספורים.

פתיחה: $800

219. Seven Photographs – Jews with Armbands – 
Poland During the Holocaust

Seven photographs of Polish Jews during the Holocaust. 
Poland (and elsewhere?), [ca. late 1930s or early 1940s].
Four of the photographs are titled by hand on verso 
(German), indicating the location: two were taken in 
Warsaw, one in Kozienice and one in Poland (no town 
specified). One photograph stamped on verso "Photo-
Glock, Karlsruhe".
6X6 cm to 9X6.5 cm. Good overall condition. Minor blemishes.

Opening price: $300
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221. אלבום תצלומים – שחרור גטו טרזיינשטט – מאי 1945

אלבום ובו כ-50 תצלומים, המתעדים את המראות שנחשפו לעיני חיילי הצבא האדום עם שחרור גטו 
טרזיינשטט. טרזיינשטט, ]מאי 1945; תצלומים ספורים מאוחרים או מוקדמים יותר[.

גטו טרזיינשטט, הוקם בסמוך לעיירה הצ'כית טרזין בשנת 1941. הגטו נוהל בידי האס. אס., ואסיריו 
החליטו  האדום,  הצלב  של  חקירה  ועדת  ביקור  לקראת  ורעב.  מחלות  צפיפות,  בתנאי  הוחזקו 
הגרמנים להקים במקום "גטו ראווה", ובנו ברחובות חנויות, בית קפה, בנק, בית ספר וגנים ציבוריים. 
 Theresienstadt. Ein( התרמית הצליחה כל כך, עד שהגרמנים החליטו לצלם סרט תעמולה בגטו
האדום.  הצלב  נציגי  בפני  Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet(, שהוקרן 
זמן קצר לאחר צילומי הסרט, נשלחו מרבית אסירי הגטו למחנות ההשמדה. לפנינו אלבום תצלומים 
המתעדים את הגטו עם שחרורו בידי הצבא האדום. בין היתר, נראים בתצלומים הניצולים מקבלים 
טיפול ראשון בחצר, הקרבנות כפי שנמצאו לאחר השחרור, גרדומי התלייה, קברי-הענק, קופסאות 
האסירים  שבנו  הפרטית  השחייה  בריכת  הנספים(,  שמות  עם  )חלקם  הקרבנות  של  אפר  עם  נייר 

לילדיו של מפקד המחנה ותצלומים נוספים )רבים מהם קשים לצפייה(. 
תצלומי  את שחרור המחנה:  מופיעים מספר תצלומים שאינם מתעדים  האלבום ובסופו  בתחילת 
Heinrich Jöckel ו-Stefan Rojko, ותצלומים מטקס הקבורה  דיוקן של שניים מקציני המחנה – 

הלאומי שנערך לקורבנות בחודש ספטמבר 1945, בהשתתפות יאן מסריק.
בשפה  מודפסות  פתקאות  באמצעות  מתוארים  ומרביתם  האלבום,  לדפי  מודבקים  התצלומים 
הצ'כית. כמה מהתצלומים שבאלבום מופיעים בארכיון סוכנות הצילום הצ'כית ČTK, שאחד מצלמיה, 

Josef Vosolsobe, ביקר במחנה ביום 9 למאי 1945. 
וחלק  הדפים  בקירוב.  ס"מ   23 X32 בגודל  אלבום  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   8.5 X13
מהתצלומים ממוספרים בכתב-יד. כתמים וקרעים קלים בשוליים של דפי המגן. הכריכה בלויה מעט.

פתיחה: $800
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in December 1942, urging the UN and the general 
public to acknowledge the tragedy occurring 
in Europe and take action; and several other 
documents. 
16 pp., 21.5 cm. Good condition. Some stains. Minor 
creases to corners. 

Opening price: $800 

The Mass Extermination of Jews – לונדון,   .222
1942/3 – הפרסום הרשמי הראשון על השואה

 The Mass Extermination of Jews in German occupied
 Poland, Note addressed to the governments of the
 United Nations on December 10th, 1942, and other
documents ]ההשמדה ההמונית של יהודים בגרמניה ופולין 
המאוחדות"...  "האומות  של  הממשלות  אל  אגרת  הכבושה, 
ניו- Hutchinson & Co, לונדון,  ומסמכים נוספים[. הוצאת 

יורק ומלבורן, ]דצמבר 1943/1942[. אנגלית.
הגולה,  הפולנית  הממשלה  של  החוץ  משרד  מטעם  חוברת 
הנחשבת לפרסום הרשמי הראשון אודות השמדת היהודים 

באירופה. 
שר  ששלח  דיפלומטית  איגרת  במלואה  הופיעה  בחוברת 
 ,)Edward Raczyński( ראצ'ינסקי  אדוורד  הפולני,  החוץ 
על  מפורט  דיווח  ובה  המאוחדות,  האומות  ממשלות  לכל 
בגטאות,  האקציות  הטבח,  מעשי   – בפולין  הגרמנים  מעשי 
ואף ההמתה  וסוביבור  בלזץ  טרבלינקה,  למחנות  השילוחים 
מסמכים  על  התבסס  באיגרת  הדיווח  הגז.  בתאי  ההמונית 
 Jan( שהבריח מאירופה לוחם המחתרת הפולנית יאן קרסקי
השמדה  למחנה  לחדור  הצליח  שאף   ,)Karski-Kozielski

ולראות את הנעשה במו עיניו.
לצד האגרת, פורסמו בחוברת מספר מסמכים קצרים הנוגעים 
המאשרת  המאוחדות  האומות  הצהרת  היהודים:  להשמדת 
לראשונה את השמדת היהודים – "הרשויות הגרמניות, שאינן 
מסתפקות בשלילת הזכויות האנושיות הבסיסיות מבני הגזע 
היהודי... מוציאות כעת לפועל את התוכנית שעליה חזר שוב 
ושוב היטלר, להשמיד את העם היהודי באירופה... האחראים 
לפשעים הנ"ל לא יתחמקו מתגמול"; נאום שנשא שר החוץ 
ולציבור  האו"ם  לממשלות  הקורא   ,1942 בדצמבר  הפולני 
הרחב להכיר בטרגדיה המתרחשת באירופה ולנקוט בפעולה; 

ומספר מסמכים נוספים.
קלים  קמטים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   16

בפינות הדפים. 

פתיחה: $800

221. Album of Photographs – Liberation of the 
Theresienstadt Ghetto – May 1945

An album with about 50 photographs documenting the 
Theresienstadt Ghetto as witnessed by soldiers of the Red 
Army during its liberation. Theresienstadt, [May 1945; a few 
later or earlier photographs].
The Theresienstadt Ghetto was established by the Nazis 
in 1941 near the town of Terezin in Czechoslovakia. It was 
run by the SS, the prisoners suffering from overcrowding, 
starvation, and disease. In preparation for a visit of an 
investigative commission of the International Red Cross, 
the Germans decided to turn Theresienstadt into a "model 
ghetto": stores, a coffee house, a bank and a school were 
opened, and gardens were planted in the ghetto. Later, a 
propaganda film (Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus 
dem jüdischen Siedlungsgebiet) was made in the ghetto, 
screened for representatives of the Red Cross. Not long after 
the production was completed, most of the prisoners of the 
ghetto were deported to extermination camps. 
This album documents the ghetto upon its liberation by the 
Red Army. The photographs depict survivors receiving first 
treatment in a yard, the victims as they were found after the 
liberation, the gallows, the graves, paper boxes with ashes 
of victims (some with name labels), the private swimming 
pool built by prisoners for the camp commander's children 
and more (many of the photographs are highly graphic and 
explicit). 
Several photographs at the beginning and end of the album 
depict other people and events: portrait photographs of 
two of the camp commanders – Heinrich Jöckel and Stefan 
Rojko and photographs from a state funeral ceremony held 
for the victims in September 1945, attended by Jan Masaryk. 
The photographs are mounted in the album. Most of them 
are captioned on printed notes (Czech). Several of the 
photographs in the album are found in the archive of the 
Czech photography agency ČTK, whose photographer Josef 
Vosolsobe visited the camp on May 9, 1945. 
Approx. 13X8.5 cm. Good condition. Minor blemishes. Size 
of album: approx. 32X23 cm. The leaves and some of the 
photographs are numbered by hand. Stains and small tears to 
edges of tissue guards. The binding is slightly worn. 

Opening price: $800 
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223. "The Warsaw Ghetto Uprising" by Bernard Mark – Moscow, 1944 – Cover Design by Mieczysław 
Berman

and graphic designer, born in Warsaw, is known 
mainly for his political works, such as photomontages, 
posters and films. His works were displayed in 
prestigious galleries and museums in the world, 
including the Israel Museum ("Dada, Surrealism and 
Beyond", 2007).
70, [2] pp, approx. 16.5 cm. Some stains. Bookplate to 
inside front cover. Creases and minor blemishes to cover. 
Pen notation to back cover.

Opening price: $300

Powstanie w ghetcie warszawskiem [The Warsaw 
Ghetto Uprising], by Bernard Mark. Moscow: 
Nakladem Zwiazku Patriotów Polskich w ZSRR, 1944. 
Polish.
This work, by Jewish historian Bernard Mark (1908-
1966), is considered one of the first accounts of the 
Warsaw Ghetto uprising and the first such account 
officially published for the wide public. Original cover 
designed by Mieczysław Berman. 
Mieczysław Berman (1903-1975), an influential artist

223. "מרד גטו ורשה" מאת בר מארק – מוסקבה, 1944 – 
עטיפה בעיצוב מיצ'סלב ברמן

Powstanie w ghetcie warszawskiem ]מרד גטו ורשה[, מאת 
 Nakladem Zwiazku הוצאת   .)Bernard Mark( מארק  בר 

Patriotów Polskich w ZSRR, מוסקבה, 1944. פולנית.
הנחשב   ,)1908-1966( מארק  בר  היהודי  ההיסטוריון  של  ספרו 
לאחד החיבורים הראשונים העוסקים במרד גטו ורשה, ולראשון 

שפורסם לקהל הרחב. עטיפה מקורית בעיצוב מיצ'סלב ברמן.
אמן   ,)1903-1975  ,Mieczysław Berman( ברמן  מיצ'סלב 
יצירותיו  בזכות  נודע בעיקר  ורשה.  יליד  גראפי משפיע,  ומעצב 
יצירותיו  וסרטים.  הפוליטיות, בהן עבודות פוטומונטאז', כרזות 
מוזיאון  גם  בהם  בעולם,  והמוזיאונים  הגלריות  במיטב  הוצגו 

ישראל )"דאדא, סוראליזם ומה שמעבר", 2007(.
בצדה  ספר  תו  כתמים.  מעט  בקירוב.  ס"מ   16.5 עמ',   ]2[  ,70
ופגמים קלים בעטיפה.  הפנימי של העטיפה הקדמית. קמטים 

רישום בעט בעטיפה האחורית. 

פתיחה: $300

222. The Mass Extermination of Jews – London, 
1942/3 – First Official Publication about the 
Holocaust

The Mass Extermination of Jews in German occupied 
Poland, Note addressed to the governments of the 
United Nations on December 10th, 1942, and other 
documents. London, New York and Melbourne: 
Hutchinson & Co., [December 1942/1943]. English. 
A booklet issued by the Ministry of Foreign Affairs 
of the Polish government-in-exile, considered 
the first official publication about the systematic 
extermination of Jews in Europe. 
The main document published in this booklet is the 
note addressed by Edward Raczyński, Polish Minister 
of Foreign Affairs, to the governments of the United 
Nations, in which he reported in detail the horrors 
taking place in Poland – the massacres, the Aktions, 
the mass deportations to the extermination camps 
of Treblinka, Belzec, and Sobibor, and even the mass 
extermination in the gas chambers. Raczyński's report 
is based on documents smuggled from continental 
Europe by Jan Karski-Kozielski, a Polish resistance 
fighter who infiltrated an extermination camp and 
witnessed the Nazi atrocities. 
The booklet also includes several short documents 
related to the mass extermination of the Jews: 
the joint declaration by member nations of the 
United Nations, confirming for the first time the 
information about the mass extermination of Jews: 
"the German authorities, not content with denying 
to persons of Jewish race in all the territories over 
which their barbarous rule has been extended, the 
most elementary human rights, are now carrying into 
effect Hitler's oft-repeated intention to exterminate 
the Jewish people in Europe […] those responsible 
for these crimes shall not escape retribution"; text of 
a broadcast by the Polish Minister of Foreign Affairs 
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225. "דוח קסטנר" – דין וחשבון על פעילות "ועד העזרה 
וההצלה בבודפשט" בזמן השואה

 Der Bericht des Jüdischen Rettungskomitees aus
 Budapest 1942-1945, Vorgelegt von Dr. Rezsö Kasztner
 ,1942-1945 בבודפשט  היהודית  ועדת ההצלה  וחשבון של  ]דין 
והצלה  עזרה  "ועדת  הוצאת  קסטנר[.  ֶרֶז'ה  ד"ר  על-ידי  נמסר 
 ,)Vaadat Ezra Vö-Hazalah Bö-Budapest( בבודפשט" 

]שוויץ או בודפשט?, 1946[. גרמנית.
פעילות  על  כתיבה(,  במכונת  מודפסים  דפים  )שכפול של  דו"ח 
"ועד העזרה וההצלה בבודפשט" בזמן מלחמת העולם השנייה, 
שהגיש ֶרֶז'ה )ישראל( קסטנר לקונגרס הציוני הראשון שהתכנס 
לאחר השואה בבאזל, 1946. מסווג "סודי" בשוליים העליונים של 

העטיפה.
הדו"ח חובר על ידי קסטנר זמן קצר לאחר תום מלחמת העולם 
השנייה, והוא כולל תיאור נרחב של מאורעות השואה בהונגריה, 
סקירה של פעולות "ועד העזרה וההצלה" ותיעוד של המאמצים 
לארגן את יציאתה של "רכבת ההצלה" מהונגריה לשווייץ. בסוף 
ומכתבי המלצה  הדו"ח מופיעים מספר העתקים של תצהירים 
ואת  הונגריה  יהודי  בעד קסטנר, המתארים את פעילותו למען 

העזרה הכלכלית שהעניק ליהודים בגטו טרזיינשטט.
 1955 שביוני  לאחר  קסטנר,  של  שמו  לטיהור  גם  שימש  הדו"ח 
נפשו לשטן" בשיתוף- "קסטנר מכר את  כי  בית המשפט  קבע 
בחודש  בתל-אביב  נרצח  שקסטנר  ולאחר  הנאצים  עם  פעולה 
מרץ 1957. הדו"ח תורגם לעברית וראה אור בראשית שנות ה-80 

בידי "האגודה להנצחת זכרו של ישראל קסטנר".
]1[, 15a ,1-15 ,XIII, 16-191, ]6[ דף )מודפסים מצד אחד בלבד(, 
30 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים בשוליים. כרוך בכריכה 
העטיפה  המקורית.  הקדמית  העטיפה  עם  יחד  נאה,  חדשה 

האחורית המקורית חסרה.

פתיחה: $400

224. Printed Report – Statement of the Chief Physician of the Mauthausen Concentration Camp – Taken 
by American Soldiers after the Liberation of the Camp

Władysław Czaplinski (a prisoner at the Mauthausen 
Concentration Camp who served as chief physician 
there) with a review of the  crimes in the camp, dates 
of deportations and mass executions, the number of 
victims, description of the methods of punishment 
and killing, documentation of the gas chambers 
operation in the camp and additional information.
[7] leaves, approx. 26.5 cm + a printed piece of paper 
(complementing the upper margin of one leaf). Good 
condition. Pinholes. Some creases and stains. 
Enclosed: additional copy of one leaf of the report. 

Opening price: $400 

Report (carbon paper copy) made by the American 
Army, with a statement of the chief physician of the 
Mauthausen concentration camp, Dr. [Władysław] 
Czaplinski. [Germany?, Austria?, ca. 1945]. English.
The report, made by the American Counter 
Intelligence Corps (Army CIC), includes two parts: 
a detailed overview of the findings from the 
Untermaßfeld camp – a fortress that was turned 
into a detention center for 1500 prisoners of war 
(describing the physical condition of the prisoners, 
the harsh conditions of their imprisonment, their 
countries of origin and more); a detailed statement by 

224. דו"ח מודפס – עדות הרופא הראשי במחנה הריכוז 
מאוטהאוזן – נגבתה בידי חיילים אמריקנים לאחר שחרור 

המחנה

דו"ח )העתק על נייר "קופי"( שהוכן בידי חיילי הצבא האמריקני, 
 Dr. מאוטהאוזן,  הריכוז  במחנה  הראשי  הרופא  של  עדותו  ובו 
Czaplinski [Władysław]. ]גרמניה?, אוסטריה?, 1945 בקירוב[. 

אנגלית.
 Counter יחידת המודיעין האמריקנית  חיילי  בידי  הדו"ח חובר 
חלקים:  שני  כולל  והוא   ,Intelligence Corps (Army CIC)
אונטרמספלד  במחנה  הממצאים  של  מפורטת  סקירה 
)Untermaßfeld( – מבצר שהוסב לבית מעצר עבור 1500 שבויי 
מלחמה )עם פירוט של מצב האסירים, התנאים הקשים שבהם 
 Władysław ועוד(; עדות מפורטת של  הוחזקו, ארצות המוצא 
כרופא  ששימש  מטהאוזן  הריכוז  במחנה  )אסיר   Czaplinski
במחנה,  הגרמנים  עם סקירה של פשעי  הראשי של האסירים(, 
תאריכי הגירושים וההריגות ההמוניות, מניין הקרבנות, תיאורים 
של שיטות הענישה וההרג, תיעוד של הפעלת תאי הגז במחנה 

ומידע נוסף.
נייר מודפסת )משלימה את  ]7[ דף, 26.5 ס"מ בקירוב + פיסת 
סיכות. מעט  נקבי  טוב.  שוליו העליונים של אחד הדפים(. מצב 

כתמים וקמטים.
מצורף העתק נוסף של אחד מדפי הדו"ח. 

פתיחה: $400
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226. גרשם שלום – דו"ח על אוספי ספרים יהודיים לאחר השואה, 1946 

)בקיץ תש"ו( בקשר לאוצרות  דין וחשבון של פרופ' גרשם שלום על שליחותו לאירופה 
עברית,   .]1946 ]ירושלים?,  בסטנסיל.  ומשוכפל  כתיבה  במכונת  מודפס  דו"ח  הגולה. 

בתוספת נספחים בגרמנית ובאנגלית.
שלום,  גרשם  בראשות  משלחת,  למנות  העברית  האוניברסיטה  מיהרה   1946 בראשית 
"אוצרות  לכינוי  )שזכו  באירופה  היד  וכתבי  הספרים  מצב  את  לבדוק  היה  שתפקידה 
הגולה"(, במטרה לקדם את הצלתם ואת הבאתם ארצה. שלום הוסמך לפעול בגרמניה 

ובאירופה המזרחית, ועם גמר שליחותו חיבר את הדו"ח שלפנינו.
נימס, המחסנים באופנבאך, אוספים  נידונים הספרים והאוספים שנשלחו לטירת  בדו"ח 
מאורעות  את  ששרדו  נוספים  ומצבורים  פרטיות,  ובידיים  ציבוריות  בספריות  יהודיים 
המלחמה. בסוף הדו"ח צורפו שישה נספחים, בגרמנית ובאנגלית, של מכתבים ודו"חות 

ששמשו את שלום בשליחותו.
13, 10 דף, 26.5 ס"מ, מהודקים לחוברת. מצב טוב. כיתוב בעט בראש העמוד הראשון. 

כתמים )בעיקר בעמודים הראשונים(.

פתיחה: $600

225. "Kastner's Report" – Report on 
the Activity of the Aid and Rescue 
Committee of Budapest during the 
Holocaust

Der Bericht des Jüdischen 
Rettungskomitees aus Budapest 
1942-1945, Vorgelegt von Dr. Rezsö 
Kasztner [The report of the Jewish 
Rescue Committee of Budapest 1942-
1945, Submitted by Dr. Rezsö Kasztner] 
[Switzerland or Budapest?]: Vaadat 
Ezra Vö-Hazalah Bö-Budapest, [1946]. 
German.
Report (mimeographed typescript) 
on the activity of the Jewish Aid and 
Rescue Committee in Budapest during 
World War II, submitted by Rezsö (Israel) 
Kastner to the first Zionist congress 
to take place after the Holocaust, 
convened in Basel in 1946. Classified 
"Confidential" on the cover.
The report, compiled by Kastner shortly 
after World War II, contains an extensive 
description of the Holocaust in Hungary, 
a review of the activity of the Jewish Aid 
and Rescue Committee and a documentation of the efforts to organize the departure of the 
"Rescue Train" from Hungary to Switzerland. The report includes several copies of affidavits 
and letters of recommendation in favor of Kastner, describing his activity for the Jews of 
Hungary and the financial help he provided to Jews incarcerated in the Theresienstadt 
Ghetto.
This report was instrumental in Kastner's acquittal after his assassination in Tel-Aviv in March 
1957, following a court decision in 1955 according to which "Kastner sold his soul to the 
devil" and collaborated with the Nazis. The report was translated to Hebrew and published 
in the early 1980s by the Society for the Commemoration of Israel Kastner.
[1], XIII, 1-15, 15a, 16-191, [6] leaves (printed on one side only), approx. 30 cm. Good condition. 
Some stains to margins. New, elegant binding, with the original front cover. The original back cover 
is missing. 

Opening price: $400

225226



222  |  אוגוסט 2020  

227. "You are the Witness!" – An Account of the Holocaust of Hungarian Jewry – Photographs and a List 
of Holocaust Victims – Budapest, 1947

book appears a long list of Hungarian Jews who 
perished in the holocaust.
The introduction to this book was written by Vilmos 
Nagy de Nagybaczon, Hungarian minister of Defense 
and Righteous among the Nations.
422, [2] pp + [12] plates. 24 cm. Original binding with 
printed title and date. Missing original dust jacket. Good 
condition. Some stains. Loose binding and endpapers. 
Tears and blemishes to binding. 

Opening price: $300 

Te Vagy a Tanu! Ukrajnától Auschwitzig [You are the 
Witness! From Ukraine to Auschwitz], edited by Dezső 
Pór and Oszkár Zsadány. [Budapest]: Kossuth, [1947]. 
Hungarian.
An account of the holocaust of Hungarian Jewry. 
The book contains much information about the 
deportation of Hungarian Jews to extermination 
camps as well as photographs from the camps 
(including photographs of Bergen-Belsen, 
Buchenwald and Nordhausen). At the end of the

227. "אתה העד!" – ספר בנושא שואת יהודי הונגריה – 
תצלומים ורשימת שמות נספים בשואה – בודפשט, 1947

העד!  ]אתה   Te Vagy a Tanu! Ukrajnától Auschwitzig
 Oszkár-ו  Dezső Pór בעריכת  לאושוויץ[,  מאוקראינה 

Zsadány. הוצאת Kossuth, ]בודפשט, 1947[, הונגרית.
על  רב  מידע  מכיל  הספר  הונגריה.  יהודי  שואת  בנושא  ספר 
שילוח יהודי הונגריה למחנות ההשמדה וכן תצלומים מהמחנות 
בסוף  ונורדהאוזן(.  בוכנוולד  מברגן-בלזן,  תצלומים  )ביניהם 
 הספר מופיעה רשימה ארוכה של יהודים הונגרים שנספו בשואה.

 Vilmos Nagy de( נאג'בצון  וילמוש  את ההקדמה לספר כתב 
Nagybaczon(, שר ההגנה ההונגרי וחסיד אומות העולם.

422, ]2[ עמ' + ]12[ לוחות. 24 ס"מ. כריכה מקורית, עליה נדפסו 
הכותר והשנה 1947. מעטפת הנייר המקורית חסרה. מצב טוב. 
מעט כתמים. כריכה ודפי בטנה רופפים. קרעים ופגמים בכריכה.

פתיחה: $300

226. Gershom Scholem – Report on Jewish Book 
Collections after the Holocaust, 1946

"Report by Prof. Gershom Scholem; an account of his 
mission to Europe (in the summer of 1946) concerning 
the treasures of the Jewish Diaspora". Mimeographed 
typescript. [Jerusalem?, 1946]. Hebrew, with 
appendices in German and English.
In early 1946, the Hebrew University quickly 
appointed a delegation, headed by Gershom 
Scholem, whose mission it was to examine the status 
of books and manuscripts in Europe (called the 
"Diaspora Treasures"), with the intention of salvaging 
and bringing them to Palestine. Scholem was sent to 
Germany and Eastern Europe, and after completing 
his mission, composed the present report.
The report discusses the books and collections sent to 
Schloss Niemes, the warehouses at Offenbach, Jewish 
collections in public libraries and those privately held, 
and other collections that survived the war. With six 
appendices, in German and English, containing letters 
and reports used by Scholem on his mission.
13, 10 leaves, 26.5 cm, stapled. Good condition. Pen 
notation to top of first page. Stains (mostly to first pages).

Opening price: $600
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 – בלזן  ברגן  – מחנה העקורים  וכרוז  228. שתי תעודות 
תעודה מזהה עבור תינוקת שנולדה במחנה

שנות  סוף  בלזן".  "ברגן  העקורים  ממחנה  וכרוז  תעודות  שתי 
ה-40.

לארץ  היהודית  "הסוכנות  מטעם  שהונפקה  זהות  תעודת   .1
Ida Lea Selenfreund, תינוקת בת  ישראל" בברגן בלזן עבור 

תשעה חודשים שנולדה במחנה. הונפקה ביום 13.11.1947.
10.5 ס"מ בקירוב. X14.5

2. תעודת חבר בארגון "נוער חלוצי מאוחד" בברגן בלזן, עבור צבי 
אריה גנץ. בצדה הפנימי פרטי הבעלים, חתימתו וחותמת דיו של 

סניף הארגון בברגן בלזן.
12.5 ס"מ בקירוב )פתוח(. X11.5

כרוז  מלאכה[.  לכל  עבודה  ]כלי  פאכן"  אלע  פאר  "ווערקצייג   .3
חשמליים,  בית  וכלי  מכשירים  מכונות,  של  למכירה  פרסומת 
"פועלי  דפוס  בלזן.  ברגן  באחד מבתי מחנה העקורים  שנערכה 

ציון )צ. ס.( – התאחדות ברגן בלזן".
20.5 ס"מ בקירוב. חותמת דיו בשוליים העליונים. X28.5

מצב משתנה. מצב כללי טוב. כתמים, פגמים וקרעים קלים )רובם 
משוקמים(.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $500

228. Two Documents and an Advertisement Leaflet – Bergen-Belsen Displaced Persons Camp – Identity 
Card for an Infant Girl Born in the Camp

Approx. 12.5X11.5 cm (when open).
3. "Werkzeug für alle Fachen" [Work Tools for any 
Craft], advertisement for the sale of machines, tools 
and electric home equipment held at one of the 
houses of the Bergen-Belsen displaced persons camp. 
"Poalei Zion – Bergen-Belsen Union" press.
Approx. 20.5X28.5 cm. Inked stamp on upper margin.
Condition varies. Good overall condition. Stains, blemishes 
and small tears (most of them restored).
Provenance: Rimon Family Collection.

Opening price: $500

Two documents and an advertisement leaflet from the 
Bergen-Belsen displaced persons camp. Late 1940s.
1. Identity card issued by the Palestine Jewish Agency 
in Bergen-Belsen for Ida Lea Selenfreund, a nine-
month old baby girl born in the camp. Issued on 
Novemeber 13, 1947.
Approx. 10.5X14.5 cm.
2. Membership card of the "Noar Chalutzi Meuchad" 
(United Pioneering Youth) movement in Bergen-
Belsen, issued to Zvi Arieh Gantz. With the owner's 
personal details, his signature and an inked stamp of 
the organization's branch in Bergen-Belsen.

228a
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229. Collection of Membership Cards – Zionist Movements and Organizations – "She'erit 
Hapletah" in Europe, 1946-1950

17 membership cards, most of them issued by Zionist movements and organizations, which had 
belonged to Jewish refugees in Europe after the Holocaust. Germany, Poland and Romania, 1946-
1950. Hebrew, German, Yiddish and other languages.
1. Membership card of the "Noar Chalutzi Meuchad" (United Pioneering Youth) movement in 
Germany. Braunschweig, 1946.
2. Membership card of the "'Mizrachi' and 'Torah VeAvodah' Federation in Poland – The central 
Committee in Lodz", 1946.
3-4. Two membership cards of the "Mizrachi-Torah VeAvodah" movement, Germany 1947.
5. Membership card of "Brit HaOvdim" (Alliance of Workers), the organization of workers of the 
Revisionist Movement. Iași, Romania, 1947.
6-7. Two membership cards of the "Poalei Zion-Hitachdut" party. Poland and the Deggendorf DP 
camp in Germany, 1947.
8. Membership card of the "HaShomer HaTzair" party in Germany. Föhrenwald DP camp, 1947.
9-10. Two membership cards in the name of Nachum Lenkin, 1946/47: "Betar certificate", the 
Eggenfelden DP camp in Germany; membership card of the United Revisionists Zionists in Germany.
11. Membership card of the "United Revisionists Zionists in Germany – Central committee". 1948.
12. Membership card of "The Association of Democratic Zionists 'Ichud' in Poland", Lodz, 1948.
13. Membership card of the "Revisionists Zionists in Germany – Center". The Heidenheim DP camp, 
Germany, 1949.
14-17. Four cards in the name of Sami (Zami) Feder, an actor, director and founder of the Kazet, 
Concentration Camp Theater, at the Bergen-Belzen DP camp – three membership cards of the Societe 
Mutualiste de Bendzin & Zaglembia and a membership card of the Jewish community of Munich.
Size and condition vary. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $500

לקט כרטיסי חבר – תנועות וארגונים ציוניים – שארית הפליטה   .229
באירופה, 1946-1950

ציוניים, שהיו שייכים לפליטים  וארגונים  רובם מטעם תנועות  17 כרטיסי חבר, 
עברית,   .1946-1950 ורומניה,  פולין  גרמניה,  השואה.  לאחר  באירופה  יהודים 

גרמנית, יידיש ושפות נוספות.
1. כרטיס חבר בתנועת "נוער חלוצי מאוחד" )"נחם"( בגרמניה. בראונשווייג, 1946.
המרכזי  הועד   – בפולין  ועבודה'  ו'תורה  'מזרחי'  ב"הסתדרות  חבר  כרטיס   .2

בלודז'", 1946.
3-4. שני כרטיסי חבר בתנועת "מזרחי-תורה ועבודה". גרמניה, תש"ז ]1947[.

5. כרטיס חבר ב"ברית העובדים", ארגון העובדים של התנועה הרוויזיוניסטית. 
יאסי, רומניה, 1947.

ומחנה  פולין  – התאחדות".  )צ.ס.(  ציון  "פועלי  כרטיסי חבר במפלגת  שני   .6-7
העקורים דגנדורף בגרמניה, 1947.

8. כרטיס חבר במפלגת ה"שומר הצעיר" בגרמניה. מחנה העקורים פרנוולד, 1947.
בית"ר",  "תעודת   :)1946/47( תש"ז  לנקין,  נחום  שם  על  כרטיסים  שני   .9-10
מחנה העקורים אגנפלדן )Eggenfelden( בגרמניה; כרטיס חבר בברית הצה"ר 

המאוחדת בגרמניה.
11. כרטיס חבר ב"ברית הצה"ר המאוחדת בגרמניה – הועד הראשי", תש"ח ]1948[.

12. כרטיס חבר ב"התאחדות הציונים דמוקרטים 'איחוד' בפולין". לודז', 1948.
13. תעודת חבר ב"ברית הצה"ר בגרמניה – המרכז". מחנה העקורים היידנהיים, 

גרמניה, 1949.
14-17. ארבעה כרטיסים על שם סמי )זאמי( פדר, שחקן, במאי ומייסד "תיאטרון 
הקצט" )Kazet – Concentration Camp Theater( במחנה העקורים ברגן-בלזן 
 Societe Mutualiste( – שלושה כרטיסי חבר באגודת ניצולי "בנזין וזגלמביה" 

de Bendzin & Zaglembia( וכרטיס חבר בקהילה היהודית במינכן.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $500
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230. Large Collection of Certificates and 
Documents – "She'erit Hapletah" and DP 
Camps

About 85 certificates, confirmations and 
documents, many of them bearing their 
owner's pictures and inked stamps of aid 
organizations and authorities, which were 
issued for Holocaust survivors in DP camps 
and elsewhere. Wasseralfingen, Zeilsheim, 
Münchenberg, Fritzlar, Munich, Tel-Aviv, 
Haifa, and elsewhere, second half of the 
1940s to early 1950s (several later or earlier 
items). German, Hebrew, English, French and 
other languages.
Including: · An identification certificate 
for a refugee from the city of Oradea 
(Transylvania, 1944). · Confirmation issued 
by The Central Committee of the Liberated 
Jews, indicating that its owner has family 
members living in Romania, with a request 
to assist him in locating them (Munich, 
1945). · Confirmation issued by the Central 
Jewish Committee in Bergen-Belsen, 
indicating that its owner found his cousin 
in the city of Frankfurt (Bergen-Belzen, 
1946). · Confirmation issued by the Jewish 
Committee of the city of Munich, indicating 
that its owner was a prisoner in Auschwitz 
(Munich, 1946). · Work permit issued by 
UNRRA to a resident of the Wasseralfingen 
DP camp (1946). · Handwritten certificate 
issued by the "Cultural Institution 'Beit 
Bialik'", to an art teacher at the Stuttgart 
DP camp (1947). · Two DP camps journalist 
certificates, issued by the Jewish journals 
"Undzer Weg" and "Dos Wort". · And more.
Size and condition vary. Good-fair overall 
condition.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $1000

הפליטה  שארית   – ומסמכים  תעודות  של  גדול  אוסף   .230
ומחנות העקורים

תמונות  את  נושאים  מהם  רבים  ומסמכים,  אישורים  תעודות,  כ-85 
שהונפקו  והרשויות,  הסיוע  ארגוני  של  הדיו  חותמות  ואת  הבעלים 
עבור ניצולי שואה במחנות העקורים ובמקומות נוספים. ואסראלפינגן, 
ציילסהיים, מינכנברג, פריצלר, מינכן, תל-אביב, חיפה ומקומות נוספים, 
)פריטים  ה-50  שנות  תחילת  עד  ה-40  שנות  של  השנייה  המחצית 
ספורים משנים מוקדמות או מאוחרות יותר(. גרמנית, עברית, אנגלית, 

צרפתית ושפות נוספות.
בין הפריטים: · תעודה מזהה עבור פליט מהעיר אוראדיה )טרנסילבניה, 
המעיד  הפליטה,  לשארית  המרכזי  הוועד  מטעם  אישור   ·  )1944
סיוע  למתן  בקשה  עם  ברומניה,  חיים  משפחה  בני  נותרו  שלבעלים 
לאתרם )מינכן, 1945(. · אישור מטעם הוועד היהודי המרכזי בברגן בלזן, 
המעיד שהבעלים מצא את בן דודו בעיר פרנקפורט )ברגן בלזן, 1946(. 
· אישור מטעם הוועדה היהודית של מינכן, המעיד שבעליו היה אסיר 
אונרר"א  רישיון עבודה מטעם ארגון   ·  .)1946 )מינכן,  במחנה אושוויץ 
בכתב-יד  · תעודה   .)1946( ואסראלפינגן  העקורים  במחנה  דייר  עבור 
מטעם "מוסד תרבותי 'בית ביאליק'", עבור מורה לציור במחנה העקורים 
בשטוטגרט )1947(. · שתי תעודות עיתונאי במחנות העקורים מטעם 

העיתונים היהודיים "אונדזער וועג" ו"דאס ווארט". · ועוד.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $1000
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231. Elaborate Certificate of 
Appreciation, Illustrated by Lazar 
Berson – Awarded for Assistance 
to Jewish Refugees in France, 
by the Refugee Aid Committee 
"Comité Dubouchage" – Nice, 
1946 – Signed by Lazar Berson 
and by the President of "Comité 
Dubouchage" Yaakov Doubinski

An elaborate certificate of 
appreciation, illustrated by Lazar 
(Eliezer) Berson, awarded by the 
refugee aid committee "Comité 
Dubouchage" in Nice. Nice (Southern 
France), 1946. Hebrew and French.
A printed certificate, hand-
colored. In the center, below the 
inscription "Teudat Toda veRav 
Hesed LeHaAdon" (Certificate of 
appreciation), appears a dedication 
in French, dated 15.11.1946, to Max Blasberg, for assistance granted to "His brethren [the Jews] under enemy 
occupation". The certificate is signed by hand by Yaakov Doubinski and Lazar (Eliezer) Berson, "on behalf of the 
Jewish committee of Dubouchage in Nice" [Comité Dubouchage in Nice].
A lion supporting a pole is seen to the right of the dedication; on top of the pole is a round flag with a Star 
of David and a Menorah. around the dedication appear Illustrations symbolizing the atrocities which the Jews 
went through and the anticipated consolation: a bird of prey with a swastika around its neck attacking a Jew 
with its claws, memorial candles on the background of a Tallith, the Western Wall, Bat Zion sailing to the shores 
of Palestine, and the synagogue on Dubouchage street in Nice, where the Jewish committee that awarded this 
certificate held its activities. All of the above are surrounded by a frame decorated with a vegetal pattern and 
chains, and on the bottom, in two medallions, the year – "1944".
"Comité Dubouchage" was a relief organization for Jewish refugees active in Nice, in the south of France, in the 
early 1940s. The organization was founded and headed by merchant and activist Yaakov Doubinski. Together with 
Jewish Italian banker Angelo Donati and others, Doubinski was active in providing documents and residences for 
thousands of Jews from the Nice area.
Lazare (Eliezer) Berson (1882-1954) – who illustrated this certificate, is signed as secretary of the "Comité 
Dubouchage". Berson was born in Kupiškis (near Kovno), and studied art in St. Petersburg and in Paris. He arrived 
in London in 1914, and later founded there the "Ben Uri" gallery in order to exhibit and nurture Jewish art. His 
own art was often inspird by Jewish folk motifs. He left England for France in 1916, and passed away in Nice.
Printed on cardboard, 60.5X49 cm. Good condition. Minor creases and stains. Slightly browned margins. Small peelings and 
tears at margins.

Opening price: $400

231. תעודת הוקרה מפוארת, מאוירת בידי לזר ברסון – 
בצרפת,  יהודים  לפליטים  סיוע  על  תודה  לאות  הוענקה 
מאת ארגון הסיוע "ועדת דיבושאז" – ניס, 1946 – חתומה 
יעקב  דיבושאז",  "ועדת  נשיא  ובידי  ברסון  לזר  בידי 

דובינסקי

תעודת הוקרה מפוארת, מאוירת בידי לזר )אליעזר( ברסון, אשר 
הוענקה מטעם ארגון הסיוע לפליטים יהודים "ועדת דיבושאז" 

בעיר ניס. ניס )דרום צרפת(, 1946. עברית וצרפתית.
ביד. במרכזה, תחת הכתובת "תעודת  תעודה מודפסת, צבועה 
מיום  בצרפתית  הקדשה  מופיעה  להאדון"  חסד  ורב  תודה 
הסיוע  על   ,)Max Blasberg( בלסברג  למקס   ,15.11.1946
ההקדשה  על  האויב".  כיבוש  תחת  ]היהודים[  "לֶאָחיו  שהעניק 
ולזר   )Yaakov Doubinski( דובינסקי  יעקב  בכתב-יד  חתומים 
)אליעזר( ברסון, "בשם הועד היהודי של דיבושאז בניצה" ]ועדת 

דיבושאז בניס[.
בראש  במוט;  התומך  אריה  נראה  ההקדשה  לכתובת  מימין 
סביב  במנורה.  המשולב  דוד  מגן  ובתוכו  עגול,  נס  נישא  המוט 
ההקדשה משובצים איורים המסמלים את הסבל שעבר זה עתה 
על העם היהודי ואת הנחמה המקווה: עוף דורס שלצווארו סמל 
צלב הקרס עט על יהודי בטפרים שלופים, נרות נשמה על רקע 
טלית, הכותל המערבי, בת ציון המפליגה אל חופי ארץ ישראל, 
ובית הכנסת ברחוב דיבושאז בעיר ניס, מקום מושבו של הוועד 
היהודי שהעניק את התעודה. כל אלו מוקפים במסגרת מעוטרת 
בדגם צמחי ובשרשרות, ובתחתיתה, בתוך שני מדליונים, מצוינת 

השנה – "שנת תשה לפ"ק" ו"1944".
סיוע  ארגון  היה   )Comité Dubouchage( דיבושאז"  "ועדת 
שנות  בתחילת  צרפת,  שבדרום  בניס  שפעל  יהודים  לפליטים 
ה-40. הארגון הוקם ונוהל על ידי יעקב דובינסקי, סוחר ועסקן, 
מנגידי העיר ניס. דובינסקי פעל, יחד עם הבנקאי היהודי-איטלקי 
אנג'לו דונאטי ואחרים, להשגת מסמכים ומקומות מגורים לאלפי 

יהודים באיזור ניס.
שלפנינו,  התעודה  מאייר   –  )1882-1954( ברסון  )אליעזר(  לזר 
בקופישוק  נולד   – דיבושאז"  "ועדת  מזכיר  בתור  עליה  החתום 
פטרבורג  בסנקט  אמנות  ולמד  לקובנה(  הסמוכה   Kupiškis(
אשר  באמנות  עסק  שם  ללונדון,  הגיע   1914 בשנת  ובפריז. 
אורי"  "בן  גלריית  והקים את  יהודיים-עממיים  שילבה מוטיבים 
אמנות  ולטפח  להציג  במטרה  בלונדון"(  היהודי  )"המוזיאון 

יהודית. בשנת 1916 עזב את אנגליה לצרפת ונפטר בניס.
טוב.  מצב  ס"מ.   49 X60.5 קרטון,  לוח  על  מודפסת  התעודה 
קמטים וכתמים קלים. שולי הלוח מעט כהים. קילופים וקרעים 

קלים בשוליים

פתיחה: $400
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232. "Yizkor" – Poster Illustrated by Pinchas Schuldenrein – With an Autograph 
Inscription by Schuldenrein to Arthur Szyk

"Yizkor 1939-1945". Poster Illustrated by Pinchas Schuldenrein (signed in the plate). 
Zeilsheim (Germany): P. Schuldenrein, [ca. 1946].
Impressive color illustration: The digit "6,000,000" and two memorial candles soaking 
in blood, with images of the atrocities of the holocaust. The caption on bottom reads: 
"For He Who avenges blood remembers them" (Hebrew. Psalms 9:13).
On verso, an autograph inscription by Schuldenrein to Arthur Szyk: "One of my works 
about our suffering and destruction. Dedicated to the great Jewish master artist 
Arthur Szyk, a token of friendship…" (Yiddish). The inscription is signed and dated 
11.2.48.
The artist Pinchas Shuldenrein was born in Poland and studied in the Warsaw Art 
Academy. After the holocaust, he opened a studio outside the Zeilsheim DP Camp 
with the assistance of the Joint, and there he created this poster. Shuldenrein taught 
art to children in DP camps and created works inspired by the holocaust. In 1947 he 
moved to the USA, settled in New York and a couple of years later changed his name 
to Paul Sharon. He worked in New York as a graphic designer untill his death in 1998.
Approx. 37.5X51.5 cm. Thick paper. Good condition. Creases and tears to margins (not 
affecting the illustration). Several minor stains.

Opening price: $2000

שולדנריין  של  בכתב-ידו  הקדשה   – שולדנריין  פנחס  בעיצוב  כרזה   – "יזכור"   .232
לארתור שיק

 P. הוצאת  בדפוס(.  )חתומה  שולדנריין  פנחס  בידי  מאוירת  כרזה  ת"ש-תש"ה",  "יזכור 
Schuldenrein, זלצהיים )Zeilsheim, גרמניה(, ]1946 בקירוב[.

עם  דם,  של  שלולית  בתוך  טובלים  נרות-זכרון  ושני   "6,000,000" המספר  מרשים:  צבעוני  איור 
תמונות המציגות את סבל היהודים בתקופת השואה. בתחתית מופיע הכיתוב "כי דורש דמים 

אותם זכר" )תהלים ט', יג'(.
בצדה האחורי של הכרזה מופיעה הקדשה בכתב-ידו של שולדנריין לארתור שיק )יידיש(: "איינס 
פון מיינע שאפונגען פון אונדזער פיין אין אומקום געווידמעט דעם גרויסן יידישן קונסט מייסטער 
ה' ארטור שיק אלס צייכן פון פריינטשאפט פונם מחבר" ]אחת מיצירותיי אודות הסבל וההשמדה 
שלנו, מוקדשת לרב-האמן היהודי הגדול ארתור שיק, לאות ידידות מהמחבר[. ההקדשה חתומה 

ומתוארכת, 11.2.48.
האמן פנחס שולדנריין נולד בפולין ולמד באקדמיה לאמנות בוורשה. לאחר השואה ייסד סטודיו 
לאמנות באיזור מחנה העקורים זלצהיים בסיוע הג'וינט ושם יצר את הכרזה שלפנינו. שולדנריין 
העביר שיעורי אמנות לילדים במחנות העקורים ויצר עבודות בהשפעת השואה. בשנת 1947 היגר 
לארצות הברית, התיישב בניו-יורק וכעבור מספר שנים שינה את שמו ונקרא Paul Sharon. בניו-

יורק עבד כאמן-גרפי עד מותו בשנת 1998.
51.5 ס"מ בקירוב. נייר עבה. מצב טוב. קמטים וקרעים בשוליים )ללא פגיעה באיור(. כתמים  X37.5

בודדים, קלים.

פתיחה: $2000
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234. "שארית הפליטה – ביבליוגרפיה" – שטוטגרט, 1948

ש"ה-ביבליאגראפיע, V. 1945 – II. 1948 ]ביבליוגרפיה של שארית 
הפליטה, מאי 1945 – פברואר 1948[, בעריכת בן-ציון פעלדשוה 
בגרמניה"  ולתרבות  לחינוך  "הדירקטוריון  הוצאת  ]פלדשו[. 
דייטשלאנד(,  אין  קולטור  און  דערציונג  פאר  )דירעקטאריום 

שטוטגרט, 1948. יידיש ומעט גרמנית ואנגלית. 
בין  בגרמניה  לאור  שיצאו  הפרסומים  של  ביבליוגרפית  רשימה 
צילומי  ועל-ידיה, עם  עבור שארית הפליטה  השנים 1945-1948 
כרוכות  החוברת  בסוף  והעיתונים.  מן הספרים  חלק  שערים של 
פרסומים  כ-135  של  ביבליוגרפיות  רשימות  עם   1-3 הוספות 

נוספים. 
באישור  הג'וינט,  על-ידי  בגרמניה  והופצה  נדפסה  החוברת 
 OMGB, ICD (Office of Military Government for-ה

.)Bavaria, Information Control Division
]3[ דף, 40, 11, 4 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )כתמי חלודה 
קרעים  בודדים.  דפים  בשולי  קלים  קרעים  העטיפה(.  על  רבים 

בשדרה.

פתיחה: $500

233. Broadside Issued by the Union of Rabbis in Austria – A Fast on the 20th of Sivan, Commemorating 
the Holocaust – Austria, 1947

among European rabbis as to whether to announce 
a special day to commemorate the victims of the 
Holocaust. Among those objecting to the idea were 
the Rebbes of Gur and Belz, Rabbi Yitzchok Zev Halevi 
Soloveitchik and the Chazon Ish, who claimed that in 
our generation it is not permitted to announce a new 
permanent fast. The rabbis of Hungary and Austria 
announced the 20th of Sivan as a day of fast, claiming 
that this day had traditionally been a day of fasting 
among the Jews of Poland, commemorating the riots 
of 1648 (the Cossack riots).
[1] leaf, approx. 21X30 cm. Good condition. Fold lines and 
minor creases. Stains (slightly browned margins). Several 
tears to edges.

Opening price: $400

A broadside issued by the "The Union of Rabbis in 
Austria A.Z. [American Zone], by the Central Jewish 
Committee". Mimeographed manuscript. Stamped 
with the official stamp of the Union. Salzburg, the eve 
of Rosh Chodesh Sivan, 1947.
A broadside issued by the Union of Rabbis in 
Austria, announcing the 20th of Sivan as a "day of 
repentance, prayer and charity and a fast until 13:30 
by saying Selichot for the 20th of Sivan after the 
morning prayer, A.M. [Avinu Malkeinu] and Psalms" 
(Hebrew). The broadside announces the 20th of Sivan 
as the Yahrzeit for those of She'erit Hapletah whose 
relatives' death dates are unknown. Stamped with 
the official stamp of the "Union of Rabbis in central 
Austria – in Salzburg".
At the end of World War II, there was a disagreement 

233. קול קורא מטעם אגודת הרבנים באוסטריה – תענית 
כ' בסיוון לזכר שואת יהדות אירופה – אוסטריה, 1947

]אזור  א.  א.  באוסטריה  הרבנים  "אגודת  מטעם  קורא  קול 
ומשוכפל.  בכתב-יד  כתוב  היהודי".  ועד המרכזי  ע"י  אמריקאי[, 
סיון  ער"ח  זלצבורג,  האגודה.  של  רשמית  בחותמת-דיו  חתום 

תש"ז ]1947[.
קול קורא מאת אגודת הרבנים באוסטריה, המבקש לקבוע את 
יום כ' סיון "ליום תשובה תפלה וצדקה ותענית עד מנחה גדולה 
שעה 1:30 בצהרים באמירת סליחות לכ' סיון אחר תפלת שחרית 
א"מ ]"אבינו מלכנו"[ ותהלים". בנוסף, הקול הקורא קובע את יום 
)"יארצייט"( עבור אלו משארית הפליטה  ל"יום השנה"  כ' סיוון 
שאינם יודעים את תאריך פטירת קרוביהם שנספו בשואה. הדף 
חתום בחותמת-דיו רשמית של "אגודת הרבנים בעסטרייך מרכז 

– בזלצבורג"
רבני  בקרב  פולמוס  התעורר  השנייה  העולם  מלחמת  בתום 
קורבנות  להנצחת  מיוחד  יום  לקבוע  האם  בשאלה  אירופה 
הגרי"ז  ומבלז,  מגור  האדמו"רים  היו  המתנגדים  בין  השואה. 
יום  לתקן  היתר  בדורנו  אין  כי  איש, שטענו  והחזון  סולובייצ'יק 
תענית קבוע לדורות. רבני הונגריה ורבני אוסטריה קבעו את יום 
כ' סיון כיום אבל בנימוק שיום זה נקבע כבר בעבר בקרב יהדות 

פולין כיום צום ותפילה לזכר "גזרות ת"ח ות"ט".
30 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים.  X21 דף

כתמים )השוליים מעט כהים(. מספר קרעים בשוליים.

233234פתיחה: $400
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235. אלבום תצלומים – בית ספר עברי לילדים בווינה – 1947-1948

אחרים(,  ממקומות  תצלומים  )כמה  וינה  תצלומים.   29 עם  אלבום  בוינה",  המחנות  מילדי  בארץ,  "לחברינו 
.1947-1948

לאחר  בווינה  ומורים  תלמידים  מתעדים  ומרביתם  בכתב-יד,  ומתוארים  האלבום  לדפי  מודבקים  התצלומים 
השואה. באחד התצלומים נראה מעגל ילדים המחזיקים ידיים, ותחתיו הכיתוב: "פינת האור – בית הספר העברי 
)כפי הנראה, בית הספר העברי בהנהלת אליהו רוטנברג(. בין התצלומים: שיעורי עברית, חגי ישראל  בוינה" 
)פורים, פסח ושבועות(, טקס הפרחת יונים לשלום הלוחמים במלחמת העצמאות, דגל ישראל תלוי בחזית בית 
הספר ביום הקמת המדינה, ועוד. בסוף האלבום מספר תצלומים המתעדים, כנראה, את תלמידי בית הספר 
ביציאה מהמחנה, תצלום מסיפון האנייה "התקווה",  ומזוודות  נושאים תיקים  בדרכם לעלות ארצה: צעירים 

ועוד.
 Hans הצלם  בחותמת  בגב  חתום  אחר  ותצלום   Wolf Scharf הצלם  בחותמת  בשוליים  חתום  אחד  תצלום 

.Gellner
אחד  מהתצלומים.  האלבום ובחלק  בדפי  קלים  ופגמים  קמטים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   17.5
וקשורה  בד  בכריכה מחופה  כרוך  נייר דבק. האלבום  גבי הכריכה הקדמית באמצעות  על  התצלומים מודבק 

בשרוך, עם קרעים ופגמים. 

פתיחה: $500

234. “She’erit Hapletah – Bibliography” – Stuttgart, 1948

S"H [She'erit Hapletah] – bibliography, V. 1945 – II. 1948, by Ben-Zion Feldschuh. Stuttgart: 
"Direktorium far dertziyung un kultur in Deutschland", 1948. Yiddish, some German and 
English.
A bibliographic list of publications published in Germany between the years 1945-1948 
for and by "She'erit Hapletah", with photographs of title pages of some of the books and 
papers. Bound with addendums 1-3, containing bibliographic lists of approx. 135 additional 
publications. 
The booklet was published with approval of OMGB, ICD (Office of Military Government for 
Bavaria, Information Control Division). Printed and distributed in Germany by the American 
Joint Distribution Committee.
[3] leaves, 40, 11, 4 pp, 20.5 cm. Good condition. Stains (many foxing stains to cover). Small tears to 
margins of a few leaves. Tears to spine.

Opening price: $500
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 – בגרמניה  העקורים  במחנות  הצעיר" ובית"ר  "השומר   – תצלומים  ואוסף  אלבום   .236
אמצע-סוף שנות ה-40

באד  העקורים  במחנה  שואה  לניצול  כנראה,  שייך  שהיה  באלבום,  מסודרים  תצלומים  כ-50   .1
רייכנהאל. באד רייכנהאל )גרמניה( אמצע-סוף שנות ה-40 בקירוב.

בין היתר, נראים בתצלומים: מצעדים של תנועת "השומר הצעיר", תלמידים בכניסה לבית הספר 
"יבנה" במחנה, כיתות הלימוד, צוות המטבח, סדנת נפחים, תחרויות אגרוף, משחקי טניס שולחן, 

קבוצת הכדורגל, ילדים מחופשים בהצגות-פורים ומראות נוספים.
האחורי  בצדו  חתום  אחר  ותצלום  )יידיש(,  התחתונים  בשוליו  בכתב-יד  מתואר  התצלומים  אחד 

.Foto Weinstock, Block 1A ZI. 85 :בחותמת דיו
 23 X31 תצלומים בגודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים, ברובם קלים. אלבום בגודל
של  העליונים  בשוליים  חורים  ובכריכה(.  הראשונים  בדפים  )בעיקר  ופגמים  כתמים  בקירוב.  ס"מ 

הכריכה הקדמית. רצועת בד מודבקת על גבי השדרה.
בגרמניה.  העקורים  במחנות  בית"ר  תנועת  ממנהיגי  קור,  שלמה  של  מעיזבונו  תצלומים  כ-130   .2
 1946-1947 נוספים,  ומקומות  פוקינג  )ברלין(,  גרונוולד  אשווגה,  מינכנברג,  לנדסברג,  פרנוואלד, 

)תצלומים ספורים מהשנים שלפני המלחמה(.
ואירועים  אימונים  אישים,  ביקורי  כנסים, מצעדים, תחרויות ספורט,  בתצלומים:  נראים  היתר,  בין 
נוספים, שנערכו בקיני בית"ר במחנות העקורים. בנוסף, מופיע באוסף תצלום של זאב ז'בוטינסקי, 
בדר,  יוחנן  ז'בוטינסקי,  ערי  רוויזיוניסטיים:  מנהיגים  כ-30  של  בחתימות-ידם  האחורי  בצדו  חתום 

בנימין זאב פון וייזל, יוסף פעמוני, מנחם ארבר ואחרים.
דיו:  בחותמות  וחתומים  ויידיש(,  )עברית  האחורי  בצדם  בכתב-יד  מתוארים  מהתצלומים  חלק 
 Foto Oksenhorn,"  ;"Foto B. Berneman, Föhrenwald" לאנדסבערג";  ציון,  אוהב  "פאטא: 

Mönchenberg"; וחותמות נוספות.
מצורפים: מכתב הוקרה שניתן לשלמה קור מטעם "ברית הצה"ר המאוחדת, המרכז לגרמניה", ביום 
17.6.1948. חתום בחתימות ידם של חברי המרכז ובחותמות דיו שונות של ארגון בית"ר; קבלה על 
תשלום "דינר" של ברית הצה"ר העולמית, שניתנה לקור בשנת 1948; שישה כרטיסים מאויירים עם 

דיוקנאות של מנהיגי בית"ר; וגלויה של הקונגרס הציוני ה-22 עם תצלום העיר באזל.
תצלומים בגודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $800

235. Album of Photograph – Hebrew School for Children in Vienna – 1947-
1948

"To our friends in Palestine, from the children of the camps in Vienna", an album 
with 20 photographs. Vienna (several of the photographs are from elsewhere), 
1947-1948. 
The photographs, mounted on the leaves of the album and captioned by hand, 
mostly document students and teachers in Vienna after the Holocaust. One 
photograph depicts a circle of children holding hands, captioned (in Hebrew): "The 
Hebrew School in Vienna" (presumably, the Hebrew school managed by Eliyahu 
Rotenberg). The photographs depict Hebrew lessons, Jewish holidays (Purim, 
Passover and Shavuot), ceremony of flying doves for the safety of the fighters in the 
Israeli War of Independence, a flag of Israel hanging at the front of the school on 
the day of the establishment of the State of Israel, and more. Several photographs 
at the end of the album presumably document the students of the school on their 
way to immigrate to Palestine: children carrying bags and suitcases leaving the 
camp, a photograph taken on board of the SS HaTikvah, and more. One photograph 
is stamped on the margin with the stamp of the photographer Wolf Scharf and 
another photograph is stamped on verso with the stamp of the photographer Hans 
Gellner.
Approx. 17.5 cm. Good-fair condition. Stains, creases and minor blemishes to leaves and 
some photographs. One photograph is attached to front board with tape. Cloth-covered 
binding tied with string, with tears and blemishes. 

Opening price: $500 
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236. A Photograph Album and a Collection of Photographs – HaShomer HaTzair and Betar at Displaced Persons Camps in Germany – Middle to Late 1940s

dignitaries, training exercises and other events held by Betar groups in DP camps. In 
addition, the collection contains a photograph of Ze'ev Jabotinsky signed on verso 
by some 30 Revisionist leaders: Eri Jabotinsky, Yohanan Bader, Wolfgang (Binyamin 
Ze'ev) von Weisl, Yosef Pa'amoni, Menahem Arber and others.
Some of the photographs are captioned by hand on verso (in Hebrew and Yiddish) 
and stamped: "Foto: Ohev Zion, Landsberg"; "Foto B. Berneman, Föhrenwald"; 
"Foto Oksenhorn, Monchenberg"; and other stamps.
Enclosed: a letter of appreciation addressed to Shlomo Kor by the United Brit 
HaTzohar, German branch, on June 17, 1948. Hand-signed by members of the branch 
and stamped with various stamps of the Betar Movement; receipt for the payment 
of a "Dinar" from the World Brit HaTzohar, issued to Kor in 1948; six illustrated 
tickets with portraits of Betar leaders; and a postcard of the 22nd Zionist Congress 
with a photograph of the city of Basel.
Size and condition varies. Good-fair overall condition.
Provenance: Rimon Family Collection.

Opening price: $800

1. About 50 photographs arranged in an album that apparently belonged to a 
Holocaust survivor at the Bad Reichenhall DP Camp. Bad Reichenhall (Germany), ca. 
middle to late 1940s.
The photographs depict parades of the HaShomer HaTzair movement, pupils at the 
entrance to the camp's Yavne school, classrooms, the kitchen staff, a blacksmiths' 
workshop, boxing matches, ping pong games, a football team, children in costumes 
in Purim spiels and more.
One photograph is captioned by hand on bottom (Yiddish) and another is stamped 
on verso: Foto Weinstock, Block 1A Zl. 85.
Size and condition vary. Good overall condition. Stains and blemishes, mostly minor. Album: 
approx. 23X31 cm. Stains and blemishes (mostly to first leaves and to binding). Holes to 
upper margin of front binding. Cloth strip to spine.
2. About 130 photographs from the estate of Shlomo Kor, of the leaders of the Betar 
movement at the DP camps in Germany. Föhrenwald, Landsberg, Münchenberg, 
Eschwege, Grunwald (Berlin), Poking and elsewhere, 1946-1947 (several photographs 
are from the pre-war years).
The photographs depict conventions, parades, sports competitions, visits by 
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237. Babylonian Talmud – Shanghai, 1942-1946 – 
Printed by Students of the Mir Yeshiva

18 volumes from the Babylonian Talmud edition 
published by students of the Mir Yeshiva who 
had escaped from Europe to Shanghai during the 
Holocaust. Shanghai, 1942-1946.
All tractates of the Babylonian Talmud, except for 
Tractates Berachot and Yevamot (the latter was not 
printed in this edition), in 18 volumes. Nine volumes 
note the publisher as "Beit Otzar HaSefarim 'Ezrat 
Torah' of the holy Mir yeshiva"; three volumes note 
the publisher as "Printing committee 'Torah Or'"; one 
volume notes the publisher as "Menadvim" (the title 
page also bears an inked stamp of "Otzar HaSefarim 
'Ezrat Torah'") and one volume notes "printed by the 
Mir Yeshiva" (Hebrew). Two volumes do not note the 
publisher's name at all and in two others, the title 
page is missing. 
handwritten ownership inscription to most volumes, 
reading "Baruch Rosenberg" (Hebrew). Possibly, these 
volumes belonged to Rabbi Baruch Rosenberg (1923-
2004), head of the Slabodka Yeshiva in Bnei Berak and 
a member of Moetzet Gedolei HaTorah, who was a 
student of the Mir Yeshiva in Shanghai.
18 volumes. Approx. 25 cm. Good-fair to fair-poor 
condition. Worming. Stains and blemishes. Missing and 
detached leaves. Closed and open tears. Worn bindings. 
Enclosed: Tractate Yevamot (the only tractate not 
printed in Shanghai). Munich: "The Committee for 
Publishing Books by Va'ad HaHatzalah", 1948.

Opening price: $400

237. תלמוד בבלי – שנגחאי, 1942-1946 – נדפס על ידי תלמידי ישיבת מיר

18 כרכים מתוך מהדורת תלמוד בבלי בהוצאת תלמידי ישיבת 
מיר שנמלטו לשנגחאי מאירופה בימי השואה. שנגחאי, תש"ב-

תש"ו ]1942-1946[. 
כל מסכתות התלמוד הבבלי, למעט מסכת ברכות ומסכת יבמות 
כרכים.  ב-18  זו(,  במהדורה  במקור  נדפסה  לא  יבמות  )מסכת 
הוא  השער  בעמוד  המופיע  ההוצאה  שם  מהכרכים  בתשעה 
"בית אוצר הספרים 'עזרת-תורה' שעל יד ישיבת מיר הקדושה", 
בשלושה מהכרכים שם ההוצאה הוא "ועד ההדפסה 'תורה אור'", 
בכרך אחד שם ההוצאה הוא "מנדבים" )בעמוד השער מופיעה גם 
חותמת-דיו של אוצר הספרים 'עזרת-תורה'(, ובכרך אחד מצוין 
"נדפס על ידי ישיבת מיר". בשניים מהכרכים לא מצוין שם המו"ל 

ובשניים מהכרכים חסר עמוד השער. 

בפתח מרבית הכרכים מופיע רישום בעלות בכתב-יד – "ברוך 
רוזנברג  ברוך  לרב  שייכים  היו  שהכרכים  ייתכן  רוזנברג". 
מועצת  וחבר  ברק  בבני  סלבודקה  ישיבת  ראש   ,)1923-2004(
מיר  ישיבת  דגל התורה, שנמנה עם תלמידי  גדולי התורה של 

בשנגחאי. 
18 כרכים. 25 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני עד בינוני-גרוע. נקבי 
וקרעים  קרעים  ומנותקים.  חסרים  דפים  ופגמים.  כתמים  עש. 

חסרים. כריכות בלויות.
מצורף: מסכת יבמות )המסכת היחידה שלא נדפסה בשנגחאי(. 

הוצאת "הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה", מינכן, 1948.

פתיחה: $400
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238. "Haggadah di Hitler" – Allegorical Work Recounting 
the Story of the Liberation of North Africa in World War 
II – Rabat, 1943

Haggadah di Hitler, by Nissim ben Shimon. Work in the format 
of the Judeo-Arabic translation of the Passover Haggadah. 
[Rabat, 1943?]. Judeo-Arabic.
A short work in the format of the sharh (the Judeo-Arabic) 
version of the Passover Haggadah, recounting the story of 
the liberation of North Africa by the Allies and the saving of 
the Jews from the Nazis and their puppet regimes – the Vichy 
government and Mussolini's rule.
In Morocco and Algiers, the Vichy government imposed racial 
laws and Jews were put to forced labor; Algerian Jews were sent 
to concentration and extermination camps; Tunis was under 
German occupation and Jews were sent to extermination camps; 
in Libya, under the rule of Italy, racial laws were enacted and 
the Jews suffered persecution and humiliations, were arrested 
and sent to forced labor camps and concentration camps. With 
the liberation of these countries by the Allies, racial laws were 
repealed and camp prisoners released. During this period, 
several popular compositions in the same vein were published 
in North Africa, including "Meauda Filchan di Mi Kamocha ala 
Hitlir" [The Scroll of Hitler] documenting the war and the liberation. 
In this haggadah, the author briefly refers to the Jews' suffering during the war. On the other hand, the military 
aspect of the war is described extensively from the North-African perspective. The author especially stresses the 
activity of the French Resistance Movement and the figure of Charles de Gaulle, president of Free France, as a 
redeemer and liberator. The author describes de Gaulle using haggadic terms referring to the redemption of 
the Jewish people by God himself: "And General de Gaulle brought us out, not by war, and not by Laval, and 
not by Doriot, but General de Gaulle himself by his power. As it is said 'I will pass through the land of France'".
The passages of the Haggadah begin and end with the same words beginning and ending the parallel passage 
in the Judeo-Arabic Haggadah. On occasions, the author's sense of humor surfaces, such as when Rabbi Jose the 
Galilean of the Haggadah is replaced by "Rabbi Joseph Stalin".
Literature: How Is This Night Different from the Night of Trente Neuf? The "Haggadah of Hitler" from Morocco 
(Hebrew) by Avishai Bar-Asher. In Pe'amim 114-115, North African Jewry during World War II. Editor: Avriel Bar-
Levav. Jerusalem: Ben Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2008. pp. 137-196.
[1] cover, [1] leaf, 13 pp, [1] cover, 15 cm. Good condition. Minor stains. Ownership stamps. Elegant new binding. 

Opening price: $300

קורות  על  עממי  אלגורי  חיבור   – היטליר"  די  "הגדה   .238
מלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה – רבאט, 1943

התרגום  במתכונת  חיבור  שמעון.  בן  נסים  מאת  היטליר,  די  הגדה 
הערבי-יהודי להגדה של פסח. ]רבאט, 1943?[. ערבית-יהודית.

תרגום   – השרח  בתרגום  פסח  של  ההגדה  במתכונת  קצר  חיבור 
המקרא והספרים החיצוניים לו לערבית-יהודית – המגולל את סיפור 
וגאולת היהודים  שחרור מדינות צפון אפריקה בידי בעלות הברית 

מעול הכיבוש הגרמני או זרועותיו, משטר וישי ושלטון מוסוליני.
נאלצו  ויהודיהן  גזע  חוקי  וישי  משטר  השליט  ובאלג'יריה  במרוקו 
לעבוד בעבודות כפייה, ומאלג'יריה אף נשלחו למחנות ריכוז והשמדה; 
למחנות  נשלחו  מיהודיה  ורבים  הגרמני  הכיבוש  תחת  הייתה  תוניס 
ההשמדה; בלוב, תחת שלטון איטליה, הוחלו חוקי גזע, היהודים סבלו 
רדיפות והשפלות ונאסרו במחנות לעבודת כפיה ובמחנות ריכוז. עם 
ושוחררו  הגזע  חוקי  בוטלו  הברית  בעלות  בידי  אלו  מדינות  שחרור 
אסירי המחנות. בתקופה זו יצאו בצפון אפריקה כמה חיבורים עממיים 
היתליר"  עלא  כמוך  מי  די  פלחן  "מעאודא  בהם  זה,  לחיבור  דומים 

]מגילת היטלר[ המתעדים את המלחמה ואת השחרור. 
בהגדה שלפנינו מזכיר המחבר בקצרה את סבלם של היהודים במהלך 
המלחמה. לעומת זאת, קורות המלחמה מסופרים בהרחבה מנקודת 
של  פעולתה  על  הכותב  שם  מיוחד  דגש  הצפון-אפריקאית.  המבט 
הרזיסטנס – תנועת ההתנגדות הצרפתית – ועל דמותו של שארל דה-
גול, נשיא צרפת החופשית, כגואל וכמשחרר. כך מתאר המחבר את 
דמותו, במילות ההגדה המתייחסות לגאולת בני ישראל בידי הקב"ה 
ולא  מלחמה,  על-ידי  לא  דה-גול,  הגנרל  "ויוציאנו  ובעצמו:  בכבודו 
על-ידי לאוואל, ולא על-ידי דוריו, אלא הגנרל דה-גול בכבודו ובכוחו. 
בר- אבישי  )תרגום:  ההוא'"  בלילה  צרפת  בארץ  'ועברתי  שנאמר 
והחתימה  במילות הפתיחה  וחותמים  פותחים  ההגדה  אשר(. קטעי 
של הקטע המקביל בהגדה הערבית-יהודית. לפרקים נוטה הטקסט 
להומור, למשל, כאשר במקומו של רבי יוסי הגלילי מן ההגדה בא "רבי 

יוסף סטלין". 
ַראְנת נֹוף? הגדה ִדי ִהיְטֵליר  ספרות: מה נשתנה הלילה הזה מליל ְתּ
ממרוקו, מאת אבישי בר-אשר. בתוך פעמים 114-115, יהודי צפון 
אפריקה במלחמת העולם השנייה. עורך: אבריאל בר-לבב. מכון בן 
צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים, תשס"ח. עמ' 137-196.

]1[ עטיפה, ]1[ דף, 13 עמ', ]1[ עטיפה, 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים 
קלים. חותמות בעלות. כרוך בכריכה חדשה ונאה.

פתיחה: $300

Passover Haggadasהגדות
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239. Passover Haggadah Supplement – Munich, 1946

Passover Haggadah Supplement. Munich: The United Zionist Organization and 
Nocham (No’ar Chalutzi Meuchad) in Germany, 1946. Edited and illustrated by: Y. D. 
Sheinsohn. Hebrew and Yiddish.
A non-traditional Haggadah accompanied by woodcuts portraying Jewish suffering 
in Ghettos and extermination camps. The woodcuts are signed "Ben-Binyamin" [Zvi 
Miklos Adler]. This copy has one cover only (without the cover printed with the 
letter "A" within a blue-red circle) and was published without the title page and 
English introduction found in the "A" Haggadah.
[16] leaves (including the cover), 21 cm. Good condition. Many stains. Minor blemishes and 
small tears to margins of cover, some restored.

Opening price: $500

239. מוסף להגדה של פסח – מינכן, 1946

מוסף להגדה של פסח. הוצאת ההסתדרות הציונית האחידה ו"נַֹחם" בגרמניה, מינכן, תש"ו ]1946[. 
סדר וציר: י. ד. שיינזון. עברית ויידיש.

ובמחנות  בגטאות  וסבלם  היהודים  מחיי  מראות  ובהם  עץ  חיתוכי  מלווה  מסורתית,  לא  הגדה 
אחת  מעטפת  כולל  זה  עותק  אדלר[.  מיקלוש  ]צבי  "בן-בנימין"  חתומים:  העץ  חיתוכי  ההשמדה. 
בלבד )ללא המעטפת שעליה נדפסה האות A בתוך עיגול כחול-אדום(, ונדפס ללא השער וההקדמה 

."A באנגלית, שנדפסו ב"הגדת
]16[ דף )כולל העטיפה(, 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים. פגמים קלים וקרעים חסרים קלים בשולי 

העטיפה, חלקם משוקמים.

פתיחה: $500
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240. Non-Traditional Haggadah 
– The "Meshotetei BaCarmel" 
Group, the "Massu'ot" Troop, the 
Hebrew Scouts Movement – 1949

Passover Haggadah, the Hebrew 
Scouts Movement in Israel, 
"Meshotetei BaCarmel" (The Carmel 
Scouts) group, "Massu'ot" troop. 
(1949).
Photocopy edition of a handwritten 
and illustrated Passover Haggadah. 
The Haggadah first addresses the 
spring festival and the exodus from 
Egypt, quoting the Book of Exodus, 
Song of Songs and poets such as 
Rachel, Shaul Tchernichovsky and 
Shimshon Meltzer. The Haggadah 
then moves on to commemorate the 
Holocaust and celebrate the illegal 
and legal immigration and the 
revival of the Jewish people on their 
land and the ethos of building the 
nation and humankind by labor. This part describes at length the heroism of the 
fighters and defenders of the settlements during the War of Independence, they 
whose "strength was not only the strength of their weapons; their strength was 
the strength of the people on whose mission they were sent […] the strength 
of the people, the strength of the army, the strength of a fighting camp can 
never be measured only by the power of its weapon. Its strength is measured by 
the richness of spirit, the extent of its willpower, in the sense of truth and the 
intensity of its ideals" (Hebrew, p. 23). 
These ideas are reflected in the illustration on the cover of the Haggadah, 
depicting a fighter carrying a weapon and a farmer holding a scythe. 
The "Meshotetei BaCarmel" group of the Hebrew Scouts Movement, the first 
scout tribe established in Palestine, was established in Haifa in 1925.
[1], 28, [1] pp. (including the cover), 24 cm. Good condition. Stains. Pencil inscriptions, 
including comments for leading the Seder. The cover is re-sewn and mounted to the first 
leaf and the last leaf along the spine.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $500

הצופים  הסתדרות  "משואות",  גדוד  בכרמל",  "משוטטי  שבט   – מסורתית  לא  הגדה   .240
העבריים – תש"ט

תש"ט  משואות.  גדוד  בכרמל",  "משוטטי  שבט  בישראל,  העברים  הצופים  הסתדרות  פסח,  של  הגדה 
.)1949(

הגדה בדפוס צילום, כתובה ביד ומאוירת. בראשיתה עוסקת בענייני האביב ויציאת מצרים במילותיהם 
פונה  אז  מלצר.  ושמשון  טשרניחובסקי  שאול  כרחל,  משוררים  ושל  השירים  שיר  של  שמות,  ספר  של 
ההגדה לזכרון השואה, להעפלה ולעליה, לתקומת ישראל בארצו ולאתוס בניית העם והאדם מתוך עמל. 
חלק הארי של פרק זה עוסק בגבורת הלוחמים ומגיני הישובים במלחמת העצמאות, הם ש"כוחם לא היה 
רק כוח נשקם; כוחם היה כוח המחנה הגדול אשר בשליחותו יצאו ]...[ כוחו של עם, כוחו של צבא, כוחו 
של מחנה לוחם לעולם אינו נמדד רק בָעצמת הנשק אשר בידו. כוחו נמדד בעֶֹשר הרוח, בגודל הרצון, 
בתחושת האמת, בָעצמת האידיאה" )עמ' 23(. רעיונות אלו באים לידי ביטוי באיור שעל עטיפת ההגדה, 

המציג לוחם נושא נשק לצד איכר ובידו חרמש.
שבט "משוטטי בכרמל" של הצופים העבריים, שבט הצופים הראשון שהוקם בארץ, נוסד בחיפה בשנת 

.1925
]1[, 28, ]1[ עמ' )כולל העטיפה(, 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים בעיפרון, בהם הערות לניהול הסדר. 

העטיפה תפורה מחדש ומודבקת לדף הראשון ולדף האחרון לאורך השדרה. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $500
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241. Autograph Letter Signed by Henrietta Szold 
– Baltimore, 1896 – An Order of Maps for the 
English Edition of "History of the Jews"

An interesting letter handwritten and signed by 
Henrietta Szold. Addressed to Meir Sulzberger, 
chairman of the Jewish Publication Society. Baltimore, 
April 16, 1896. English.
In 1888, Henrietta Szold was hired as a secretary of 
the Jewish Publication Society. Despite her official 
position, Szold also worked in translating, editing and 
proofreading and in fact served as the chief editor of 
the publication. One of the important books Szold 
dealt with was the English translation of Heinrich 
Graetz's book, "History of the Jews", which was 
considered the flagship of the publication. This letter 
documents Szold's deep involvement in preparing the 
book and deals with her search for maps suitable for 
illustrating it. 
Szold writes: "Professor George Adam Smith 
arranged to see me this morning, and the result of 
the conversation is this: He will be thinking about the 
matter of our maps, and before he leaves Baltimore 
[…] he will tell me what ones in his opinion are 
proper for the illustration of Graetz. Through his 
cartographer, Mr. Barholomew of Edinburgh, he will 
furnish us with his map of the Semitic world and with 
the two Palestinian maps […] The extra-Palestinian 
maps he will not undertake, but he thinks that Mr. 
Bartholomew can be trusted to adapt from the recent 
German maps […] the Semitic World map also could 
be adapted to our purposes".
[1] folded leaf (two written pages). Approx. 17.5 cm. Good 
condition. Horizontal fold line. 

Opening price: $300 

241. מכתב בכתב-ידה ובחתימתה של הנרייטה סאלד – בולטימור, 1896 – הזמנת מפות למהדורה האנגלית של "דברי 
ימי ישראל"

מכתב מעניין בכתב-ידה ובחתימתה של הנרייטה סאלד אל מאיר 
 Jewish Publication הספרים  הוצאת  ראש  יושב  סולצברגר, 

Society. בולטימור, 16 באפריל 1896. אנגלית.
בשנת 1888 התקבלה הנרייטה סאלד לעבוד כמזכירה בהוצאה 
עסקה  הרשמי,  תוארה  אף  על   .Jewish Publication Society
סאלד בתרגום, עריכה והגהה, ולמעשה שמשה כעורכת ראשית 
היה  ידה  תחת  שעברו  החשובים  הספרים  אחד  ההוצאה.  של 
התרגום האנגלי לספרו של צבי גרץ, "דברי ימי ישראל", שנחשב 
את  מתעד  שלפנינו  המכתב  ההוצאה.  של  לספינת-הדגל 
עוסק  והוא  המהדורה,  בהכנת  סאלד  של  העמוקה  מעורבותה 

בחיפושיה אחר מפות מתאימות לאיור הספר.
להיפגש  הואיל   George Adam Smith "פרופ'  כותבת:  סאלד 

עמי הבוקר, ולהלן תוצאות שיחתנו: הוא ישקול בדעתו את עניין 
המפות ]...[ ויאמר לי אילו מהן מתאימות, לדעתו, לאייר את גרץ. 
 ,Bartholomew of Edinburgh באמצעות הקרטוגרף שלו, מר
הוא יספק לנו מפה של העולם השמי ושתי מפות של ארץ ישראל 
]...[ את המפות החוץ-ארץ-ישראליות לא ישרטט בעצמו, אולם 
הוא מאמין שמר Bartholomew יוכל להתקינן כיאות על בסיס 
המפות הגרמניות מהשנים האחרונות ]...[ ניתן יהיה להתאים גם 

את המפה של העולם השמי לצרכינו".
]1[ דף מקופל )שני עמודים כתובים(, 17.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 

קו קפל אופקי. 

פתיחה: $300

Autographsחתימות ומכתבים
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242. Autograph Letter Signed by Benjamin Disraeli, While in Office as Prime 
Minister – London, 1868

A letter handwritten and signed by Benjamin Disraeli, addressed to Phillip Rose. 
Written on the official letterhead of 10 Downing Street. [London], August 1868. 
English.
A letter by Benjamin Disraeli to his friend and advisor Sir Phillip Rose (1816-1883). 
In the letter, Disraeli informs Rose of the decision to award knighthood to "Mr. 
Watkin, the member for Stockport" [presumably, Edward Watkin (1819-1901), 
member of the British parliament for Stockport between 1864 and 1868). 
Benjamin Disraeli (1804-1881), a British statesman and novelist who twice served 
as Prime Minister of the United Kingdom (in 1868 and in 1874-1880). Disraeli, born 
Jewish, was baptized in his youth. Remaining proud of his Jewish ancestry, he 
worked to achieve full civil rights for the Jews of Britain. He also supported the idea 
of establishing a Jewish state in Palestine. 
[1] leaf folded in half (three written pages), 17.5 cm. Good condition. Fold lines. Stains. 

Opening price: $300

242. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של בנימין ד'יזראלי – לונדון, 1868 - מתקופת כהונתו 
הראשונה כראש ממשלת בריטניה

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של בנימין ד'יזראלי, ממוען לפיליפ רוז. כתוב על נייר מכתבים רשמי 
אוגוסט  ]לונדון[,   .)10 Downing Street, Whitehall )עם הכתובת,  בריטניה  של ראש ממשלת 

1868. אנגלית.
מכתב מאת בנימין ד'יזראלי לידידו ויועצו פיליפ רוז )Sir Philip Rose, 1816-1883(. במכתב מודיע 
הנראה,  ]ככל  סטוקפורט"  מטעם  חבר  וטקין,  "למר  אבירות  תואר  להעניק  ההחלטה  על  ד'יזראלי 
סטוקפורט  אזור  מטעם  הבריטי  הפרלמנט  חבר   ,)1819-1901  ,Edward Watkin( וטקין  אדוארד 

בשנים 1864-1868[. 
ממשלת  כראש  פעמיים  כיהן  יהודי,  ממוצא  בריטי  וסופר  מדינאי   ,)1804-1881( ד'יזראלי  בנימין 
בריטניה )בשנת 1868 ובשנים 1874-1880(. ד'יזראלי, שהוטבל לנצרות בהיותו נער, התגאה במוצאו 
היהודי ונאבק על מתן זכויות אזרחיות מלאות ליהודי בריטניה. הוא אף תמך ברעיון של הקמת מדינה 

יהודית בארץ ישראל. 
]1[ דף מקופל לשניים )שלושה עמודים כתובים(, 17.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים.

 פתיחה: $300

243. מכתב בחתימת משה מונטיפיורי – חלוקת כספים לכוללים – לונדון, 1873

מכתב מאת משה מונטיפיורי אל רבני ירושלים, החכם באשי הרב אברהם אשכנזי, הרב מאיר בן אשר 
מאניקשט והרב יעקב יהודא לייב לעווי. כתוב בידי מזכיר, על נייר מכתבים רשמי, וחתום בחתימת-

ידו של מונטיפיורי בעברית באותיות מרובעות. לונדון, תרל"ג ]1873[.
המכתב עוסק בכספי תרומה שקיבל מונטיפיורי מהרב דוד צבי אשכנזי מהעיר קניגסברג, "בבקשה 
להעלות התרומה הזאת לידכם לחלק אותה בין כל הכוללות, בשם קהל אנשי פולין ובשם הגביר ר' 

אברהם בן ר' גרשון...".
]1[ דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים.

פתיחה: $400
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244. מכתב בחתימת משה מונטיפיורי אל הרב הראשי של בריטניה נתן מרקוס אדלר – כספי תרומה עבור עניי ארץ ישראל 
– רמסגייט, 1878 

האימפריה  של  הראשי  הרב  אל  מונטיפיורי  משה  מאת  מכתב 
הבריטית נתן מרקוס אדלר. כתוב בידי מזכיר, על נייר מכתבים 
)אנגליה(,  וחתום בחתימת-ידו של מונטיפיורי. רמסגייט  רשמי, 

נובמבר 5639 ]1878[. אנגלית.
מכתב העוסק בכספי תרומה עבור עניי ארץ ישראל, חתום בידי 

משה מונטיפיורי )באנגלית(. 
בין מונטיפיורי, שעמד בראש עדת הספרדים בלונדון, ובין הרב 
האימפריה  של  הראשי  הרב   ,)1803-1890( אדלר  מרקוס  נתן 
ידידות לאורך עשרות שנים. מערכת  הבריטית, התקיימו קשרי 
הובילה  ענפה,  בהתכתבות  שלוותה  ביניהם,  הלבבית  היחסים 

איסוף  ובהם  מגוונים,  קהילתיים  בפרויקטים  פעולה  לשיתוף 
כספי תרומה עבור היישוב היהודי בארץ ישראל. אדלר, שמתוקף 
כנסת  ק"ק  הכנסת  בתי  איגוד  בראש  עמד  ראשי  כרב  תפקידו 
)United Synagogue(, ארגון שאיגד את כל הקהילות  ישראל 
האורתודוקסיות בבריטניה, דאג לרכז את התרומות שהתקבלו 
של  נציגיו  באמצעות  ישראל  לארץ  אותן  ולשלוח  הכנסת  בבתי 

מונטיפיורי.
סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 כתובים(,  עמודים  )שלושה  דף   ]1[

קיפול וקמטים. כתמים קלים. 

פתיחה: $400

243. Letter Signed by Moses Montefiore – 
Distribution of Funds to Kollelim – London, 1873

Letter by Moses Montefiore to the rabbis of Jerusalem, 
the Chacham Bashi Rabbi Avraham Ashkenazi, Rabbi 
Meir ben Asher of Aniksht and Rabbi Ya'akov Yehuda 
Leib Levi. Written by a secretary, on official stationery, 
and hand-signed by Montefiore in Hebrew in square 
letters. London, England, 1873.
The letter deals with a donation Montefiore had 
received from Rabbi David Zvi Ashkenazi from the 
city of Königsberg, "With a request to give you 
this donation to be distributed among the Kollelot, 
on behalf of the community of Poland and the 
philanthropist Reb Avraham the son of Reb Gershon 
…" (Hebrew). 
[1] leaf, 24.5 cm. Good condition. Fold lines. Some stains. 

Opening price: $400 
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245. Letter Signed by Moses Montefiore – 
Distribution of Funds to Ashkenazi Kollelim in 
Palestine – Ramsgate, 1883

Letter by Moses Montefiore to the rabbis of Jerusalem, 
Rabbi Shmuel Salant, Rabbi Avraham Eisenstein and 
Rabbi Isaac Yoffe of Druya. Written by a secretary, on 
official stationery, and hand-signed by Montefiore in 
English. Ramsgate, England, 1883.
The letter deals with a donation Montefiore had 
received from Sir David Lionel Salomons (1851-1925, a 
Jewish-British scientist, lawyer and politician), "With 
a request to give the said funds […] to distribute 
among the poor of Kollel Prushim [...] who are living 
in the four holy cities Jerusalem, Hebron, Tiberias and 
Safed" (Hebrew). 
[1] leaf, 19.5 cm. Good condition. Fold lines and minor 
creases. Stains. 

Opening price: $400

מכתב בחתימת משה מונטיפיורי – חלוקת כספים   .245
לכוללים אשכנזים בארץ ישראל – רמסגייט, 1883

שמואל  הרב  ירושלים,  רבני  אל  מונטיפיורי  משה  מאת  מכתב 
כתוב  יפה מדרויא.  אייזיק  והרב  אייזנשטיין  סלנט, הרב אברהם 
של  בחתימת-ידו  וחתום  רשמי,  מכתבים  נייר  על  מזכיר,  בידי 

מונטיפיורי באנגלית. רמסגייט, אנגליה, תרמ"ג )1883(.
דייוויד  מֵסר  מונטיפיורי  שקיבל  תרומה  בכספי  עוסק  המכתב 
 1851-1925  ,Sir David Lionel Salomons( סלומונס  ליאונל 
"בבקשה להעלות  יהודי-בריטי(,  ופוליטיקאי  עורך-דין  – מדען, 
היושבים  הש"י  פרושים  כולל  עניי  בין  לחלק   ]...[ הנ"ל  הכסף 

בארבע ערי הקדש ירושלים חברון טבריא וצפת". 
]1[ דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים. כתמים.

פתיחה: $400

244. Letter Signed by Moses Montefiore, to the 
Chief Rabbi of Britain Nathan Marcus Adler – 
Donations for the Poor of Palestine – Ramsgate, 
1878

A letter by Moses Montefiore to the Chief Rabbi of 
the British Empire Nathan Marcus Adler. Written by 
a secretary on official stationery and hand-signed by 
Montefiore. Ramsgate (England), November 5639 
(1878). English.
A letter dealing with donations for the poor of 
Palestine, signed by Moses Montefiore (in English). 
Montefiore, who headed the Sephardic community 
of London, had a long-standing friendship with Rabbi 
Nathan Marcus Adler (1803-1890), the Chief Rabbi of 
the British Empire. The cordial relationship between 
the two, which was accompanied by extensive 
correspondence, led to cooperation in a variety of 
community projects, including raising funds for the 
Jewish Yishuv in Palestine. Adler, who by the power 
of his position as Chief Rabbi headed the United 
Synagogue in London, an organization that united 
all the orthodox communities of Britain, gathered 
the funds raised by the synagogues and sent them to 
Palestine through Montefiore's representatives.
[1] leaf (three written pages), 19.5 cm. Good condition. 
Fold lines and creases. Minor stains.

Opening price: $400
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246. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של "אחד העם" – לונדון, 1909

ובחתימתו  בכתב-ידו  הציונות,  בעתיד  העוסק  פולמוסי  מכתב 
של אשר צבי גינצברג, "אחד העם". ]לונדון[, 20 ביוני 1909.

המכתב שלפנינו חובר לאחר שפרסם אחד העם מאמר בכתב 
שונות  ותגובות  ביקורות  שפורסמו  ולאחר  "העמר",  העת 
לכיבושה  במכתב  העם  אחד  מתייחס  היתר,  בין  זה.  למאמר 
הרוחני של הארץ לעומת כיבושה המעשי, לחינוך העברי וליריבו 
 M. Rabinowitz אל  ממוען  המכתב  דובנוב.  שמעון  הרעיוני, 

)כפי הנראה, העיתונאי והעסקן הציוני מיכל יצחק רבינוביץ'(.
]1[ דף, מקופל לשניים )שני עמודים כתובים(, 20 ס"מ בקירוב. 
מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. סימני קיפול. קרע קל בשוליים 
בשוליים  בעט  רישום  הקיפול.  סימני  בהצטלבות  זעיר  ונקב 

התחתונים של העמוד השני.

פתיחה: $300

246. Autograph Letter Signed by "Achad Ha'am" 
– London, 1909

An argumentative letter dealing with the future 
of Zionism, handwritten and signed by Asher Zvi 
Ginzberg, "Achad Ha'am". [London], June 20, 1909.
This letter was written after Achad Ha'am had 
published an article in the journal "HaOmer" and 
after criticism and various responses to the article 
were published. Achad Ha'am addresses the spiritual 
conquest of the Land of Israel as opposed to its 
physical conquest, the issue of Hebrew education 
and his conceptual opponent, Simon Dubnow. The 
letter is addressed to M. Rabinowitz (presumably, 
the journalist and Zionist activist Michl Yitzchak 
Rabinowitz). 
[1] leaf, folded in half (two written pages), approx. 20 cm. 
Good condition. Stains and minor blemishes. Fold lines. 
Small tear to edge, minute hole to intersection of the fold 
lines. Pen notation to bottom of second page.

Opening price: $300
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247. Autograph Letter Signed by Eliezer Ben-
Yehuda, to Nahum Sokolow – Jerusalem, 1896 – 
"The First Leaves of My Great Composition 'The 
Dictionary of the Hebrew Language' will Soon 
be Published" 

A letter handwritten and signed by Eliezer Ben-Yehuda, 
addressed to Nahum Sokolow. Jerusalem, [1896]. 
In the letter, Ben-Yehuda informs Sokolow, then the 
editor of "HaTzfira" newspaper, that the first leaves 
of his great Hebrew dictionary will be published 
shortly ("the first leaves of my great composition 
'The Dictionary of the Hebrew Language' will soon 
be published) and asks him to "mention it favorably 
in his newspaper […] so that I will be able to publish 
my great composition, the printing of which requires a 
lot of money" (Hebrew). At the end of the letter, Ben-
Yehuda adds a request to publish in "HaTzfirah" an 
advertisement for "HaZvi" newspaper, Ben-Yehuda's 
newspaper in Palestine, in order to defeat its major 
competitor, "HaChavatzelet". 
"The Complete Dictionary of Ancient and Modern 
Hebrew", also known as the Ben-Yehuda Dictionary, 
was printed during the years 1908-1959 in sixteen 
volumes, most of them published after Ben-Yehuda's 
death. In 1896, the year in which this letter was 
written, the booklet "General, Complete and Detailed 
Dictionary for the Hebrew Language" (Hebrew) 
was printed (Jerusalem: "HaZvi" publishing house). 
The booklet contained dictionary entries for words 
beginning with the Hebrew letter Aleph. In its 
introduction, it was noted that the booklet introduces 
the first leaves from an extensive dictionary soon to be 
published. 
[1] leaf, folded in half (two written pages), 17.5 cm. Good 
condition. Minor stains and blemishes. Fold lines and small 
tears along edges. 

Opening price: $400

247. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של אליעזר בן-יהודה, אל נחום סוקולוב – ירושלים, 1896 – "יצאו מתחת מכבש הדפוס 
הדפים הראשונים מחבורי הגדול 'מלון לשון עברית'"

נחום  אל  בן-יהודה,  אליעזר  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
סוקולוב. ירושלים, שנת "א' תתכ"ו לגלותינו" ]שנת 1826 לחורבן 

הבית, המקבילה לשנת 1896 בספירה המקובלת[. 
עתון  של  עורכו  אז  לסוקולוב,  בן-יהודה  מבשר  במכתב 
"הצפירה", כי בתוך זמן קצר יראו אור הדפים הראשונים ממילונו 
הגדול  מחבורי  הראשונים  הדפים  הדפוס  מכבש  מתחת  )"יצאו 
לטובה  "להזכירהו  שיואיל  ממנו  ומבקש  עברית'"(,  לשון  'מלון 
בעתונו היקר ]...[ למען אוכל להוציא לאור החיבור הגדול הדרוש 
כסף הרבה להדפסתו". בשולי המכתב, מוסיף בן-יהודה בקשה 
להדפיס ב"הצפירה" מודעת פרסום עבור עיתון "הצבי", עיתונו 
העיקרי,  מתחרהו  את  להביס  כדי  ישראל,  בארץ  בן-יהודה  של 

"החבצלת".

בן- "מילון  המכונה  והחדשה",  הישנה  העברית  הלשון  "מילון 
יהודה", נדפס בין השנים 1908 ל-1959 בשישה עשר כרכים, רובם 
ראו אור לאחר מות המחבר. בשנת 1896, שנת כתיבת המכתב 
שלפנינו, נדפסה החוברת "מלון כללי, שלם ומפרט ללשון עברית" 
)ירושלים, מערכת "הצבי"(, שכללה ערכים מילוניים עבור מילים 
את  מציגה  זו  שהדפסה  צוין  לחוברת  בהקדמה  אל"ף.  באות 
לאור  לצאת  שעתיד  הגדול  המילון  מתוך  הראשונים  הדפים 

בקרוב. 
מצב  ס"מ.   17.5 כתובים(,  עמודים  )שני  לשניים  מקופל  דף,   ]1[
טוב. כתמים ופגמים קלים. סימני קיפול וקרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400
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249. חוברת זיכרון לאליעזר בן-יהודה, עם דף מקורי בכתב-ידו – הכנה לכתיבת ערכים מילוניים – מוקדשת וחתומה בידי 
אשתו ובנו

אליעזר בן-יהודה, קובץ לזכרו, בעריכת ד"ר יוסף קלוזנר. הוצאת 
"הסולל", ירושלים, "שנה ז' להצהרת בלפור" ]1924[. 

בן- אליעזר  לפטירתו של  זיכרון שנדפסה במלאת שנה  חוברת 
יודילוביץ,  יוסף קלוזנר, דוד  יהודה, עם מאמרים מאת תלמידיו 
אהרן מאיר מזי"א ואחרים. בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית, 
חותמת  )עם  בן-יהודה  אליעזר  של  מעזבונו  מקורי  דף  מודבק 
דיו ובול דואר( ובו רשימות הכנה לארבע מילים חדשות במילון: 

"משובה", "משוט", "משוסה" ו"משחה". 
"לאריה  בכתב-יד:  הקדשה  השער  עמוד  של  האחורי  בצדו 
לצבא  הכרמל  חטיבת  של  הצבאית  הלהקה  חבר  אלזנצבכר, 
ישראל, לזכר היותו בבית מחיה לשוננו, תלפיות, ירושלים, תמוז, 
 ,"]1948[ בלפור  להצהרת  ל"א  ישראל,  למדינת  ראשונה  שנה 

חתומה בידי אשתו של אליעזר בן-יהודה, חמדה, ובנו אהוד. 
אלכסנדר  ליאו  )נולד  לביא  אריק  הזמר  הנו  ההקדשה  מקבל 
מלחמת  בתקופת  הכרמל"  "להקת  מחיילי  שהיה  אינזלסבכר(, 

העצמאות.
מצורף: עלון מטעם "קרן אמונים לזכר אליעזר בן יהודה", הקורא 
)מתוארך  בן-יהודה  במילון  החסרים  הכרכים  להשלמת  לתרום 

"שנה ז' להצהרת בלפור" – 1924, שנת ההוצאה של החוברת(. 
55, ]1[ עמ' + ]10[ לוחות, 23.5 ס"מ )ייתכן שחסר דף אחד בתחילת 
בשוליים  )בעיקר  קלים  ופגמים  כתמים  טוב.  מצב  החוברת(. 
ובעטיפה(. קרעים חסרים בשדרה. דף בכתב-יד: 22.5 ס"מ בקירוב. 

מצב טוב. כתמים קלים. פגמים וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $600

248. Eliezer Ben-Yehuda – Autograph Dictionary 
Entry Draft – The Word "Maskit"

A handwritten leaf from the estate of Eliezer Ben-
Yehuda. [Late 19th century or the first decades of the 
20th century].
The leaf, presumably written as part of Ben-Yehuda's 
work on The Complete Dictionary of Ancient and 
Modern Hebrew – The Ben-Yehuda Dictionary, refers 
to the translations of the word "Maskit" in the biblical 
verse "apples of gold in pictures of silver" (Proverbs 
25: 11).
Mounted on a leaf from a book, with an inked stamp 
and a postage stamp (presumably, the leaf was taken 
from the first edition of the book "Ben Yehuda 
Chayav UMifalo" by Chemda Ben Yehuda, ca. 1940. 
Each copy of this edition featured an autograph page 
by Ben-Yehuda). 
[1] leaf, 22.5 cm (folded and mounted on a 19 cm leaf). 
Good condition. Creases and minor stains. Fold lines. Some 
tears to edges (mostly small). 

Opening price: $400

248. דף בכתב-ידו של אליעזר בן-יהודה – הכנה 
לכתיבת ערך מילוני – המילה "משכית"

]סוף  בן-יהודה.  אליעזר  של  מעזבונו  בכתב-יד  דף 
המאה ה-19 או העשורים הראשונים של המאה ה-20[.
בן-יהודה  של  עבודתו  במסגרת  כנראה,  נכתב,  הדף 
)"מילון  והחדשה"  הישנה  העברית  הלשון  "מילון  על 
"משכית"  המילה  לתרגומי  מתייחס  והוא  בן-יהודה"(, 
)משלי  ָּכֶסף"  ְּבַמְׂשִּכּיֹות  ָזָהב  "ַּתּפּוֵחי  המקראי  בפסוק 

כה', יא'(.
דואר  ובול  דיו  חותמת  עם  דף-ספר,  גבי  על  מודבק 
)כפי הנראה, הדף נלקח מתוך המהדורה הראשונה של 
הספר "בן יהודה חייו ומפעלו" מאת חמדה בן-יהודה, 
שלכל אחד מעותקיה הודבק דף מקורי בכתב-ידו של 

בן-יהודה. 1940 בקירוב(.
 19 בגודל  דף  על  ומודבק  )מקופל  ס"מ   22.5 דף,   ]1[
קיפול.  סימני  קלים.  וכתמים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ(. 

מספר קרעים בשוליים )ברובם קלים(.

פתיחה: $400
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ביפו,  העברי  בית הספר  מנהל  אל  ויסוצקי  זאב  קלמן  מכתב מאת   .250
מאיר אנג'ל – אודסה, 1896 – תרומה להקמת מבנה חדש עבור בית הספר

אנג'ל.  מאיר  ביפו,  העברי  הספר  בית  מנהל  אל  ויסוצקי  זאב  קלמן  מאת  מכתב 
כתוב בידי מזכיר על נייר מכתבים רשמי, חתום בחתימת-ידו של ויסוצקי. אודסה, 

ספטמבר 1896.
במכתב מבשר ויסוצקי למנהל בית הספר העברי ביפו על החלטת "הוועד האודסאי" 
של "חובבי ציון" לתרום 25 אלף פרנקים לטובת רכישת קרקע, שעליה יוקם מבנה 
חדש לבית הספר. כמו כן, מגלה ויסוצקי שבכוונתו להגיע בקיץ לפריז, להיפגש עם 
 ,)Bigard( ומזכיר הארגון ז'אק ביגר )Leven( סגן נשיא ארגון "אליאנס" נרסיס לוון
ולפעול להשגת תרומה של 50 אלף פראנק נוספים עבור הקמת מבנה בית הספר. 
לאורך המכתב מנדב ויסוצקי מספר הנחיות לקראת המשא ומתן עם בעל הקרקע, 
וכותב שלמרות שבכוונתו להשלים כל סכום שיידרש, יש "לכסות עינים להמוכר 

שאין לכם היכולת לתת יותר".
בסופו של המכתב מביע ויסוצקי את שמחתו על הבחירה בעברית כשפת לימוד, 
ומודיע על תרומה קטנה נוספת: 200 פרנק עבור תרגום ספרי לימוד לעברית ו-100 

פרנק לבית החולים "שער ציון" ביפו. 
המכתב חתום בחתימת ידו של ויסוצקי, בתוספת דרישת שלום בכתב-ידו, ל"הא' 

גרזובסקי" )המילונאי והסופר יהודה גור, בכיר המורים בבית הספר העברי ביפו(.
מבני  עבריים  מחנכים  מספר  ביוזמת   1892 בשנת  נוסד  ביפו  העברי  הספר  בית 
העלייה הראשונה )ישראל בלקינד, יהודה גור, המנהל מאיר אנג'ל ואחרים(. המוסד 
חברים"(,  ישראל  )"כל  ו"אליאנס"  ציון"  "חובבי  הארגונים  בידי  במשותף  נוהל 
והיה לאחד מחלוצי ההוראה העברית בארץ. בעקבות חילוקי דעות בנוגע לשפת 
ההוראה, עבר בית הספר בשנת 1902 לניהולו הבלעדי של "אליאנס", ובשנת 1908 

נחנך משכנו החדש בשכונת נווה צדק )כיום מרכז "סוזן דלל"(.
בתנועות  ופעיל  פילנתרופ  סוחר,   ,)1824-1904( ויסוצקי  זאב  )קלונימוס(  קלמן 
"חובבי ציון" ברוסיה, מייסד חברת התה "ויסוצקי". בצעירותו למד בישיבת וולוז'ין 
והיה מתלמידיו של רבי ישראל מסלנט. בשנת 1849 ייסד במוסקבה את חברת "תה 
"מלך התה של  כונה  )ויסוצקי אף  הרוסי  ויסוצקי", ששלטה בשליש משוק התה 
רוסיה" ו"ספק חצר הצאר"(. הוא השקיע חלק ניכר מזמנו והונו לתמיכה במוסדות 
 1885 וועידת קטוביץ'. בשנת  היה ממשתתפי  1884 אף  וציוניים, ובשנת  יהודיים 
הגיע לארץ ישראל בשליחות "חובבי ציון", פעל ליישור ההדורים בין היישוב החדש 
והישן והקים ביפו את משרד הוועד הפועל של "הוועד האודיסאי". בצוואתו הוריש 
ייסוד  )בהן  צדקה  למטרות  רובלים,  כמיליון  ויסוצקי",  "תה  בחברת  חלקו  את 

הטכניון בחיפה(.
גיליון מקופל לשניים – ]2[ עמ' כתובים, 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים 
וקרעים חסרים קטנים  נקבים קטנים בשוליים. קרעים  ומספר  נקבי תיוק  קלים. 

בשוליים.
פתיחה: $300

249. Memorial Booklet for Eliezer Ben-
Yehuda, with an Autograph Dictionary 
Entry Draft – Inscribed and Signed by 
His Widow and Son

Eliezer Ben-Yehuda, Kovetz Lezichro 
(Hebrew), edited by Dr. Joseph Klausner. 
Jerusalem: "HaSolel", "seventh year since 
the Balfour Declaration" [1924].
A memorial booklet published on the 
first anniversary of Eliezer Ben-Yehuda's 
death, with articles by his students Joseph 
Klausner, David Yudilovich, Aharon Meir 
Mazya and others. Mounted on the inside 
front board is an original leaf from the 
estate of Eliezer Ben-Yehuda (with an 
inked stamp and postage stamp) with 
notes for four new words in the dictionary: 
"Meshuva", "Mashot", "Meshuseh" and 
"Mishcha".
Inscribed on verso of title page: "To Aryeh 
Ilsensbacher (sic.), member of the military 
band of the IDF Carmel Brigade, in memory 
of his visit to the house of the reviver of 
our language, Talpiyot, Jerusalem, Tamuz, 
first year of the State of Israel, 31st year 
since the Balfour Declaration [1948]" 
(Hebrew), signed by Eliezer Ben Yehuda's 
widow, Chemda, and by his son, Ehud.
The book was inscribed to singer Arik Lavie (born Leo Alexander Inselsbacher), who served in the 
Carmel military band during the Israeli War of Independence. 
Enclosed: A brochure issued by the "Eliezer Ben-Yehuda Commemoration Fund", raising funds 
towards the completion of the remaining volumes of the Ben Yehuda Dictionary (dated 1924, the 
booklet's year of publishing). 
55, [1] pp. + [10] plates, 23.5 cm (possibly missing one leaf at the beginning of the booklet). Good condition. 
Stains and minor blemishes (mainly to the margins and cover). Open tears to spine. Handwritten leaf: approx. 
22.5 cm. Good condition. Minor stains. Blemishes and small tears to edges. 

Opening price: $600 
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In 1885, he visited Palestine as an emissary of Hovevei 
Zion, mediated between the old and new Yishuv and 
established an office of the executive committee 
of the Odessa Committee in Jaffa. In his will, he 
bequeathed his share of the Wissotzky Tea Company, 
amounting to about one million rubles, to charity 
(part of this sum was used for the establishment of 
the Technion in Haifa). 
[1] leaf folded in half – [2] written pages, 28 cm. Good 
condition. Fold lines. Minor creases. Filing holes and several 
small holes to margins. Closed tears and small open tears 
to margins.

Opening price: $300

Universelle became the exclusive manager of the 
school. In 1908, its new building was inaugurated 
in the Neveh Tzeddek neighborhood (today, the 
Suzanne Dellal Center). 
Kalonymus (Kalman) Ze'ev Wissotzky (1824-1904), 
businessman, philanthropist and activist in the 
Hovevei Zion movement in Russia, founder of the 
Wissotzky Tea Company. In his youth, he studied at 
the Volozhin Yeshiva and was a disciple of Rabbi Israel 
of Salant. In 1849, he founded the Wissotzky Tea 
Company in Moscow, which controlled a third of the 
Russian tea market. He invested much of his time and 
fortune in supporting Jewish and Zionist institutions 
and in 1884, participated in the Katowice Conference. 

250. Letter by Kalonymus Ze'ev Wissotzky to 
the Principal of the Hebrew School in Jaffa, Meir 
Angel – Odessa, 1896 – Donation towards the 
Construction of a New Building for the School 

A letter by Kalonymus Ze'ev Wissotzky to the principal 
of the Hebrew school in Jaffa, Meir Angel. Written by 
a secretary on official stationery and hand-signed by 
Wissotzky. Odessa, September 1896. 
The letter informs the principal of the Hebrew school 
in Jaffa of the decision of the Odessa Committee of 
Hovevei Zion to donate 25,000 franks to the purchase 
of land, on which a new building will be built for the 
school. In addition, Wissotzky mentions his intention 
to travel to Paris in the summer to meet with the 
Alliance Israélite Universelle vice-president Narcisse 
Leven and secretary Jacques Bigard to try and secure 
an additional donation of 50,000 franks for the 
establishment of the new building. Wissotzky offers 
several guidelines for the upcoming negotiations with 
the landowner and writes that although he intends to 
make up the difference if any amount is lacking, it 
should be conveyed "to the seller that you cannot pay 
any more" (Hebrew). 
At the end of the letter, Wissotzky compliments the 
choice of Hebrew as the language of instruction and 
announces a further modest donation: 200 franks for 
the translation of textbooks into Hebrew and 100 
franks to the "Sha'ar Zion" Hospital in Jaffa.
The letter is hand-signed by Wissotzky, with a 
postscript in his handwriting – "regards to Mr. 
Grazovsky" (lexicographer and writer Yehuda Gur, 
senior teacher at the Hebrew school in Jaffa). 
The Hebrew school in Jaffa was established in 1892 
at the initiative of a number of Jewish educators 
of the first Aliyah (Israel Belkind, Yehuda Gur, the 
principal Meir Angel and others). The institution, 
a pioneer of Hebrew-language schools in Palestine, 
was jointly managed by Hovevei Zion and Alliance 
Israélite Universelle. Due to disagreements regarding 
the language of instruction in 1902, Alliance Israélite 
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251. Autograph Letter Signed by Menachem 
Sheinkin, Regarding the "Herzliya" Hebrew 
Gymnasium – Early 20th Century

A letter handwritten and signed by Menachem 
Sheinkin, addressed to Yehuda Leib Matmon-Cohen. 
Jaffa, [1909?]. Hebrew.
The letter, written on the official stationery of the 
"Information Bureau in Palestine", documents the 
political tensions between two of the founders of 
the "Herzliya" Hebrew Gymnasium – Menachem 
Sheinkin and Yehuda Leib Matmon-Cohen. Sheinkin 
first complains about his place as principal of the 
institution being usurped, about a "memorial book" 
being hidden from him, about grades being given 
without his approval and about furniture being 
bought with the funds of the institution without 
consulting him.
Sheinkin goes on to threat he will prevent the 
construction of a new building on the sands of 
Jaffa: "The gymnasium is greatly dependent on me 
today. If I write to the Hovevei Zion committee and 
to the Gymnasium's committee that I am incapable 
of vouching for the gymnasium anymore, I doubt 
whether the gymnasium will have a secure budget. 
And if I say today that I cannot vouch for the money 
for the plot of land, then it will be long before there 
is a building for the gymnasium", yet, he immediately 
backs down and writes: "You know I will not let the 
child be cut in half, therefore you use this to abuse 
me".
[2] leaves (two and a half written pages), approx. 26.5 cm. 
Good-fair condition. Fold lines, creases and stains. Small 
tears along edges, some reinforced with tape. 

Opening price: $300

251. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של מנחם שינקין, בנושא הגימנסיה העברית "הרצליה" – ראשית המאה ה-20

ליב  יהודה  אל  שינקין  מנחם  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
מטמון-כהן. יפו, ]1909?[.

"לשכת-מודיעין  של  רשמי  מכתבים  נייר  גבי  על  כתוב  המכתב 
בין שניים  והוא מתעד את המתחים הפוליטיים  בארץ ישראל", 
ויהודה  שינקין  מנחם   – "הרצליה"  הגימנסיה העברית  ממייסדי 
רגליו  דחיקת  על  שינקין  מלין  המכתב  בפתח  מטמון-כהן.  ליב 
ציונים  חלוקת  מפניו,  הזכרון"  "ספר  הסתרת  המוסד,  מניהול 
ללא אישורו ואף פיזור כספי המוסד על רהיטים בלי התייעצות 
הקמת  את  למנוע   – חריף  איום  שינקין  משמיע  בהמשך,  עמו. 
תלויה  הרבה  "הרבה  יפו:  בחולות  הגימנסיה  של  החדש  בניינה 

הגמנסיה גם בי היום. אם אכתוב לועד חו"צ ]חובבי ציון[ ולחברי 
ועדת הגמנסיה כי אינני יכול להיות ערב יותר בעד הגמנסיה, אז 
כי  כיום  אומר  ואם  בטוח.  הגמנסיה  תקציב  יהיה  אם  מסופקני 
אינני ערב בעד הכסף למגרש, עוד ירחק היום של בנין הגמנסיה", 
אולם מיד מסייג וכותב: "יודע אתה שלא אתן לגזור את הילד, על 

כן אתה משתמש בזה להתעמר בי".
מצב  בקירוב.  ס"מ   26.5 כתובים(,  עמודים  וחצי  )שניים  דף   ]2[
טוב-בינוני. סימני קיפול, קמטים וכתמים. קרעים קלים בשוליים, 

כמה מהם מחוזקים בנייר דבק.

פתיחה: $300
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funding. A year later, during the following Zionist 
congress, he will be able to bring for approval 
the establishment of two faculties – the faculty of 
medicine and the faculty of Jewish studies. 
The 11th Zionist Congress approved Weizmann's 
proposal, becoming the first congress to adopt 
the vision of a Hebrew university in Palestine. Five 
years later, on 24.7.1918, the cornerstone of the 
building of the Hebrew University was laid.
[2] leaves (printed on one side), approx. 24 and 26 cm. 
Good condition. Fold lines. A tear to bottom of one 
leaf (not affecting text).

Opening price: $600

בנושא  וייצמן,  חיים  של  בחתימת-ידו  מכתב   .253
מנצ'סטר,   – בירושלים  עברית  אוניברסיטה  הקמת 

1913

מכתב, מודפס במכונת כתיבה וחתום בחתימת-ידו של חיים 
וייצמן. מנצ'סטר, 29 ביולי 1913. גרמנית.

המכתב נשלח שבועות ספורים לפני כינוס הקונגרס הציוני 
וייצמן  של  תוכניתו  את  בקצרה  מציג  והוא  בווינה,  ה-11 
עברית  אוניברסיטה  הקמת  על  להחלטת-קונגרס  להביא 
בירושלים: בשלב הראשון, יציע וייצמן להקים ועדה לתכנון 
ייסע בעצמו ארצה  ויעמוד בראשה. בשלב השני,  הפרויקט 
יפנה  ויבחן את התנאים לביצוע הפרויקט, ובשלב השלישי 
כדי  באמריקה  ציוניים  ולפעילים  ]רוטשילד?[  ה"ברון"  אל 
יוכל  הבא,  הציוני  בקונגרס  כך,  אחר  שנה  מימון.  להשיג 
 – ראשונות  פקולטות  שתי  של  הקמתן  לאישור  להביא 

פקולטה לרפואה ופקולטה למדעי היהדות. 
והיה  וייצמן,  של  הצעתו  את  אישר  ה-11  הציוני  הקונגרס 
העברית  האוניברסיטה  חזון  את  שאימץ  הראשון  לקונגרס 
בארץ. חמש שנים מאוחר יותר, ביום 24.7.1918, הונחה אבן 

הפינה לבניין האוניברסיטה.
מצב  בקירוב.  ס"מ  ו-26   24 אחד(,  מצד  )מודפסים  דף   ]2[
טוב. סימני קיפול. קרע בשוליים התחתונים של אחד הדפים 

)ללא נזק לטקסט(. 

פתיחה: $600

252. Bill of Sale for a Land Plot on Herzl Street – Tel-Aviv, 1910 – Hand-Signed by Meir Dizengoff

allowed to open windows in the direction of the houses 
of the neighborhood, not being allowed to sell alcoholic 
drinks and additional conditions. The bill is stamped with 
a (faded) stamp reading "'Tel-Aviv' Jaffa Committee" 
(Hebrew) and hand-signed by three of the founders of 
"Achuzat Bayit": Meir Dizengoff, Avraham Gershon 
Chanoch and David Izmozhik (the first two  signed a 
second time to approve a correction made to the bill). 
Beneath the signatures is an Ottoman revenue stamp, on 
which the date and place are handwritten (in English). 
[2] leaves (two written pages), 26 cm. Good-fair condition. 
Fold lines. Stains. Small tears along edges and fold lines. Filing 
holes to margins of both leaves and two small holes to center 
of first leaf, slightly affecting text.

Opening price: $300

Bill of sale, handwritten on official stationery, for a plot 
of land adjacent to the "Achuzat Bayit" neighborhood 
on Herzl Street. Tel-Aviv, 1910. 
The bill establishes the sale of a plot to one of the 
founders of the "Achuzat Bayit" neighborhood, Chaim 
Zvi Treves. Treves planned to build a shopping center for 
the new Jewish neighborhood, but as "Achuzat Bayit" 
was built as a shop-free garden town, he decided to 
purchase a plot of land in the edge of the neighborhood, 
on the other side of the railroad track. On this plot, he 
built house no. 22 of Herzl Street, which served as the 
first shopping center of Tel-Aviv.
The bill starts by noting the borderlines and size of the 
plot, then detailing conditions under which Treves could 
run the shopping center – keeping the building two 
meters at least away from the adjacent house, not being

252. שטר מכירה למגרש ברחוב הרצל – תל-אביב, 1910 – 
חתום בחתימת-ידו של מאיר דיזנגוף

שטר מכירה, כתוב בכתב-יד על גבי נייר מכתבים רשמי, עבור מגרש 
צמוד לשכונת "אחוזת בית" ברחוב הרצל. תל-אביב, תר"ע )1910(.

השטר כתוב על שמו של אחד ממייסדי שכונת "אחוזת בית", חיים 
השכונה  עבור  מסחרי  מרכז  להקים  תכנן  טרייביש  טרייביש.  צבי 
היהודית החדשה, אך מאחר ו"אחוזת בית" נבנתה כעיר גנים נקייה 
מחנויות, רכש מגרש בצמוד לבית האחרון בשכונה, מן העבר השני 
של מסילת הברזל. על המגרש הקים את בית מס' 22 של רחוב הרצל, 

ששימש כמרכז המסחרי הראשון של תל-אביב.
מפורטים  מכן  ולאחר  וגודלו,  המגרש  גבולות  מצוינים  בפתח השטר 
התנאים שבהם יוכל טרייביש להפעיל את בית המסחר – הרחקת הבניין 
לכיוון  חלונות  לפתוח  איסור  הסמוך,  הבית  מן  לפחות  מטרים  בשני 
בתי השכונה, איסור מכירת משקאות חריפים ותנאים נוספים. השטר 
ובחתימות  יפו",  'תל-אביב'  "ועד  של  )דהויה(  בחותמת-דיו  חתום 
ידם של שלושה ממייסדי "אחוזת בית": מאיר דיזנגוף, אברהם גרשון 
חנוך ודוד איזמוז'יק )שני הראשונים חתומים פעם נוספת, לצד תיקון 
שהוכנס בשטר(. תחת החתימות מודבק בול הכנסה עות'מאני, ועליו 

רשומים בכתב-יד התאריך והמקום )באנגלית(.
סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   26 כתובים(,  עמודים  )שני  דף   ]2[
נקבי  הקיפול.  קווי  ולאורך  בשוליים  קלים  קרעים  כתמים.  קיפול. 
נזק  עם  נקבים במרכז הדף הראשון,  ושני  שני הדפים  תיוק בשולי 

קל לכיתוב.

פתיחה: $300
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אל  הציונית  ההסתדרות  מטעם  מכתב   .254
אחוזת  רכישת   – גולדברג  לייב  יצחק  הנדבן 
האוניברסיטה  להקמת  הצופים  בהר  היל  גריי 
חיים  בידי  חתום   –  1918 לונדון,   – העברית 

ויצמן ונחום סוקולוב

מכתב מטעם ההסתדרות הציונית, ממוען אל הנדבן 
שמואל  חתנו  )בבית  גולדברג  לייב  יצחק  הציוני 
של  רשמי  מכתבים  נייר  על  מודפס  טולקובסקי(. 
הלשכה הלונדונית של ההסתדרות הציונית וחתום 
לונדון,  סוקולוב.  ונחום  ויצמן  חיים  בידי  בכתב-יד 

פברואר 1918. אנגלית. 
 2,100 קבלת  וסוקולוב  ויצמן  מאשרים  במכתב 
כחלק  טולקובסקי,  שמואל  באמצעות  ליש"ט 
גריי  ג'ון  מסכום הכסף לרכישת אחוזתו של הלורד 
האוניברסיטה  הקמת  לצורך  הצופים,  הר  על  היל 
בשם  וסוקולוב,  ויצמן  מצהירים  בנוסף,  העברית. 
ההסתדרות הציונית, על ויתור על כל תביעה בנוגע 
לנכס ומציינים כי מוסכם שאם יועמד הנכס בעתיד 

למכירה אזי תוענק להסתדרות עדיפות ברכישתו.
ציוני,  ונדבן  פעיל   ,)1860-1935( גולדברג  ליב  יצחק 
תרם  מפעליו  יתר  בין  הציוני.  לקונגרס  וילנה  ציר 
בהם  ישראל,  בארץ  רבים  שטחים  לרכישת  מהונו 
ואדמות  ובשרונה  בחדרה  גדולות  אדמה  כברות 
והיה  הצופים,  הר  שעל  העברית  האוניברסיטה 

המו"ל הראשון של עיתון "הארץ".
עורך  היל,  גריי  לורד  החוזה על מכירת אחוזתו של 
בשנת  נחתם  הציונות,  ואוהד  מליברפול  אנגלי  דין 
1914, אך פרוץ מלחמת העולם הראשונה קטע את 

ידי הבריטים הושלמה הרכישה, וביולי 1918 נערך באחוזה טקס הנחת אבן הפינה  ירושלים על  השלמת העסקה. משנכבשה 
האדמה  "על  הוקם  המוסד  כי  וייצמן  חיים  ציין   ,1925 באפריל  האוניברסיטה,  פתיחת  בטקס  בנאומו  העברית.  לאוניברסיטה 

שקיבלנו מהציוני הרוסי יצחק גולדברג".
פגיעה  )ללא  העליונה  הימנית  בפינה  חסר  קרע  בשוליים.  קלים  וקרעים  קמטים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   29.5 דף,   ]1[

בטקסט(.

פתיחה: $500

253. Letter Hand-Signed by Chaim Weizmann, about 
the Establishment of a Hebrew University in Jerusalem 
– Manchester, 1913

Typewritten letter, hand-signed by Chaim Weizmann. 
Manchester, July 29, 1913. German.
The letter, sent several weeks before the 11th Zionist 
Congress in Vienna, briefly introduces Weizmann's plan to 
lead to a congress decision about the establishment of a 
Hebrew university in Jerusalem: in the first stage, Weizmann 
will propose the establishment of a committee for planning 
the project, headed by himself; In the second stage, he will 
travel to Palestine to explore the conditions for carrying out 
the project; in the third stage, he will appeal to the "Baron" 
[Baron Rothschild?] and Zionist activists in America to secure 
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כפירה?"  מחשבות  הן  אלה  "האם  המאמר   .255
המהפכן  המחבר,  של  בכתב-ידו  הקדשה   –
הציוני  המנהיג  אל  לנדאואר,  גוסטב  הקומוניסטי 

היינריך לווה

?Sind das Ketzergedanken ]האם אלה הן מחשבות 
לנדאואר.  גוסטב  מאת  מאמר  של  תדפיס  כפירה?[, 

]לייפציג?, 1913?[. גרמנית.
במאמרו שוטח לנדאואר את עיקרי השקפתו על אודות 
כלפי  האישית  תחושתו  את  ומנסח  והציונות,  היהדות 
שבי  והיהודיות  "הגרמניות  היהודית-גרמנית:  זהותו 
אינם מציקים אהדדי ובמידה רבה אף קרובים ]...[ מעולם 
התכחשות  תוך  או  דברים,  לפשט  צורך  הרגשתי  לא 
עצמית להגיע לאחידות; מקבל אני את המורכבות שבי 
ומקווה להיות עוד יותר רב גוני ממה שהנני" )התרגום 
מתוך: "גוסטב לנדאואר, עליו ומשלו" מאת חיים זליגמן 
השער  בעמוד   .)108 עמ'   .2009 ישראל,  גורן.  ויעקב 
לנדאואר,  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  הקדשה  מופיעה 
היינריך  ד"ר  "אדון  לווה:  היינריך  הציוני  המנהיג  אל 
לנדאואר.  גוסטב  יחד.   – כן  פי  על  אף  בתחושת  לווה, 

הרמסדורף בברלין, 16 באוקטובר 1915" )גרמנית(. 
יהודי-גרמני,  מהפכן   ,)1870-1919( לנדאואר  גוסטב 
ביותר  ואחד התיאורטיקנים החשובים  פציפיסט אדוק 
מלחמת  לפני  בגרמניה  הקומוניסטי  האנרכיזם  של 
עיתונאי  מתרגם,  סופר,  היה  הראשונה.  העולם 
ופובליציסט פורה, שכתב מאמרים רבים בנושאי אמנות, 

ספרות, פילוסופיה, כלכלה ופוליטיקה. לנדאואר נולד למשפחה יהודית אמידה מקרלסרוהה, ולמד פילוסופיה וגרמניסטיקה 
בלתי  סוציאליסטים  ל"איגוד  הצטרף  שם  בברלין,  השתקע   1891 בשנת  וברלין.  שטרסבורג  היידלברג,  באוניברסיטאות 
)der Sozialist(. בעקבות פעילותו  "הסוציאליסט"  וערך את בטאונה   )Verein unabhängiger Sozialisten( תלויים" 

בחוגי השמאל האנרכיסטי הסתבך לנדאואר מספר פעמים עם החוק ונידון לעונשי מאסר.
)Sozialistische Bund(, שבין חבריה נמנו גם ידידיו מרטין בובר ואריך  בשנת 1908 ייסד את "הברית הסוציאליסטית" 
 ,1919 )Mühsam(, ובהשפעתם התקרב ליהדות ולרעיון הציוני. עם הקמת הממשלה המהפכנית במינכן בשנת  מיזאם 
מונה לנדאואר לקומיסר לענייני תרבות ב"רפובליקה המועצתית של בוואריה" )Bayerische Räterepublik(. ב-1 במאי 
1919, לאחר שפלוגות הצבא הגרמני הצליחו לדכא את המהפכה ולהשתלט מחדש על מינכן, נעצר לנדאואר ולמחרת נרצח 

ללא משפט בכלא שטדלהיים.
המאמר שלפנינו נדפס לראשונה בשנת 1913 בקובץ "על אודות היהדות", שיצא לאור על ידי אגודת הסטודנטים הציונית 

"בר-כוכבא" בפראג )Vom Judentum, ein Sammelbuch. לייפציג, 1913(.
]5[ דף )ממוספרים 250-257(, 24 ס"מ. מצב טוב. סימן קיפול. מעט כתמים וקמטים. קרעים קלים בשדרה ובשוליים )אחד 

מהם מחוזק בנייר דבק(.

פתיחה: $300

254. Letter on Behalf of the Zionist Organization to 
Philanthropist Isaac Leib Goldberg – Purchase of the Gray 
Hill Estate on Mount Scopus, for the Establishment of 
the Hebrew University – London, 1918 – Signed by Chaim 
Weizmann and Nahum Sokolow 

A letter on behalf of the Zionist Organization, addressed to Zionist 
philanthropist Isaac Leib Goldberg (c/o his son-in-law Samuel 
Tolkowski). Printed on the official stationery of the London office 
of the Zionist Organization and hand-signed by Chaim Weizmann 
and Nahum Sokolow. London, February 1918. English.
"On behalf of the Zionist Organization we acknowledge to have 
received from Mr. S.[Samuel] Tolkowski on your behalf the sum 
of £2,100 […] as part of the purchase money of the property 
belonging to Sir Norman Hill […] We on behalf of the Zionist 
Organization […] waive any claims, personal or otherwise in 
respect of the property […] It is agreed that should you desire to 
sell the property you will give the Zionist Organization or their 
nominees the opportunity of purchasing the property". 
Isaac Leib Goldberg (1860-1935) was a Zionist activist and 
philanthropist, delegate to the first Zionist Congress. He donated 
generously to the purchase of lands in Palestine, including large 
plots of land in Hadera, Sharona and Mount Scopus, where the 
future Hebrew University complex was to be built, and was the 
first publisher of the newspaper "HaAretz".
The contract concerning the sale of the estate of Lord Gray Hill, a 
British advocate from Liverpool and a supporter of Zionism, was 
signed in 1914; however, the outbreak of World War I interrupted 
the transaction. The purchase was completed only in 1918, 
after Jerusalem was conquered by the British. In July 1918, the 
cornerstone of the building of the Hebrew University was laid. 
In his speech at the opening ceremony of the University, in April 
1925, Chaim Weizmann noted that the institution was established 
"on the land we received from the Russian Zionist Isaac Goldberg". 
[1] leaf, 29.5 cm. Good condition. Fold lines. Creases and small tears to 
edges. Open tear to upper right corner (not affecting text).

Opening price: $500
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256. אוסף ברכות שנשלחו אל היינריך לווה לרגל יום הולדתו ה-70 – יולי, 1939

כרך ובו כ-360 ברכות, בכתב-יד ובדפוס, שנשלחו אל היינריך לווה לרגל יום הולדתו ה-70. תל-אביב, ירושלים, חיפה, 
ומקומות נוספים, 1939. עברית וגרמנית.

מרבית הברכות כתובות על גבי ניירות מכתבים או כרטיסי ביקור, ומקצתן נשלחו באמצעות מברק. בין היתר, מופיעות 
בודקו, אברהם  יוסף  בן-יהודה,  זיסקינד רבינוביץ,' אשר ברש, חמדה  ברכות מאת מנחם אוסישקין, אלכסנדר  בכרך 
כהנא, עמנואל הרוסי; דב הוז, נציגי "קרן היסוד" ו"הקרן הקיימת לישראל", עובדי גן החיות בתל-אביב, וכן ברכות רבות 

מאת תעשיינים, רופאים מהנדסים ומכרים שעלו מגרמניה.
בסוף הכרך נכרכו כ-60 פריטי נייר מודפסים, הקשורים ביום הולדתו של לווה: כרוז והזמנה לערב בהנחייתו, חוברות 

שנדפסו לכבודו וגזירי עיתון עם כתבות לכבודו.
 11.7.39 ,70 Geburtstag ,אליקים בן-יהודה ,Heinrich Loewe :על גבי השדרה מודבקת רצועת עור עם כיתוב מוזהב

)ג' מנחם אב תרצ"ט(.
מצורפים: שלושה עשר פריטי נייר, בדפוס ובכתב-יד, הקשורים בהיינריך לווה )חלקם מתקופות מאוחרות יותר(.

כ-360 ברכות. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. כרך בגודל 30.5 ס"מ בקירוב. כריכה בלויה מעט.

פתיחה: $500

255. The Essay "Are these Heretical Thoughts?" – Inscribed by 
the Author, Communist Revolutionary Gustav Landauer, to 
Zionist Leader Heinrich Loewe

Sind das Ketzergedanken? [Are these Heretical Thoughts?], a 
printout of an essay by Gustav Landauer. [Leipzig?, 1913?]. German.
In the essay, Landauer strives to put into words his perception of his 
Jewish-German identity: "I never felt the need to simplify myself or 
to create an artificial unity by way of denial; I accept my complexity 
and hope to be an even more multifarious unity than I am now aware 
of" (Jewish Secularity: The Search for Roots and the Challenges of 
Relevant Meaning, edited by David M. Gordis and Zachary I. Heller, 
2012. p. 12).
Inscribed by Landauer to Zionist leader Heinrich Loewe on the title 
page: "Mr. Dr. Heinrich Loewe, Nevertheless – Together. Gustav 
Landauer. Hermsdorf Berlin, October 16, 1915" (German).
Gustav Landauer (1870-1919) was a Jewish-German revolutionary, an 
ardent pacifist and one of the most important theorists of communist 
anarchism in pre-World War I Germany. He was a writer, translator, 
journalist and prolific publicist who authored numerous articles on 
art, literature, philosophy, economics and politics. Landauer was born 
to a wealthy Jewish family from Karlsruhe and studied philosophy and 
Germanics at the universities of Heidelberg, Strasburg and Berlin. In 
1891, he settled in Berlin, where he joined the Verein unabhängiger 
Sozialisten (Association of Independent Socialists) and edited its 
journal, der Sozialist (The Socialist). Landauer was imprisoned several 
times due to his activity in anarchist circles. 
In 1908, he founded the Sozialistische Bund (Socialist League), whose 
members included his friends Martin Buber and Erich Mühsam, and 
under their influence, grew closer to Judaism and to the Zionist idea. 
With the establishment of the Bavarian Soviet Republic (Bayerische 
Räterepublik) in Munich in 1919, Landauer was appointed 
Commissioner of Enlightenment and Public Instruction of the new 
government. On May 1, 1919, after the German army suppressed the 
revolution and recaptured Munich, Landauer was arrested. He was 
murdered one day later, without trial, in the Stadelheim Prison.
This essay was first printed in 1913 in the "Vom Judentum, ein 
Sammelbuch" ("On Judaism") anthology, published by the Prague-
based Bar-Kokhba Zionist student union (Leipzig, 1913). 
[5] leaves (numbered 250-257), 24 cm. Good condition. Fold line. Some 
stains and creases. Small tears to spine and margins (one reinforced with 
tape). 

Opening price: $300
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257. Postcard Hand-Signed by Pilot Wilhelm Frankl 
– The Jewish Flying Ace of the German Air Force – 
World War I

Photographic postcard depicting the Jewish-German pilot 
Wilhelm Frankl, hand-signed by him. Berlin: W. Sanke, 
[1916 or 1917].
In the picture, Frankl is seen in the uniform of the 
German Air Force, wearing the Pour le Mérite decoration 
on his neck and the Iron Cross on his chest. The postcard is 
signed at lower recto by Frankl (W. Frankl) and inscribed 
on verso. Appearing alongside the addressee's address is 
a stamp of the fourth squadron of the German Air Force. 
Wilhelm Frankl (1893-1917) is considered the most famed 
Jewish fighter pilot of World War I. He started studying 
aviation immediately after graduating from school and in 1913 earned pilot's license number 49. With the outbreak 
of World War I, he was recruited to the fourth squadron (Jagdstaffel 4) of the German Air Force and quickly proved 
to be a brilliant fighter pilot (he is credited with 20 aerial victories throughout the war, three of them on the same 
day). For his successes, Frankl was awarded the highest order of merit of the German army – the Pour le Mérite and 
the Iron Cross. On April 8, 1917, during a series of daring combat maneuvers, his aircraft began falling apart in the 
air and Frankl fell to his death. He was 23 when he died. 
Due to his untimely death, Frankl's signatures are extremely rare.
Approx. 8.5X14.5 cm. Good condition. 

Opening price: $800

257. גלויה בחתימת-ידו של הטייס וילהלם פרנקל – אלוף הפלת-מטוסים יהודי 
בחיל האוויר הגרמני – מלחמת העולם הראשונה

 W. גלויה עם תצלום של הטייס היהודי-גרמני וילהלם פרנקל, חתומה בחתימת-ידו. הוצאת
Sanke, ברלין, ]1916 או 1917[.

בתמונה נראה פרנקל במדי חיל האוויר הגרמני, עונד את העיטור "פור לה מריט" לצווארו 
 W.( ואת "צלב הברזל" על חזהו. בחלקה התחתון של התמונה מופיעה חתימתו של פרנקל
Frankl( ובצדה האחורי הקדשה קצרה. לצד כתובת הנמען, מופיעה חותמת דיו של הטייסת 

הרביעית של חיל האוויר הגרמני. 
העולם  במלחמת  ביותר  המפורסם  היהודי  לטייס  נחשב   )1893-1917( פרנקל  וילהלם 
הראשונה. הוא החל ללמוד טיסה מיד לאחר סיום בית הספר, ובשנת 1913 קיבל רשיון טיסה 
חיל  של   )Jagdstaffel 4( הרביעית  לטייסת  גויס  העולם  מלחמת  פרוץ  עם   .49 שמספרו 
האוויר הגרמני, ובמהרה התגלה כטייס קרב מזהיר )פרנקל הפיל במהלך המלחמה 20 מטוסי 
אויב, שלושה מהם באותו היום(. בעקבות הצלחותיו, עוטר פרנקל באות הגבוה ביותר של 
הצבא הגרמני – "פור לה מריט" )Pour le Mérite( ו"בצלב הברזל". ביום 8 באפריל 1917, 
נועזת, החל מטוסו להתפרק באוויר ופרנקל התרסק אל הקרקע.  במהלך סדרת תמרונים 

הוא היה בן 23 במותו. 
בשל פטירתו בגיל צעיר כל כך חתימותיו של פרנקל נדירות ביותר.

14.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. X8.5

פתיחה: $800

256. Collection of Greetings Sent to Heinrich 
Loewe for his 70th Birthday – July, 1939

A bound volume with about 360 greetings, written 
by hand and printed, sent to Heinrich Loewe on the 
occasion of his 70th birthday. Tel-Aviv, Jerusalem, 
Haifa and elsewhere, 1939. Hebrew and German.
Most of the greetings are written on letterhead 
stationery or on calling cards, and some are 
telegrams sent to him. The volume includes 
greetings from Menachem Ussishkin, Alexander 
Zueskind Rabinovich, Asher Barash, Hemda 
Ben-Yehudah, Joseph Budko, Avraham Kahana, 
Emnauel Harussi, Dov Hoz, "Keren HaYessod" and 
JNF representatives, the staff of the Tel-Aviv zoo, 
as well as greetings from industrialists, physicians, 
engineers and acquaintances who immigrated 
from Germany.
Bound at the end of the volume are about 60 
printed paper items related to Loewe's birthday: 
invitation to an evening led by Loewe, booklets 
printed in his honor and newspaper clippings with 
articles about him.
Pasted on the spine is a leather strip, gilt lettered: 
Heinrich Loewe, Eliakim Ben Yehudah, 70 
Geburtstag, 11.7.39.
Enclosed: thirteen paper items, printed and 
written by hand, related to Heinrich Loewe (some 
from later periods).
Approx. 360 greetings. Size and condition vary. Good-
fair overall condition. Bound volume: approx. 30.5 cm. 
Binding slightly worn.

Opening price: $500
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work not far from Petrograd. If you want to take 
part in these works, write to me… I still do not have 
permission for self-defense, but of course I have not 
abandoned this thought … with the greeting of Zion, 
Trumpeldor".
Approx. 14X9 cm. Good condition. Stains. Abrasion to 
verso (from removing the postage stamp?), not affecting 
the text.

Opening price: $3000

258. Autograph Postcard Signed by Joseph 
Trumpeldor – St. Petersburg, 1918 – Self Defense 
and "HeChalutz" Organization

A postcard handwritten and signed by Joseph 
Trumpeldor. St. Petersburg, 1918. Russian.
In 1917, after seeing his vision of establishing Jewish 
Legions coming to life, Joseph Trumpeldor was 
informed that he would not be able to enlist due to his 
handicap. Trumpeldor returned to St. Petersburg and 
in the following months lobbied to establish "Russian 
Jewish Legions", which were meant to have a historic 
role: join the World War, fight in the Caucasus front 
and participate in the conquest of Palestine. The plan 
drew the interest of the Russian authorities, but the 
October Revolution and the outbreak of the civil war 
buried it. Eventually, a single volunteer battalion, 
unaffiliated with the Russian Army, was established 
in St. Petersburg, drawing about 150 Jewish fighters 
and acting in self-defense only. After several months, 
the Soviet authorities dismantled the battalion and it 
was mostly forgotten.
Following the dismantling of the battalion, 
Trumpeldor invested his efforts in another Zionist 
enterprise – providing agricultural training to 
Jewish youth while still abroad and facilitating their 
immigration to Palestine. The training camps were 
organized by the "HeChalutz" organization in Russia, 
headed by Trumpeldor (with others), who established 
its central office. Many of the Third Aliyah pioneers 
were trained in these camps.
In this postcard, sent shortly after the battalion 
was dismantled, Trumpeldor announces he had 
abandoned the Russian Jewish legions plan, and 
refers to the early stages of the establishment of 
"HeChalutz" training camps. Trumpeldor writes: "I 
remember my promise, I haven't written to you since 
in the field that interests you – the establishments 
of battalions for Palestine – nothing has been done 
yet, and cannot be done under current circumstances. 
The 'HeChalutz' agricultural group is preparing to 

258. גלויה בכתב-ידו ובחתימתו של יוסף טרומפלדור – 
סנקט פטרבורג, 1918 – הגנה עצמית וארגון "החלוץ"

סנקט  טרומפלדור.  יוסף  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  גלויה 
פטרבורג, 1918. רוסית.

עבריים  גדודים  להקמת  חזונו  את  שראה  לאחר   ,1917 בשנת 
אליהם  להתגייס  יוכל  שלא  טרומפלדור  יוסף  התבשר  מתגשם, 
בעצמו בגלל נכותו. טרומפלדור שב לסנקט פטרבורג, ובחודשים 
הבאים פעל להקמת "גדודים עבריים רוסים", שלהם נועד תפקיד 
הקווקז  בחזית  לחימה  העולם,  למלחמת  הצטרפות  היסטורי: 
עניין  עוררה  התכנית  ישראל.  ארץ  של  בכיבושה  והשתתפות 
רב בקרב השלטונות הרוסים, אולם בעקבות מהפכת אוקטובר 
בסנקט  הוקם  התממשה. לבסוף,  לא  האזרחים,  מלחמת  ופרוץ 
הרוסי,  לצבא  זיקה  כל  ללא  בודד,  מתנדבים  גדוד  פטרסבורג 
שמנה כ-150 לוחמים יהודים ופעל להגנה עצמית בלבד – "הגדוד 
היהודי המקובץ מס' 1". לאחר מספר חודשים פירקו השלטונות 

הסובייטים את הגדוד, והוא נשכח כמעט לגמרי.
לאחר פירוקו של הגדוד הפנה טרומפלדור את מאמציו לתכנית 
ציונית אחרת – הכשרת יהודים לעבודה חלוצית עוד באדמת נכר 
והעלאתם ארצה. מחנות ההכשרה אורגנו תחת ארגון "החלוץ" 
ברוסיה, שטרומפלדור היה ממנהיגיו ואף הקים את ההסתדרות 

המרכזית שלו, ושרבים מחלוצי העלייה השלישית היו מחניכיו.
והיא  הגדוד,  שפורק  לאחר  מעט  נשלחה  שלפנינו  הגלויה 
הרוסים,  העבריים  הגדודים  הקמת  חזון  זניחת  על  מבשרת 
של  ההכשרה  מחנות  התארגנות  תחילת  על  מרמזת  גם  אולם 
ארגון "החלוץ". טרומפלדור כותב: "אני זוכר את ההבטחה שלי, 
גדודים  הקמת   – אותך  שמעניין  שבתחום  בגלל  לך  כתבתי  לא 
לפלשתינה – בינתיים לא נעשה דבר, ולא יכול להיעשות בתנאים 
'החלוץ' מתארגנת כעת לעבודה  הנוכחיים. הקבוצה החקלאית 
לא רחוק מפטרוגרד. אם אתה רוצה לקחת חלק בעבודות האלה, 
לא  כמובן  אבל  עצמית,  להגנה  רשות  עדיין  לי  אין  לי...  תכתוב 

זנחתי את המחשבה על זה... בברכת ציון, טרומפלדור".
9 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קילוף בצד הכתובת של  X14

הגלויה )מתלישת בול?(, ללא פגיעה בכיתוב. 

פתיחה: $3000
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259. Receipt of the Sejera Agricultural Farm – Early Signature of David Ben-Gurion, Using His Birth Name of David Gruen – Sejera, June 1908

farms of the galilee; and the establishment of the first agricultural collective.
David Ben-Gurion was born as David Yosef Gruen (sometimes also Grin) in Płońsk, 
Poland. In 1910, at the age of 24, he published two articles in the "HaAchdut" 
journal under the name "Ben-Gurion", and never signed again with his "exilic" 
name (he chose his new name after one of the heroes of the Great Revolt – Joseph 
Ben-Gurion). After changing his name, Ben-Gurion became a strong supporter of 
Hebraization of surnames, later demanding that the members of his government 
and army officers Hebraize their names and forbidding people with foreign names 
to represent the State of Israel abroad. 
Approx. 20.5X14 cm. Good condition. Horizontal fold line. The printed text is faded and 
partly erased. Rust and pinholes to upper left corner.

Opening price: $500 

A receipt of the Sejera agricultural farm, hand-signed by David Ben-Gurion. Sejera, 
June 1908. French.
A receipt, mimeographed and filled-in by hand, which was issued by the Sejera 
agricultural farm for the supply of products for the farm. Signed at bottom right by 
Ben-Gurion, who signed with his birth name – "David Gruen".
The farm at Sejera was established in 1899, by the Jewish Colonization Association, 
as a center for agricultural training. Work at the farm began in 1900 and in 1902, 
the colony of Ilaniya was established on its grounds. David Ben-Gurion lived and 
worked in Sejera from October 1907 to October 1909. Among the successes of the 
agricultural enterprise of Sejera in its early years were employing Jewish guards 
from the "Bar Giora" organization where previously Arab guards were employed 
(known as "the conquest of guarding"); the establishment of the "HaChoresh" 
organization in an effort to unite all the workers in the colonies and national

259. קבלה של החווה החקלאית סג'רה – חתימה מוקדמת של דוד בן-גוריון, בשם נעוריו 
"דוד גרין" – סג'רה, יוני 1908

קבלה של החווה החקלאית סג'רה, חתומה בכתב-ידו של דוד בן-גוריון. סג'רה, יוני 1908. צרפתית.
תמורת  סג'רה  החקלאית  החווה  מטעם  שניתנה  בכתב-יד,  וממולאת  בסטנסיל  מודפסת  קבלה, 
אספקת מוצרים לחווה. בשולי הקבלה מופיעה חתימתו של בן-גוריון, החותם בשם נעוריו – "דוד 

גרין". 
יק"א.  יהודית  להתיישבות  החברה  בידי  חקלאית  הכשרה  כמרכז  ב-1899  הוקמה  בסג'רה  החווה 
בין חקלאי  העבודה בחווה החלה בשנת 1900, ובשנת 1902 הוקמה על אדמתה המושבה אילניה. 
הצלחות  בין   .1909 אוקטובר  ועד   1907 מאוקטובר  במקום  ששהה  בן-גוריון,  דוד  גם  נמנה  סג'רה 
הפרויקט החקלאי בחוות סג'רה בשנים הראשונות להווסדה היו העברת השמירה על החווה לידיים 
יהודיות על ידי ארגון "בר גיורא" )"כיבוש השמירה"(; ייסוד ההסתדרות "החורש" במטרה לאגד את 

כל פועלי הגליל במושבות ובחוות הלאומיות; וייסוד הקולקטיב החקלאי הראשון. 
יוסף גרין בעיירה פלונסק שבפולין. בשנת 1910, בגיל 24, פרסם שני  נולד בשם דוד  דוד בן-גוריון 
מאמרים בעיתון "האחדות" תחת השם "בן גוריון", ומאז לא שב עוד לחתום בשמו ה"גלותי" )את 
שמו החדש, בחר בעקבות אחד מגיבורי "המרד הגדול" ברומאים – יוסף בן גוריון(. לאחר ששינה את 
שמו נעשה בן-גוריון לתומך אדוק של ִעְברּות שמות, דרש מחברי ממשלתו ומקציני הצבא לשנות 
את שמות משפחתם לשמות עבריים ואסר על בעלי שמות לועזיים לייצג את מדינת ישראל בחו"ל. 

14 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו כפל אנכי. הטקסט המודפס דהוי ומחוק בחלקו. כתם חלודה  X20.5
ונקבים קטנים בסמוך לפינה השמאלית העליונה )כתוצאה מהשחלת סיכה(.

259פתיחה: $500
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260. Early Letter Handwritten and Signed by David Ben-Gurion 
– Addressed to Yitzchak Ben-Zvi – USA, 1915 – Reference to the 
American Jewish Congress

A letter handwritten and signed by David Ben-Gurion, addressed to Yitzchak 
Ben-Zvi. Buffalo (USA), July 1915.
Ben-Gurion wrote this letter after a prolonged illness that interrupted his 
activities for several weeks. The letter opens with a description of his illness, 
the time he spent in hospital and his plans for the future: "Today I got out 
of prison – the hospital – after a stay of two weeks there. I couldn't believe 
my ears when I suddenly heard my physician telling me two weeks ago that 
I must hurry to the hospital since I caught diphtheria […] for ten days they 
wouldn't let me see anyone – and only on the eleventh day they permitted it 
– and even then, only through a grille, like in prison, but different! […] none 
of the physicians or nurses know anything but English – and their accent is 
so strange that it was hard for me to understand even a single word of what 
they were saying […] I will presumably have to rest at least another week 
until I am able to continue my trip. And anyway, my 'round' will have to be 
changed and shortened" (Hebrew).
At the end of the letter, Ben-Gurion writes: "Yesterday I read… that a 
special committee was established at the initiative of P.R. [?] to run a 
campaign for the congress and they plan to publish a special newspaper 
for this purpose. This doesn't make much sense to me. Why do we need 
a new newspaper when we can utilize the popular press…". Presumably, 
Ben-Gurion is referring to the establishment of the organization committee 
of the American Jewish Congress – a Jewish American association aiming to 
defend Jewish interests – and to the weekly "Der Yidisher Congress", one of 
the founders of which was Pinchas Rutenberg. 
[1] leaf, folded in half (three and a half written pages), approx. 16 cm. Good 
condition. Fold lines. 

Opening price: $5000

ארה"ב,   – בן-צבי  ליצחק  ממוען   – בן-גוריון  דוד  של  בכתב-ידו ובחתימתו  מוקדם  מכתב   .260
1915 – אזכור של הקונגרס היהודי האמריקאי

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של דוד בן-גוריון, ממוען ליצחק בן-צבי. באפלו )ארה"ב(, ט"ו באב תרע"ה )יולי 
 .)1915

את המכתב שלפנינו כתב בן-גוריון לאחר מחלה ממושכת שקטעה את פעילותו למספר שבועות. המכתב 
נפתח בתיאור מחלתו, תקופת שהותו בבית החולים ותוכניותיו לעתיד: "היום יצאתי מהכלא – מבית החולים 
– אחרי שהותי שם שני שבועות. לא האמנתי לאזני כששמעתי פתאום מהרופא לפני שבועים שעלי למהר 
תכף לבית החולים משום שאני תפוס דיפטריט ]...[ במשך עשרה ימים לא נתנו אפילו לראות שום איש – ורק 
ביום האחד עשר התירו – וגם אז רק דרך סָבכה, כמו בבית כלא, להבדיל ]...[ אף אחד מהרופאים ומהאחיות 
אינם יודעים אלא אנגלית – והמבטא שלהם כל כך משונה שקשה היה לי לתפוס אף מלה אחת ממה שדברו 
אלי ]...[ אני אצטרך כנראה לנוח עוד לכה"פ שבוע עד שאוכל להמשיך את הנסיעה. וממילא צריך יהיה לשנות 

ולקצר את ה'סבוב' שלי". 
לנהל  פ.ר]?[  האיניציאטיבה של  על-פי  מיוחד  ועד  שנוסד  "אתמול קראתי...  בן-גוריון:  כותב  בסוף המכתב 
תעמולה בשביל הקונגרס, והם מתכוננים להוציא למטרה זו עתון מיוחד. הדבר קצת לא מובן לי. לשם מה 
כפי  החדש".  השבועון  יתפשט  מאשר  יותר  הרבה  הנפוצה  בעתונות  להשתמש  שאפשר  בשעה  חדש  עתון 
הנראה, מתייחס בן-גוריון להקמת ועדת הארגון של הקונגרס היהודי האמריקאי – גוף שנועד לאגד את כל 
יהודי ארצות הברית להעלאת תביעותיו של העם היהודי – ולשבועון "דער יידישער קאנגרעס", שעם מייסדיו 

נמנה פנחס רוטנברג.
]1[ דף, מקופל לשניים )שלושה וחצי עמודים כתובים(, 16 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $5000
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יום לאחר הקמת מדינת  261. גלויה בכתב-ידו ובחתימתו של דוד בן-גוריון – נכתבה 
להרוס  המנסים  והזדון  הרשע  כוחות  ימחץ  ישראל  "צבא   – תש"ח  באייר  ו'   – ישראל 

המדינה הצעירה" 

גלויה ועליה מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של דוד בן-גוריון, שנשלחה יום לאחר הכרזת העצמאות 
של מדינת ישראל אל ראש העיר של תל-אביב, ישראל רוקח, בעקבות הפצצת העיר. תל-אביב, ו' 

באייר תש"ח )15 במאי, 1948(.
למראה  הופתעתי  בישוב,  העמוקה  אמונתי  כל  עם  הנכבד,  רוקח  "מר  בן-גוריון:  כותב  במכתב 
ולא  בציבור  הבטתי  ההפצצה,  בשעת  ברחוב  הבוקר  הייתי  ציבורנו.  שמגלה  העצמית  השליטה 
מצאתי כל סימן של בהלה. יש לי היסוד להניח שהשלטון באוויר של האויב לא יימשך זמן רב – וצבא 
ישראל ימחץ כוחות הרשע והזדון המנסים להרוס המדינה הצעירה, בתקוה, ד. בן גוריון. תל-אביב, 

ו' באייר תש"ח".
הפצצות העיר תל-אביב, בירת ישראל דה-פקטו במלחמת העצמאות, היו אחד המבחנים הראשונים 
העצמאות,  הכרזת  לאחר  ספורות  שעות   ,1948 למאי   15 ביום  ותושביה.  הצעירה  המדינה  של 
הגיח להק מטוסים מצרי בשמי תל-אביב והחל להטיל פצצות על שדה התעופה, הנמל ושכונות 
ולאורך החודשים הבאים נאלצו תושבי העיר  המגורים. חיל האוויר הישראלי עוד היה בחיתוליו, 
לחיות תחת איום ההפצצות וללא הגנה, תוך ספיגת אבדות כבדות. המפנה חל ביום 3 ביוני, כאשר 
לקראת המטוסים המצרים הגיחו מטוסי טייסת הקרב הראשונה של ישראל – "טייסת 101", רדפו 
את מטוסי המצרים לשטח האויב והפילו אותם. לאחר מכן לא שבו מטוסי המצרים להתקיף את 
העיר. בהפצצות העיר תל-אביב נספו כ-150 איש, רובם המוחלט אזרחים; סירובם של התושבים 

לעזוב את העיר או לשנות את אורח חייהם נחשב למופת של גבורה אזרחית.
בצדה השני של הגלויה מופיעים בול "דאר עברי", שתי חותמות דיו וכתובתו של רוקח בכתב-ידו 

של בן-גוריון.
13.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. נקב תיוק )ללא פגיעה בכיתוב(. X9.5

פתיחה: $5000

בירושלים, בשנת 1910, במהלך עבודתם ח נרקמה  בן-צבי  ויצחק  בן-גוריון  דוד  ברותם של 

בארץ  ציון"  "פועלי  מפלגת  של  הרשמי  בטאונה  "האחדות",  העיתון  במערכת  המשותפת 

ישראל. בשנים 1912-1914 למדו משפטים באיסטנבול כדי להכשיר את עצמם בבוא היום לייצג 

העות'מאנית  האימפריה  של  כניסתה  עם  העות'מאניים.  השלטונות  בפני  היהודי  היישוב  את 

למלחמת העולם הראשונה והצטרפותה ל"מעצמות המרכז", הפכו כל נתיני "מדינות ההסכמה" 

בארץ ישראל לנתיני אויב ונדרשו לקבל על עצמם אזרחות עות'מאנית או לצאת מהארץ. בן-גוריון 

ובן-צבי, אשר שבו מאיסטנבול, דגלו ברעיון ההתעת'מנות ויחד עם יתר חברי תנועת "פועלי ציון" 

קיבלו על עצמם אזרחות עות'מאנית. על אף זאת, בשנת 1915, כשהוחלט לגרש מארץ ישראל 

את כל מי שקשור בפעילות ציונית, קיבלו צו גירוש "לצמיתות" והועלו על ספינה לאלכסנדריה. 

באלכסנדריה נאסרו על ידי הבריטים כאזרחי אויב, אולם לאחר התערבות קונסול ארה"ב, שוחררו 

והפליגו לניו-יורק.

הם  ציון".  "פועלי  במסגרת  ציונית  בפעילות  ובן-צבי  בן-גוריון  עסקו  לארה"ב,  הגירתם  לאחר 

כתבו בעיתונות המקומית, נשאו הרצאות והוציאו לאור את הספרים "יזכור" ו"ארץ-ישראל בעבר 

ובהווה". לאחר הצהרת בלפור היו מיוזמי הקמת גדוד 39 של קלעי המלך בצבא הבריטי )גדוד 

יהודי-אמריקאי( וקראו להצטרפות צעירים יהודים לגדודים העבריים. עם כיבוש ארץ ישראל על 

ידי הבריטים, שבו השניים לארץ.

David Ben-Gurion and Yitzchak Ben-Zvi's friendship was forged in Jerusalem, in 1910, 

during their joint work as members of the editorial staff of "HaAchdut", the official 

journal of the Poalei Zion party in Palestine. During the years 1912-1914, they studied 

law in Istanbul in order to be able to represent the Jewish Yishuv before the Ottoman 

government when time comes. When the Ottoman Empire joined World War I on the side 

of the Central Powers, all the subjects of the Entente Powers in Palestine became enemy 

subjects and were required to accept Ottoman citizenship or leave the country. Ben-

Gurion and Ben-Zvi, who returned from Istanbul, supported the idea of Ottomanization 

and together with the other members of the Poalei Zion Movement accepted Ottoman 

citizenship. Nevertheless, in 1915, when it was decided to deport anyone related to 

Zionist activity, they received a 'permanent' deportation order and were sent by ship to 

Alexandria. In Alexandria, they were arrested by the British as enemy citizens; however, 

after the intervention of the USA consul, they were released and sailed to New York.

After their arrival in New York, Ben-Gurion and Ben-Zvi became involved in Zionist activity 

as members of Poalei Zion. They wrote for the local press, gave lectures and published 

the books "Yizkor" and "Eretz Yisrael BaAvar UVaHoveh" (Palestine in the Past and 

in the Present). After the Balfour Declaration, they were among the initiators of the 

establishment of the 39th battalion of the Royal Fusiliers of the British army (a Jewish-

American battalion) and encouraged Jewish youth to join the Jewish Legion. With the 

conquest of Palestine by the British, the two returned to the country.
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262. "Top Secret" Letter Hand-Signed by David Ben-Gurion – Appointment 
of Members to the Israel Atomic Energy Commission – June 13, 1952

A "top secret" letter, announcing the appointment of members of the Israel Atomic 
Energy Commission. Typed on official stationery of the State of Israel and hand-
signed by David Ben-Gurion. Hakirya [Tel-Aviv], June 13, 1952.
The letter, sent on the day the Israel Atomic Energy Commission was established, lists 
all seven members of the commission, with a short announcement of appointment. 
Hand-signed on bottom by Prime Minister David Ben-Gurion.
The letter is classified "top secret" (by hand, in Hebrew) and bears a handwritten 
serial number. A pen checkmark appears by the name "S. Cohen" [Soli Cohen?]. 
[1] leaf, 28 cm. Good condition. Fold lines. Creases. Ink smudges (presumably resulting from 
folding before the ink dried). 

Opening price: $400

261. Autograph Postcard Signed by David Ben-Gurion – Written a Day after the Establishment 
of the State of Israel – May 15, 1948 – "The Israeli Army will Crush the Forces of Evil and Malice 
Trying to Destroy the Young State"

A postcard with a letter handwritten and signed by David Ben-Gurion, sent one day after the Declaration 
of Independence of the State of Israel to the mayor of Tel-Aviv, Yisrael Rokach, subsequent to the bombing 
of Tel-Aviv. Tel-Aviv, the 6th of Iyar – May 15, 1948.
Ben-Gurion writes: "Dear Mr. Rokach, with all my deep faith in the Yishuv, I was surprised to see the self-
control demonstrated by our public. I was in the street this morning during the bombing, I looked at the 
people and did not find any sign of panic. I have reason to assume that the enemy's control of the air will 
not continue much longer – and the Israeli army will crush the forces of evil and malice trying to destroy 
the young country, hopefully, D. Ben-Gurion. Tel-Aviv, the 6th of Iyar, 5708" (Hebrew).
The bombings of Tel-Aviv, the de-facto capital of Israel during the War of Independence, were one of 
the first trials of the young state and its citizens. On May 15, 1948, several hours after the Declaration 
of Independence, Egyptian bombers bombed the Tel-Aviv airport, the harbor and various residential 
neighborhoods. The Israeli Air Force was young and unequipped, and over the next months, the residents 
of the town were forced to live defenseless under the constant threat of bombings, suffering heavy 
losses. The turning point occurred on June 3, when the airplanes of the first Israel combat squadron, 101 
Squadron, chased the enemy airplanes back to enemy territory and shot them down. After that, Egyptian 
planes did not return to bomb Tel-Aviv. Approximately 150 people were killed during the bombings of 
Tel-Aviv, most of them civilians; the residents' refusal to leave the city or change their daily routine is 
considered a model of civilian heroism. 
Hebrew Post postage stamp, two postmarks and Rokach's address handwritten by Ben-Gurion on verso. 
Approx. 9.5X13.5 cm. Good condition. Stains. Filing hole (not affecting text). 

Opening price: $5000 

262. מכתב "סודי ביותר" בחתימת-ידו של דוד בן-גוריון – מינוי חברי הוועדה לאנרגיה 
אטומית – 13 ביוני 1952

מכתב "סודי ביותר", עם הודעת-מינוי לחברי הוועדה לאנרגיה אטומית של מדינת ישראל. מודפס על 
נייר מכתבים רשמי של ממשלת ישראל וחתום בחתימת-ידו של דוד בן-גוריון. הקריה ]תל-אביב[, 

13 ביוני 1952.
המכתב נשלח ביום ייסודה של הוועדה לאנרגיה אטומית, והוא כולל רשימה של שבעת חברי הוועדה 

והודעת מינוי קצרה. חתום בשוליו התחתונים בחתימת-ידו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון.
ביותר" ומספר סידורי. אחד השמות ברשימה  "סודי  בשוליים העליונים מופיעים בכתב-יד הסיווג 

מסומן בכתב-יד - "ש. כהן" ]סולי כהן?[. 
)כנראה, כתוצאה מקיפול המכתב  ]1[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קמטים. כתמים קלים 

לפני התייבשות הדיו(.

פתיחה: $400
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263. Membership Card of the Provisional State Council 
– Tel-Aviv, 1948 – Hand-Signed by David Ben-Gurion

A membership card of the Provisional State Council, 
issued to Binyamin Mintz, representative of the Poalei 
Agudat Yisrael party. Hand-signed by the Prime Minister 
of the Provisional Government David Ben-Gurion and by 
government secretary Ze'ev Sherf. [Tel-Aviv, 1948 or early 
1949].
An official membership card issued by Provisional 
Government of the State of Israel to a member of the 
Provisional State Council. The card bears the member's 
name, Binyamin Mintz (added by hand) and a passport 
photograph of Mintz (stapled to the card). Hand-signed by 
Prime Minister David Ben-Gurion and by the government 
secretary Ze'ev Sherf. Stamped twice with the embossed 
stamp of the "Provisional Government – the State of Israel" 
(Hebrew).
The Provisional State Council was the legislature of Israel from 
May 1948 (taking the place of His Majesty's Privy Council) 
until February 1949, when the Knesset was established. 
The Council, chaired by Chaim Weizman, had 37 members 
representing various parties (some of whom stepped down 
and were replaced by others during the council's tenure). 
Since the battles of the War of Independence sometimes 
prevented members from attending meetings, 27 deputy 
members were appointed. 
Binyamin Mintz (1903-1961) was an ultra-Orthodox leader, 
journalist, writer and one of the founders of the Poalei 
Agudat Yisrael party. He was a member of the four first 
Israeli Knessets. During the British mandate for Palestine, 
he was a member of the Security Committee and Rescue 
Committee of the Jewish Agency, and after World War II, 
was sent on various missions to DP camps in Europe. With 
the establishment of the State of Israel, he was appointed a 
member of the Provisional State Council and served as the 
deputy Speaker of the second, third and fourth Knesset. In 
1960, he was appointed Minister of Postal Services, serving 
until his death in 1961. 
Approx. 7.5X10 cm. Fair condition. Creases. Some stains. Tears to 
edges and fold line. Numbered in pencil on top.

Opening price: $1800

263. תעודת חבר ב"מועצת המדינה הזמנית" – תל-אביב, 1948 – עם חתימת-ידו של דוד בן-גוריון

תעודת חבר ב"מועצת המדינה הזמנית" על שם בנימין מינץ, נציג מפלגת פא"י. חתומה בכתב-יד בידי ראש הממשלה הזמנית 
דוד בן-גוריון ובידי מזכיר הממשלה הזמנית זאב שרף. ]תל-אביב, 1948 או תחילת 1949[.

תעודה רשמית מטעם מדינת ישראל, הממשלה הזמנית, עבור חבר במועצת המדינה הזמנית. בצדה האחד נרשם בכתב-יד שם 
החבר, בנימין מינץ, ותחתיו מופיעות חתימות ידיהם של ראש הממשלה דוד בן גוריון ומזכיר הממשלה זאב שרף. בצדה השני 

תצלום פספורט של מינץ )מהודק אל התעודה בסיכות( ושתי חותמות הטבעה של "הממשלה הזמנית – מדינת ישראל".
"מועצת המדינה הזמנית" פעלה בין החודשים מאי 1948 עד פברואר 1949, ושימשה חוליית מעבר בין המועצה המלכותית-

המנדטורית לבין כנסת ישראל. נשיא המועצה היה חיים ויצמן, ותחתיו כיהנו 37 חברים מן המפלגות השונות )שחלקם הוחלפו 
מלחמת  קרבות  בגלל  להגיע  יכלו  שלא  מועצה  לחברי  מקום  ממלאי   27 התמנו  בנוסף,  הזמנית(.  המועצה  כהונת  כדי  תוך 

העצמאות.
בנימין מינץ )1903-1961( היה מנהיג חרדי, עיתונאי, סופר וממייסדי מפלגת "פועלי אגודת ישראל" )פא"י(. חבר בארבע הכנסות 
הראשונות של מדינת ישראל. בתקופת המנדט הבריטי היה חבר בוועדת הביטחון ובוועד ההצלה של הסוכנות היהודית, ולאחר 
מועצת  לחבר  ישראל התמנה  מדינת  עם הקמת  באירופה.  העקורים  במחנות  שליחויות  למספר  יצא  השנייה  העולם  מלחמת 
המדינה הזמנית, וכיהן כסגן יושב הראש של הכנסת השנייה, הכנסת השלישית והכנסת הרביעית. ב-1960 התמנה לתפקיד שר 

הדואר, אולם נפטר במהלך כהונתו.
ולאורך קו הקיפול של התעודה. ממוספרת בעפרון  בינוני. קמטים. מעט כתמים. קרעים בשוליים  10 ס"מ בקירוב. מצב  X7.5

בשוליים העליונים.

פתיחה: $1800
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265. גלויה עם תצלום של דוד בן-גוריון – נשלחה אל חבר הכנסת פנחס לבון לרגל ראש 
השנה תש"י – חתומה בידי בן-גוריון

משה  )בהוצאת  בן-גוריון  דוד  של  תצלום  עם  גלויה 
"בנין  )ָלבֹון(,  לוביאניקר  פנחס  אל  ממוענת  חלוץ(, 
לרגל  ברכה   – תל-אביב"  אלנבי,  הגנרל  רח'  הכנסת, 
ראש השנה תש"י, חתומה בחתימת ידו של בן-גוריון. 

תל-אביב, ספטמבר 1949. 
בן- דוד  הממשלה  ראש  של  דיוקן  תצלום  עם  גלויה 
גוריון, נשלחה אל חבר הכנסת פנחס לבון לרגל ראש 
"ממשלת  ברכה:  מודפסת  הגלויה  בגב  תש"י.  השנה 
יהי  טובה.  ולבני-ביתך ברכת שנה  לך  ישראל שולחת 
עליה  בנין-וביטחון,  שנת  הבאה  השנה  ותהיה  רצון 
וביצרון, והשלום ישתרר סביבנו ובעולם כולו", חתומה 
בחתימת-ידו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון "בשם 

ממשלת ישראל".
בתל- הכנסת  של  רשמית  חותמת-דיו  הגלויה  על 
אביב ובול מסדרת "מועדים לשמחה ה'תש"י" )בעיצוב 

האחים שמיר(. 
14 ס"מ בקירוב. מצב טוב.  X9

פתיחה: $400

264. Photograph of David Ben-Gurion and the Generals of the General Staff 
on the Day They were Sworn In to the IDF – Hand-Signed by David Ben-
Gurion, Yigael Yadin, Yigal Alon and others

Photograph depicting David Ben-Gurion and the generals of the General Staff on 
the day they were sworn in to the IDF. [Ramat Gan, June 27, 1948].
Seen in the center of the photograph are Prime Minister David Ben-Gurion and his 
wife Paula Ben-Gurion, surrounded by the new generals of the IDF. Hand-signed by 
six of the subjects: David Ben-Gurion, Levi Eshkol, Yigael Yadin, Yigal Alon, Israel 
Galili and Moshe Carmel. 
Approx. 23.5X18 cm. Good-fair condition. Stains, small tears, minor holes and small pieces 
of tape to margins. Open tear to lower right corner. Mounted on thick paper. 

Opening price: $800

264. תצלום של דוד בן-גוריון ואלופי המטכ"ל ביום ההשבעה לצה"ל – חתום בידי דוד 
בן-גוריון, יגאל ידין, יגאל אלון ואחרים

תצלום של דוד בן-גוריון ואלופי המטכ"ל ביום ההשבעה לצה"ל. ]רמת-גן, 27 ביוני 1948[.
וסביבם אלופי צה"ל החדשים.  פולה,  ואשתו  בן-גוריון  דוד  נראים ראש הממשלה  במרכז התצלום 
חתום בחתימות ידם של שישה מהמצולמים: דוד בן-גוריון, לוי אשכול, יגאל ידין, יגאל אלון, ישראל 

גלילי ומשה כרמל. 
18 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים קלים, נקבים ופיסות קטנות של נייר דבק  X23.5

בשוליים. קרע חסר בפינה הימנית תחתונה. מודבק על נייר עבה.

פתיחה: $800
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266. מכתב מאת דוד בן-גוריון, חתום בחתימת-ידו – ממוען לעורך "מעריב" עזריאל קרליבך – שדה בוקר, 1954 – פרשת 
"אלטלנה"

מכתב מאת דוד בן-גוריון אל עזריאל קרליבך. מודפס במכונת כתיבה וחתום בחתימת-ידו של בן-גוריון. שדה-בוקר, 15 במאי 1954.
במכתב, הממוען אל עורך עיתון "מעריב" עזריאל קרליבך, מתייחס בן-גוריון למאמר שפרסם קרליבך אודות פרשת "אלטלנה" ומבקש 
הוועד הפועל  בין האצ"ל לבין  בן-גוריון מציג את סעיפי ההסדר  לו את הנסיבות שהובילו להשתלשלות האירועים הטרגית.  להבהיר 
הציוני והממשלה הזמנית לגבי פירוקו של האצ"ל והשתלבותו ביחידות צה"ל: "לאחר קום הממשלה הזמנית והחלטתה על הקמת צה"ל 
ב-26 במאי, חתם מפקד אצ"ל ]מנחם בגין[ ביום 1.6.48 על התחייבות האומרת; 1( חברי מחתרת האצ"ל יתגייסו לצה"ל. 2( הנשק והציוד 
המלחמתי שבידי אצ"ל יימסרו לצה"ל. 3( האצ"ל ומפקדיו חדלים לפעול ולהתקיים כחטיבה צבאית. 4( כל פעולות רכישה נפרדות של 

נשק וציוד מלחמתי תופסקנה ע"י האצ"ל".
ומייסדו  "ידיעות אחרונות"  עורכו הראשון של העיתון  היה  בעיתונות העברית,  מגדולי הפובליציסטים   ,)1908-1956( עזריאל קרליבך 
ועורכו הראשון של העיתון "מעריב". במאמריו נקט קרליבך קו ביקורתי כלפי שלטון מפא"י וראשה דוד בן-גוריון. יום לאחר הטבעת 
כולנו  עתה,  נוצחנו  "כולנו  במילים  סיכם  "ידינו שפכו" שאותו  בשם  מעריב"  ב"ידיעות  חריף  קרליבך מאמר מערכת  פרסם  ''אלטלנה'' 

הפסדנו, ולא ניטהר אלא במעיינות אהבת ישראל".
]1[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. נקבי תיוק. קרעים זעירים וקרע חסר קטן בשוליים, ללא פגיעה בטקסט. חותמת דיו )מספר 

סידורי(.

פתיחה: $1000

266. Letter from David Ben-Gurion, Hand-Signed by Him – Addressed to the Editor of "Ma'ariv" Azriel 
Karlibach – Sde Boker, 1954 – the Altalena Affair

Letter from David Ben-Gurion to Azriel Karlibach. Typewritten; hand-signed by Ben-Gurion. Sde Boker, May 15, 
1954.
In the letter, which is addressed to Azriel Karlibach, editor of the "Ma'ariv" newspaper, Ben-Gurion refers to an 
article published by Karlibach about the Altalena affair and requests to clarify the circumstances that had led to 
the tragic chain of events. Ben-Gurion introduces the clauses of the agreement between the Irgun and the Zionist 
executive committee and the provisional government regarding the dismantling of the Irgun and its integration 
into the IDF: "After the establishment of the provisional government and its decision to establish the IDF on May 
26, the commander of the Irgun [Menachem Begin] signed, on 1.6.48., a commitment saying: 1) the members of 
the Irgun will join the IDF. 2) The weapons and military equipment of the Irgun will be handed over to the IDF. 3) 
The Irgun and its commanders will cease operating as a military brigade. 4) Any separate purchase of weapons and 
military equipment will be stopped by the Irgun" (Hebrew).
Azriel Karlibach (1908-1956), a leading publicist of Hebrew journalism, was the first editor of the "Yedioth 
Aharonot" newspaper and the founder and first editor of the "Ma'ariv" newspaper. In his articles, Karlibach took 
a critical stand against the Mapai government and its leader David Ben-Gurion. A day after MS Altalena was sunk, 
Karlibach published a sharp editorial in "Yedioth Ma'ariv" titled "Our Hands Have Shed This Blood" which he 
concluded with the words "We have all been beaten now, we have all lost, and will not purify ourselves but in the 
springs of the love of Israel" (Hebrew). 
[1] leaf, 21 cm. Good condition. Fold lines. Filing holes. Negligible closed tears and a small open tear to margins, not affecting 
text. Inked stamp (serial number). 

Opening price: $1000 

265. Postcard with a Photograph of David Ben-
Gurion – Sent to Knesset Member Pinchas Lavon 
for Rosh Hashanah 1949 – Hand-Signed by Ben-
Gurion

Photographic postcard with David Ben-Gurion's 
portrait (published by Moshe Chalutz), addressed to 
Pinchas Lubianiker (Lavon), "The Knesset building, 
General Allenby St., Tel-Aviv" – a greeting for Rosh 
Hashanah 1949, hand-signed by Ben-Gurion. Tel-Aviv, 
September 1949.
A postcard with a photographic portrait of Prime 
Minister David Ben-Gurion, sent to Knesset member 
Pinchas Lavon for Rosh Hashanah 1949. The printed 
greeting on verso reads: "The Israeli government 
sends you and your family greetings for the New 
Year. May the coming year be a year of building 
and security, immigration and fortification, and may 
peace prevail around us and in the entire world", 
hand-signed by Prime Minister David Ben-Gurion "on 
behalf of the Israeli Government". 
The postcard bears an official inked stamp of the 
Knesset while still in Tel-Aviv and a postage stamp 
from the "Happy Holidays 5710" series (designed by 
the Shamir Brothers). 
Approx. 9X14 cm. Good condition.

Opening price: $400
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ספינה "אלטלנה", אשר נקראה על שמו הספרותי של זאב ז'בוטינסקי, נרכשה בארה"ב בקיץ 1947 על ידי "הועד ה

העברי לשחרור האומה". תחילה יועדה להבאת מעפילים לארץ ישראל, אולם בהמשך הוחלט להוביל בה גם נשק 

ותחמושת עבור האצ"ל. ביוני 1948 הפליגה הספינה לחופי ישראל, כשעל סיפונה כ-900 עולים וציוד צבאי רב, אלא 

שבינתיים הוקם צה"ל, והאצ"ל פורק.

עוד טרם הגעת הספינה לחופי ישראל, התגלעו חילוקי דעות קשים בין הנהגת האצ"ל לנציגי ממשלת ישראל. מפקד 

האצ"ל, מנחם בגין, דרש שחמישית מהנשק תועבר ליחידות האצ"ל בירושלים – העיר היחידה שבה הוסיף הארגון 

כולו  יעבר  בן-גוריון, לעומתו, דרש שהנשק  יוצאי הארגון ברחבי הארץ.  יחידות  בין  יפוזר  לפעול עצמאית, ושהיתר 

לידי צה"ל, מיד וללא תנאים מוקדמים. עם הגעת "אלטלנה" לחוף כפר ויתקין, ב-20 ביוני 1948, כותר האזור על ידי 

כוחות צה"ל ולמפקדי הספינה נמסר אולטימטום בן עשר דקות – להסגיר את כל נשקם לצבא או לשאת בתוצאות. מיד 

לאחר פקיעת האולטימטום פרצו חילופי אש בין כוחות צה"ל וכוחות האצ"ל, ובעקבותיהם נמלטה "אלטלנה" והפליגה 

דרומה לכיוון תל-אביב.

הספינה הגיעה לנמל תל-אביב סמוך לחצות ביום 22 ביוני. לאחר ישיבת ממשלה קצרה, הורה דוד בן-גוריון לעשות 

את כל הצעדים הנדרשים "למען הבא את האונייה לכניעה ללא תנאי", ובשעות הצהריים של אותו היום חודשו הקרבות 

ונכנעה. "פרשת אלטלנה" הסעירה את הציבור בארץ ועוררה פולמוס רב.  ביתר שאת. הספינה הופגזה, עלתה באש 

שנים לאחר הפרשה, עוד קיימות מחלוקות וגרסאות שונות של השתלשלות האירועים המדויקת.

MS Altalena, named after Ze'ev Jabotinsky's pseudonym, was purchased in the United States in the 

summer of 1947 by the Hebrew Committee for National Liberation. At first the ship was meant to 

transport illegal immigrants to Palestine but later it was decided to load it with weapons as well. In June 

1948, the ship sailed to Israel with 900 immigrants and significant quantities of military equipment. In the 

meantime, the IDF was established and the Irgun was dismantled. 

Prior to Altalena's arrival there were intense disputes between Irgun leadership and the Government of 

Israel. The commander of the Irgun, Menachem Begin, insisted that the weapons and military equipment 

on the ship be dispatched to Irgun units fighting with the IDF and to Irgun battalions in the Jerusalem 

area (where Irgun was independent and not part of the IDF), however Ben-Gurion required that military 

equipment be transferred solely to the IDF.

When Altalena arrived at the Kfar Vitkin shore, on June 20, 1948, the Alexandroni Division surrounded the 

area and Irgun members were ordered to hand over the weapons unloaded from the ship to IDF authorities. 

The Irgun refusal to comply was followed by exchange of fire between IDF and the Irgun, and the ship left 

the shore and sailed to Tel-Aviv. Upon arrival at the Tel-Aviv coastline, on June 22, the fighting between 

IDF and the Irgun resumed and the ship was bombed, surrendering shortly afterwards. The Altalena affair 

sparked public controversy and strife, and years later there are still different versions regarding the exact 

turn of events.
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חתום   –  1958 הכנסת,  לבניין  הפינה  אבן  הנחת   – ערב  לארוחת  תפריט   .268
בחתימת-ידו של דוד בן-גוריון

דוד,  תפריט לארוחת ערב חגיגית במלון המלך 
שנערכה לרגל הנחת אבן הפינה לבניין הכנסת. 
חתום  וצרפתית.  עברית   .1958 ירושלים, 

בחתימת-ידו של דוד בן גוריון.
עם סמל  בעברית ובצרפתית,  מודפס  התפריט 
ערב  "ארוחת  והכיתוב:  במרכז  ישראל  מדינת 
והסגנים  הכנסת  יושב-ראש  מטעם  חגיגית 
הפינה  אבן  הנחת  ביום  רוטשילד,  בית  לכבוד 
לבנין הכנסת, במלון המלך דוד בירושלים". בצדו 
החיצוני של התפריט, מעל לאיור של מלון המלך 

דוד, מופיעה חתימת-ידו של דוד בן-גוריון.
בצוואתו של ג'יימס דה רוטשילד, בנו של "הנדיב 
ההוראה  נמצאה  רוטשילד,  אדמונד  הידוע" 
חדש  בניין  לטובת  ליש"ט  ורבע  מיליון  למסור 
לכנסת ישראל. שנה אחר כך, ביום 14 באוקטובר 
הפינה  אבן  את  דורותי  אלמנתו  הניחה   ,1958

לבניין. 
טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   16.5 מקופל,  דף   ]1[

כתמים. 

פתיחה: $300

267. Letter Handwritten and Signed by David Ben-Gurion – Sde Boker, 1964 – 
Interesting Reference to the word "Elohim"

A letter handwritten and signed by David Ben-Gurion, with an interesting reference to 
the substitution of letters in the name of God. Sde Boker, 1964. 
Presumably, Ben-Gurion sent the letter in response to a question about his religious 
beliefs. Ben-Gurion writes: "To Mr. S. Ben-Naeh – Shalom and greetings. If my faith sparks 
your students' curiosity, they should read my book – and know. In the Torah it says Elohim 
and I do not adopt the spelling Elokim. It is a distortion of the name. Best regards, D. 
Ben-Gurion".
[1] leaf, approx. 21 cm. Fold lines. Minor creases. Small tears to edges and fold lines. An open tear 
to right edge (not affecting text). 

Opening price: $300

בן- דוד  בכתב-ידו ובחתימתו של  מכתב   .267
גוריון – שדה בוקר, 1964 – התייחסות מעניינת 

למילה אלוהים

עם  בן-גוריון,  דוד  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
האל.  בשם  אותיות  להחלפת  מעניינת  התייחסות 

שדה בוקר, 1964.
בתשובה  המכתב  את  גוריון  בן  שלח  הנראה  כפי 
כותב:  גוריון  בן  הדתיות.  אמונותיו  הן  מה  לשאלה 
"למר ש. בן-נאה – שלום וברכה. אם אמונתי מעוררת 
וידעו. בתורה   – סקרנותם של תלמידיך יקראו ספרי 
עיקום  זה  אלקים.  הכתיב  גורס  ואיני  אלהים  כתוב 

השם. בברכה, ד. בן-גוריון".
]1[ דף, 21 ס"מ בקירוב. סימני קיפול. קמטים קלים. 
קרע  הקיפול.  סימני  ולאורך  בשוליים  קלים  קרעים 

חסר בשוליים הימניים )ללא נזק לכיתוב(.

פתיחה: $300
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ירושלים,   – שרת  משה  של  בחתימת-ידו  מכתב   .270
של  הראשונות  לפעולות  מעניינת  התייחסות   –  1938

ארגון האצ"ל

מכתב מעניין מאת משה שרת, מודפס במכונת כתיבה על נייר 
וחתום  ישראל"  לארץ  היהודית  "הסוכנות  של  רשמי  מכתבים 

בחתימת-ידו )"מ. שרתוק"(. ירושלים, אוגוסט 1938.
והוא  אלרן,  הרמן  אלרן",  "בנק  מנכ"ל  אל  ממוען  המכתב 
האצ"ל  שביצע  לפעולות  הארגון,  בשם  לנקוב  מבלי  מתייחס, 
כנגד האוכלוסייה הערבית בארץ: "ההשערה כי הערבים זורקים 
בקרב  לעשרות  חללים  להפיל  מנת  על  תחילה  בכוונה  פצצות 
על  להתנפל  מנת  על  פה  פתחון  להם  שיהיה  כדי  עדתם  בני 
כל  ]...[ על  כאן כדחוקה מאוד  לנו  נראית   – יהודים  על  זה  יסוד 
לכל  ְלֵהָראֹות  מוכרחות  מצדנו,  באות  כשהן  כאלו,  סברות  פנים 
אדם בלתי משוחד העומד מן הצד כהרבה פחות מתקבלות על 
הדעת מההנחה של הערבים שמעשים אלה נעשו על ידי יהודים 
]...[ עלינו גם להיזהר מלהשמיע דברים הנראים כחפוי במזיד על 
אפשרות העשות מעשים כאלו על ידי יהודים. חפוי כזה לא יועיל 
]...[ הטענה שלא  להרים את שמנו בדעת הקהל הבלתי יהודית 
שבהן  אלו  כגון  ערביות  לפנות  יחדור  שיהודי  הדעת  על  יעלה 
במידה  הופרכה  בחיפה ובירושלים,  ידוע  ממין  פצצות  נתפוצצו 
רבה על ידי מקרה פציעתו של יהודי אחד בשם ראס" ]כפי הנראה 
מתייחס שרת לחבר האצ"ל יעקב רז, שניסה ביולי 1938 להפעיל 
מוקש בשוק בעיר העתיקה בירושלים, נתפס ונטל את חייו כדי 

לא למסור את שם הארגון לאנגלים[.
תיוק.  נקבי  וקמטים.  קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   26 דף,   ]2[

כתמים. קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400
269. Letter Hand-Signed by Haim Arlosoroff – 
1930

Mimeographed typescript letter by Haim Arlosoroff, 
on the Achdut HaAvoda, the Palestine Labor 
Party monthly official letterhead. Signed by Haim 
Arlosoroff. Tel Aviv, March 3, 1930.
Addressed to E. (?) Lissitzky (possibly author Ephraim 
Lissitzky), requesting him to contribute to the literary 
section of the Achdut HaAvoda monthly. Signed at 
bottom "Haim Arlosoroff".
[1] leaf, approx. 27.5 cm. Good condition. Fold lines, stains 
and creases. A few tears to edges.

Opening price: $300

268. Dinner Menu – The Laying of the Cornerstone 
of the Knesset Building, 1958 – Hand-Signed by 
David Ben-Gurion

A menu of a festive dinner held at the King David 
Hotel upon the laying of the cornerstone of the 
Knesset building. Jerusalem, 1958. Hebrew and 
French. Hand-signed by David Ben-Gurion.
The menu is printed in Hebrew and French, with the 
emblem of the State of Israel in the center and the 
inscription: "A festive dinner by the speaker of the 
Knesset and the deputies in honor of the house of 
Rothschild, on the day of the laying of the cornerstone 
of the Knesset building, at the King David Hotel in 
Jerusalem" (Hebrew). Appearing on the external side 
of the menu, above an illustration of the King David 
Hotel, is David Ben-Gurion's handwritten signature. 
The last will and testament of James de Rothschild, 
the son of the philanthropist Edmund de Rothschild, 
left the sum of one million and a quarter pound 
sterling for a new building for the Knesset. A year 
later, on October 14, 1958, his widow, Dorothy, laid 
the cornerstone of the new building. 
[1] folded leaf, approx. 16.5 cm. Good condition. Stains.

Opening price: $300

269. מכתב בחתימת-ידו של חיים ארלוזורוב – 1930

מכתב מאת חיים ארלוזורוב. שכפול של הדפסה במכונת כתיבה, 
על נייר מכתבים רשמי של "אחדות העבודה, ירחון מפלגת פועלי 
 3 תל-אביב,  ארלוזורוב.  של  בחתימת-ידו  חתום  ישראל".  ארץ 

במרץ 1930.
המכתב פונה אל-א. ליסיצקי )הסופר אפרים ליסיצקי?( בבקשה 
"אחדות  הירחון  של  הספרות  מדור  עבור  מכתביו  לתרום 

העבודה". חתום בשוליים התחתונים "חיים ארלוזורוב". 
כתמים  קיפול,  סימני  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   27.5 דף,   ]1[

וקמטים. קרעים ספורים בשוליים.

פתיחה: $300

269
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הקדשה   –  1959-1961 תל-אביב,   – "במחתרת"   .271
בכתב-ידו של מנחם בגין

תל-אביב,  "הדר",  הוצאת  בגין.  מנחם  מאת  כתבים,  במחתרת, 
תשי"ט-תשכ"א )1959-1961(. כרכים א'-ד'. 

האצ"ל  במאבק  העוסק  "במחתרת",  בגין,  מנחם  של  חיבורו 
בבריטים בסמוך להקמת מדינת ישראל. בעמוד השער של הכרך 
ידו של בגין: "לאשר אכסלרוד,  הראשון מופיעה הקדשה בכתב 
המצוות,  בעול  להיכנסו  זה,  ספר  מוקדש  נעורים,  ידיד  של  בנו 
בברכת הגאולה השלמה ובאהבה, מ. בגין. חשון תשכ"א ]1960[". 
כרך א': 295 עמ'; כרך ב': 359 עמ'; כרך ג': 304 עמ'; כרך ד': 332, 

]4[ עמ', 21 ס"מ. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

270. Letter Hand-Signed by Moshe Sharet – Jerusalem, 1938 – Interesting Reference to Early Operations 
of the Irgun

seem as intentional cover-up of the possibility that 
such deeds were done by Jews. Such cover-up will not 
help us improve our reputation among the non-Jewish 
public opinion […] the claim that it is inconceivable 
that a Jew might penetrate Arab territories such as 
these where bombs exploded in Haifa and Jerusalem 
has to a large extent been refuted by a Jew named 
Ras being wounded there" [presumably, Sharet is 
referring to the Irgun member Ya'akov Raz, who in 
July 1938 tried to activate a landmine in the market of 
the Old City of Jerusalem, was caught and committed 
suicide so as not to expose the Irgun]. 
[2] leaves, 26 cm. Good condition. Fold lines and creases. 
Filing holes. Stains. Small tears to edges. 

Opening price: $400

An interesting letter by Moshe Sharet, typewritten 
on the official stationery of the Jewish Agency for 
Palestine and hand-signed by him ("M. Shertok"). 
Jerusalem, August 1938. Hebrew. 
The letter, addressed to Executive Director of the 
Elran Bank, Herman Elran, refers without explicitly 
naming the Irgun to its operations against the Arab 
population in Palestine: "The assumption that the 
Arabs throw bombs intentionally in order to kill 
dozens of their own in order to have reason to attack 
the Jews – seems to us here far-fetched […] Anyway, 
such theories, when coming from us, must seem to 
any unbiased bystander much less plausible than the 
Arabs' assumption that such deeds were done by Jews 
[…] We must also be careful not to say things that

270a270b271
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272. Menachem Begin's Signature on a 
Photocopy of Handwritten Speech Notes for a 
Speech Delivered in Alexandria, 1979

Photocopy of handwritten speech notes. Prime 
Minister Menachem Begin delivered this speech 
during an event held in Alexandria, Egypt, April 2, 
1979, about one week after the Israel-Egypt Peace 
Treaty ceremony. English.
Signed "M. Begin" (Hebrew and English) in blue ink 
on the first page of the photocopy. 
[4] leaves, approx. 30.5 cm. Good condition. Filing holes. 
Some stains and minor blemishes. 
Enclosed is a letter by the Jabotinsky Institute recording 
the transfer of the photocopy of the manuscript signed 
by Menachem Begin to its previous owner. 

Opening price: $500 

נאום  של  כתב-יד  צילום  על  בגין  מנחם  חתימת   .272
שנשא באלכסנדריה, 1979

במסיבה ממלכתית  בגין  מנחם  נאום שנשא  של  כתב-יד  צילום 
כשבוע   ,1979 באפריל  ב-2  מצרים,  באלכסנדריה,  שהתקיימה 

לאחר טקס חתימת הסכם השלום בין ישראל ומצרים. אנגלית.
של  ידו  חתימת  מופיעה  היד,  כתב  צילום  של  הראשון  בעמוד 

מנחם בגין, "מ. בגין", בדיו כחולה, בעברית ובאנגלית. 
כתמים  מעט  תיוק.  נקבי  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   30.5 דף   ]4[

ופגמים קלים.
מצורף מכתב ממכון ז'בוטינסקי המעיד על העברת צילום כתב 

היד החתום בידי בגין לבעליו הקודמים. 

פתיחה: $500

271. "In the Underground" – Tel-Aviv, 1959-1961 
– Inscribed by Menachem Begin

Bamachteret, Ktavim [In the Underground, Writings], 
by Menachem Begin. Tel-Aviv: "Hadar", 1959-1961. 
Volumes I-IV.
Menachem Begin's book, "In the Underground", 
dealing with the struggle of the Irgun against the 
British before the Establishment of the state of Israel. 
Inscribed by Menachem Begin on the title page of the 
first volume: "to Asher Axelrod, the son of a childhood 
friend, this book is dedicated, upon his thirteenth 
birthday, with a greeting of complete redemption 
and with love, M. begin. Cheshvan 5721 [1960]".
Vol. I: 295 pp; Vol. II: 359 pp; Vol. III: 304 pp; Vol. IV: 332, 
[4] pp, 21 cm. Good overall condition.

Opening price: $300

ישראל  ממשלת  הקמת  לרגל  שהונפקה  מעטפה   .273
חתומה   –  1977 ירושלים,   – "המהפך"(  )ממשלת  ה-18 
בידי מנחם בגין, משה דיין, עזר ויצמן, אריאל שרון, שמחה 

ארליך וחברי ממשלה נוספים

ה-18  ישראל  לרגל הקמת ממשלת  מעטפה רשמית שהונפקה 
בראשותו של מנחם בגין, ב-20 ביוני 1977. חתומה בעט בידי בגין 

ותשעה מחברי ממשלתו. ירושלים, 1977.
בחזית המעטפה תמונת דיוקן של מנחם בגין, תמונה של משכן 
הכנסת ותמונה של מגדל דוד, ותחתן הכיתוב "מנחם בגין ראש 
ממשלת ישראל". המעטפה חתומה בידי ראש הממשלה מנחם 
בגין, שר החוץ משה דיין, שר הביטחון עזר ויצמן, שר החקלאות 
אריאל שרון, שר האוצר שמחה ארליך, שר הפנים יוסף בורג, שר 
הקליטה דוד לוי, שר התעשייה, המסחר והתיירות יגאל הורביץ, 

שר הדתות אהרן אבוחצירא, ושר הבינוי והשיכון גדעון פת.
הקמת  מיום  ירושלים  דואר  חותמות  שתי  נושאת  המעטפה 
הממשלה, ד תמוז תשל"ז )20.6.1977(, ובול לציון "הקונגרס ה-4 
הבין-לאומי של מגדלי הדרים באזור הים התיכון", 1956 )בעיצוב 

האחים מקסים וגבריאל שמיר(.
10 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קמטים ופגמים קלים. X23

פתיחה: $300
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 – הקטן"  "ג'יבלי  אל  מכתבים  אוסף   .274
לוחם יחידה 101 יצחק ג'יבלי – שנות ה-50 

עד שנות ה-70

מאת  ג'יבלי  יצחק  אל  שנשלחו  מכתבים  כ-55 
זאבי  רחבעם   – צה"ל  ביחידות  ומפקדיו  חבריו 
)"גנדי"(, אהרן אשל )"ארול"(, אברהם ארנן, אהרן 
ה-50  שנות  ישראל,  ואחרים.  עמית  מאיר  דוידי, 

עד שנות ה-70.
"יחידה  מלוחמי  היה   )1930-2008( ג'יבלי  יצחק 
101" ומבוגרי מחזור הלוחמים הראשון של סיירת 
מטכ"ל. כדי למנוע בלבול בינו ובין קצין המודיעין 
בנימין ג'יבלי, כונו השניים "ג'יבלי הגדול" ו"ג'יבלי 
הקטן". בשנת 1954, במהלך פעולת תגמול תחת 
הקטן"  "ג'יבלי  נפצע  ציון,  הר  מאיר  של  פיקודו 
מאחור.  להותירו  לחבריו  והורה  קשה  באורח 
ונשבה  ירדנים  חיילים  בידי  נתפס  עצמו  ג'יבלי 
בפעולה  ליבו  אומץ  על  חודשים.  ארבעה  למשך 

זכה ב"עיטור העוז".
מאת  ג'יבלי  אל  שנשלחו  מכתבים  אוסף  לפנינו 
חבריו ביחידות השונות )מרבית המכתבים נשלחו 
מכתב   · המכתבים:  בין  זאבי(.  רחבעם  מאת 
שהועבר, כנראה, אל ג'יבלי בתקופת נפילתו בשבי 
– דרישת שלום מאת אשתו ובנו של רחבעם זאבי, 
ג'יבלי בליל  · "מגילה" שנשלחה אל  ויפתח.  יעל 
הסדר 1975 – דרישות שלום, שורות-שיר וקטעי 
הומור מאת חבריו ליחידות צה"ל )כל קטע כתוב 
מחניימי,  גדעון  ארנן,  אברהם   – אחר  חבר  בידי 
אשל  אהרן  מאת  מכתב   · ואחרים(.  שרפן,  דויד 

)"ארול"(, המודיע על נפילתו של מפקד סיירת מטכ"ל עוזי יאירי במהלך מבצע ההשתלטות על מלון סבוי. · מכתב 
מעניין מאת רחבעם זאבי, בנושא ההסדר עם מצרים לאחר מלחמת יום הכיפורים. · ועוד.

כן כולל האוסף מכתב אל רחבעם זאבי, עם הודעה שמסר ג'יבלי מהשבי באמצעות הצלב האדום: דרישת שלום, 
עדכון קצר על מצבו ובקשה לקבל עותק של התנ"ך.

מצורפים: תעודת השחרור של ג'יבלי; תעודת עיתונאי ב"במחנה" על שם ג'יבלי; רישיון שהייה מחוץ למחנה על שם 
ג'יבלי; הודעה מלשכת הרמטכ"ל לרחבעם זאבי, מחודש יולי 1954 – "לטיפולך, אביו של ג'יבלי" )כנראה – בקשה 
נתניהו,  יוני  בחברת  ג'יבלי  )בהם תצלומים של  ג'יבלי בשבי(; תריסר תצלומים  נפילת  על  אישית  הודעה  למסור 

אריאל שרון, אהוד ברק ואחרים(.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $700

273. Envelope Issued for the Inauguration of the 18th Government 
of Israel – Jerusalem, 1977 – Signed by Menachem Begin, Moshe 
Dayan, Ezer Weizmann, Ariel Sharon, Simha Erlich and Other 
Members of the Government

An official envelope commemorating the inauguration of the 18th 
government of Israel, headed by Menachem Begin, on June 20, 1977. 
Signed in pen by Begin and by nine members of his cabinet. Jerusalem, 
1977.
The envelope depicts Menachem Begin, the Knesset building and the 
Tower of David and reads "Menachem Begin Prime Minister of Israel" 
(Hebrew). Signed by Prime Minister Menachem Begin, Minister of 
Foreign Affairs Moshe Dayan, Minister of Agriculture Ariel Sharon, 
Minister of Defense Ezer Weizmann, Minister of Finance Simha 
Erlich, Minister of Internal Affairs Yosef Burg, Minister of Immigrant 
Absorption David Levy, Minister of Industry, Trade and Tourism Yigal 
Hurvitz, Minister of Religious Affairs Aharon Abuhatzira and Minister 
of Housing and Construction Gideon Patt. 
The envelope bears two Jerusalem postmarks from the inauguration 
day (20.6.1977) and a postage stamp commemorating "the fourth 
International Congress of Mediterranean Citrus Growers" (Hebrew), 
1956 (designed by the Shamir brothers).
Approx. 23X10 cm. Good condition. Creases and minor blemishes.

Opening price: $300
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274. Collection of Letters to Yitzhak Gibli, Fighter in Unit 101 – 1950s to 1970s

Machanaymi, David Sharafan and others). · A Letter by Aharon Eshel ("Erol"), 
announcing that the commander of Sayeret Matkal, Uzi Yairi, was killed in action 
during the Savoy Hotel attack. · An interesting letter by Rechavam Ze'evi, about the 
agreement with Egypt following the Yom Kippur War. · And more.
The collection also includes a letter to Rechavam Ze'evi, with a message sent by Gibli 
from the Jordanian prison through the Red Cross: greetings, a short update on his 
situation and a request for a copy of the Bible. 
Enclosed: Gibli's discharge certificate; a press card of "BaMachaneh" issued to Gibli; 
military pass issued to Gibli; an note from the IDF Chief of Staff office, addressed to 
Rechavam Ze'evi, July 1954 – "Under your responsibility, Gibli's father" (presumably 
requesting him to personally inform Gibli's father about Gibli's capture); twelve 
photographs (including photographs showing Gibli in the company of Yoni 
Netanyahu, Ariel Sharon, Ehud Barak and others).
Size and condition vary. Good overall condition.

Opening price: $700

About 55 letters sent to Yitzchak Gibli by his friends and commanders in the IDF 
– Rechavam Ze'evi ("Gandhi"), Aharon Eshel ("Erol"), Avraham Arnan, Aharon 
Davidi, Meir Amit and others. Israel, 1950s to 1970s.
Yitzchak Gibli (1930-2008) was a soldier serving in Unit 101 and one of the first 
fighters of the Sayeret Matkal commando unit. Nicknamed Little Gibli, to distinguish 
him from Intelligence officer Binyamin Gibli. In 1954, during a reprisal operation 
commanded by Meir Har-Zion, Gibli was severely wounded and convinced his 
friends to leave him behind. He was then captured by Jordanian soldiers and held 
prisoner for four months. He was later awarded the Medal of Courage.
These letters were sent to Gibli by his friends in various IDF units (most of the letters 
were sent by Rechavam Ze'evi). They include: · A letter presumably passed on to 
Gibli during his time in Jordan – greeting from Rechavam Ze'evi's wife and son, 
Yael and Yiftach. · A "Megilah" sent to Gibli for the Passover Seder night, 1975, 
composed of greetings, humorous rhymes and passages by his friends from various 
IDF units (each passage is written by a different friend – Avraham Arnan, Gideon

274c274d274e
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which forced him to return to the USA. Lansky was 
prosecuted and convicted, but the decision was 
reversed on appeal. After his acquittal, he remained 
in the USA. He was immortalized in numerous movies, 
T.V. series and books – "The Godfather", "Bugsy", 
"Boardwalk Empire" and many more. 
The addressee of the letter, Joseph Schőner, was 
David Ben-Gurion's bodyguard and served as Lansky's 
bodyguard during his visits to Israel. The two became 
close friends and after Lansky was deported from 
Israel, continued to correspond. 
[1] leaf (one written page), approx. 26.5 cm. Good 
condition. Stains, creases, fold lines and filing holes. 

Opening price: $500

275. Letter Handwritten by Mobster Meyer Lansky 
to Israeli Bodyguard Joseph Schőner – 1974

A letter handwritten and signed by the Jewish-
American mobster Meyer Lansky. Addressed to 
"Yoshke" [Joseph Schőner]. [USA], October 11, 1974. 
English. 
The letter, written in an unpolished style, documents 
Meyer Lansky's contacts in Israel while he was put on 
trial in the USA. Throughout the letter, Lansky implies 
his expected acquittal and his intention of trying to 
immigrate to Israel after his acquittal. Lansky writes: 
"Dear Yoshke: The government lost their attempt to 
be heard in my contempt case that ends all the cases. 
In the near future I will apply for my passport. I will 
then decide where to go. I spoke to Shlomo last week, 
he is well and doing well in school. Yoram mailed an 
article about me coming as a tourist. You can be sure 
if anyone thinks I can come or be in Israel without be 
mentioned in the press is sick in the head. I'm mailing 
this article to show you the justice in our great 
democracy. I don’t wish these men ill will but here are 
extraditable[!] charges I assure nothing will be done 
about it. Please let me know how Yoram is moving, 
also what you think, if it is worth while to make the 
attempt". Signed lower right: "Shalom, Meyer".
Meyer Lansky (1902-1983) was a Jewish-American 
mobster, a prominent leader of organized crime 
in New York. Lansky is considered a prototypical 
American gangster alongside figures such as Al 
Capone, Lucky Luciano or Bugsy Siegel, who were his 
partners. His short stature, as well as his calculated 
style, earned him a different reputation than that 
of other mobsters; he was known as "The Mob's 
Accountant" and "Secretary of the Treasury". In the 
early 1970s, when he was prosecuted for tax evasion 
in the USA, Lansky applied to the Israeli Minister 
of the Interior, Joseph Burg, for Israeli citizenship. 
Among the few who assisted him was lawyer Yoram 
Sheftel, who did everything he could to facilitate 
Lansky's immigration to Israel. After several months 
of deliberation and after evidence gathered by the 
FBI against Lansky was disclosed to the Minister of 
the Interior, it was decided to decline his request, 

אל  לנסקי,  מאיר  המאפיונר  של  בכתב-ידו  מכתב   .275
שומר הראש הישראלי יוסף שיינר – 1974

היהודי-אמריקני  המאפיונר  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
 11 ]ארה"ב[,  שיינר[.  ]יוסף  ל"יושקה"  ממוען  לנסקי.  מאיר 

באוקטובר 1974. אנגלית.
המכתב כתוב בלשון דיבור, באנגלית בלתי מהוקצעת, והוא מתעד 
את קשריו של לנסקי בישראל בתקופה שבה התנהל נגדו משפט 
זיכויו הצפוי במשפט,  על  לנסקי  לאורך המכתב, מרמז  בארה"ב. 
כותב:  לנסקי  הזיכוי.  לאחר  לישראל  להגר  לנסות  כוונתו  ועל 
"יושקה היקר: הממשלה נכשלה בנסיון להישמע בתיק 'בזיון בית 
המשפט' שלי, שמסיים את כל התיקים. בעתיד הקרוב אני אגיש 
]שפטל[  יורם   ,]...[ ללכת  לאן  אני אחליט  כך  לדרכון. אחר  בקשה 
שלח מאמר על זה שאני בא כתייר. אתה יכול להיות בטוח שאם 
בלי שיזכירו  או להיות בישראל  מישהו שחושב שאני אוכל לבוא 
אותי בעיתונים הוא חולה בראש. אני שולח את המאמר להראות 
לך את הצדק בדמוקרטיה הגדולה שלנו ]...[, תעדכן אותי בבקשה 
איך יורם 'זז', וגם מה דעתך, האם זה שווה נסיון". חתום בשוליים: 

."Shalom, Meyer"
מאיר לנסקי )Meyer Lansky, 1902-1983( היה מאפיונר יהודי-

אמריקני, מראשי הפשע המאורגן בניו-יורק. לנסקי נחשב לאחד 
דמויות  לצד  האמריקני,  הגנגסטר  דמות  של  מ"אבות-הטיפוס" 
שותפיו.  שהיו  סיגל,  באגסי  או  לוצ'יאני  לאקי  קאפון,  אל  כמו 
שונה  מוניטין  לו  קנו  המחושב,  סגנונו  גם  כמו  הנמוכה,  קומתו 
משל מאפיונרים אחרים, והוא זכה לכינויים יוצאי הדופן "רואה 

החשבון של המאפיה" ו"שר האוצר". 
יוסף  הישראלי,  הפנים  לשר  לנסקי  פנה  ה-70  שנות  בתחילת 
נגדו  שהתנהל  בשעה  ישראלית  אזרחות  לקבל  בבקשה  בורג, 
משפט מס בארה"ב. בין הבודדים שפעלו לסייע לו היה עורך הדין 
יורם שפטל, שעשה ככול יכולתו לאפשר את הגירתו של לנסקי 
ולאחר שנחשף שר  בן כמה חודשים,  דיון משפטי  ארצה. לאחר 
הוחלט  לנסקי,  נגד  הפדרלית  הבולשת  שאספה  לראיות  הפנים 
הועמד  לנסקי  לארה"ב.  לשוב  נאלץ  והוא  בקשתו  את  לדחות 
לאחר  בערעור.  ההחלטה  את  להפוך  הצליח  אך  והורשע,  לדין 
זיכויו נותר בארה"ב. דמותו הייחודית הונצחה באינספור סרטים, 
"אימפריית  "באגסי",  "הסנדק",   – וספרים  טלוויזיה  סדרות 

הפשע" ויצירות רבות נוספות. 
נמען המכתב, יוסף שיינר, היה שומר ראשו של דוד בן-גוריון, 
השניים  בארץ.  בביקוריו  לנסקי  של  ראשו  כשומר  ושימש 
הוסיפו  מישראל,  לנסקי  שגורש  ולאחר  קרובים,  חברים  נעשו 

להתכתב.
]1[ דף )עמוד אחד כתוב(, 26.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, 

קמטים, סימני קיפול ונקבי תיוק. 

פתיחה: $500
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· מאות חתימות נוספות, בשפות שונות, חלקן לא פוענחו.
מופיעות  ה-20(,  )משנות  בספר  ביותר  המוקדמות  החתימות 
מתעדות  והן  הספר(,  לדפי  )מודבקים  פשוטים  שורות  דפי  על 
צרפת,  פולין,   – העולם  מרחבי  יהודים  תיירים  של  ביקורים 
לטביה, יוון, הודו ומקומות נוספים. בנוסף, הודבקו בספר שלוש 
וראשית  )סוף המאה ה-19  יותר בכתב-יד  פתקאות מוקדמות 

המאה ה-20(.
הספר כרוך בכריכה מהודרת, מחופה עור, עם הטבעות מוזהבות 
– מגן דוד והכתובת "אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי 
ראשון-לציון וזכרון-יעקב" בעברית ובצרפתית. הכריכה נעשתה 

בבית המלאכה של אלחנן חפץ בירושלים.
דפים  על  או  דפי הספר  )על  והקדשות  עמ' עם חתימות   ]168[
קלים  ופגמים  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   32.5 מודבקים(, 
השורות  בדפי  וקמטים  קלים  קרעים  הספר.  מדפי  בחלק 

המודבקים. שפשופים ופגמים קלים בכריכה )בעיקר בשוליים(.

פתיחה: $1000

לארץ מרחבי העולם )בורמה, יפן, גרמניה, ארה"ב, שוודיה ועוד(.
ישראלים  ורבנים  העולם  ברחבי  שונות  יהודיות  קהילות  · רבני 
הראשי  הרב  ובהם:  כשרותם,  את  לבחון  כדי  ביקבים  שביקרו 
ברודי;  ישראל  בריטניה  הרב הראשי של  רוזן;  משה  רומניה  של 
הרב הספרדי הראשי של בריטניה שלמה גאון; הרב איסר יהודה 
אונטרמן )המאשר "בה' בקרתי את יקב ראשל"ץ ונהנתי לראות 
ע"י  המפעל  בהתחלת  נעוץ  שראשיתם  הטובים  הסדורים  את 
הנדיב הידוע לפני 75 שנה... ברם ביחוד התענינתי בענין הכשרות 
של היין ושמחתי מאוד לראות כי הפקוח על פרטיה נתון בידים 
אמינות..."(; הרב עובדיה יוסף )שכתב שלושה אישורים ארוכים, 
עם ברכות לאנשי האגודה. באחד האישורים נכתב "יין ישמח לבב 
אנוש ומשמח אלקים ואנשים... יצו ה' את הברכה באסמיכם ובכל 
משלח ידכם... תזכו לקיים את המצות התלויות בארץ ולישב את 
ארצנו הקדושה בשמחה וחדוה בברכה והצלחה וכל טוב"(; מרדכי 
רצון  "שבעתי  )שכתב  מסדיגורא  האדמו"ר  פרידמן,  יוסף  שלום 
וההשגחה...  ומכל הסדרים  לציון המהוללים  מאד מיקבי ראשון 
ראשון לציון הנה הנם וה' יעזור אשר במהרה – לירושלים מבשר 

יתן"(; ואחרים.

276. ספר האורחים של "אגודת הכורמים" 
– מאות חתימות של אישים שביקרו ביקבי 
ראשון לציון וזכרון יעקב – שנות ה-20 עד 

שנות ה-80

הכורמים  "אגודת  של  האורחים  ספר 
וזכרון- ראשון-לציון  יקבי  הקואופרטיבית של 
שנות  וחתימות.  הקדשות  מאות  עם  יעקב", 
ה-20 עד שנות ה-80 בקירוב. עברית, אנגלית, 
ושפות  יוונית  גרמנית,  צרפתית,  ערבית, 

נוספות.
ספר אורחים מפואר, עם דפים מעוטרים במגני 
הכורמים"  "אגודת  את  ששימש  צבעוניים,  דוד 
ושל  יעקב  זכרון  יקבי  של  שיתופית  אגודה   –
יקבי ראשון לציון – במשך למעלה מחצי מאה. 
בכתב-יד,  והקדשות  חתימות  מאות  בספר 
חלקן היתוליות ומחורזות, שנרשמו בידי אישים 
שביקרו ביקבים משנות ה-20 ועד שנות ה-80 
ממשלות,  ראשי  ציוניים,  מנהיגים   – בקירוב 
ומשוררים,  סופרים  ושגרירים,  דיפלומטים 
צבא,  וקציני  לוחמים  תיאטרון,  ואנשי  בדרנים 

אמנים ורבנים – מישראל ומרחבי העולם. 
בין החותמים בספר האורחים:

ובהם:  תיאטרון,  ואנשי  בדרנים  משוררים,  סופרים,  ציירים,   ·
 ,Marc Chagall" אשתו:  ובשם  בשמו  שחתם  שאגאל  מארק 
משה שאגאל, בעללע שאגאל" )1931(; אורי צבי גרינברג שחתם 
"מראשון לציון עד קצה הגבול – א"י!"; ראובן רובין; הרמן שטרוק 
)1930(; מרסל מרסו, שהוסיף לצד חתימתו ציור; חיים חפר ודן 
והוסיפו פזמונים  יחד ביקבים באוגוסט 1959  בן-אמוץ שביקרו 
 / הראש  "אשרי  חפר:  של  )פזמונו  חתימותיהם  לצד  היתוליים 
המלא תירוש / על כן – תעלי ותפרחי / חברת 'כרמל מזרחי'..."; 
פזמונו של בן-אמוץ: "למה? למה? למה? / למה אתם מוכרים את 
היין שלכם? למה אינכם שותים אותו לבד"(; שייקה אופיר ואנשי 

תרבות נוספים.
· מנהיגים, אנשי ציבור ואנשי צבא, ובהם: הנציב העליון הבריטי 
תשל"ב,  אדר  "ז'  החותם  בן-גוריון,  דוד   ;)1932( ווקופ  ארתור 
לזכר עבודתי ביקב בשנת 1907" )תחת חתימתו מופיעה חתימת 
אשכול;  לוי   ;)1962( דיין  משה  זוהר(;  בר  מיכאל  שלו,  הביוגרף 
דוד אלעזר )דדו(; אריאל שרון; רחבעם זאבי, החותם "'כשנמות 
יקברו אותנו ביקבי ראשון לציון!'... – מדוע לא נזכה לזאת עודנו 
ופוליטיקאים שהגיעו  שגרירים  זרים,  מנהיגים   ;)1972( בחיים?" 
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276. The Guest Book of the Cooperative Winegrowers Society – Hundreds of Signatures of Personalities 
who Visited the Wineries of Rishon LeZion and Zichron Ya'akov – 1920s to 1980s

leaders, ambassadors and politicians who came to 
Israel from around the world (Burma, Japan, Germany, 
USA, Sweden and elsewhere). 

· Rabbis of various Jewish communities around the 
world and Israeli rabbis who visited the wineries 
to inspect their kashrut, including: Chief Rabbi of 
Romania Moshe Rosen; Chief Rabbi of Britain Yisrael 
Brody; Sephardic Chief Rabbi of Britain Shlomo 
Gaon; Rabbi Issar Yehuda Unterman (who confirms 
"Bless God I visited the winery of Rishon LeZion and 
enjoyed seeing the good arrangements… however I 
was especially interested in the Kashrut of the wine 
and was very happy to see that its supervision was in 
reliable hands…"); Rabbi Ovadia Yosef (who wrote 
three long confirmations, with greetings to the 
members of the society. In one of the confirmations, he 
wrote "Wine makes glad the heart of man and makes 
glad God and men… may God bless your barns and 
whatever you do… may you get the chance to observe 
the mitzvot that apply to the land of Israel and settle 
our holy country happily and joyfully with blessing and 
success and all the best"); Mordechai Shalom Yosef 
Friedman, the Rebbe of Sadigura (who wrote "I am 
greatly satisfied with the glorious wineries of Rishon 
LeZion and all the arrangements and supervision… 
first of Zion they indeed are and may God help speedily 
– and He shall bring to Jerusalem a messenger of good 
tidings"); and others.

· Hundreds of additional signatures, in various 
languages; some of them were not deciphered. 
The earliest signatures in the book (from the 1920s) 
appear on simple lined paper (mounted on the leaves 
of the book) and they document visits of Jewish 
tourists from around the world – Poland, France, 
Latvia, Greece, India and elsewhere. In addition, three 
earlier handwritten notes were mounted in the book 
(late 19th century and early 20th century). 
The book is bound in an elegant leather-covered 
binding, with gilt impressions – a Star of David and 
the inscription "Societe Cooperative Vigneronne des 
Grandes Caves Richon Le Zion & Zikhron Ya'akov" 

Guest book of the Societe Cooperative Vigneronne 
des Grandes Caves Richon Le Zion & Zikhron Ya'akov 
("Cooperative Winegrowers Society of the Wineries 
of Rishon LeZion & Zikhron Ya'akov") , with hundreds 
of inscriptions and signatures. Ca. 1920s to 1980s. 
Hebrew, English, Arabic, French, German, Greek and 
other languages.
An impressive guest book, with leaves decorated 
with colorful Stars of David, which served the Societe 
Cooperative Vigneronne – the cooperative society of 
the wineries of Zichron Ya'akov and Rishon LeZion – 
for more than fifty years. The book contains hundreds 
of handwritten signatures and inscriptions, some 
humorous and rhymed, written by personalities who 
visited the wineries between ca. 1920s and 1980s 
– Zionist leaders, prime ministers, diplomats and 
ambassadors, writers and poets, comedians and theater 
actors, military officers, artists and rabbis – from Israel 
and from around the world. 
Signatories include:

· Painters, writers, poets, comedians and theater 
actors, including: Marc Chagall who signed in Hebrew 
and French his and his wife's names: "Marc Chagall, 
Moshe Chagall, Bella Chagall" (1931); Uri Zvi Greenberg 
who signed "from Rishon LeZion to the border – 
Eretz Israel!"; Reuven Rubin; Hermann Struck (1930); 
Marcel Marceau, who added an illustration next to 
his signature; Chaim Chefer and Dan Ben-Amotz who 
visited the wineries together in August 1959 and added 
humorous verses to their signatures; Shaike Ophir and 
other members of the cultural milieu. 

· Leaders, public figures and military men, including: 
the British High Commissioner Arthur Wauchope 
(1932); David Ben-Gurion, who signed "the 7th of 
Adar 5732 [1972], in memory of my work in the 
winery in 1907" (his biographer, Michael Bar Zohar, 
signed beneath); Moshe Dayan (1962); Levi Eshkol; 
David Elazar (Dado); Ariel Sharon; Rechavam Ze'evi, 
who signed "'When we die we will be buried in the 
wineries of Rishon LeZion!' … - Why do we not get 
the chance to do so while still alive?" (1972); foreign 

in French and Hebrew. The binding was made in the 
workshop of Elchanan Chefetz in Jerusalem. 
[168] pp with signatures and inscriptions (on the leaves of 
the book or on mounted leaves), approx. 32.5 cm. Good 
condition. Stains and minor blemishes to some of the leaves. 
Small tears and creases to the mounted lined papers. Scuffs 
and minor blemishes to binding (mainly to margins). 

Opening price: $1000 
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ספרות ושירה, כתבי-יד, מכתבי סופרים וחתימותיהם 
ומהדורות ראשונות

Literature and Poetry, Manuscripts, Author Autographs 
and First Editions

277. קטלוג בכתב-יד – הספרים העבריים בספריית יום 
טוב ליפמן צונץ

"רשימה, ספרי עברית אשר הניח הד"ר ליעפמאן צונץ", קטלוג 
תחילת  או  ה-19  המאה  סוף  פרנקפורט?,  ]ברלין?  בכתב-יד. 

המאה ה-20 בקירוב[. עברית וגרמנית.
כותרים  מ-1500  למעלה  של  ביבליוגרפי  רישום  ובה  מחברת 
ההוצאה,  שנות  עם  האלף-בית,  סדר  לפי  ערוכים  עבריים, 
בכתב- ובעברית,  בגרמנית  נוסף  ומידע  המחברים  שמות 

 J. Kaufmann דיו:  חותמת  השער  עמוד  בתחתית  נאה.  יד 
שנוסדה  ספרים  )הוצאת   .Buchhandlung, Frankfurt a.M
בשנת 1850 בידי Isaac Kauffmann, והייתה אחראית להוצאת 
בהם  בגרמניה,  היהודים  המשכילים  מחשובי  כמה  של  כתביהם 
וספריות  נדפסו מספר קטלוגים של אוספים  צונץ. בהוצאה  גם 
הדפסת  לקראת  הוכנה  שלפנינו  שהמחברת  ואפשר  פרטיות, 

קטלוג של ספריית צונץ(.
מצב  ס"מ.   26 בכתב-יד(,  )ממוספרים  כתובים  עמ'   61  ,]1[
העליונים  בשוליים  רישום  ופגמים.  כתמים  קמטים,  מעט  טוב. 
ובכריכות  עמודים  במספר  חותמות-דיו  הראשון.  העמוד  של 
בטנה  ודפי  כריכה  ספר.  תווי  של  הדבקה  ועקבות  הפנימיות 

חדשים, עם כיתוב מוזהב על השדרה.

פתיחה: $400

277. Handwritten Catalog – Hebrew Books in the Library of Yom Tov Lipmann Zunz

for the printing of Zunz's library catalog).
[1], 61 written pages (handwritten pagination), 26 cm. 
Good condition. A few creases, stains and blemishes. 
Notation to top of first page. Inked stamps to several pages 
and to inside binding; bookplate traces. New binding and 
endpapers, with gilt inscription to spine. 

Opening price: $400

An inked stamp to bottom title page, reading: 
"J. Kaufmann Buchhandlung, Frankfurt a.M." 
(the publishing house established in 1850 by Isaac 
Kauffmann, responsible for publishing the writings 
of several prominent Jewish intellectuals in Germany, 
Zunz among them. The publishing house printed 
several catalogs of private collections and libraries, 
and possibly this list was compiled in preparation

"List, Hebrew books left by Dr. Lipmann Zunz", 
handwritten catalog. [Berlin? Frankfurt?, ca. late 19th 
century or early 20th century]. Hebrew and German.
A notebook with a bibliographic list of more than 
1500 Hebrew titles, alphabetically ordered, with the 
years of publishing, authors' names and additional 
information in German and Hebrew, written in fine 
hand. 
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278. מחברת מיקרוגרפיות – "ייסורי ורתר הצעיר" ושיר השירים – פולין, 1932

קטעים מתוך הספר "די יסורים פון דעם יונגן ווערטהער" ]"ייסורי 
ורתר הצעיר" לגתה בתרגומו היידי[ ומשיר השירים, שהועתקו 
שונים.  מיקרוגרפיים  בדגמים  נאה  יד  בכתב  מחברת  דפי  אל 

מעשה ידי יחיאל רוזנבום, ז'לחוב, תרצ"ב 1932. יידיש ועברית.
בכתב  הכתובים  הסופר  ושם  הספר  לשם  מתחת  השער,  בדף 
יהודה  חבר  בשבילך:  "לזכרון!  הקדשה:  הכותב  הוסיף  נאה,  יד 
לדרמן! ממני יחיאל רוזנבום. זשעלעכאוו, תרצ"ב טו אדר / 1932 

11 פברואר".
בדף הבא מופיע דיוקנו המיקרוגרפי של יוהאן וולפגנג פון גתה, 
בהמשך  הצעיר".  ורתר  ב"יסורי  הראשונות  הפסקות  מן  העשוי 
נבחרים  קטעים  רוזנבום  של  והנאה  הזעיר  ידו  בכתב  כתובים 
הנדסיות  צורות  היוצרים  טקסט  בגושי  חלקם   – הספר  מתוך 

ועצמים שונים, וחלקם מעוטרים במסגרות נאות או באיורים.
לקראת סוף המחברת מופיעה מיקרוגרפיה של רוב מגילת "שיר 

ידי  היא מעשה  צידיה בעצי דקל, אף  השירים", מעוטרת משני 
רוזנבום.

יתר דפיה של המחברת שימשו את יהודה לדרמן, מקבל המתנה, 
נייר חשובים, תיעוד  או את אחד מבני משפחתו לאיסוף פריטי 
"לא  ביאליק,  נחמן  חיים  של  שירו  תרגום  בהם  ועוד:  אירועים 
הראני אלוהים", לפולנית, כתוב ביד ומתוארך 1935; מכתב מאת 
לאריה  ממוען  פולין,  בזגננסק,  הכשרה  קבוצת  חברת  יהודית, 
)יידיש( שכתבה חוה לדרמן לזכר  זיכרון  ]לדרמן[, 1931; כתובת 
ידידה ניסן ברון, תל אביב, 1940; ועוד. על דפי המחברת מופיעות 

."A. Lederman" חותמות דיו רבות של
22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קונטרסים רופפים. כמה  X17 מחברת
בחלקם.  מנותקים  דפים  כמה  בשוליים.  מעט  קרועים  דפים 

קמטים. כתמים. קרעים ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $600

278. Micrographic Notebook – "The Sorrows of 
Young Werther" and Song of Songs – Poland, 
1932

Passages from the book "Di Yissurim fun dem Yungen 
Verther" [Yiddish translation of "The Sorrows of 
Young Werther" by Goethe] and from the Song 
of Songs, copied into a notebook in elegant hand 
in various micrographic patterns. Made by Yechiel 
Rosenbaum, Żelechów, 1932. Yiddish and Hebrew.
Inscribed by Rosenbaum on the title page, beneath 
the title and the author's name which are written in 
elegant hand: "A souvenir! For you: my friend Yehuda 
Lederman! From me Yechiel Rosenbaum. Żelechów, 
February 11, 1932" (Hebrew). 
The following leaf features a micrographic 
portrait of Johann Wolfgang von Goethe, made 
of the first passages of "The Sorrows of Young 
Werther". Followed by selected passages, written 
in Rosenbaum's tiny, elegant handwriting – some 
in blocs of text forming geometrical shapes and 
different objects, and some decorated with ornate 
borders or illustrations. 
A micrography comprising most of the scroll of Song 
of Songs, decorated on both its sides with palm trees, 
also by Rosenbaum, appears towards the end of the 
notebook. 
The rest of the notebook was used by Yehuda 
Lederman, the receiver of the gift, or by one of 
his family members to collect important paper 
items, document events, and more; including a 
Polish translation of Chaim Nachman Bialik's poem 
"Lo Herani Elohim" ("God has not Shown Me"), 
handwritten and dated 1935; a letter by Yehudit, a 
member of a training group in Zagnańsk, Poland, 
addressed to Aryeh [Lederman], 1931; a memorial 
inscription (Yiddish) written by Chava Lederman in 
memory of her friend Nissan Brun, Tel Aviv, 1940; and 
more. Numerous stamps reading "A. Lederman".
Notebook: 17X22 cm. Good-fair condition. Loose 
gatherings. Tears to edges of several leaves. Several leaves 
partly detached. Creases. Stains. Tears and blemishes to 
binding. 

Opening price: $600 
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279. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של מקס ברוד – בנושא 
 Palestine Post פרסום מאמר אודות פרנץ קפקא בעיתון

– תל-אביב, 1947

 Dr." אל  ממוען  ברוד,  מקס  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
Mayer" ]ד"ר אויגן מאייר[. ]תל-אביב[, ה-19 בספטמבר 1947. 

גרמנית. 
 Eugen( המכתב נשלח אל המשורר והעיתונאי ד"ר אויגן מאייר
העיתון  של  הספרותי  עורכו  שהיה   ,)1882-1967  ,Meyer
על  מאמרים  לשני  במכתבו  מתייחס  ברוד   .Palestine Post
מאמין  "אני  וכותב:   Palestine Post-ב שפורסמו  קפקא  פרנץ 
שלי  ההשקפה  את  גם  לשמוע  אחת  פעם  יתעניינו  שקוראיך 
המאמר  את  כתבתי  לכן  בשמי.  כך  כל  שקשורה  זו,  בשאלה 
 Comments on המצורף" ]ככל הנראה, מדובר במאמרו של ברוד

Kafka שפורסם ב-Palestine Post ב-7 בנובמבר 1947[. 
ברוד  של  בחותמת-דיו  העליונה  הימנית  בפינה  חתום  המכתב 

)עם כתובתו בתל-אביב(. 
]1[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק )עם פגיעות קלות בטקסט(. 

סימני קיפול. כתמים קלים. קרע קל בשוליים.

פתיחה: $500

279. Autograph Letter Signed by Max Brod – On 
the Subject of Publishing an Article about Franz 
Kafka in the Palestine Post – Tel-Aviv, 1947

A letter handwritten and signed by Max Brod, 
addressed to a "Dr. Mayer" [Dr. Eugen Meyer]. [Tel-
Aviv], September 19, 1947. German.
The letter was sent to the poet and journalist Eugen 
Meyer (1882-1967), who was the literary editor of 
the Palestine Post. In the letter, Brod refers to two 
articles about Franz Kafka which were published in 
the Palestine Post, and writes: "I believe your readers 
will be interested, for once, in hearing my perspective 
on this question, which is so tied with my name. That 
is why I wrote the enclosed article" [presumably, Brod 
is referring to his article "Comments on Kafka" which 
was published in the Palestine Post on November 7, 
1947]. 
The letter is stamped in the upper right corner with 
Brod's stamp (with his Tel-Aviv address). 
[1] leaf, 22 cm. Good condition. Filing holes (slightly 
affecting text). Fold lines. Minor stains. Small tear to edge.

Opening price: $500

280. "שיחות עם קפקא" – עותק מכתב היד המקורי של גוסטב יאנוך בצ'כית – פראג, 1947

עותק מכתב היד המקורי של גוסטב יאנוך לספרו "שיחות עם 
 .1947 פראג,  כתיבה(.  במכונת  הדפסה  של  )שכפול  קפקא" 

צ'כית.
נדיר של שיחות שערך  "שיחות עם קפקא" הציג תיעוד  הספר 
הסופר פרנץ קפקא בשנות חייו האחרונות עם נער בן 17, גוסטב 
תדהמה,  הספרות  עולם  את  הספר  היכה  פרסומו,  עם  יאנוך. 
ציטוטים  של  שפע   – וחוקריו  קפקא  לאוהבי  חדש  אוצר  וחשף 
מפי קפקא אודות ספרות, תיאטרון, חלומות, הסיפורים שכתב 

בעצמו, בני משפחתו ואף עצות ו"כללי אצבע" לסופר מתחיל. 
לאחר  ה-20,  בשנות  עוד  הכתב  על  השיחות  את  העלה  יאנוך 
פטירתו של קפקא, אולם במשך שנים ארוכות לא הצליח להביאן 
לידי פרסום ולבסוף זנח אותן. רק לאחר מלחמת העולם השנייה, 
החליט לעשות ניסיון מחודש להוצאת הספר, אסף את הרשימות 
הישנות והתקין מהן כתב-יד מעודכן. יאנוך הכין מספר עותקים 
עורכים  למספר  אותם  ושלח  ובצ'כית,  בגרמנית  מכתב-היד, 
וקוראים. בין אותם קוראים היה גם חברו הקרוב ביותר של קפקא, 

מקס ברוד, שנדהם לגלות את כתב-היד ונרתם מיד להוציאו לאור. 
בשפה  הספר,  של  הראשונה  המהדורה  אור  ראתה   1951 בשנת 

הגרמנית ובעריכתו של ברוד, שקיצץ ממנו חלקים נרחבים. 
שפורסמה  לפני  יאנוך  שהכין  המקוריים  העותקים  אחד  לפנינו 
המהדורה הראשונה. העותק מתוארך בדף השער לשנת 1947, 
פראג, והוא נושא את הכותר המקורי שייעד יאנוך לספר – "פרנץ 
קפקא אמר" )…Franz Kafka řekl(. בכמה מהעמודים מופיעות 
מילים ושורות מסומנות בכתב-יד, ועל גבי עמוד השער מופיעה 

הערה בכתב-יד )צ'כית(, לפיה לעותק צורפו דפי-הערות.
המהדורה הצ'כית הראשונה של "שיחות עם קפקא" יצאה לאור 
רק בשנת 2009, בתרגום מאחת המהדורות הגרמניות של הספר.  
וקמטים.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   30 עמ',   ]156[
מספר  של  בשוליים  קלים  קרעים  מהדפים.  בחלק  קיפול  סימני 
דפים. הדף הראשון והאחרון מנותקים חלקית, עם קרעים ארוכים.

פתיחה: $500

279280
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280. "Conversations with Kafka" – Copy of the Original Czech Manuscript by Gustav Janouch – 
Prague, 1947

Copy of the original manuscript of "Conversations with Kafka" by Gustav Janouch (mimeographed 
typescript). Prague, 1947. Czech.
"Conversations with Kafka" is a rare documentation of conversations the writer Franz Kafka had in his last 
years with 17-year-old Gustav Janouch. Upon publication, the book shocked the literary world, revealing a 
new treasure to Kafka-lovers and scholars – an abundance of Kafka quotes about literature, theater, dreams, 
the stories he wrote, his family members and even advice and rules of thumb for the amateur writer. 
Janouch wrote down the conversations in the 1920s, after Kafka's death; but for a long time was unable 
to publish the manuscript and eventually abandoned it. Only after World War II he decided to renew his 
attempts to publish the book, revising the old notes and preparing a new manuscript. Janouch prepared 
several copies of the manuscript, in German and Czech, and sent them to several editors and readers. Among 
these readers was Kafka's closest friend, Max Brod, who was amazed to find out about the manuscript and 
decided to pitch in to publish it. The first edition of the book was published in 1951, in German, edited by 
Brod who heavily trimmed it down. 
The present manuscript is one of the original copies made by Janouch before the first edition was published. 
The copy is dated on the title page to 1947, Prague, and bears the original title intended by Janouch for 
the book – "Franz Kafka Said…" (Franz Kafka řekl…). Several words and lines underscored (pen and pencil), 
with handwritten comment (Czech) on title page, according to which leaves of comments were enclosed 
with the copy.
The first Czech edition of "Conversations with Kafka", translated from one of the German editions, was 
only published in 2009.
[156] pp, approx. 30 cm. Good-fair condition. Stains and creases. Fold lines to some leaves. Small tears to edges of 
several leaves. The first and last leaves partly detached, with long tears. 

Opening price: $500 

281. פרנץ קפקא – מהדורה ראשונה של "בניית החומה הסינית" / שלושה כרכים מתוך המהדורה הראשונה של כל כתביו – ברלין, 1931-1935 

ארבעה ספרים מאת פרנץ קפקא – מהדורות ראשונות. ברלין, 1931-1935. 
Beim Bau der Chinesischen Mauer, ungedruckte Erzählungen und Prosa .1

aus dem Nachlaß ]בניית החומה הסינית, סיפורים ופרוזה שלא פורסמו, מתוך העזבון[, בעריכת 
מקס ברוד ויואכים שפס )Joachim Schoeps(. הוצאת Gustav Kiepenheuer, ברלין, 1931. 

266 עמ', ]3[ דף, 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מחופה בד כחול, דהויה בשדרה, עם כתמים קלים. 
קרעים לאורך השדרה. חותמת דיו ורישומים בעט בדף הבטנה הקדמי ובעמוד הראשון. 

Franz Kafka / Gesammelte Schriften .2-4 ]פרנץ קפקא / כתבים[, בעריכת מקס ברוד. הוצאת 
"שוקן", ברלין, 1935. כרכים א', ב' וד' )מתוך סדרה של שבעה כרכים(. 

שלושה כרכים מתוך המהדורה הראשונה של כל כתבי פרנץ קפקא בעריכת מקס ברוד. כרך א' כולל 
סיפורים קצרים וקטעי פרוזה, כרך ב' את הרומן "אמריקה" )"הנעדר"( וכרך ד' את הרומן "הטירה". 

מקס ברוד ופרנץ קפקא היו ידידים קרובים במשך שנים רבות. קפקא, שהיה חולה שחפת וצפה את 
מותו, הורה לידידו להשמיד לאחר מותו את כתביו. ברוד, שהתמנה למנהל עזבונו של קפקא, כפר 

בצוואה והוציא לאור את כתביו לאחר מותו. החל משנת 1933, נאסר פרסומן של יצירות מאת סופרים 
יהודים,  סופרים  לפרסם  היתר  היחידה שקיבלה  הייתה  היהודית  "שוקן"  הוצאת  בגרמניה.  יהודים 
וזאת בתנאי שספריהם יימכרו אך ורק ליהודים. בתקופה זו העביר מקס ברוד להוצאה, באמצעות 
ד"ר משה שפיצר, את זכויות הפרסום לכתביו של קפקא. ארבעת הכרכים הראשונים של כתבי קפקא, 
בהוצאת "שוקן", נדפסו בגרמניה בשנת 1935. בהמשך נוספו שמותיהם של קפקא וברוד לרשימת 
הסופרים המוחרמים בידי השלטון הנאצי. לאור זאת, העבירה ההוצאה חלק מפעילותה לפראג, שם 

נדפסו שלושת הכרכים האחרונים.
כרך א': 280 עמ', כרך ב': 315 עמ', כרך ד': 425 עמ', 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. חותמות 
)קרע חסר בשדרת אחד  ורישומים בעט בדפי הבטנה. פגמים קלים בכריכות. קרעים בשדרות  דיו 

הכרכים. אחת השדרות מנותקת חלקית(. 

פתיחה: $300
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281. Franz Kafka – First Edition of "The Great 
Wall of China" / Three Volumes from the First 
Edition of His Collected Works – Berlin, 1931-
1935

Four books by Franz Kafka – first editions. Berlin, 
1931-1935.
1. Beim Bau der Chinesischen Mauer, ungedruckte 
Erzählungen und Prosa aus dem Nachlaß [The 
Great Wall of China, unpublished stories and prose, 
from the estate], edited by Max Brod and Joachim 
Schoeps. Berlin: Gustav Kiepenheuer, 1931. 
266 pp, [3] leaves, 19 cm. Good condition. Stains. Blue 
cloth covered boards, faded at the spine, with minor 
stains. Tears along the spine. Inked stamps and pen 
notations to front endpaper and first page. 
2-4. Franz Kafka / Gesammelte Schriften [Franz 
Kafka, Collected Works]. Edited by Max Brod. 
Berlin: Schocken, 1935. Volumes 1, 2 and 4 (of a 
series of seven volumes). 
Three volumes from the first edition of the 
collected works of Franz Kafka, edited by Max 
Brod. Volume 1 contains short stories and passages 
of prose, volume 2, the novel "Amerika" ("The 
Man Who Disappeared") and volume 4, the novel 
"The Castle". 
Max Brod and Franz Kafka were long-time close 
friends. In his will, Kafka instructed Brod to destroy his works. Brod, who was appointed as 
executor of Kafka's will, ignored the request and published Kafka's writings after his death, 
including the three novels "The Trial", "The Castle" and "The Man who Disappeared". Brod 
also published Kafka's diaries and wrote his biography. In 1933, publication of works by Jewish 
writers was forbidden in Germany. Schocken, as a Jewish publishing house, was the only press 
permitted to publish Jewish writers, on condition that their books be sold only to Jews. At 
the time, Max Brod, through Dr.  Moshe Spitzer, granted Schocken the copyrights to Kafka’s 
writings. The first four volumes, published by Schocken, were printed in Germany in 1935. Later, 
Kafka and Brod’s names were added by the Nazi regime to the list of banned authors. As a 
result, the publishing house transferred part of its operation to Prague where the last three 
volumes were printed. 
Volume 1: 280 pp, Volume 2: 315 pp; Volume 4: 425 pp, approx. 19 cm. Good condition. Stains. Inked 
stamps and pen notations to endpapers. Minor blemishes to bindings. Tears to spines (open tear to one 
spine. One spine partly detached).

Opening price: $300 

Okkulte Erlebnisse .282, מאת תומאס מאן – עותק חתום בידי מאן, מתוך 
מהדורה מצומצמת – ברלין, 1924 – תצריב-דיוקן של המחבר  

 ,Alf Häger ]התנסות בנסתרות[, מאת תומאס מאן. הוצאת   Okkulte Erlebnisse
ברלין, ]1924[. גרמנית. מהדורה ראשונה. עותק ממוספר, חתום בידי מאן, עם תצריב-

.)Karl Dannemann( דיוקן של מאן מעשה-ידי קרל דנמאן
בתולדות  ביותר  החשובים  הסופרים  מן   ,)1875-1955( מאן  תומאס  מאת  חיבור 

הספרות הגרמנית בפרט והספרות העולמית בכלל, זוכה פרס נובל לספרות )1929(.
של  תצריב-דיוקן  עם  חתומים,  עותקים   90 של  מהדורה  מתוך   XXVI מספר  עותק 
)1896-1945(. עמוד הקולופון   Karl Dannemann תומאס מאן מאת האמן הגרמני 

.Karl Dannemann והתצריב חתומים בידי מאן )בעפרון(. התצריב חתום גם בידי
 Hermann Holzhey האמן  בעיצוב  מוזהבים,  ועיטורים  כיתוב  עם  נאה,  כריכה 

)1878-1936(. חיתוך דפים מוזהב.
64, ]2[ עמ' + ]1[ לוח, 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ושפשופים בשדרה. נתון 

בנרתיק קרטון )פגום(.

פתיחה: $500
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282. Okkulte Erlebnisse, by Thomas Mann – 
Limited Edition Copy, Signed by Mann – Berlin, 
1924 – Etched Portrait of the Author

Okkulte Erlebnisse [An Experience in the Occult], by 
Thomas Mann. Berlin: Alf Häger, [1924]. German. First 
edition. A numbered copy, signed by Mann, with an 
etched portrait of Mann by Karl Dannemann.
Okkulte Erlebnisse by Thomas Mann (1875-1955), 
one of the most important German writers in the 
20th century, laureate of the 1929 Nobel Prize in 
Literature. Copy number XXVI from an edition of 
90 signed copies, with an etched portrait of Thomas 
Mann by German Artist Karl Dannemann (1896-
1945). The colophon page and etching are signed by 
Mann (in pencil). The etching is also signed by Karl 
Dannemann. 
Elegant binding, with gilt title and decorations, 
designed by the artist Hermann Holzhey (1878-1936). 
Gilt edges. 
64, [2] pp + [1] plate, 23.5 cm. Good condition. Stains. 
Tears and scuffs to spine. Placed in a slipcase (damaged).

Opening price: $500

283. ורנר קראפט – אוסף טיוטות לשירים, תרגומים ומאמרים / לקט חוברות ותדפיסים 

מודפסים  ופרסומים  כתיבה  ובמכונת  בכתב-יד  טיוטות  אוסף 
וישראל,  גרמניה  קראפט.  ורנר  הספרות  וחוקר  המשורר  מאת 
שנות ה-40-70 )מקצתם משנים מאוחרות או מוקדמות יותר(. 

גרמנית.
ורנר קראפט )1896-1991(, יליד בראונשוויג, היה משורר, סופר 
וחוקר ספרות. בשנת 1934 נמלט מגרמניה לירושלים והעביר בה 
בארץ  הגרמנית.  בשפה  כתב  חייו  כל  אולם  שנותיו,  מרבית  את 
יוצאי  ומשוררים  סופרים  עם  קרובים  בקשרים  קראפט  עמד 
גרמניה, והוסיף לפרסם את יצירותיו בכתבי עת שונים באירופה. 
)שאף  בנימין  וולטר  שלום  גרשום  גם  נמנו  הקרובים  ידידיו  בין 
טוביה  והמשורר  ביניהם(,  שהחליפו  במכתבים  אותו  הזכירו 
של  יצירתו  הספרותי.  טיפוחיו"  ל"בן  בצעירותו  שהיה  ריבנר, 
קראפט כמעט שלא תורגמה לעברית, והוא נותר מעין "משורר 

למשוררים".

נושאים  מהם  רבים  מודפסים,  ופרסומים  טיוטות  אוסף  לפנינו 
הקדשות וחתימות, המתעדים את יצירתו של קראפט. בהם:

)מצורף מכתב  לשירים  בכתב-יד  טיוטה  דפי  ותשעה  · עשרים 
משנת 1945 שנשלח, כנראה, אל המשורר טוביה ריבנר ביחד עם 

השירים(.
· טיוטה לקובץ שירים קטן )ארבעה עמודים מודפסים במכונת 

כתיבה(, מחודש ספטמבר 1949. 
דפים  )תשעה   Genius in Rom בשם  קצר  לסיפור  טיוטה   ·
פורסם  בכתב-יד(.  תיקונים  עם  כתיבה  במכונת  מודפסים 
לראשונה בכתב העת Sinn und Form, גיליון אוקטובר-דצמבר 

.1959
בכתב-יד  טיוטה  מתורגמת:  שירה  לקובצי  טיוטות  שתי   ·
לתרגומי שירה ופרקי יומן מאת שארל בודלר, פול ורלן, סטפאן 
)מוקדש  ואחרים  ברטראן  אלואיזיוס  מיכלאנג'לו,  מלארמה, 

במכונת  מודפסת  טיוטה   ;)1952  ,Wilhelm Lehmann לסופר 
הצרפתי-אורגוואיני  המשורר  משירי  תרגומים  לקובץ  כתיבה 

.Jules Supervielle
· שש טיוטות למסות ומאמרים על ספרות ושירה: מאמר ארוך 
הלדרלין,  פרידריך  המשורר  על  מאמרים  שני  קפקא,  פרנץ  על 
)פורסמה   Das Dunkel des Gedichts בשם  השירה  על  מסה 

לראשונה בכתב העת Akzente( ועוד.
· עשרים וארבעה חוברות ותדפיסים עם מאמרים ויצירות מאת 
מופיעות  מהם  בכמה  שלמות(.  אינן  מהחוברות  )חלק  קראפט 

הקדשות בכתב-ידו של קראפט. 
· ועוד.

סך הכל כ-55 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 
מקור: אוסף טוביה ריבנר.

פתיחה: $400
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283. Werner Kraft – Drafts of Poems, Translations 
and Articles / Booklets and Printouts

A collection of handwritten and typescript drafts 
and printed publications by poet and literary scholar 
Werner Kraft. Germany and Israel, 1940s-1970s (some 
earlier or later items). German.
Werner Kraft (1896-1991), born in Braunschweig, was 
a poet, writer and literary scholar. In 1934, he escaped 
from Germany to Jerusalem, where he spent most of 
his life, still writing in German. In Israel, Kraft had 
close ties with German-born writers and poets and 
continued to publish his works in various journals in 
Europe. His close friends included Gershom Scholem 
and Walter Benjamin (who referred to him in their 
correspondence) and the poet Tuvya Ruebner, who 
in his youth was his literary protégé. Most of Kraft's 
works were not translated into Hebrew and he 
remains a "poet's poet". 
The present lot consists of a collection of drafts and 
printed publications, many inscribed and signed, 
documenting Kraft's works. Including:

· Twenty-nine handwritten poem draft pages 
(enclosed is a letter from 1945, sent, presumably, to 
poet Tuvya Ruebner along with the poems).

· Draft for a small anthology of poems (four typescript 
pages), September 1949. 

· Draft for a short story titled "Genius in Rom" (nine 
typescript leaves with handwritten corrections). First 
published in the journal Sinn und Form, October-
December issue, 1959.

· Two drafts for anthologies of translated poetry: 
handwritten draft for translation of poetry and diary 
chapters by Charles Baudelaire, Paul-Marie Verlaine, 
Stéphane Mallarmé, Michelangelo, Aloysius Bertrand 

and others (dedicated to the writer Wilhelm Lehmann, 
1952); a typescript draft of an anthology of translated 
poems by French-Uruguayan poet Jules Supervielle. 

· Six drafts for essays and articles on the subjects 
of literature and poetry: a long article about Franz 
Kafka, two articles about the poet Friedrich Hölderlin, 
an essay on the subject of poetry titled "Das Dunkel 
des Gedichts" (first published in the journal Akzente) 
and more. 

· Twenty-four booklets and printouts with articles and 
works by Kraft (some of the booklets are incomplete). 
Some inscribed by Kraft. 

· And more.
A total of 55 items. Size and condition vary. Good overall 
condition. 
Provenance: The Tuvya Ruebner Collection.

Opening price: $400
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 – ופרוזה  שירה  ספרי  לקט   – שטראוס  לודוויג  אריה   .284
חתומים ומוקדשים בכתב-ידו

מרביתם  שטראוס,  לודוויג  אריה  מאת  ופרוזה  שירה  ספרי  תשעה 
מהדורות  מתוך  חלקם  בכתב-ידו;  והקדשות  חתימות  נושאים 
שנות  עד  ה-20  שנות  משווייץ(,  אחד  )ספר  גרמניה  ממוספרות. 

ה-60. גרמנית.
בהם:

· Das Ufer ]גדה[, ספר שירים. הוצאת Otto von Holten, ברלין, 
חתום  עותקים,   300 בת  מהדורה  מתוך   127 מספר  עותק   .1922

בעמוד הקולופון. 
Münchner Drucke, מינכן,  ]טיבריוס[, מחזה. הוצאת   Tiberius  ·

1924. הקדשה חתומה.
 Gesellschaft der הוצאת   .Das Antlitz im Gestirn  ·
Bücherfreunde zu Chemnitz, ]קמניץ[, 1925. עותק מספר 120 

מתוך מהדורה בת 550 עותקים. חתום בעמוד הקולופון.
 Lambert הוצאת  לזמן[.  מחוץ  ]קריאה   Ruf aus der Zeit  ·

Schneider, ברלין, 1927. הקדשה חתומה.
 Der הוצאת  שירים.  ספר  לילה[,  ]משמרת   Nachtwache  ·
מהדורה  מתוך  עותק   .]1933[ המבורג,   ,Deutsche Buch-Club
בת 1000 עותקים, עם הקדשה חתומה בדף השער למשורר טוביה 

ריבנר. חתום פעם נוספת בעמוד הקולופון.
הוצאת  שירים.  ספר  חשאי[,  ]הווה   Heimliche Gegenwart  ·
Lambert Schneider, היידלברג, 1952. הקדשה חתומה ל"טוביה" 

]ריבנר[. 
· ועוד.

)גרמנית(,  בכתב-יד  ורישומים  תיקונים  מופיעים  מהספרים  בחלק 
נייר  ופריטי  עיתון  גזרי  תצלומים,  פתקאות,  נוספו  מקצתם  ואל 

נוספים.
מצורפים: שמונה דפים מודפסים במכונת כתיבה עם תיקונים בכתב-
מהגרסאות  שונים  )חלקם  שטראוס  לודוויג  מאת  שירים  ובהם  יד, 
שפורסמו בספריו(; שני דפי מחברת עם שירים בכתב-יד )גרמנית(; 

דף בודד עם שיר בכתב-יד )עברית(. 
ספרות,  וחוקר  משורר  סופר,   )1892-1953( שטראוס  לודוויג  אריה 
יליד גרמניה. בשנת 1925 נישא לבתו של ההוגה מרטין בובר, אווה, 
ובשנת 1935 עלה הזוג לארץ ישראל. בארץ חי חיי חלוץ )בין היתר 
השתתף בסלילת כבישים ובנטיעת יערות(, ובמקביל הקים את החוג 
העמיד  בחוג,  כמורה  העברית.  באוניברסיטה  השוואתית  לספרות 
כרמי,  ט.  זך,  נתן  בהם  עבריים,  משוררים  של  חדש  דור  שטראוס 
יהודה עמיחי, דן פגיס, חיים גורי וטוביה ריבנר, שפעל רבות להוצאת 

ותרגום ספריו לעברית.
גודל ומצב משתנים. 

מקור: אוסף טוביה ריבנר.

פתיחה: $400

284. Aryeh Ludwig Strauss – Collection of Books of Poetry and Prose – Signed and Inscribed by Him

corrections and inscriptions (German) and in some, 
notes, photographs, newspaper clippings and 
additional paper items are inserted.
Enclosed: eight typewritten leaves with handwritten 
corrections, containing poems by Ludwig Strauss 
(some of them different than the versions published 
in his books); two notebook leaves with handwritten 
poems (German); a single leaf with a handwritten 
poem (Hebrew).
Aryeh Ludwig Strauss (1892-1953), writer, poet and 
literary scholar, born in Germany. In 1925, he married 
the daughter of philosopher Martin Buber, Eva, 
and in 1935, the couple immigrated to Palestine. In 
Palestine, Strauss lived the life of a pioneer (taking 
part in paving roads and planting forests) and at 
the same time, established the Department of 
Comparative Literature of the Hebrew University. 
As a teacher of the department, he generated a 
new generation of Hebrew poets, including Nathan 
Zach, T. Carmi, Yehuda Amichai, Dan Pagis, Haim 
Gouri and Tuvya Ruebner, who did much to publish 
and translate his books into Hebrew.
Size and condition vary.
Provenance: The Tuvya Ruebner Collection.

Opening price: $400 

Nine books of poetry and prose by Aryeh Ludwig 
Strauss, most signed and inscribed by him; some are 
copies from numbered editions. Germany (one book 
from Switzerland), 1920s to 1960s. German. 
Including: 

· Das Ufer [The Shore], poems. Berlin: Otto von 
Holten, 1922. Copy no. 127 from an edition of 300 
copies, signed on the colophon. 

· Tiberius, a play. Munich: Münchner Drucke, 1924. 
Inscribed.

· Das Antlitz im Gestirn. [Chemnitz]: Gesellschaft 
der Bücherfreunde zu Chemnitz, 1925. Copy no. 
120 from an edition of 550 copies. Signed on the 
colophon.

· Ruf aus der Zeit [Call Out of Time]. Berlin: Lambert 
Schneider, 1927. Signed dedication. 

· Nachtwache [Night Watch], poems. Hamburg: Der 
Deutsche Buch-Club, [1933]. From an edition of 1000 
copies. With a signed dedication on the title page to 
poet Tuvya Ruebner. Signed again on the colophon. 

· Heimliche Gegenwart [Secret Present], book of 
poems. Heidelberg: Lambert Schneider, 1952. Signed 
dedication to "Tuvya" [Ruebner].

· And more. 
Appearing in some of the books are handwritten

284
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285. גלויה בכתב-ידו ובחתימתו של שלום עליכם – לבוב, 1906

 M.-גלויה בכתב-ידו ובחתימתו של שלום רבינוביץ' )"שלום עליכם"(. נשלחה ל
Hammer מהעיר וינה. לבוב, 8 באפריל 1906. יידיש.

במכתב מספר שלום עליכם על תכניותיו לחג הפסח הקרוב – נסיעה לווינה, לרוסיה 
וללונדון, כולן בשבוע אחד )"אהיה תפוס בשלוש ערים לפתע. יאלצו, אם כן, לחלק 
אותי לשלוש. יש ברירה?"(. כמו כן, מזכיר שלום עליכם את ציפייתו לקבל "קלישע" 

)גלופה?(, וניסיון לארגן עבורו אירוע בעזרת אדם שלישי, "אדון דעוואניצקי".
כתובתו  עליכם, עם  דיו של שלום  בחותמת  הגלויה חתומה בשוליים העליונים 

בעיר לבוב.
9 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קמטים ופגמים קלים.  X14

פתיחה: $300

285. Autograph Postcard Signed by Sholem Aleichem – Lviv, 
1906

A postcard handwritten and signed by Solomon Rabinovich – 
Sholem Aleichem. Sent to M. Hammer from Vienna. Lviv, April 8, 
1906. Yiddish.
In the postcard, Sholem Aleichem mentions his plans for the 
upcoming Passover holiday – a trip to Vienna, Russia and London, 
all in one week ("I will thus have to be divided into three. Do I have 
any choice?"). He also mentions he is expecting a "cliché" (a [print] 
stereotype?) and an attempt to organize an event for him with the 
help of a third party, "Mr. Devonitski". 
The postcard is stamped on top with Sholem Aleichem's stamp, 
with his Lviv address.
Approx. 14X9 cm. Good condition. Stains. Creases and minor blemishes.

Opening price: $300

286. "המעורר" – לונדון, 1906-1907 – אוסף גיליונות שלם

"המעורר, קונטרס למחשבה ולפיוט, נערך ויו"ל בכל חודש ע"י י. 
ח. ברנר". גיליונות א-יב; א-ט )לא נדפסו גיליונות נוספים(. דפוס 

י. גרודיצקי, לונדון, ינואר 1906 עד ספטמבר 1907. 
כתב העת "המעורר" ראה אור בלונדון, כמפעל כמעט בלעדי של 
יוסף חיים ברנר, שהגיה, ערך, סידר לדפוס ושלח את הגיליונות 
לכל המנויים במו ידיו. בין משתתפיו נמנו כמה מחשובי הסופרים 
העבריים של אותה התקופה: דבורה בארון, זלמן שניאור, מיכה 
יוסף ברדיצ'בסקי, גרשון שופמן, דוד שמעוני, יעקב פיכמן, הלל 

צייטלין ואחרים. 
לפנינו אוסף גיליונות שלם של כתב העת: גיליונות א'-יב' מהשנה 
ח-ט'  גיליון  בפתח  השנייה.  מהשנה  א'-ט'  וגיליונות  הראשונה, 
'המעורר'...  חותמי  "לעשרות  הודעה:  נדפסה  של השנה השנייה 
להוציאם מחסר  ידי  לאל  וי"ב, שאין  וי"א  י'  הקונטרסים  במקום 
חמר ספרותי, יקבלו לא יאוחר מבחדש דיצימבר את קבץ כתביו 
של ג. שופמן ]...[ ויקבלו נא אותי ואת התנצלותי בסליחה. נפשי 

בתקותי, כי לא אוסיף עוד הטרידם. המו"ל".
כרוכים יחד עם העטיפות המקוריות.

מצב  בקירוב.  ס"מ   20.5 הגיליונות,  בין  משתנה  עמודים  מספר 
)בעיקר  בשוליים  חסרים  וקרעים  קרעים  וקמטים.  כתמים  טוב. 
א',  חוברת  של  השער  מדף  גזורות  פיסות  שתי  בעטיפות(. 
משוקמות בהשלמת נייר. הגיליונות כרוכים בכריכה חדשה נאה, 

עם הטבעה מוזהבת על גבי השדרה.

פתיחה: $300

286. "HaMeorer" – London, 1906-1907 – All Issues

HaMeorer, "edited and published monthly by Y. H. Brenner" (Hebrew), Issues 1-12; 1-9 (no other issues 
published). London: Y. Grodetzky, January 1906 to September 1907.
The journal "HaMeorer" was published in London, as a mostly exclusive enterprise of Yosef Haim 
Brenner, who proofread, edited, set the type and single-handedly sent the issues to the subscribers. 
Pieces were contributed by several of the most important Hebrew writers of the time: Devorah Baron, 
Zalman Shneur, Micha Yosef Berdichevsky, Gershon Shofman, David Shimoni, Jacob Fichman, Hillel 
Zeitlin and others.
The present lot comprises a full set of issues: issues 1-12 from the first year and issues 1-9 from the 
second year. At the beginning of issue 8-9 of the second year, the following notice was printed: 
"To the dozens of subscribers of 'HaMeorer' [...] instead of issues 10 and 11 and 12, which I cannot 
publish due to lack of literary material, you will receive no later than December the collection of 
writings of G. Shofman […] and please accept me and my apologies with forgiveness. I hope not to 
bother you anymore. The publisher" (Hebrew).
Bound with the original covers.
Number of pages varies, approx. 20.5 cm. Good condition. Stains and creases. Closed and open tears to edges 
(mainly of covers). Cuts to title page of booklet A, restored with paper replacements. The issues are bound in 
a fine new binding, with gilt text to spine.

Opening price: $300 
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שאול  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  פתקה   .287
טשרניחובסקי – מכתב המלצה לבנציון נתניהו

עם  טשרניחובסקי,  שאול  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  פתקה 
המלצה לקבל לשיחה את בנציון נתניהו. ]ארץ ישראל, 1938?[.

בפתקה נכתב: "אדוני הנכבד, אני מבקש מכבודו לקבל לשיחה 
את מר ב. נתניהו )לשעבר העורך של הירחון הרשמי 'הירדן' 
כתבי  נתפרסמו  שבה  המדינית',  'הספריה  של  העורך  וכיום 
לו  שיש  ספרותית,  הצעה  עם  בקשר  לשיחה  והרצל(  נורדוי 
תועלת  לצמח  עלולה  זו  שמשיחה  בטוח  אני  לאדוני.  להציע 

מרובה. בכבוד גמור, ד"ר שאול טשרניחובסקי".
על פי הודעה רשמית שפרסם משרד ראש המשלה בעקבות 
כתב   ,2016 בשנת  ניל"י  במוזיאון  נתניהו  בנימין  של  ביקור 
היה  כאשר   ,1938 בשנת  הזו  ההמלצה  את  טשרניחובסקי 
בנציון נתניהו בן 28 בלבד, כדי לסייע לו להתקבל לשיחה אצל 
לצורך פרסום חיבור על תולדות  )כנראה,  אלכסנדר אהרנסון 

ארגון ניל"י(. 
11 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים.  X11 ,1[ דף[

קרעים ספורים בשוליים )ללא נזק לכיתוב(. 

פתיחה: $300

287. Autograph Note Signed by Shaul Tchernichovsky – Letter of Recommendation for Benzion 
Netanyahu

A note handwritten and signed by Shaul Tchernichovsky, with a recommendation to meet with Benzion 
Netanyahu. [Palestine, 1938?].
The note reads: "Dear sir, I ask your honor to meet with Mr. B. Netanyahu (the former editor of the official 
journal 'HaYarden' and today the editor of 'HaSifriya HaMedinit', which publishes Herzl's and Nordau's 
writings) to discuss a literary venture he would like to propose. I am sure such a meeting will be most beneficial. 
With great honor, Dr. Shaul Tchernichovsky" (Hebrew).
According to an official announcement published by Prime Minister Binyamin Netanyahu's office after a 
visit to the Nili Museum in 2016, Shaul Tchernichovsky wrote the recommendation in 1938, when Benzion 
Netanyahu was only 28 years old, in order to help him meet with Alexander Aarosohn (presumably, for 
publishing a historical work about the Nili Organization). 
[1] leaf, approx. 11X11 cm. Good condition. Fold lines. Stains. Several tears to margins (not affecting text).

Opening price: $300

רישומי-עט  עשר  שלושה  עם  עותק   – כמשל"  "החיים   .288
מעשה ידי פנחס שדה – מתנה למבקרת הספרות עזה צבי – 

עם מעטפת הנייר המקורית

 .1958 תל-אביב,  ששת,  הוצאת  שדה.  פנחס  מאת  כמשל,  החיים 
מהדורה ראשונה. 

עותק יחיד במינו של הרומן "החיים כמשל", שהכין פנחס שדה במתנה 
עשר  שלושה  משולבים  הספר  דפי  בין  צבי.  עזה  הספרות  למבקרת 
רישומי-עט )שבעה מהם חתומים בשוליים "פנחס, 1960"(, המצוירים 
ויוצרים  על גבי דפים נפרדים, מודבקים לשולי העמודים המתאימים 

מעין "גרסה מאוירת" של הרומן.
איורים שיצר שדה עבור "החיים כמשל" התפרסמו בספר "42 רישומים 
ויומן-הכתיבה של החיים כמשל" )פרוזה עתונספרות, 1980(, ולדבריו 
הוכנו "מתוך איזה רגש פתאומי של הזכרות... להשאיר רושם מדוייק 
ככל שביכלתי לדמויות, למקומות ולהתרחשויות כפי שהיו במציאות". 
בספר,  שפורסמו  מאלו  שונים  איורים  מופיעים  שלפנינו  בעותק 
המצוירים בעט "חופשית" יותר – חלקם נראים כגרסאות ראשונות של 
האיורים שהתפרסמו לבסוף, וחלקם מציגים סצינות שלא התפרסמו 
האמנים,  בבית  המסכות  נשף  הגדול",  הלילה  )"דג  כלל  איורים  להן 

לילה בין כוכבים על ספסל בית העיריה, ועוד(.
שורות  ארבע   – בכתב-יד  לקורא"  "הוראה  מעין  מופיעה   228 בעמ' 

מסומנות וחץ המצביע על מקום במעלה העמוד. 
לראשונה  פורסם  שדה,  פנחס  של  הביכורים  רומן  כמשל",  "החיים 
הוצאות  על-ידי  שנדחה  לאחר  "ששת",  הקטנה  הספרים  בהוצאת 
תוך  ומורכב,  מסוכסך  רוחני  עולם  שהציג  הרומן,  הגדולות.  הספרים 
ובשנים  הישראלית  בספרות  מהפכה  חולל  מהלאומניות,  הסתייגות 

שלאחר צאתו לאור הפך עבור רבים ל"ספר פולחן".
שדה,  של  הקרובה  ידידתו  הייתה  צבי  עזה  הספרות  מבקרת 
ומהראשונות להכיר בחשיבות הגדולה של ספרו "החיים כמשל". עוד 
לפני שהספיקה לסיים את קריאת הרומן, החליטה לפגוש את המחבר 
לא  שדה  בירושלים.  עזה  ברחוב  דירתו  אל  והגיעה  עדיין(  )האלמוני, 
נמצא בבית אותה שעה, וצבי המתינה לו במרפסת והוסיפה לקרוא 
ארוכות  שנים  ובמשך  קרובים,  לחברים  נעשו  שנפגשו  לאחר  ברומן. 
קטנה  כציפורת  הראשונה  בפעם  לי  "הופעת   – לה  מזכיר  שדה  היה 
– כתבה מתוך  גנן  ז"ל", מאת משה  "על עזה צבי  )ראו:  מהמרפסת" 

הבלוג "בוסתן הפירות"(. 
נתון במעטפת הנייר המקורית )מודבקת לכריכה(. מצורפת מעטפת 

נייר קדמית נוספת.
461 עמ', 19 ס"מ בקירוב. הספר מצב טוב-בינוני. האיורים במצב טוב. 
רישום  הספר.  בתחילת  חלקית  מנותקים  עמודים  כעשרים  כתמים. 
קרעים  עם  הנייר  מעטפת  הקדמי.  הבטנה  בדף  צבי  עזה  של  בעלות 
חסרים קלים בשוליים, ללא החלק המכסה על השדרה. פגמים ובלאי 

בשדרה ובכריכה.

פתיחה: $500
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288. "Life as a Parable" – Copy with Thirteen 
Sketches by Pinchas Sadeh – Gift to Literary Critic 
Aza Zvi – With the Original Dust Jacket

HaChaim KeMashal [Life as a Parable], by Pinchas 
Sadeh. Tel-Aviv: Sheshet, 1958. First edition.
A unique copy of the novel "Life as a Parable", created 
by Pinchas Sadeh for the literary critic Aza Zvi. Thirteen 
leaves with pen sketches by Sadeh, seven of which 
are signed "Pinchas 1960", were added to this copy 
(tipped-in), creating an illustrated version of the novel.
Sadeh's illustrations for "Life as a Parable" were 
published in the book "42 Illustrations and a Diary 
– the Writing of Life as a Parable" (Proza ItonSifrut, 
1980); according to Sadeh, they were created "out of 
a sudden sense of remembrance… to leave a precise 
impression of the figures, places and events as they 
occurred in reality". The illustrations in this copy are 
different than those published in the book. They were 
drawn in a freer hand – some seem to be initial drafts of 
the published illustrations and some illustrate different 
scenes than the ones illustrated in "42 Illustrations and 
a Diary". 
On page 228 four lines are marked, with an arrow 
pointing at a higher spot. 
"Life as a Parable", Pinchas Sadeh's debut novel, 
was first published by the small publishing house 
"Sheshet", after being rejected by large publishing houses. The novel, which introduced a conflicted 
and complicated spiritual world, expressing reservations regarding nationalism, revolutionized Israeli 
literature and soon became a cult book. 
The literary critic Aza Zvi was a close friend of Sadeh and one of the first to acknowledge the importance 
of this novel. Even before she finished reading the book, she decided to meet its (still anonymous) 
author and came to his apartment on Aza St. in Jerusalem. Sadeh was not home at the time and Zvi 
waited for him on the porch, reading the novel she had not yet finished. The two eventually became 
close friends and Sadeh liked to remind her of the time she unexpectedly appeared "like a bird" on 
his porch (see: "About Aza Zvi" [Hebrew] by Moshe Ganan – an article published in the blog "Bustan 
HaPerot").
With the original dust jacket (glued to the binding). Enclosed is an additional copy of the front dust 
jacket.  
461 pp, approx. 19 cm. The book in good-fair condition. The illustrations in good condition. Stains. Approx. 
twenty pages at the beginning of the book are partly detached. Ownership inscription of Aza Zvi on front 
endpaper. The dust-jacket with small open tears to edges; without spine. Blemishes and wear to spine and boards. 

Opening price: $500
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of the book). Her illustration for the front cover of the 
book, in which she depicted herself among a group of 
friends, is titled "Saying Goodbye to Friends".
The book was published by Dr. Moshe Spitzer's 
Tarshish publishing house, employing the publisher’s 
typically outstanding quality and design (the name of 
the publishing house, however, is not mentioned in 
the book). 
45, [1] pp, 21.5 cm. Good condition. A few stains. Slightly 
faded binding, with minor stains. The spine is missing (as 
typical of all copies of the book). Inked stamps on the 
endpapers and the title page. 

Opening price: $300

ברלין,   – שונצינו  חברת  הוצאת   – תורה  חומשי  חמישה   .289
שנות ה-30

תר"צ- ברלין,  )סונצ'ינו(,  שונצינו  חברת  הוצאת  תורה.  חומשי  חמשה 
תרצ"ג ]1933-1930[.

עותקים.  ב-850  נדפסה  גדול,  בפורמט  נאה  ביבליופילית  מהדורה 
תמונת  פי  "על  בהמר  מרכוס  בידי  עוצבו  הפתיחה  ותיבות  האותיות 

האותיות בדפוסו של גרשם כהן בפראג".
 1924 בשנת  בברלין  נוסדה  היהודי"  הספר  ידידי  של  שונצינו  "חברת 
ופעלה להוציא ספרים מוקפדים מצד עיצובם הטיפוגרפי. החברה פעלה 
עד פרוקה בפקודת הממשל הנאצי בשנת 1937. בכוונת אגודת שונצינו 
היה להמשיך ולהדפיס את שאר ספרי התנ"ך, אך השינויים הפוליטיים 
להפסקתו  הביאו  תקופה  באותה  בגרמניה  שהתרחשו  הדרמטיים 

המוקדמת של הפרויקט.
מעט  רחבים.  שוליים  ואיכותי.  עבה  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   40 דף,   ]134[

כתמים וקמטים קלים. כריכה מחופה בד, עם כתמים ופגמים קלים.

פתיחה: $500

289. The Pentateuch – Published by the Soncino Society 
– Berlin, 1930s

The Pentateuch. Berlin: Soncino, 1930-1933.
A fine bibliophile folio edition of 850 copies. The letters and 
initials were designed by Marcus Behmer "after the letters 
used in the printing press of Gershom Cohen in Prague".
The Soncino Society of Friends of the Jewish Book was 
founded in Berlin in 1924 and published books with 
meticulous attention to typographic design. The society was dismantled by order of the Nazi authorities in 1937. 
The Soncino Society meant to continue and print all the other books of the Bible, but the dramatic political 
changes in Germany at the time led to the early termination of the project.
[134] leaves, 40 cm. Good condition. Thick, high-quality paper. Wide margins. Some stains and minor creases. Cloth-covered 
binding, with stains and minor blemishes.

Opening price: $500

ירושלים,   – – אלזה לסקר-שילר  290. "פסנתרי הכחול" 
1943 – עותק ממוספר

הכחול,  ]פסנתרי   Mein Blaues Klavier, Neue Gedichte
 Jerusalem דפוס  לסקר-שילר.  אלזה  מאת  חדשים[,  שירים 
עותק  ראשונה.  מהדורה  גרמנית.   .1943 ירושלים,   ,Press Ltd.

מספר 74 מתוך מהדורה של 330 עותקים.
לסקר-שילר  אלזה  של  האחרון  שיריה  ספר  הכחול'',  "פסנתרי 
לאחר  ספורות  שנים  בחייה,  אור  ראה  אשר   ,)1869-1945(
שנמלטה מגרמניה הנאצית ועלתה לארץ ישראל. בפתח הספר 
בערי  היקרים  ולחברותיי  "לחברי  מודפסת הקדשת המשוררת: 
ברחבי  מפוזרים  וכעת  גורשו  כמותי,  אשר  ולאלה,   – גרמניה 
נדפס  הספר  כריכת  על  מגרמנית(.  )תרגום  בנאמנות!"  העולם, 
לסקר-שילר, המתאר את  "פרידה מחברים", מעשה-ידי  האיור 

המשוררת בקרב קבוצת חברים. 
הספר נדפס על-ידי ד"ר משה שפיצר בהוצאת "תרשיש", בעיצוב 

ובאיכות האופייניים למו"ל )שם ההוצאה אינו נזכר בספר(. 
כריכה מעט  21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ספורים.  ]1[ עמ',   ,45
עותקי  לכל  )אופייני  חסרה  השדרה  קלים.  כתמים  עם  דהויה, 

הספר(. חותמות-דיו בדפי הבטנה ובעמוד השער. 

פתיחה: $300

Bibliophile Books and Bookplatesביבליופיליה ותווי ספר
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291. הגדת ראשי הציפורים – מהדורת פקסימיליה בהוצאת "תרשיש" – ירושלים, 1965-1967

"הגדת ראשי הצפורים של בית הנכות הלאומי לאמנות בצלאל 
ירושלים". שני כרכים. הוצאת "ספרי תרשיש" )דפוס מאכס יפה 

בוינה – Kunstanstalt Max Jaffe(, ירושלים, 1965-1967.
איכותי,  עבה  נייר  על  מודפסת  צבעונית,  פקסימיליה  מהדורת 
)גרמניה,  הציפורים"  ראשי  "הגדת  המכונה  המאויר  היד  לכתב 
 )1965 )נדפס  הפקסימיליה  כרך  כרכים:  בשני  בקירוב(.   1300
אנגלית(.   ;1967 )נדפס  שפיצר  משה  ד"ר  בעריכת  מבוא  וכרך 
בכרך הפקסימיליה דף קולופון: "יוצא לאור בשש מאות טפסים 
ממוספרים, כפרסום ראשון בסדרת ספריית ל. א. מאיר, מטעם 
זה  עותק  ירושלים".  תרשיש  ספרי  בהוצאת  סלומונס  דוד  בית 

ממוספר 315.
המוקדמת  המאוירת  להגדה  נחשבת  הציפורים"  ראשי  "הגדת 

באיורים  מתייחדת  היא  בגרמניה.  נפרד  כספר  שנוצרה  ביותר 
ראשי  בעלות  אדם  דמויות   – אותה  שמקשטים  יוצאי-הדופן 
עשיית  איסור  את  לעקוף  כנראה,  נועד,  המוזר  שעיצובן  ציפור, 
מרבית  מּוָנה".  ְתּ ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶשׂה  "ֹלא   – בתורה  הפסלים 
ראש  )כיסוי  היהודים"  "כובע  את  לראשן  חובשות  הדמויות 
מחודד שיהודי גרמניה נדרשו לחבוש(. האיורים מציגים תמונות 

מקראיות שונות, את מנהגי החג ותמונות של הגאולה.
הדפס  לוחות   31  + עמ   ]1[  ,126 ב:  כרך  דף.   ]48[ א:  כרך 
)ממוספרים 129-159(. 28 ס"מ. מצב טוב. כריכות מהודרות עם 
נתונות בתוך קופסאות הקרטון  ושדרת קלף,  הטבעה מוזהבת 

המקוריות. פגמים קלים בכריכות ובקופסאות.

פתיחה: $300

290. Mein Blaues Klavier – Else Lasker-Schüler – 
Jerusalem, 1943 - Numbered Copy

Mein Blaues Klavier, Neue Gedichte [My Blue Piano, 
New Poems], by Else Lasker-Schüler. Jerusalem: 
Jerusalem Press Ltd., 1943. German. First edition. 
Copy no. 74 of 330.
"My Blue Piano", Else Lasker-Schüler's (1869-1945) 
last book of poems, was published during her 
lifetime, several years after she escaped from Nazi 
Germany and immigrated to Palestine. Lasker-Schüler 
dedicated "My Blue Piano" "To my dear friends in 
the cities of Germany – and to those, who like myself, 
were expelled and are now scattered around the 
world, faithfully!" (German. Printed at the beginning 

290291
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292. אוסף תווי-ספר – אפרים משה ליליין

אוסף תווי-ספר בעיצוב אפרים משה ליליין, בהם תווי ספר עבור אישים ציוניים, אנשי רוח 
ועוד. ]המאה ה-20[.

27 תווי-ספר, חלקם הדפסים מקוריים, בעיצוב א"מ ליליין )1874-1925(. חלקם תווי-ספר 
שהוכנו עבור אישים המוכרים בפעילותם הציונית, אנשי רוח ועוד, בהם אוטו ורבורג ומרטין 
בובר; תו-הספר של האמן עצמו )בכמה עותקים(; תווי-ספר אוניברסליים ומסחריים ותווי-

ספר העושים שימוש בעבודותיו.
גודל משתנה. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני. כתמים. פגמים. פגעי רטיבות קשים בתו-ספר 

אחד. פגעי הדבקה בנייר דבק חומצי במרבית התווים.

פתיחה: $1000

292. Collection of Bookplates – Ephraim Moses Lilien

Collection of bookplates designed by Ephraim Moses Lilien, including 
bookplates for Zionist leaders, intellectuals and others. [20th century].
27 bookplates, some of them original prints, designed by E.M. Lilien (1874-
1925). Including bookplates made for Zionist leaders and intellectuals such as 
Otto Warburg and Martin Buber; Lilien's bookplate (several copies); universal 
and commercial bookplates and bookplates making use of Lilien's works.
Size varies. Good to good-fair overall condition. Stains. Blemishes. Severe damp 
damage to one bookplate. Damage caused by acidic tape to most bookplates. 

Opening price: $1000

291. The Birds' Head Haggadah – Facsimile 
Edition Published by Tarshish – Jerusalem, 1965-
1967

"The Bird's Head Haggada of the Bezalel National 
Art Museum in Jerusalem". Two volumes. Jerusalem: 
Tarshish Books (printed by Kunstanstalt Max Jaffe), 
1965-1967. 
A color facsimile edition, printed on heavy, high-
quality paper, of the illuminated Birds' Head 
Haggadah manuscript (Germany, ca. 1300). Two 
volumes: facsimile volume (printed in 1965) and an 
introductory volume edited by Moshe Spitzer (printed 
in 1967; English). 
The colophon of the facsimile volume reads: "Printed 
in collotype by Kunstanstalt Max Jaffe in Vienna 
and published in 600 numbered copies as the first 
publication of the L. A. Mayer Library for Beth David 
Solomons by Tarshish books Jerusalem". This copy is 
numbered 315.
The Birds' Head Haggadah is the earliest German 
illuminated Haggadah known to be produced as an 
entity separate from the prayer book. It is unique 
for its extraordinary illustrations – human figures 
with birds' heads; perhaps the illustrator's attempt 
to circumvent prohibition against making a graven 
image – "Thou shalt not make for thyself any carved 
idol, or any likenes". Most of the figures are depicted 
wearing the "Jews' hat" (the conical hat the Jews of 
Germany were required to wear). The illustrations 
depict various biblical scenes, holiday customs and 
images of the Redemption.
Volume I: [48] leaves. Volume II: 126, [1] pp. + 31 plates 
(numbered 129-159). 28 cm. Good condition. Elegant one-
eighth vellum, gilt stamped, with gilt stamped leather title 
label; in the original slipcases. Minor blemishes to bindings 
and cases. 

Opening price: $300 
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293. Collection of Bookplates – Designed by Jewish Artists or for Jewish 
Book Owners

Collection of bookplates designed by Jewish artists or for Jewish book owners. 
[Europe, USA and Palestine, 20th century].
About 140 bookplates, including woodcuts and engravings. Designers include: 
Arthur Szyk, Jacob Stark, Perec Willenberg, Fré (Frederika) Cohen and Max Pollak. 
The collection includes bookplates made for Max Brod, Leah Goldberg, Judaica 
collector Maximillian Goldstein, art collector Leon Kolb, Heinrich Lowe, Gershom 
Scholem and others.
Size and condition vary. Good overall condition. Blemishes. Damage caused by acidic tape 
to many bookplates (some are mounted on paper leaves). 

Opening price: $1000

293. אוסף תווי-ספר – מעשה ידי אמנים יהודים או עבור בעלי ספרים יהודים

וארץ  ]אירופה, ארה"ב  יהודיים.  יהודים או עבור בעלי ספרים  אוסף תווי-ספר שנעשו בידי אמנים 
ישראל, המאה ה-20[.

כ-140 תווי-ספר, בהם חיתוכי עץ ותחריטים. בין האמנים היוצרים: ארתור שיק, יעקב שטרק, פרץ 
ווילנברג, פרדריקה )ְפֵרה( כהן ומקס פולק. בין האישים שעבורם הוכנו תווי הספר: מקס ברוד, לאה 
גולדברג, אספן היודאיקה מקסימיליאן גולדשטיין, אספן האמנות לאון קולב, היינריך לווה, גרשום 

שלום ואחרים.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. פגמים. פגעי הדבקה בנייר דבק חומצי ברבים מהתווים )חלקם 

מודבקים לדפי נייר(.

פתיחה: $1000
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294. Temerl, by Moshe Broderzon – Moscow, 1917 – Illustrations by Joseph 
Tchaikov

Temerl (a bobe-mayseleh) [Little Tamar, an Old Wives' Tale], by Moshe Broderzon. 
Booklet no. 4 of the series of children's books "Kinder Bibliotek" [Children's Library]. 
Moscow: "Chaver", [1917]. Yiddish. 
A tale for children by Moshe Broderzon, with nine illustrations by Joseph Tchaikov. 
An additional illustration by Tchaikov appears on the cover. 
The "Kinder-Bibliotek" logo, appearing on the cover of the booklet, was designed 
by Herts Aktsin (1893-1956), an editor, translator, feuilletonist and illustrator, 
founder of the "Chaver" publishing house.
Joseph Moisevich Tchaikov (1888-1979; also spelled Chaikov), a Jewish sculptor, 
graphic designer, painter and theoretician, born in Kiev. Tchaikov studied in Paris 
during the years 1910-1914 and participated in the Parisian Salon d'Automne 
exhibition in 1913. After World War I, he was one of the founders of Kultur Lige 
in Kiev, taught sculpting and illustrated books – mostly children's books – and in 
the years after the revolution designed propaganda banners and posters. During 
the years 1923-1930 he taught cubist sculpting inspired by Russian futurism in 
Moscow, at the Vkhutemas – Higher Art and Technical Studios (alongside Alexander 
Rodchenko and El Lissitzky) and chaired the union of Russian sculptors.
[9] leaves (printed only on recto), approx. 35X13.5 cm. Good condition. Fold line to center 
of leaves and minor creases. Some stains. Small tears to margins of some leaves and to 
cover (not affecting text or illustrations). Stained, slightly worn cover. A restored tear to back 
cover. Notations to front cover and first page. Inked stamps to front cover and second page. 

Opening price: $3500

294. "תמר'ל", מאת משה ברודרזון – מוסקבה, 1917 – איורים מאת יוסף צ'ייקוב

מספר  חוברת  ברודרזון.  משה  מאת  סיפור-סבתא[,  הקטנה,  ]תמר  באבע-מעשה'לע(  )א  תמר'ל 
4 בסדרת ספרי הילדים "קינדער ביבליאטעק" ]ספריית ילדים[. הוצאת "חבר", מוסקבה, ]1917[. 

יידיש. 
נוסף מאת  איור  צ'ייקוב.  יוסף  איורים מאת  ברודרזון, מלווה בתשעה  לילדים מאת משה  מעשייה 

צ'ייקוב מופיע על עטיפת החוברת.
 Herts( סמל הסדרה "קינדער-ביבליאטעק", המופיע על עטיפת החוברת, עוצב בידי הערץ אקצין

Aktsin, 1893-1956(, עורך, מתרגם, פיליטוניסט ומאייר, מייסד הוצאת "חבר". 
פסל,   ,)Tchaikov או   Chaikov גם  נכתב  טשאיקאוו,  יידיש:   ;1888-1979( צ'ייקוב  מויסביץ  יוסף 
נולד בקייב. למד בפריז בשנים 1910-1914 ואף השתתף  אמן גרפי, צייר, מורה ותיאורטיקן יהודי, 
בתערוכת "סלון הסתיו" הפריזאית בשנת 1913. לאחר מלחמת העולם הראשונה נמנה עם מייסדי 
אגודת "קולטור-ליגע" בקייב, לימד שיעורי פיסול, עסק באיור ספרים – בעיקר ספרי ילדים – ובשנים 
שלאחר המהפכה, גם בעיצוב שלטים וכרזות תעמולה. בין השנים 1923-1930 לימד במוסקבה פיסול 
ולאמנות  לטכניקה  "סדנאות   –  )Vkhutemas( ב"ְוחּוֶטָמא"ס"  הרוסי,  הפוטוריזם  ברוח  קוביסטי 

גבוהה" )לצדם של אלכסנדר רודצ'נקו ואל ליסיצקי(, ואף נתמנה לראש איגוד הפסלים הרוסיים. 
13.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קפל במרכז הדפים וקמטים קלים.  X35 ,)9[ דף )מודפסים מצד אחד[
מעט כתמים. קרעים קטנים בשולי חלק מהדפים והעטיפה )ללא פגיעה בטקסט ובאיורים(. עטיפה 
מוכתמת ובלויה מעט. קרע משוקם בעטיפה האחורית. רישומים בכתב-יד על גבי העטיפה הקדמית 

והדף הראשון. חותמות-דיו על גבי העטיפה הקדמית והדף השני. 

פתיחה: $3500

Children's Booksספרי ילדים
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295. "Artistic Alphabet" – Ben-Zion Zuckerman – Vilnius, 1920

Kinstlerischer Aleph-Bet [Artistic Alphabet], by Ben-Zion Zuckerman (Bencion 
Cukierman). Vilnius: "Vilner Farlag fun B. A. Kletskin", 1920.
The book features decorated miniatures of the Hebrew alphabet letters, designed 
by Ben-Zion Zuckerman. The letters, each on its own page, are set on vegetal or 
abstract backgrounds, sometimes incorporating a corresponding object or scene. 
Some of the letters are decorated with Jewish motifs – a Menorah, Jewish figures, 
a praying man, and more. The last page features the Hebrew word "sof" (end) 
also decorated. Some of the miniatures are signed in the plate and some are dated 
1919. 
Ben-Zion Zuckerman (1890-1944), born in the vicinity of Vilnius, studied at the 
Vilnius Drawing School, later leaving for Paris where he further studied at the École 
des Beaux-Arts. In 1923-1927, he lived and worked in Palestine, painting its views 
even after returning to Europe. He died in Samarkand in the midst of World War II.
[1] cover, [33] leaves, 20X26.5 cm. Good condition. The cover is restored; the front cover is 
mostly original, restored with paper to edges, whereas the back cover is new. Closed tears 
and small open tears to edges of several leaves, some restored. Some stains. 

Opening price: $400 

295. "אלף-בית אמנותי" – בן-ציון צוקרמן – וילנה, 1920

קינסטלערישער אלף-בית ]אלף-בית אמנותי[, מאת בן-ציון צוקערמאן ]צוקרמן[. הוצאת "ווילנער 
פארלאג פון ב. א. קלעצקין", וילנה, 1920.

מיניאטורות מעוטרות של אותיות האלף-בית, מעשה ידי בן-ציון צוקרמן. כל אות מוצגת בדף נפרד, 
על רקע עיטורים צמחיים או מופשטים, ולעתים גם משולבים בה חפץ או סצנה ששמם פותח באות 
זו. חלק מן האותיות מעוטרות במוטיבים יהודיים – מנורה, דמויות יהודים, תפילה ועוד. נוסף על 
האותיות מופיעה בסוף החוברת בדף נפרד המילה "סוף", אף היא מעוטרת. חלק מן המיניאטורות 

חתומות בדפוס וחלקן מתוארכות 1919.
מכן  ולאחר  בווילנה  לאמנות  הספר  בבית  למד  וילנה,  אזור  יליד   ,)1890-1944( צוקרמן  בן-ציון 
באקדמיה לאמנויות יפות בפריז )École des Beaux-Arts(. בין השנים 1923 עד 1927 חי ופעל בארץ 
ישראל וגם לאחר שובו לאירופה הרבה לצייר את נופיה. הלך לעולמו בסמרקנד בעיצומה של מלחמת 

העולם השנייה.
26.5 ס"מ. מצב טוב. העטיפה משוחזרת; העטיפה הקדמית מקורית ברובה  X20 ,1[ עטיפה, ]33[ דף[
חסרים  וקרעים  קרעים  חדשה.  האחורית  העטיפה  ואילו  שוליה,  אורך  לכל  נייר  במילוי  ומשוקמת 

קלים לשולי כמה מהדפים, חלקם משוקמים. מעט כתמים. 

פתיחה: $400
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297. "אלף-בית" – שירים מאת לוין קיפניס ואיורים מאת 
זאב רבן – ברלין, 1923

קיפניס,  לוין  מאת  החרוזים  זאב רבן,  מאת  הציורים  אלף-בית, 
בצלאל-ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, תרפ"ג )1923(.

קיפניס  לוין  מאת  שירים  עם  העברי  האלף-בית  ללימוד  ספר 
ואיורים בזהב ובצבעים עזים מעשה-ידי זאב רבן, ממורי "בצלאל" 

הראשונים. 
משולבים  היהודים,  אירופה  ילדי  עבור  בברלין  שנדפס  בספר, 
עלייה  של  ציוניים  ומסרים  ישראל  ארץ  עם  המזוהים  דימויים 
לארץ. איוריו המרשימים והדפסתו המוקפדת הפכו אותו לאבן 

דרך בספרות הילדים העברית. 
קטנים  חסרים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   24 עבה(,  )נייר  דף   ]16[
בפינות שני הדפים הראשונים. פגמים קלים. קרע בדף הבטנה 
הקדמי. רישום בעט בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית. כתמים, 

קילופים ופגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $400

296. A Book for the Study of the Hebrew 
Alphabet, with Illustrations by Jacob Apter 
– "Omanut" Publishing – Frankfurt am Main, 
1922

Aleph-Bet. Frankfurt am Main: "Omanut", 1922.
A book for the study of the Hebrew Alphabet. 
Each leaf features several Hebrew letters in 
decorated frames; a paper pocket containing 
paper squares with diacritics is mounted on the 
inside front board. Letter design: Jacob Apter.
Printed on the first page of the book are 
instructions for use: "This Alphabet is to be used 
while studying reading in kindergarten and 
school […] the teacher should cut out one letter 
and give it to the child. The child will cut out the 
same shape out of colorful paper, using this letter 
(or he can first copy it in pencil on transparent 
paper), and paste it on a board."
12 leaves, 16X16 cm. Good condition. Pen notations 
to one page. Scuffs and minor blemishes to binding 
and endpapers (affecting the decoration on the front 
board). The paper pocket is partly detached. 

Opening price: $300

296. ספר ללימוד האלפבית העברי, עם איורים מאת יעקב אפטר – הוצאת "אמנות" – פרנקפורט דמיין, 1922

א"ב. הוצאת "אמנות", פרנקפורט דמיין, 1922.
ספר ללימוד האלפבית העברי. בכל אחד מדפי הספר מודפסות כמה מאותיות האלפבית, במסגרות מעוטרות, ובצדה הפנימי של הכריכה 

הקדמית מודבק כיס נייר ובו דפים שעליהם מודפסים סימני הניקוד. עיטורי האותיות נעשו בידי יעקב אפטר.
בעמוד הראשון של הספר נדפסו הוראות השימוש בו: "האלף-בית הזה יש בו כדי לשמש מכשיר-עזר בשעת לימוד הקריאה בגן ובבית 
]...[ המורה גוזר מתוך המחברת את האות הדרושה ונותנה לילד. על-פיה יגזר לו הילד אות מניר-צבעונים )או יעתיקה תחלה  הספר 

בעפרון על ניר שקוף( וידביק על לוח".
16 ס"מ. מצב טוב. רישומים בעט באחד העמודים. שפשופים ופגמים קלים בכריכה ובדפי הבטנה )עם פגיעה בעיטור שעל  X16 ,12 דף

הכריכה הקדמית(. כיס הנייר מנותק חלקית.

פתיחה: $300

Land of Israel and Zionist messages of immigration to 
Palestine. Its impressive illustrations and meticulous 
printing turned it into a milestone in Hebrew 
children's literature.
[16] leaves (heavy stock), 24 cm. Good condition. Small 
open tears to corners of first two leaves. Minor blemishes. 
Tear to front endpaper. Pen notation to inside front board. 
Stains, peelings and minor blemishes to binding.

Opening price: $400
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298. Chad Gadya – Illustrations by Ze'ev Raban 
– Published by "Bnei Bezalel", Jerusalem, 1926

Chad Gadya, [adapted from Aramaic to Yiddish by 
Isaac Piroshnikoff, translated by Israel Dushman]. 
Illustrated by Ze'ev Raban. Jerusalem: Bnei Bezalel, 
1926.
"Chad Gadya", with color illustrations by Ze'ev Raban. 
Sheet music at the end.
[16] pp (including cover), 17 cm. Good condition. Minor 
blemishes. Lengthwise crease to front cover. Small tears to 
edges of back cover. 

Opening price: $400

ספרי ילדים

297. "Aleph-Bet" – Poems by Levin Kipnis and 
Illustrations by Ze'ev Raban – Berlin, 1923

Aleph-Bet, illustrations by Ze'ev Raban, rhymes by 
Levin Kipnis, Bezalel-Jerusalem. Berlin: "HaSefer", 
1923.
Hebrew alphabet reader with poems by Levin Kipnis 
and illustrations in gold and vivid colors by Ze'ev 
Raban, one of the first teachers at Bezalel. The 
book, printed in Berlin for Jewish children in Europe, 
integrates images representing the attributes of the 

"בני  הוצאת   – זאב רבן  איורים מאת   – גדיא"  "חד   .298
בצלאל", ירושלים, 1926

חד גדיא, ]עיבד מארמית ליידיש יצחק פירוז'ניקוב, תרגם ישראל 
תרפ"ו  ירושלים,  בצלאל",  "בני  הוצאת  רבן.  זאב  צייר:  דושמן[. 

.]1926[
"חד גדיא", בליווי איורים צבעוניים מאת זאב רבן. בסוף הספר 

תווים לשיר.
קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   17 העטיפה(,  )כולל  עמ'   ]16[
העטיפה  בשולי  קלים  קרעים  הקדמית.  העטיפה  לאורך  קמט 

האחורית.

פתיחה: $400
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300. דני קרוון )נ. 1930( – "כף היד" – מתווה לספר ילדים 
מאויר

יריב-ביין,  זהבה  )מאת  היד"  "כף  הילדים  שירי  לספר  מתווה 
קרוון  דני  ידי  איורים מעשה   .)]1970[ לילדים",  "עמיקם  הוצאת 

)נ. 1930(. 
במקומם  שהודבקו  מודפסים  טקסטים  איורים,  כולל  המתווה 
המיועד והוראות למדפיסים. לפנינו 28 עמודים מאוירים בעיפרון 
וורודה ובנוזל  בדיו שחורה  בטוש שחור,  עמודים מאוירים  ו-16 
מחיקה לבן; כמה מן האיורים מופיעים יותר מפעם אחת. פינות 
הדפים קטומות ויוצרות דפים מתומנים, וזו אף צורתו הסופית 

של הספר. 
דני קרוון )נ. 1930( פסל, מעצב תפאורות וצייר. מחלוצי הפיסול 
הסביבתי בישראל. זכה בכמה פרסים חשובים על עבודתו, בהם 

299. 21 חוברות מסדרת "עפר" – מעשיות לילדים 
איורים  עם  ביאליק,  נחמן  וחיים  קיפניס  לוין  מאת 

מאת מאיר גור-אריה – תל-אביב, 1926

חוברות א' עד כא' מסדרת "עפר – ספרי מקרא לילדים". 
הוצאת "דביר", תל-אביב, תרפ"ו ]1926[.

עשרים ואחת החוברות הראשונות מסדרת "עפר – ספרי 
עם  קיפניס,  לוין  מאת  א'-כ'  חוברות  לילדים":  מקרא 
בעיצוב  ושערים  גור-אריה  מאיר  מאת  )צלליות(  איורים 
שמואל עובדיהו; חוברת כ"א מאת חיים נחמן ביאליק – 

המעשיה "קטינא כל בו". 
15.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים.  X24 ,21 חוברות
מספר  קלים.  רובם  בעטיפות,  ופגמים  קרעים  קמטים, 

עטיפות מנותקות. 

פתיחה: $400

299. 21 Booklets of the "Ofer" Series – 
Stories for Children by Levin Kipnis and 
Chaim Nachman Bialik, with Illustrations 
by Meir Gur-Arieh – Tel-Aviv, 1926

Booklets 1 to 21 of the series "Ofer – Readers 
for Children". Tel-Aviv: "Dvir", 1926.
The first twenty-one booklets of the series 
"Ofer – Readers for Children": booklets 1-20 
by Levin Kipnis, with illustrations (silhouettes) 
by Meir Gur-Arieh and title pages designed by 
Shmuel Ovadyahu; booklet 21, the tale "Ktina 
Kol Bo", by Chaim Nachman Bialik. 
21 booklets, approx. 24X15.5 cm. Good overall 
condition. Stains. Creases, tears and blemishes to 
covers, mostly minor. Several covers detached.

Opening price: $400
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300. Dani Karavan (b. 1930) – "Kaf HaYad" – Draft for an Illustrated Children's Book

awarded several important prizes, including the 1977 
Israel Prize for sculpture, the 1994 UNESCO Picasso 
Medal, and the 2004 Piepenbrock Prize for sculpture. 
His most famous works include: the Jerusalem City 
of Peace wall relief in the Knesset assembly hall; 
the monument to the Negev Brigade; "The White 
Plaza" and the Habima Square in Tel-Aviv; the Square 
of Tolerance, Tribute to Yitzhak Rabin, in Paris; and 
more. 
27.5 cm. Good overall condition. 
Enclosed: "Kaf HaYad" by Zehava Bein-Yariv. 
Illustrated by Dani Karavan. Tel-Aviv: "Amikam for 
Children", [1970]. 

Opening price: $400 

A draft for the children's rhyme book "Kaf Hayad" 
(The Palm, by Zehava Yariv-Bein, published by 
"Amikam for Children", [1970]). Illustrations by Dani 
Karavan (b. 1930).
The draft is composed of illustrations, printed texts 
mounted in their designated place and printing 
instructions. 28 pages are illustrated in pencil and 
16 pages are illustrated in black marker, black and 
pink ink and white correction fluid; several of the 
illustrations appear more than once. The corners of 
the leaves were cut to form an octagon, which is also 
the final shape of the book.
Dani Karavan (b. 1930), sculptor, set designer and 
painter, pioneer of environmental art in Israel. He was

פרס ישראל לפיסול לשנת 1977, מדליית פיקאסו של אונסק"ו 
מעבודותיו   .2004 לשנת  לפיסול  פיפננברוק  ופרס   ,1994 לשנת 
שלום  "שאלו  המכונה  הכנסת  מליאת  אולם  קיר  המפורסמות: 
לבנה"  "כיכר  הנגב,  חטיבת  אנדרטת  אוהביך",  ישליו  ירושלים 
רבין  יצחק  ע"ש  הסובלנות  כיכר  אביב,  בתל  "הבימה"  וכיכר 

בפריס ועוד.
27.5 ס"מ. מצב כללי טוב.

הוצאת  קרוון.  דני  צייר  ביין-יריב.  זהבה  מאת  היד,  כף  מצורף: 
"עמיקם לילדים", תל אביב, ]1970[.

פתיחה: $400
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301. Bezalel Box – Bringing the First Fruits – Jerusalem, 1910s

A Bezalel box depicting a procession bringing the first fruits to Jerusalem. Made at 
the Bezalel workshop, Jerusalem, [1910s].
Brass, hammered and etched. Marked in Hebrew: "Bezalel Jerusalem".
The lid depicts a procession offering the first fruits, reading "Kumu vena'ale Zion 
el Hashem Eloheinu" ["Arise ye, and let us go up to Zion unto the Lord our God", 
Jeremiah 31:6] within a frame depicting the Seven Species of the Land of Israel. 
The image of the procession – men, women and children marching with musical 
instruments and animals – is executed combining bas-relief on an etched background. 
The side panels are decorated with a geometric and a vegetal pattern, consisting 
of the Seven Species. The front panel reads "Hava'at Bikurim Bezalel Yerushalem" 
("First fruits offering, Bezalel Jerusalem"; Hebrew) within a round medallion.
18.5X10.5 cm. Height: 4.5 cm. Good condition. Stains to bottom and hinge. Minor damage. 
A small engraving depicting a stag on the bottom.

Opening price: $1800

301. קופסה מתוצרת "בצלאל" – הבאת הביכורים – ירושלים, העשור השני של המאה 
ה-20

קופסה מעוטרת במראה הבאת הביכורים לירושלים. תוצרת "בצלאל", ירושלים, ]העשור השני של 
המאה ה-20[.

פליז צרוב ורקוע; חתום "בצלאל ירושלם".
על מכסה הקופסה, בתוך מסגרת שבה מתוארים שבעת המינים, עיטור המתאר תהלוכת הבאת 
ביכורים, בליווי הפסוק "קומו ונעלה ציון אל ה' אלהינו!" )ירמיהו לא, ה(. בתהלוכה צועדים נשים, 
גברים וילדים עם כלי נגינה ובעלי חיים. עיצוב הדמויות בתהלוכה הוא שילוב עדין בין תבליט נמוך 
לרקע בטכניקת צריבה. דפנות הקופסה מעוטרות בדגם שבעת המינים ובדגם גיאומטרי. על הדופן 

הקדמית תיאור וחתימה בתוך מדליון עגול: "הבאת בכורים בצלאל ירושלם".
קלים.  פגמים  המכסה.  ציר  ולאורך  בתחתית  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   4.5 גובה:  ס"מ;   10.5 X18.5

בתחתית הקופסה חקוקה דמות אייל.

פתיחה: $1800

Bezalelבצלאל
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303. צלחת למצות – על פי זאב רבן

צלחת למצות על פי ההגדה של פסח בעיצוב זאב רבן. איטליה, 
]המחצית השניה של המאה ה-20[.

 .Handcrafted / Made in Italy :פיוטר יצוק; חתום מאחור
צלחת מרובעת, עם עיטורים מובלטים, על-פי שער ההגדה של 
פסח שצייר זאב רבן בשנת 1925 )וראתה אור רק עשרות שנים 
לאחר מכן(: בראש הצלחת הכיתוב "מצה" ומעליו קרבן הפסח, 
בצדדים עיטורי עצי דקל )עם צמרות בשני צדדיהם( ובתחתית 
המתארת  סצינה  במרכז  פירמידות.  וביניהם  ספינקסים  זוג 

קטעים מסיפור ההגדה: "ויענונו", יציאת מצרים וחיל פרעה.
כפי הנראה, צלחת זו נעשתה בהזמנה פרטית ולא זכתה לייצור 

המוני; לא ידוע לנו על צלחות נוספות מסוג זה.
ופגמים  טוב-בינוני. כתמים  ס"מ. מצב   2 עומק:  ס"מ.   30 X29.5

קלים.

פתיחה: $500

302. Silver Bracelet – Isaiah's End Time Prophecy 
– Ze'ev Raban

Silver bracelet, designed by Ze'ev Raban, inspired by 
Isaiah's End Time prophecy. Marked: Made in Palestine 
ST 925. Jerusalem, [second quarter of 20th century].
Composed of eight links, the first inscribed "It shall 
come to pass in the last days… and they shall beat 
their swords into plowshares… the wolf shall dwell 
with the lamb" (Hebrew. Isiah 2, Isaiah 11), the rest 
depicting scenes based on chapter 11 in the Book of 
Isaiah.
Length: 17 cm, width: 1 cm.
Literature: Raban Remembered, Jerusalem's Forgotten 
Master, exhibition catalogue, Yeshiva University, New 
York, 1982, item 114, p. 107 (photographed).
See a similar bracelet, with an English inscription, in 
Kedem catalog no. 50, item no. 585.

Opening price: $300

302. צמיד כסף – חזון אחרית הימים – זאב רבן

צמיד כסף, מעוצב בידי זאב רבן, בהשראת חזון אחרית הימים של 
הנביא ישעיהו. חתום: "Made in Palestine ST 925". ירושלים, 

]הרבע השני של המאה ה-20[.
הכיתוב  מופיע  הראשונה  על  חוליות.  משמונה  מורכב  הצמיד 
עם  זאב  וגר  לאתים...  חרבותם  וכתתו  הימים...  באחרית  "והיה 
סצנות  מופיעות  הבאות  ועל  י"א[,  ישעיהו  ב',  ]ישעיהו  כבש" 
המבוססות על פרק י"א בספר ישעיהו: "ְוָגר ְזֵאב ִעם-ֶּכֶבׂש, ְוָנֵמר 
ּוָפָרה  ָּבם,  נֵֹהג  ָקטֹן  ְוַנַער  ַיְחָּדו,  ּוְמִריא  ּוְכִפיר  ְוֵעֶגל  ִיְרָּבץ,  ִעם-ְּגִדי 

ָודֹב ִּתְרֶעיָנה, ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן...".
אורך: 17 ס"מ, רוחב: 1 ס"מ.

 Raban Remembered, Jerusalem's Forgotten ספרות: 
ניו-יורק, 1982,  יוניברסיטי",  Master, קטלוג תערוכה ב"ישיבה 

פריט 114, עמ' 107 )מצולם(.
 ,50 מס'  "קדם"  בקטלוג  באנגלית,  כיתוב  עם  דומה,  צמיד  ראו 

פריט מס' 585.

פתיחה: $300
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304. לוח שנה בעיצוב זאב רבן – "תשורה לעסקני הקרן הקימת לישראל" – ירושלים, 1923

זאב רבן.  עיצוב:  לישראל".  1923-24, תשורה לעסקני הקרן הקימת  לוח לשנת תרפ"ד  ירושלים,  לישראל  "קרן קימת 
הוצאת "גרפיקה" בדפוס "ציון", ירושלים. עברית וגרמנית.

לוח שנה לעסקני הקרן הקיימת לישראל המדריך את המשתמשים בו באשר לפעולות גיוס הכספים והתעמולה שיש 
לעשות למען הקרן הקיימת מדי חודש בחודשו, על פי החגים והמועדים המתאימים לכך בכל חודש. בסופו מצורפים דף 
המונה תאריכים חשובים בתולדות התנועה הציונית ומפת ארץ ישראל ובה מסומנות הקרקעות שרכשה הקרן הקיימת 

לישראל. 
דפי הלוח מהודקים בשתי סיכות אל לוח קרטון מעוטר המציג את דיוקנאותיהם של בנימין זאב )תיאודור( הרצל וצבי 
הרמן שפירא )הוגה הקרן הקיימת לישראל( ופנורמה של עבודת הקרן הקיימת לישראל – ייבוש ביצות, נטיעת עצים, 
עבודת האדמה ובניין הארץ. לוח הקרטון ודף השער של לוח השנה, המציג את שנים-עשר המזלות, עוצבו בידי זאב רבן.
30 ס"מ. מצב טוב. סימונים ורישומים בכתב יד בדפי לוח השנה. פגמים קלים.  X23 :14.5 ס"מ. לוח קרטון X12 :לוח שנה

קרעים קלים, מתוקנים בנייר דבק לא חומצי. נקב בפינת לוח הקרטון.
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $400

303. Passover Plate – After Ze'ev Raban

Matzah plate after the Passover Haggadah by Ze'ev Raban. Italy, 
[second half of the 20th century].
Pewter, cast; marked on verso "Handcrafted / Made in Italy".
Square bas-relief plate after Ze'ev Raban's title page to the 
Passover Haggadah of his design, executed in 1925 but published 
only decades later. The lip reads "Matzah" (Hebrew), depicting the 
Passover sacrifice and a pair of sphynxes flanking pyramids. Central 
three-tier frieze, depicting scenes of the slavery in Egypt and the 
exodus, flanked by two palm trees.
This singular plate was presumably made to order; no other copies 
are known of.
29.5X30 cm. Depth: 2 cm. Good-fair condition. Stains and minor 
blemishes.

Opening price: $500

303b
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304. Calendar Designed by Ze'ev Raban – "A Gift to Representatives of the 
Jewish National Fund" – Jerusalem, 1923

"Jewish National Fund Jerusalem, calendar for the year 5684, 1923-24, a gift to 
representatives of the Jewish National Fund" (Hebrew). Design: Ze'ev Raban. 
Jerusalem: "Graphica" publishing at "Zion" printing press. Hebrew and German.
A calendar for representatives and activists of the Jewish National Fund, with 
instructions for monthly fundraising events and propaganda for the Jewish National 
Fund, based on the Jewish holidays and other important dates. The second to last 
leaf lists important dates in the history of the Zionist Movement and the last leaf 
consists of a map of Palestine showing the land purchased by the Jewish National 
Fund. 
The leaves of the calendar are stapled with two staples to an ornate card board 
depicting the portraits of Theodor (Binyamin Ze'ev) Herzl and Zvi Hermann Shapira 
(who conceived the Jewish National Fund) and a panoramic depiction of the work 
of the Jewish National Fund – draining swamps, planting trees, working the land 
and building the country. The card board and the calendar title page, depicting the 
twelve Zodiac signs, were designed by Ze'ev Raban.
Calendar: 12X14.5 cm. Card board: 23X30 cm. Good condition. Handwritten markings 
and notations to calendar. Minor blemishes. Small tears, repaired with acid-free tape. Hole 
to corner of board. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400 

305. אבל פן )1883-1963( - דיוקן נערה - פחם על נייר

אבל פן )1883-1963(, דיוקן נערה.
פחם על נייר. חתום בעיפרון.

24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ופגמים. נתון במסגרת.  X32

פתיחה: $600

305. Abel Pann (1883-1963) – Portrait of a Girl – Charcoal on Paper

Abel Pann (1883-1963), Portrait of a Girl.
Charcoal on paper. Signed in pencil. 
32X24 cm. Good-fair condition. Stains and blemishes. Framed.

Opening price: $600

305
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307. שטיח תוצרת "בצלאל" – כלבי ציד – ירושלים, שנות 
ה-20

של  האריגה  סדנת  תוצרת  ציד,  כלבי  בסצנת  מעוטר  שטיח 
"בצלאל". ירושלים, ]שנות ה-20 של המאה ה-20[.

צמר על תשתית כותנה.
שטיח קיר קטן, מעוטר בדגם של כלבי ציד מכניעים צבי בין דגמי 
צמחי  בדגם  מסגרת  שטחו.  כל  את  הממלאים  ופרחים  ענפים 

ברוח האר-נובו. חתום במסגרת "בצלאל ירושלם".
104 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. האניצים חתוכים בחלקם.  X82
לולאות ורצועת תליה תפורות לקצהו העליון של השטיח, בצדו 

האחורי.
מקור: אוסף אנטון פלטון.

 Antique מאת אנטון פלטון. הוצאת ,Jewish Carpets :ספרות
Collectors' Club, וודברידג', 1997. עמ' 122.

פתיחה: $400

307. Bezalel Rug – Hunting Dogs – Jerusalem, 
1920s

A small pictorial rug depicting hunting dogs, made at 
the Bezalel workshop. Jerusalem, [1920s].
Wool knot-pile; cotton foundation.
The central panel depicts hunting dogs overpowering 
a gazelle, surrounded by a background of foliage and 
flowers. Foliate border in the style of Art Nouveau. 
Signed "Bezalel Jerusalem" in upper and lower 
borders.
82X104 cm. Good condition. Minor defects. Fringe 
cropped in places. Suspension strap and loops sewn to 
upper edge on verso.
Provenance: The Anton Felton Collection.
Literature: Jewish Carpets, by Anton Felton. 
Woodbridge: Antique Collectors' Club, 1997, p. 122.

Opening price: $400

306. שטיח גדול תוצרת "בצלאל" – ירושלים, שנות ה-20

"בצלאל".  של  האריגה  סדנת  תוצרת  פרחוני,  בדגם  שטיח 
ירושלים, ]שנות ה-20 של המאה ה-20[.

צמר על תשתית כותנה.
העיר  מן  המסורתיים  השטיחים  בסגנון  גדול-ממדים  שטיח 
וסימטרי,  צפוף  ופרחוני  צמחי  בדגם  מעוטר  שבאיראן,  קרמאן 
משובץ פרחים גדולים וזרוע מגיני דוד זעירים. בשני קצותיו של 
השטיח יוצרים הענפים דגמי מנורת שבעה קנים. חתום בשוליו 

"בצלאל ירושלים".
190 ס"מ. מצב טוב-בינוני. דהייה כללית. פגמים. השלמות  X337

בצבעים בלתי-תואמים לאורך שולי השטיח בצדו האחד.
מקור: אוסף אנטון פלטון.

 Antique מאת אנטון פלטון. הוצאת ,Jewish Carpets :ספרות
Collectors' Club, וודברידג', 1997. עמ' 124.

פתיחה: $700

306. Large Bezalel Rug – Jerusalem, 1920s

Classic Kerman-style floral rug, made at the Bezalel 
workshop. Jerusalem, [1920s].
Wool knot-pile; cotton foundation.
Large rug inspired by traditional Persian Kerman rugs. 
Motif of dense flowering vines strewn with large 
flowers and minuscule Stars of David. At both ends 
the vine branches intertwine to create the figure of 
a seven-armed menorah. Signed "Bezalel Jerusalem" 
in the border.
190X337 cm. Good-fair condition. Overall fading. Some 
damage. One edge is re-woven in four sections. 
Provenance: The Anton Felton Collection.
Literature: Jewish Carpets, by Anton Felton. 
Woodbridge: Antique Collectors' Club, 1997, p. 124.

Opening price: $700

Jewish Carpetsשטיחים יהודיים

306



295  |     

308. שטיח "קשקאי" תוצרת "מרבדיה" – ירושלים, שנות 
ה-20

מבית  "מרבדיה"  תוצרת  פרסיים,  בסגנון שטיחי קשקאי  שטיח 
היוצר של "בצלאל". ]ירושלים, שנות ה-20 של המאה ה-20[.

צמר על תשתית כותנה.
במרכז השטיח נראים שלושה מדליונים מעוינים, משובצים בתוך 
סימטרי  בדגם  זוויות. מעוטר  שלושה מדליונים מעוינים קטומי 
וצמחים.  חיים  בעלי  גיאומטריים,  וכוכבים  פרחים  של  צפוף 

המסגרת המרכזית משלוש המסגרות משובצת מגיני דוד.
הדוד,  מגיני  מלבד  ועיטוריו,  השטיח  של  האיקונוגרפית  שפתו 
אורגים  שבט  בידי  המיוצרים  קשקאי  שטיחי  על  מושתתים 

טורקי-איראני בשם זה.
ופרימות  תיקונים  דהויים.  צבעים  טוב.  מצב  ס"מ.   315 X164

לשולי השטיח. האניצים קצוצים.
מקור: אוסף אנטון פלטון. 

 Antique מאת אנטון פלטון. הוצאת ,Jewish Carpets :ספרות
Collectors' Club, וודברידג', 1997. עמ' 117.

פתיחה: $800

308. Qashqai-style Marbadiah Rug – Jerusalem, 
1920s

Large Qashqai-style rug, made at the Marbadiah/
Bezalel workshop. [Jerusalem, 1920s].
Wool knot-pile; cotton foundation.
The central panel features three rhomboid medallions 
within a triple rhomboid field, depicting star-shaped 
roundels, flowers, foliage and animals. Triple border, 
the central of which shows a Star of David pattern. 
This rug's design and iconography (except the Stars 
of David) follows the rug-making tradition of the 
Turkish-Iranian Qashqai tribe.
315X164 cm. Good condition. Fading. Edges partly 
restored and somewhat unraveling. Cropped fringes.
Provenance: The Anton Felton Collection.
Literature: Jewish Carpets, by Anton Felton. 
Woodbridge: Antique Collectors' Club, 1997, p. 117.

Opening price: $800

שטיחים
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שנות  ירושלים,   – ְּברֹוִשים  מעוטר  "מרבדיה"  שטיח   .309
ה-20

שטיח מעוטר ְּברֹוִשים, תוצרת "מרבדיה" מבית היוצר של "בצלאל". 
]ירושלים, שנות ה-20 של המאה ה-20[.

צמר על תשתית כותנה.
קרמאן,  בעיר  המיוצרים  השטיחים  בסגנון  העשוי  השטיח,  מרכז 
מסגרות,  שלוש  צפוף.  צמחי  דגם  רקע  על  ברושים  משובץ 

שבאמצעית מביניהן חוזר דגם הברושים.
האניצים  ומשוקמים;  קצוצים  השולים  טוב.  מצב  ס"מ.   199 X251

קצוצים. פרימות בשולים. אזורים שחוקים.
מקור: אוסף אנטון פלטון.

 Antique הוצאת  פלטון.  אנטון  מאת   ,Jewish Carpets ספרות: 
Collectors' Club, וודברידג', 1997. עמ' 125. 

פתיחה: $1000

309. Cypress Motif Marbadiah Rug – Jerusalem, 
1920s

Large cypress motif Kerman-style rug, made at the 
Marbadiah/Bezalel workshop. [Jerusalem, 1920s].
Wool knot-pile; cotton foundation.
The central panel features cypresses on a backdrop of 
dense foliage. Triple border, the central of which depicts 
a repetitive cypress-and foliage pattern.
199X251 cm. Good condition. Edges missing and restored. 
Cropped fringes. Some unraveling to edges. Some wear to 
surface.
Provenance: The Anton Felton Collection.
Literature: Jewish Carpets, by Anton Felton. 
Woodbridge: Antique Collectors' Club, 1997, p. 125.

Opening price: $1000
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311. לוט ובנותיו – על-פי פרנס פרנקן הבן – שמן על עץ

לוט ובנותיו, על-פי פרנס פרנקן הבן )1581-1642(. 
שמן על עץ.

שברים  כמה  ובעץ.  בצבע  פגמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   32 X39.5
לוח  ס"מ;   45 X52 במסגרת  נתון  במקצת.  מכופף  העץ  לוח  ארוכים. 

העץ מנותק ברובו מן המסגרת. פגמים במסגרת.

פתיחה: $600

חכם   –  )1713-1769( טראוטמן  גאורג  יוהאן   .310
יהודי – שמן על עץ

 ,Johann Georg Trautmann( טראוטמן  גאורג  יוהאן 
1713-1769(, חכם יהודי.

מן  יד  בכתב  מצוין  הלוח  גב  על  חתום.  אינו  עץ.  על  שמן 
 ,"Trautmann / †1769" – התקופה שם האמן ושנת מותו

."No. 137" וכן
בקירוב.  ס"מ   48 X41.5 במסגרת  בקירוב,  ס"מ   25.5 X19
מצב טוב. פגמים קלים בצבע. פגמים קלים במסגרת. על 
 Jewish"( קדמתה קבועה לוחית מתכת ועליה שם העבודה

Scholar"(, שם האמן ושנת מותו.

פתיחה: $700

310. Johann Georg Trautmann (1713-1769) – 
Jewish Scholar – Oil on Panel

Johann Georg Trautmann (1713-1769), Jewish 
Scholar. 
Oil on panel. Unsigned. The artist's name and 
year of death are handwritten in contemporary 
hand on verso ("Trautmann / †1769"), alongside 
the note "No. 137". 
Approx. 19X25.5 cm (frame: approx. 41.5X48 cm). 
Good condition. Minor blemishes to paint. Minor 
blemishes to frame. A small metal plate with the 
painting's title ("Jewish Scholar") and the artist's 
name and year of death is attached to the frame. 

Opening price: $700

Israeli and International Artאמנות ישראלית ובינלאומית

311. Lot and His Daughters – Follower of Frans 
Francken the Younger – Oil on Panel

Lot and His Daughters, follower of Frans Francken the 
Younger (1581-1642). 
Oil on panel.
39.5X32 cm. Good-fair condition. Blemishes to paint and 
panel. Several long fractures. Some warping to panel. In 
a 52X45 cm frame; the panel mostly detached from the 
frame. Blemishes to frame. 

Opening price: $600
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312. Poetry Book by Isaac Berliner, with Illustrations by Diego Rivera – 
Mexico, 1936 

Stot fun Palazen, Lider un Poemes [The City of Palaces, Songs and Poems], by Isaac 
Berliner. Mexico: "Der Veg", 1936. Yiddish. Additional Spanish title page.
Collection of poems by Yiddish poet Isaac Berliner, accompanied by twelve 
illustrations and a portrait of the poet by his friend, the artist Diego Rivera. Signed 
in the plate.
Poet Isaac Berliner (1899-1957), born in Lodz, immigrated to Mexico in 1922. His 
poems, some of which deal with political and social issues, influenced contemporary 
Mexican artists, including Diego Rivera (1886-1957) and Rivera's wife, artist Frida 
Kahlo. 
207, [4] pp, approx. 23.5 cm. Good-fair condition. Tears to margins of several dozens of 
pages at the beginning of the book, slightly affecting two of the illustrations. Several pages 
remained unopened at top. Closed and open tears to margins of cover and spine. Sticker to 
lower spine. Back cover detached.

Opening price: $500

312. ספר שירה מאת יצחק ברלינר, עם איורים מאת דייגו ריברה – מקסיקו, 1936

שטאט פון פאלאצן, לידער און פאעמעס ]עיר של ארמונות, שירים ופואמות[, מאת יצחק ברלינר. 
הוצאת "דער וועג", מקסיקו, 1936. יידיש. דף שער נוסף בספרדית.

אסופת שירים מאת המשורר היידי יצחק ברלינר, עם תריסר איורים ודיוקן של המשורר, מאת ידידו, 
האמן דייגו ריברה. חתומים בלוח.

בין  לודז', היגר למקסיקו בשנת 1922. שיריו, אשר עסקו  יליד  )1899-1957(, משורר  יצחק ברלינר 
היתר גם בסוגיות פוליטיות וחברתיות, השפיעו על אמנים מקסיקנים בני התקופה, ובהם דייגו ריברה 

)1886-1957( ואשתו של ריברה, האמנית פרידה קאלו.
207, ]4[ עמ', 23.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. קרעים בשוליים של כמה עשרות עמודים בתחילת 
הספר, עם פגיעה קלה בשניים מהאיורים. מספר דפים לא נחתכו בשוליהם העליונים. קרעים וקרעים 
האחורית  העטיפה  השדרה.  של  התחתונים  בשוליים  מדבקה  ובשדרה.  העטיפה  בשולי  חסרים 

מנותקת.

פתיחה: $500
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314. "הליטוגרפיות של מארק שאגאל" – שישה כרכים – ליטוגרפיות מקוריות

ששת כרכי "הליטוגרפיות של מארק שאגאל" – קטלוג רזונה של 
 André ליטוגרפיות מעשה ידי שאגאל. מהדורות שונות. הוצאת
Sauret ו-.Crown Publishers, INC, צרפת, מונטה קרלו וניו-

יורק, 1960-1986. צרפתית, גרמנית ואנגלית.
השני  הכרך  הצרפתית,  מהמהדורה  והשלישי  הראשון  הכרכים 
והשישי  החמישי  הרביעי,  הכרכים  הגרמנית,  מהמהדורה 
ליטוגרפיות  כוללים  הכרכים  מרבית  האנגלית.  מהמהדורה 
בדפוס  מקוריות  נייר  מעטפות  לכולם  שאגאל.  מאת  מקוריות 

ליטוגרפי. 
הצרפתית.  מהמהדורה  ראשון  כרך   .Chagall Lithographe  .1
André Sauret. צרפת, 1960. 11 ליטוגרפיות מקוריות  הוצאת 

)רובן צבעוניות(. 220, ]1[ עמ'.
מהמהדורה  שני  כרך   .Chagall Lithograph, 1957-1962  .2
 11  .1963 קרלו,  מונטה   .André Sauret הוצאת  הגרמנית. 

ליטוגרפיות מקוריות )חלקן צבעוניות(. 208, ]1[ עמ'.

Chagall Lithographe, 1962-1968 .3. כרך שלישי מהמהדורה 
ליטוגרפיה   .1969 צרפת,   .André Sauret הוצאת  הצרפתית. 

מקורית מול דף השער. 179, ]1[ עמ'.
רביעי  כרך   .The Lithographs of Chagall, 1969-1973  .4
ניו-  ,Crown Publishers, INC. הוצאת  האנגלית.  מהמהדורה 

יורק, 1974. ליטוגרפיה מקורית מול דף השער. 180, ]1[ עמ'.
Chagall Lithographs, 1974-1979 .5. כרך חמישי מהמהדורה 
האנגלית. הוצאת André Sauret. מונטה קרלו, 1984. 250, ]1[ 

עמ'.
מהמהדורה  שישי  כרך   .Chagall Lithographs, 1980-1985  .6
האנגלית. הוצאת .Crown Publishers, INC, ניו יורק, 1986. 224, 

]1[ עמ'.
כרכים: 32 ס"מ. מצב כללי טוב.

מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $1000

313. Verve – Bible Illustrations by Marc Chagall – 
28 Original Lithographs 

Verve. Revue Artistique et Littéraire. Vol. VIII, Nos 33 
et 34. Paris: Verve, 1956. French.
Album format; double issue (no. 33-34) of the Verve 
journal. The issue features 105 quality black and white 
reproductions and 28 original lithographs (16 of them 
in color) depicting Biblical themes by Chagall, created 
between 1930 and 1955. Cover design also by Chagall.
Volume: 35.5 cm. Good condition. Stains and minor 
blemishes to binding. Tears to spine. 

Opening price: $1200

 28  – שאגאל  מארק   – לתנ"ך  איורים   –  Verve  .313
ליטוגרפיות מקוריות

 Verve. Revue Artistique et Littéraire. Vol. VIII, Nos 33 et
34. הוצאת Verve, פריז 1956. צרפתית.

33-34( של כתב העת  )מס'  כפול  ספר בפורמט אלבומי; גיליון 
ו-28  איכותיות  שחור-לבן  רפרודוקציות   105 בגיליון   ."Verve"
בנושאים  ליצירות  צבעוניות(,   16 )מתוכן  מקוריות  ליטוגרפיות 
עיצוב   .1930-1955 השנים  במהלך  שאגאל  שיצר  תנ"כיים, 

הכריכה נעשה גם כן בידי שאגאל.
כרך 35.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים בכריכה. קרעים 

בשדרה. 

פתיחה: $1200

313314a
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315. מארק שאגאל )1887-1985( – "אלת המזל והילד" 
– תצריב על פי משלי לה פונטן 

והילד[, תצריב  ]אלת המזל   La Fortune et le jeune enfant
מאת מארק שאגאל)1887-1985( על פי משלי לה פונטן. 

 ."Marc Chagall / 58" :חתום בעפרון
כתמים  טוב.  מצב  ס"מ(.   33.5 X42 )דף  ס"מ   29.5 X24 תצריב: 
)כתוצאה  התצריב  סביב  כהה  הנייר  התצריב.  בשטח  קלים 

ממסגור(. נייר דבק בגב. 

פתיחה: $700

315. Marc Chagall (1887-1985) – "Fortune and 
the Young Child" – Etching after La Fontaine's 
Fables

La Fortune et le jeune enfant [Fortune and the Young 
Child], an etching by marc Chagall (1887-1985) after 
La Fontaine's Fables. 
Signed in pencil: "Marc Chagall / 58".
Etching: 24X29.5 cm (42X33.5 cm leaf). Good condition. 
Minor stains on the etching. Browning due to matting. 
Tape on verso.

Opening price: $700 

314. "The Lithographs of Marc Chagall" – Six Volumes – Original Lithographs

3. Chagall Lithographe, 1962-1968. Third volume 
of the French edition. France: André Sauret, 1969. 
Original lithographic frontispiece. 179, [1] pp.
4. The Lithographs of Chagall, 1969-1973. Fourth 
volume of the English edition. New York: Crown 
Publishers, INC., 1974. Original lithographic 
frontispiece. 180, [1] pp.
5. Chagall Lithographs, 1974-1979. Fifth volume of 
the English edition. Monte Carlo: André Sauret, 1984. 
250, [1] pp.
6. Chagall Lithographs, 1980-1985. Sixth volume of 
the English edition. New York: Crown Publishers, INC., 
1986. 224, [1] pp.
Volumes: 32 cm. Good overall condition.
Provenance: The Rimon Family Collection. 

Opening price: $1000

The six volumes of "The Lithographs of Chagall", 
Catalogue Raisonne of lithographs by Chagall. 
Different editions. Published by André Sauret and 
Crown Publishers, INC., France, Monte Carlo and New 
York, 1960-1986, French, German and English. 
The first and third volumes of the French edition, 
the second volume of the German edition and the 
fourth, fifth and sixth volumes of the English edition. 
Most of the volumes contain original lithographs by 
Chagall. All of them with the original, lithographic 
dust jackets.
1. Chagall Lithographe. First volume of the French 
edition. France: André Sauret, 1960. 11 original 
lithographs (most of them in color). 220, [1] pp.
2. Chagall Lithograph, 1957-1962. Second volume of 
the German edition. Monte Carlo: André Sauret, 1963. 
11 original lithographs (some in color). 208, [1] pp.

314b314c
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317. יששכר בער ריבאק – "חייו ויצירתו" – פריז, 1937 
– עותק ממוספר

ריבאק,  בער  ]יששכר  שאפן  און  לעבן  זיין  ריבאק,  בער  יששכר 
צו  קאמיטעט  הוצאת  צ'ריקובר.  אליהו  עורך:  ויצירתו[.  חייו 
]הוועדה  ריבאק  יששכר-בער  פון  אנדענק  דעם  פאראייביקן 

להנצחת זכרו של יששכר בער ריבאק[, פריז, 1937. יידיש.
ריבאק  בער  יששכר  האמן  של  וליצירתו  לחייו  המוקדש  ספר 
)1897-1935(. בספר פורטרט גדול של ריבאק, 32 רפרודוקציות 
של ציוריו )חלקן בצבע( ומאמרים מאת ארנולד צווייג, מאנה כץ, 

מארק שאגאל ואחרים.
עותק מס' 42 מתוך מהדורת "לוקסוס" של 100 עותקים, כרוך 

בכריכת-קלף עם הטבעה מוזהבת.
עמ'.   ]3[ לוחות,   ]32[ דף,   ]1[ עמ',   ]1[  ,93 )פורטרט(,  לוח   ]1[
הדפים  בשולי  )בעיקר  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   32.5

ובקצותיהם(. פגמים קלים.

פתיחה: $400

316. Marc Chagall (1887-1985) – "Acrobat with a 
Violin" – Etching

L’Acrobate au violin [Acrobat with a Violin], etching 
by Marc Chagall (1887-1985). Signed in pencil.
Etching: 41.5X31.5 cm (57X45 cm leaf), framed (mounted 
on glass with tape to four corners). Slightly browned paper. 
Stains. Dampstain on bottom. Tape on verso. 

Opening price: $500

316. מארק שאגאל )1887-1985( – "אקרובט עם כינור" 
– תצריב 

L’Acrobate au violin ]אקרובט עם כינור[, תצריב מאת מארק 
שאגאל )1887-1985(. חתום בעפרון.

)מוצמד  ממוסגר  ס"מ(,   45 X57 )דף  ס"מ   31.5 X41.5 תצריב: 
כהה.  מעט  נייר  הפינות(.  בארבע  דבק  נייר  בפיסות  לזכוכית 

כתמים. כתם רטיבות בשוליים התחתונים. נייר דבק בגב.

פתיחה: $500

315316317
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317. Issachar Ber Ryback – "His Life and Work" – Paris, 1937 – Numbered Copy

Issachar Ber Ryback, zayn lebn un shafn [Issachar Ber Ryback, His Life and Work]. 
Editor: Eliyahu Cherikover. Paris: Komitet tsu fareybikn dem ondenk fun Yissakhar-
Ber Ribak [Issachar Ber Ryback Memorial Committee], 1937. Yiddish.
The life and work of Issachar Ber Ryback (1897-1935). Includes a large portrait of 
Ryback, 32 reproductions of his works (some in color) and essays by Arnold Zweig, 
Mane Katz, Marc Chagall and others.
Copy no. 42 from a deluxe edition of 100 copies. Gilt-stamped vellum.
[1] plate (portrait), 93, [1] pp, [1] leaf, [32] plates, [3] pp. Approx. 32.5 cm. Good condition. 
Stains (mainly to margins and edges). Minor blemishes. 

Opening price: $400

318. "שטעטל, ביתי החרב" – אלבום ליטוגרפיות מאת יששכר בער ריבאק – ברלין, 1923 

שטעטל, מיין חרובער היים – א געדעכעניש ]שטעטל, ביתי החרב – היזכרות[. הוצאת שוועלן, ברלין, 
תרפ"ג ]1923[.

ספר בפורמט אלבומי ובו שלושים ליטוגרפיות מאת יששכר בער ריבאק )1897-1935( – עמוד שער 
ו-29 ציורים המתארים את חיי היהודים בשטעטלאך באוקראינה לפני חורבנם בפוגרומים שפרצו לאחר 

מלחמת העולם הראשונה. 
33 ס"מ. הספר נכרך מחדש  X49.5 ,)1[ דף )בדף האחרון מושחל דף תוכן עניינים ביידיש[ ,III-XXXI ,]2[
ונוספו לו דפי מגן )משני צדי הכריכה מודבקת כריכת הבד הסגולה המקורית(. מצב טוב. רצועות נייר 
נקיות(.  הליטוגרפיות  )מרבית  כתמים  האחרונים.  הדפים  שני  ובין  הראשון  לדף  הכריכה  בין  לחיזוק 

פגמים קלים. דף תוכן העניינים כהה. כתמים, קרעים ופגמים בכריכה. 
מקור: אוסף משפחת רימון.

פתיחה: $1000

318. "Shtetl, My Destroyed Home" –  Album of Lithographs by Issachar Ber 
Ryback – Berlin, 1923

Shtetl, Mein khorever Heym – a Gedekhenish [Shtetl, My Destroyed Home – A 
Remembrance]. Berlin: Shvelen, 1923.
Oblong folio. 30 lithographs by Issachar Ber Ryback (1897-1935) – title page and 29 
illustrations depicting Jewish life in the Shtetls in Ukraine before their destruction in 
the pogroms following World War I.
[2], III-XXXI, [1] leaf (Yiddish table of contents slit-mounted on last page), 49.5X33 cm. Re-
bound with new tissue guards (original purple cloth laid down). Good condition. Reinforced 
with paper strips to inner hinges and between the two last leaves. Stains (lithographs mostly 
clean). Minor blemishes. Browning to table of contents. Stains, tears and blemishes to binding. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $1000

318a
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320. "Artists' Gift to the 12th Zionist Congress" – Eleven Prints – Numbered Edition – Berlin, 1921 / Three 
Signed Prints

Artists' gift to the 12th Zionist Congress / Künstlergabe zum xii. Zionisten-Kongress. Berlin: A. Rogall, [1921]. 
Hebrew and German. Copy no. 266 of 300.
Portfolio with 11 engravings, woodcuts and lithographs by Joseph Budko, Joseph Oppenheimer, Jacob Steinhardt, 
Hermann Struck, Lesser Ury, Friedrich Feigel, A.E. Herstein, Julius Kroll, Leo Michelson, Ernst Oppler and Eugene 
Spiro. Cover illustration by Hermann Struck.
Enclosed are three additional copies of three of the prints: "A Jew with a Torah Scroll" by Jacob Steinhardt, 
"Grieving Sisters" by Eugene Spiro and "God Full of Mercy" by Julius Kroll. These three prints are signed in pencil 
by the artists. 
[1] title page + [11] prints + [3] signed prints. Size of leaves: 27.5X38.5 cm (the print signed by Julius Kroll is smaller). Good 
overall condition. Stains, mostly minor (most of the prints are clean). Creases and small tears to margins of title page. The print 
signed by Julius Kroll is in fair condition (many stains and tears. Edges trimmed; mounted on thin paper for reinforcement). 
Stains and minor blemishes to portfolio.
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $300 

320. "מתנת אמנים לקונגרס הציוני הי"ב", אחד-עשר הדפסים 
– מהדורה ממוספרת – ברלין, 1921 / שלושה הדפסים חתומים 

 Künstlergabe zum xii.  / הי"ב  הציוני  לקונגרס  אמנים  מתנת 
Zionisten-Kongress. דפוס א. רוגל )A. Rogall(, ברלין, ]1921[. עברית 

וגרמנית. עותק מספר 266 מתוך מהדורה של 300 עותקים.
פורטפוליו ובו אחד-עשר תחריטים, חיתוכי-עץ וליטוגרפיות מאת יוסף 
בודקו, יוסף אופנהיימר, יעקב שטיינהרט, הרמן שטרוק, לסר אורי, פרידריך 
פייגל, אדולף אדוארד הרשטיין, יוליוס קרול, ליאו מיכלסון, ארנסט אופלר 

ויוג'ן ספירו. על גבי הפורטפוליו נדפס רישום מאת הרמן שטרוק. 
ספר  עם  "יהודי  מההדפסים:  שלושה  של  נוספים  עותקים  מצורפים 
ספירו  יוג'ן  מאת  מתאבלות"  "אחיות  שטיינהרט,  יעקב  מאת  תורה" 
ו"אל מלא רחמים" מאת יוליוס קרול. שלושת ההדפסים הללו חתומים 

בעפרון בידי האמנים. 
]1[ דף שער + ]11[ לוחות הדפס + ]3[ הדפסים חתומים. גודל הדפים: 
27.5 ס"מ )ההדפס החתום בידי יוליוס קרול קטן יותר(. מצב כללי  X38.5
וקרעים  קמטים  נקיים(.  ההדפסים  )מרבית  קלים  רובם  כתמים,  טוב. 
קלים בשולי דף השער. ההדפס החתום בידי יוליוס קרול במצב בינוני 
)כתמים רבים וקרעים. שולי הדף נחתכו והוא הודבק על נייר דק לחיזוק(. 

כתמים ופגמים קלים בתיקייה.
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $300

כרכרה"  עוצרת  "אישה   –  )1861-1931( אורי  לסר   .319
– תצריב 

Dame, eine Pferdedroschke rufend ]אישה עוצרת כרכרה[, 
תצריב מעשה-ידי לסר אורי )1861-1931(. ]1920 בקירוב[. 

חתום וממוספר בעפרון, 76/150. 
במסגרת.  נתון  בקירוב(,  ס"מ   25 X34 )דף  ס"מ   16 X21 תצריב: 

מצב טוב. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $1800

319. Lesser Ury (1861-1931) – "A  Lady Calling a 
Carriage" – Etching

Dame, eine Pferdedroschke rufend [A  Lady Calling 
a Carriage], etching by Lesser Ury (1861-1931). [Ca. 
1920].
Signed and numbered in pencil, 76/150.
Etching: 21X16 cm (approx. 34X25 cm leaf), framed. 
Good condition. Unexamined out of frame.

Opening price: $1800

319320
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322. Jacob Steinhardt (1887-1968) – Me'a 
She'arim – Woodblock

Me'a She'arim, [1934]. A woodblock by Jacob 
Steinhardt (1887-1968). The sunken areas were 
colored.
A printed certificate (filled in by hand) signed by 
Steinhardt's widow, Minnie Steinhardt, confirming 
the authenticity of the woodblock, is attached 
to verso: "I hereby confirm that this woodblock, 
Mea Shearim… is an original woodblock by 
Jacob Steinhardt who personally printed original 
woodcuts from it". Dated 2/7/1972.
35X27.5 cm. Good condition. In a 48.5X57.5 cm 
frame. 
See: Jakob Steinhardt, Das graphische Werk, edited 
by Stefan Behrens. Item 440.
Provenance: The estate of Joseph Joe Ra'anan 
(Reisman).

Opening price: $400 

שערים  מאה   –  )1887-1968( שטיינהרט  יעקב   .322
– גלופת עץ

מאה שערים, ]1934[. גלופה להדפסת חיתוך עץ מעשה ידי 
יעקב שטיינהרט )1887-1968(. האזורים השקועים נצבעו.

ידי  מעשה  אכן  היא  הגלופה  כי  אישור  מוצמד  הלוח  לגב 
העץ  חיתוך  בהדפסת  אותו  שימשה  וכי  שטיינהרט  יעקב 
"מאה שערים"; חתום בידי מיני שטיינהרט, אשתו של יעקב 

שטיינהרט, ומתוארך 2/7/1972 )אנגלית(.
57.5 ס"מ.  X48.5 27.5 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת X35

ראו: Jakob Steinhardt, Das graphische Werk, בעריכת 
Stefan Behrens. פריט 440.

מקור: עזבון יוסף ג'ו רענן )רייסמן(. 

פתיחה: $400

321. יעקב שטיינהרט )1887-1968( – משה – גלופת עץ

יעקב שטיינהרט  ידי  עץ מעשה  חיתוך  להדפסת  גלופה   .]1955[ משה, 
)1887-1968(. האזורים השקועים נצבעו.

49 ס"מ. X57 25.5 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת X33.5
 .Leon Kolb בעריכת   ,The Woodcuts of Jacob Steinhardt ראו: 

הוצאת .Genuart Co, סן פרנסיסקו, 1959. פריט 369.
מקור: עזבון יוסף ג'ו רענן )רייסמן(. 

פתיחה: $400

321. Jacob Steinhardt (1887-1968) – Moses – Woodblock

Moses, [1955]. A woodblock by Jacob Steinhardt (1887-
1968). The sunken areas were colored.
33.5X25.5 cm. Good condition. In a 57X49 cm frame. 
See: The Woodcuts of Jacob Steinhardt, edited by Leon 
Kolb. San Francisco: Genuart Co., 1959. Item 369.
Provenance: The estate of Joseph Joe Ra'anan (Reisman).

Opening price: $400

321

322



אמנות ישראלית ובינלאומית     |  305

323. Jacob Steinhardt (1887-1968) – The Blind – Woodblock

The Blind, [1943]. A woodblock by Jacob Steinhardt (1887-1968). The sunken areas 
were colored.
A printed certificate (filled in by hand) signed by Steinhardt's widow, Minnie 
Steinhardt, confirming the authenticity of the woodblock, is attached to verso: "I 
hereby confirm that this woodblock, The Blind 1943… is an original woodblock 
by Jacob Steinhardt who personally printed original woodcuts from it". Dated 
10/1/1969.
41X32 cm. Good condition. In a 58X67 cm frame. 
See: The Woodcuts of Jacob Steinhardt, edited by Leon Kolb. San Francisco: Genuart 
Co., 1959. Item 232.
Provenance: The estate of Joseph Joe Ra'anan (Reisman).

Opening price: $400

323. יעקב שטיינהרט )1887-1968( – העיוורים – גלופת עץ

האזורים   .)1887-1968( שטיינהרט  יעקב  ידי  מעשה  עץ  חיתוך  להדפסת  גלופה   .]1943[ העיוורים, 
השקועים נצבעו.

לגב הלוח מוצמד אישור כי הגלופה היא אכן מעשה ידי יעקב שטיינהרט וכי שימשה אותו בהדפסת 
חיתוך העץ העיוורים"; חתום בידי מיני שטיינהרט, אשתו של יעקב שטיינהרט, ומתוארך 10/1/1969 

)אנגלית(.
67 ס"מ. X58 32 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת X41

סן   ,Genuart Co. הוצאת   .Leon Kolb בעריכת   ,The Woodcuts of Jacob Steinhardt ראו: 
פרנסיסקו, 1959. פריט 232.

מקור: עזבון יוסף ג'ו רענן )רייסמן(. 

פתיחה: $400

324. יעקב שטיינהרט )1887-1968( – בדואים נחים – גלופת עץ

בדואים נחים, ]1953[. גלופה להדפסת חיתוך עץ מעשה ידי יעקב שטיינהרט )1887-1968(. האזורים 
השקועים נצבעו.

לגב הלוח מוצמד אישור כי הגלופה היא אכן מעשה ידי יעקב שטיינהרט וכי שימשה אותו בהדפסת 
ומתוארך  שטיינהרט,  יעקב  של  אשתו  שטיינהרט,  מיני  בידי  חתום  נחים";  "בדואים  העץ  חיתוך 

3/7/1973 )אנגלית(.
66.5 ס"מ.  X58 46 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת X38

סן   ,Genuart Co. הוצאת   .Leon Kolb בעריכת   ,The Woodcuts of Jacob Steinhardt ראו: 
פרנסיסקו, 1959. פריט 336.

מקור: עזבון יוסף ג'ו רענן )רייסמן(.

פתיחה: $400

323
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325. יעקב שטיינהרט )1887-1968( – טבריה – גלופת עץ

טבריה, ]1940[. גלופה להדפסת חיתוך עץ מעשה ידי יעקב שטיינהרט )1887-1968(.
האזורים השקועים נצבעו.

 59 X47 21 ס"מ. מצב טוב. שבר חסר קטן בפינה השמאלית העליונה של הגלופה. נתון במסגרת X32
ס"מ. 

סן   ,Genuart Co. הוצאת   .Leon Kolb בעריכת   ,The Woodcuts of Jacob Steinhardt ראו: 
פרנסיסקו, 1959. פריט 207.

מקור: עזבון יוסף ג'ו רענן )רייסמן(.

פתיחה: $400

325. Jacob Steinhardt (1887-1968) – Tiberias – Woodblock

Tiberias, [1940]. A woodblock by Jacob Steinhardt (1887-1968). The sunken areas 
were colored.
32X21 cm. Good condition. A small loss to upper left corner. In a 47X59 cm frame. 
See: The Woodcuts of Jacob Steinhardt, edited by Leon Kolb. San Francisco: Genuart 
Co., 1959. Item 207. 
Provenance: The estate of Joseph Joe Ra'anan (Reisman).

Opening price: $400 

324. Jacob Steinhardt (1887-1968) – Bedouins Resting – Woodblock

Bedouins Resting, [1953]. A woodblock by Jacob Steinhardt (1887-1968). The sunken 
areas were colored.
A printed certificate (filled in by hand) signed by Steinhardt's widow, Minnie 
Steinhardt, confirming the authenticity of the woodblock, is attached to verso: "I 
hereby confirm that this woodblock, Bedouins Resting… is an original woodblock by 
Jacob Steinhardt who personally printed original woodcuts from it. Dated 3/7/1973.
38X46 cm. Good condition. In a 58X66.5 cm frame. 
See: The Woodcuts of Jacob Steinhardt, edited by Leon Kolb. San Francisco: Genuart 
Co., 1959. Item 336.
Provenance: The estate of Joseph Joe Ra'anan (Reisman).

Opening price: $400 
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במכונת  )מודפסת  וארצו"  "האמן  למאמר  טיוטה   ;)1933 )ספטמבר  בירושלים  הכרם  בית  בשכונת 
כתיבה עם תיקונים בכתב-יד, 1939(; ועוד.

· מסמכים אישיים של יעקב ופייגה גיטל בודקו, הוריו של יוסף, 1871-1929: שטר תנאים )פלונסק, 
1871(; שטר כתובה )פלונסק, 1872(; שטר מכירת מקום בבית הכנסת )פלונסק, 1871(; מכתב מרשויות 
 הצבא הרוסי )פלונסק, 1878(; אישורים וקבלות על פטירתו וקבורתו של יעקב בודקו )מאי 1929(; ועוד.
· ספרים שאוירו בידי יוסף בודקו )עם תחריטים וחיתוכי עץ( וכן ספרים, חוברות וקטלוגים המציגים 
 Arno( תריסר שירים מאת ארנו נאדל ,)Das Jahr des Juden( "את עבודותיו, בהם: "ימים מקדם
Nadel( ותריסר תחריטים מאת בודקו )ברלין, 1920( – שני עותקים, באחד מהם הקדשה חתומה 
בכתב-ידו של בודקו; Die Psalmen, תהלים בתרגום גרמני מאת משה מנדלסון, עם תריסר חיתוכי-
עץ מאת בודקו )ברלין, 1921(; כתבי חיים נחמן ביאליק ומבחר תרגומיו, ספר ראשון, שירים )תל-
אביב, תרפ"ט(; גיליון שמיני של הירחון היהודי "עבר ועתיד" )Múlt és Jövő(, שהוקדש ליצירתו של 
בודקו, מלווה בעשרות מאיוריו )בודפשט, 1918(; ארבעה גיליונות של עיתון הילדים "עולמי" )ורשה, 
1937-1938(; "אריה בעל גוף", מאת חיים נחמן ביאליק )ירושלים, תש"ו(; שני עותקים של החוברת 

"לא הגיעה השעה, אגדה חסידית", מאת שמואל לוין )תל-אביב, תשל"ו(; ועוד.
מצורפים: 

כ-60 פריטים מעזבונם של אסתר בודקו )אחותו של יוסף( ובעלה, אריה גולדשמידט. בהם: כעשרה 
מכתבי תנחומים )עברית וגרמנית( שקיבלה אסתר לאחר מות אחיה )יולי, 1940(, מכתבים, דרכונים, 
ישראל,  באירופה ובארץ  שונים  מקומות  נוספים.  ומסמכים  ופנקסים  כרטיסים  ותעודות,  אישורים 

שנות ה-20-60. 
סה"כ כ-330 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

מקור: 
1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $5000

326. ארכיון האמן יוסף בודקו – מכתבים, תצלומים ומסמכים אישיים המתעדים את יצירתו 
וחייו של האמן ובני משפחתו – אירופה וארץ ישראל, העשורים הראשונים של המאה ה-20

למעלה משלוש מאות מכתבים, מסמכים אישיים, תעודות ותצלומים מעזבונו של האמן יוסף בודקו. 
)פריטים ספורים משנים  וארץ ישראל, סוף המאה ה-19 עד שנות ה-40  מקומות שונים באירופה 

מאוחרות יותר(. יידיש, עברית, גרמנית, רוסית ושפות נוספות.
ארכיון עשיר ומגוון המתעד את מהלך חייו ויצירתו של האמן יוסף בודקו, מילדותו בעיר פלונסק, 
נעוריו כתלמיד בישיבת שצ'צ'ין, ראשית דרכו האמנותית בווילנה, עבודתו בברלין, ועד עלייתו ארצה 

ומינויו למנהל בית הספר "בצלאל החדש" בירושלים. 
בארכיון:

משפחתו:  ובני  בודקו  יוסף  בין  שהוחלפו  ועברית(  )יידיש  בכתב-יד  מכתבים  וחמישה  כעשרים   ·
שלושה מכתבים ששלח יוסף בודקו בשנת 1903, בעת לימודיו בישיבה בשצ'צ'ין, להוריו בפלונסק 
בדאגות  וגם  שלוה  בלי  חריבה  פת  אוכל  "ואני  להוריו:  )במכתב  במנצ'סטר  ודוד  משה  אחיו  ולשני 
רבות... לא אוכל לישון, כי בשכבי על משכבי עם לבבי אשיחה לתפוש רוחי..."; ובמכתב לאחיו: "אני 
ב"ה בריא. אני לומד בהתמדה גדולה, ובלילה כשאני שב לדירתי אני מלמד את עצמי לכתוב ברוסית, 
מכתבים  שלושה  בשצוצין"(;  ללמוד  שנסעתי  חרטה  לי  אין  וחשבון.  גרמנית  פולנית  הקודש,  לשון 
ששלח בשנים 1903-1904 לאחיו, לאחר חזרתו מהישיבה בשצ'צ'ין לבית ההורים ולפני שעזב ללימודי 

אמנות בווילנה; עשרה מכתבים שנשלחו אל יוסף מאת אביו, יעקב, בין השנים 1912-1927; ועוד.
 ,)Lovis Corinth( קורינת  לוביס  הגרמני  ההדפס  ואמן  הצייר  של  בכתב-ידו  אמנותית  דעת  חוות   ·
אודות איורי ההגדה של בודקו )ברלין, 1917. גרמנית(: "החתום מטה ראה את עבודתו של האדון בודקו 
ומשוכנע שה'הגדה' הינה יצירה יפה להפליא, הן מהזווית האמנותית והן ביישום המוקפד של הפרטים" 

)בודקו יצר את סדרת תצריביו להגדה של פסח בין השנים 1915-1917, והם נדפסו בשנת 1921(. 
הרמן  האמן  וידידו  מורו  אל  מכתב   :)1935-1936 )ירושלים,  בודקו  יוסף  מאת  מכתבים  שלושה   ·
העסקן  אל  ומכתב   ,)Käthe Kollwitz( קולוויץ  ההדפס קתה  ואמנית  הציירת  אל  מכתב  שטרוק, 

הציוני גיאורג לנדואר )Landauer (. גרמנית ועברית.
· תעודת הוקרה, כתובה בכתב-יד על קלף, שהוענקה ליוסף בודקו מאת תלמידי בית הספר "בצלאל 
החדש" בירושלים, ליום הולדתו ה-50. חתומה בשוליה בידי עשרים ושלושה מתלמידי בית הספר 

.)1938(
· אלבום ובו כתשעים תצלומים וגלויות מצולמות המתעדים תקופות שונות בחייו של יוסף בודקו 
)מקצתם מתוארים או נושאים מכתבים בצדם האחורי, בכתב-ידו(: תצלומים מעיר הולדתו פלונסק 
– לצד הוריו ואחיו בסמוך לבית המשפחה, באזור מגורי היהודים, בבית הכנסת ובבית המדרש )נופים 
מתקופת  תצלומים  בווילנה;  לימודיו  מתקופת  תצלום  והדפסיו(;  מציוריו  ברבים  מתועדים  אלה 
תצלומים  בביתו(;  שטרוק  הרמן  האמן  ביקור  מתועד  התצלומים  )באחד  בברלין  ומגוריו  לימודיו 
תלמידיו  עם   –  )1935-1940( בירושלים  החדש"  "בצלאל  הספר  בית  את  ניהל  שבה  מהתקופה 
תצלום  בובר;  מרטין  עם  בודקו משוחח  של  תצלומים  שני  ועוד;  בסדנאות ובתערוכות,  בשיעורים, 

בחברת מנחם אוסישקין; תצלום קבוצתי מביקור הנציב העליון ארתור ווקופ בבצלאל החדש; ועוד.
וחלקם  גלויות  גבי  על  מודפסים  )חלקם  בודקו  של  עבודותיו  של  ותצלומים  רפרודוקציות  כ-75   ·

מודבקים ללוחות נייר ומתוארים ומתוארכים בכתב-יד(.
· כ-25 שירים ביידיש )כתובים בכתב-יד על גבי תשעה גיליונות נייר גדולים(, שחוברו ונכתבו, כפי 
הנראה, על ידי יוסף בודקו )לשירים מצורפת פתקה בכתב-יד, ברוסית, מתוארכת – פלונסק, 1908(.
· מסמכים ופריטים אישיים שונים של יוסף בודקו, 1908-1938: ספר לימוד אנטומיה ברוסית, עם 
הקדשה חתומה מאת אביו, יעקב, 1909: "למזכרת נצח לבני יוסף נ"י, ליום הולדתו, אביו, יעקב הכהן, 
פלונסק ל' אלול תרס"ט )ל' תת"ו לג'("; פספורט פולני, עם אישור שחרור מהצבא הרוסי )פלונסק 
1913(; תעודת סיום לימודים בבית הספר למלאכת-אמנות בברלין )1914(; תעודה מטעם הקק"ל 
)בעיצוב אמיל רנצנהופר( שניתנה לבודקו עבור תרומה לנטיעת חמישה עצים; חוזה לרכישת בית 
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works and accompanied by numerous illustrations (Budapest, 1918); four issues of 
the children's journal "Olami" (Warsaw, 1937-1938); "Aryeh Ba'al Guf", by Haim 
Nachman Bialik (Jerusalem, 1946); two copies of the booklet "The Impatient Sages, a 
Chasidic Legend", by Samuel Lewin (Tel-Aviv, 1976); and more. 
Enclosed: 
About 60 items from the estate of Esther Budko (Joseph's sister) and her husband, 
Aryeh Goldschmidt. Including about ten letters of condolences (Hebrew and 
German) which Esther received after the death of her brother (July 1940), letters, 
passports, certificates, tickets, notebooks and other documents. Various places in 
Europe and Israel, 1920s-1960s. 
A total of approx. 330 items, size and condition vary.
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $5000
 

name; a contract for the purchase of a house in the Beit HaKerem neighborhood 
in Jerusalem (September 1933); draft for the article "The Artist and His Country" 
(typescript, with handwritten corrections, 1939); and more. 

· Personal documents of Budko's parents, Jacob and Feige Gitel Budko, 1871-1929: 
Tena'im contract (Plonsk, 1871); Ketubah (Plonsk, 1872); sale deed for a seat in the 
synagogue (Plonsk, 1871); a letter from the Russian military authorities (Plonsk, 
1878); receipts and certificates related to the death and burial of Jacob Budko (May 
1929); and more.

· Books illustrated by Budko (with etchings and woodcuts) as well as books, booklets 
and catalogues featuring his works, including: "Das Jahr des Juden", twelve poems by 
Arno Nadel and twelve etchings by Budko (Berlin, 1920) – two copies, one inscribed 
and signed by Budko; "Die Psalmen", the Book of Psalms translated into German by 
Moses Mendelssohn, with twelve woodcuts by Budko (Berlin, 1921); Haim Nahman 
Bialik's Writings and Selected Translations, Vol. I: Poems (Tel-Aviv, 1929); the eighth 
issue of the Jewish journal "Múlt és Jövő" ("Past and Future"), dedicated to Budko's 
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time he studied and lived in Berlin (one of the photographs shows Hermann Struck 
in Budko's house in Berlin); photographs from the time he was the director of New 
Bezalel in Jerusalem (1935-1940) – with his students during classes, workshops and 
exhibitions, and more; two photographs of Budko with Martin Buber; a photograph 
with Menachem Ussishkin; a group photograph taken during a visit of High 
Commissioner Arthur Wauchope to New Bezalel; and more. 

· About 75 reproductions and photographs of Budko's works (some printed on 
postcards; others mounted on paper, titled and dated by hand).

· About 25 Yiddish poems (handwritten on nine large sheets of paper), presumably 
written by Joseph Budko (enclosed with the poems is a handwritten note, in Russian, 
dated: Plonsk, 1908).

· Documents and various personal items of Joseph Budko, 1908-1935: an anatomy 
textbook in Russian, inscribed by Jacob Budko to his son, 1909; Joseph Budko's Polish 
passport, indicating his discharge from the Russian army (Plonsk, 1913); Budko's 
diploma from the Kunstgewerbemuseum (Museum of Arts and Crafts) in Berlin 
(1914); a JNF tree donation certificate (designed by Emil Ranzenhofer) in Budko's 

326. Collection of Letters, Photographs and Personal Documents from the 
Estate of Artist Joseph Budko – Documenting the Artist's Life and Work – 
Europe and Palestine, First Decades of the 20th Century

Over three hundred letters, personal documents, certificates and photographs from 
the estate of artist Joseph Budko. Various places in Europe and Palestine, late 19th 
century to 1940s (several later items). Yiddish, Hebrew, German, Russian and other 
languages.
A rich and varied collection documenting the life and work of artist Joseph Budko 
– his childhood in Plonsk, his youth as a student at the Stettin Yeshiva, his early 
days as an artist in Vilnius, his work in Berlin, his immigration to Palestine and his 
appointment as director of the New Bezalel in Jerusalem.
Items include: 

· About twenty five handwritten letters (Yiddish and Hebrew) exchanged between 
Joseph Budko and his relatives: three letters that Budko sent in 1903, while a student 
at the Stettin Yeshiva, to his parents in Plonsk and to his brothers Moses and David 
in Manchester (in the letter to his brothers he writes: "I am, thank God, healthy. I 
study diligently and at night, when I return to my apartment, I teach myself Russian, 
the Holy Tongue, Polish, German and mathematics. I do not regret leaving to study 
in Stettin"); three letters he sent to his brothers in 1903-1904, after returning from 
Stettin to his parents' house and before leaving to study art in Vilnius; ten letters 
that were sent to Budko by his father, Jacob in 1912-1927; and more.

· An autograph note by German painter and printmaker Lovis Corinth, 
commending Budko's illustrations to the Passover Haggadah (Berlin, 1917. German): 
"The undersigned inspected Mr. Budko's work and deems the 'Haggadah' an 
extraordinarily beautiful work, in its artistry and meticulous execution of details" 
(Budko created his series of etchings for the Passover Haggadah between 1915 and 
1917; it was published in 1921). 

· Three letters by Joseph Budko (Jerusalem, 1935-1936): a letter to his teacher and 
friend, artist Hermann Struck, a letter to painter and printmaker Käthe Kollwitz and 
a letter to Zionist activist Georg Landauer. German and Hebrew.

· A certificate of appreciation, handwritten on vellum, given to Joseph Budko by 
the students of the New Bezalel school in Jerusalem for his 50th birthday. Signed by 
twenty-three Bezalel students (1938).

· An album with about ninety photographs and photographic postcards 
documenting various periods in Joseph Budko's life (some are captioned; some with 
autograph letters on verso): photographs from his hometown, Plonsk – with his 
parents and brothers next to the family's house, in the Jewish neighborhood, in 
the synagogue and Beit Midrash (views depicted in many of Budko's paintings and 
prints); a photograph from the time he studied in Vilnius; photographs from the 
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קארל  ד"ר  לזכרו  דברים  כתב  התערוכה  בקטלוג  בצלאל".  הלאומי  הנכות  ב"בית  ליצירתו  זיכרון 
ידידו מימי ברלין ומנהל מוזיאון תל אביב: "בודקו בא מן האומנות, ממלאכת המחשבת,  שווארץ, 
ורק בברלין נפנה למקצועות האמנות הגרפית. מיד הצליח לפתח סגנון מיוחד משלו, שחנוכו הרוחני 
בכלל וחנוכו היהודי בפרט הכשירו במיוחד לכך: מזיגה של מסורת יהודית מעמיקה ויצירה אמנותית 

מודרנית.
שום אמן לפניו לא העמיק להבין כמוהו את הערכים הסמליים-עיטוריים של היהודים, שהיו נרדמים 
בנפשנו כמעט מוסתרים ונסתמים. עד שבא בודקו והעירם לחיים חדשים. הוא שגלה מחדש והביא 
לנו שי את הספר היהודי היפה, והוא שיצר צורה חדשה ומודרנית של קשוט ספרים הגושרת גשר בין 

הרוח העתיקה וההשקפות החדשות.
בודקו הוא הראשון בין האמנים היהודים המודרניים, שקשוט וסמל משמשים לו תוכן חיוני. בכשרונו 

המיוחד ניתן לו להביע שפע של רעיונות בדיוק ובשכלול של כל תו ותג וליצור מפעלי אמנות ]...[
'בצלאל החדש' הוא כולו מפעלו של בודקו. כל התבנית של בית הספר, הקמתו ושכלולו הם מעשה 
ידיו. ]...[ כעת נתַיֵּתם בית הספר; אבד לארץ, לכל העם היהודי, אחד מלוחמיו המעולים ביותר משדה 

האמנות...".
ספרות: 

1. תערוכת זכרון ליוסף בודקו )1888-1940( בבית הנכות הלאומי בצלאל. הוצאת הועד המפקח של 
בית הספר לאמנות ולאומנות "בצלאל החדש", 1940. 
2. יוסף בודקו – מונוגרפיה, מאת גדעון עפרת. 2005.

3. לצייר בעברית, יוסף בודקו מעצב את מהדורת יובל החמישים של כתבי ח"נ ביאליק, מאת אליק 
מישורי. הוצאת "עם עובד", 2006.

וצייר, י אמן-תחריט   ,)1888-1940( בודקו  וסף 
ומנהל  ותווי-ספר  ספרים  מאייר  טיפוגרף, 

"בצלאל החדש" עד יום מותו.
בודקו,  יעקב  אביו  בפולין.  בפלונסק  נולד  בודקו 
מראשוני  איש-ספר,  היה  וקמח,  תבואה  סוחר 
חובבי ציון בפלונסק, שהנהיג בביתו את העברית 
המוסיקה  אהבת  את  בילדיו  ונטע  הדיבור  כשפת 
והתרבות. בודקו הצעיר התחנך ב"חדר" ומגיל בר-
במיר  בשטטין,  בישיבות  ללמוד  נשלח  אף  מצווה 

ובלומז'ה.
בגימנסיה  כלליים  ללימודים  בודקו  פנה   17 בן 
ועם  ציור,  ללמוד  החל  תקופה  באותה  בווילנה; 
כמורה  תקופה  שימש  אף  לימודיו  חוק  השלמת 
הוא  הספר.  בית  שעל-יד  לבנות  במחלקה  לציור 
לאמנות  באקדמיה  ללימודים  להתקבל  ניסה 
יהדותו.  בשל  נדחה  אולם  פטרבורג,  בסנקט 
בודקו עקר אפוא לברלין, ושם המשיך להתמחות 
במקצועות האמנות השונים. בשנת 1912 התקבל 
שליד  למלאכת-אמנות  הגבוה  לבית-הספר 
במתכת,  בחריטה  והתמחה  פרידריך  מוזיאון 
מוריו  עם  שימושית;  ובגרפיקה  בציור  ברישום, 

שם נמנו מקס ליברמן וקתה קולוויץ. בה בעת השתלם במלאכת התחריט בסדנתו של האמן הרמן 
שטרוק  של  דיוקנאותיו  יעידו  שטרוק,  עם  שקשר  הקרובים  הקשרים  ועל  זו,  תקופה  על  שטרוק. 

בתחריט ובצילום מעשה ידי בודקו.
מוכרים  ולאישים  לעצמו  עבריים  תווי-ספר  בעיצוב  יהודי  כאמן  פרסומו  את  בודקו  קנה  בברלין 
"והיה  בהם  ביבליופיליות,  במהדורות  ספרים  חלקם  ספרים,  באיור  וכן  בברלין,  היהודיים  בחוגים 
 "Ostjüdische Novellen" ברלין, 1919(, האוסף ,Jüdischer Verlag העקוב למישור" לש"י עגנון )הוצאת
נדל  לארנו  מקדם"  "ימים   ,)1918 מינכן,   ,G. Müller הוצאת  ממזרח-אירופה",  יהודיים  )"מַספרים 
)הוצאת F. Gurlitt, ברלין, 1920(, הגדה של פסח המלווה בתחריטיו )הוצאת "לאוויט", וינה-ברלין, 
1921(, ועוד ועוד. כן עיצב פרסומים וסמלילים שונים עבור הקרן הקיימת לישראל )בהם הסמליל 
לחגיגות מחצית היובל, 1927(; מן המפורסמות והנאות בעבודות אלו הייתה מהדורת יובל החמישים 
של מבחר כתבי ח"נ ביאליק ותרגומיו )הוצאת "חובבי השירה העברית", ברלין, 1923( שעיצובה מאות 
עד כריכה היה מעשה ידיו של בודקו: הוא אייר אותה בחיתוכי-עץ, בחר את אותיותיה, עיטר את 

שעריה ועיצב לה תיבות פתיחה הדורות ווינייטות נאות. 
בשנת 1933 הוציא בודקו לפועל את שאיפותיו הציוניות ועלה לארץ ישראל. תחילה התגורר אצל 
בירושלים.  רחביה  אולם עד מהרה השתקע בשכונת  עין-חרוד,  גולדשמידט בקיבוץ  אחותו אסתר 
בשנת 1935, עם ייסוד בית הספר לאמנות "בצלאל החדש", נתבקש בודקו לנהל את המוסד למשך 
התפקיד  את  בודקו  קיבל  שטיינהרדט. לבסוף  יעקב  עמיתו  בתפקיד  שיחליפו  עד  קצובה  תקופה 
שלא  כמעט  אלו  הניהול;  לטרדות  כולו  כל  התמסר  הבאות  השנים  חמש  ובמשך  קבע,  של  כמינוי 

הותירו לו פנאי להקדיש עצמו לעבודתו האמנותית.
בודקו נפטר בקיצור ימים, בן 52 בלבד, לאחר ניתוח שלא עלה יפה. לאחר מותו התקיימה תערוכת 
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result of his intellectual background in general and Jewish education in particular: a blend 

of profound Jewish tradition and modern art. 

No artist before him understood in such a profound manner the essence of Jewish 

decoration, which was dormant in our souls, hidden and arrested. Until Budko came and 

revived it. He rediscovered and brought us the gift of the fine Jewish book and created a 

new, modern form of decorating books uniting the ancient spirit and new perceptions. 

Budko was the first amongst modern Jewish artists to use decorations and symbols as 

essential content. His unique talent enabled him to express a plethora of ideas with precision 

and perfection […] creating artistic enterprises […]

'New Bezalel' is entirely Budko's enterprise. The form of the school, its establishment and 

perfection are his handiwork. […] Now the school has been orphaned; Lost to this country, 

to the entire Jewish nation, is one of its finest fighters in the field of art…" (Hebrew). 

Literature:

1. Memorial Exhibition for Joseph Budko (1888-1940) at the Bezalel National Art Museum 

(Hebrew). Published by the Supervising Committee of the New Bezalel Academy of Art, 

1940.

2. Joseph Budko – Monograph (Hebrew), by Gideon Ofrat. 2005.

3. Joseph Budko and H. N. Bialik's Complete Works Edition of 1923, Modern Hebrew 

Poetry and Art in Harmony (Hebrew) by Alec Mishory. Published by "Am Oved", 2006. 

Joseph Budko (1888-1940), a printmaker and painter, typographer, book and bookplate 

illustrator and director of the New Bezalel.

Budko was born in Plonsk, Poland. His father, Jacob Budko, a grain and flour merchant, 

was a man of letters, one of the first members of Hovevei Zion in Plonsk, who instituted 

Hebrew as the spoken language in his home and instilled in his children the love of culture 

and music. Young Budko was educated in a "Heder" (religious elementary school) and at 

thirteen was sent to study at the Stettin, Mir and Łomża yeshivas.

At seventeen, Budko began his general studies at the gymnasium of Vilnius; at the time, he 

also started studying art, and after graduating from the gymnasium taught art at the girls' 

class by the school. He applied to the the St. Petersburg Academy of Arts, but was rejected 

for being Jewish. Budko moved therefore to Berlin, where he continued his art studies. In 

1912, he was accepted to the Kunstgewerbemuseum, where he specialized in engraving, 

sketching, painting and applied graphics under teachers such as Max Liberman and Käthe 

Kollwitz. At the same time, he also studied the craft of engraving at the workshop of artist 

Hermann Struck. Struck's engraved and photographic portraits made by Budko testify to 

their frienship. 

In Berlin, Budko gained fame as a Jewish artist by designing Hebrew bookplates for himself 

and for prominent figures in the Jewish circles of Berlin as well as illustrating books, some 

of them bibliophile editions, including "VeHaya HeAkov LeMishor" (And the Crooked Shall 

be Made Straight) by S.Y. Agnon (Berlin: Jüdischer Verlag, 1919), the Ostjüdische Novellen 

anthology (Munich: G. Müller, 1918), "Das Jahr des Juden" by Arno Nadel (Berlin: F. Gurlitt, 

1920), and a Passover Haggadah illustrated with etchings (Vienna-Berlin: Löwit, 1921). 

Budko also designed publications and various logos for the Jewish National Fund (including 

the 25th anniversary logo, 1927); he is particulary famous for the jubilee edition of the 

selected writings of Haim Nahman Bialik (Berlin: "Hovevei HaShira HaIvrit", 1923) of his 

sole design, from typography to binding. He illustrated it with woodcuts, chose the fonts, 

decorated its title pages and designed its impressive initials and fine vignettes.

In 1933, Budko realized his Zionist aspirations and immigrated to Palestine. At first, he lived 

with his sister Esther Goldschmidt in Kibbutz Ein Charod, but soon settled in the Rechavya 

neighborhood of Jerusalem. In 1935, with the establishment of the New Bezalel Academy 

of Art, Budko was requested to serve temporarily as the director, until his collegue Jacob 

Steinhardt could assume the role. Due to circumstances, Budko ended up as the permanent 

director, and during the next five years dedicated himself entirely to management, which 

allowed him little time for his own art. 

Budko died young, at the untimely age of 52, after an unsuccessful surgery. After his death, 

a memorial exhibition was held at the Bezalel National Art Museum. In his introduction to 

the exhibition catalog, Dr. Carl Schwartz, his friend since his Berlin days and the director 

of the Tel-Aviv Museum, wrote: "Budko started as a craftsman, as an artisan, and only in 

Berlin did he turn to the field of graphic art. He immediately developed his own style, the 
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327. Joseph Budko (1888-1940) – Four Large Prints 

Four large prints (three woodcuts and an etching) by Joseph 
Budko. Hand-signed by him. 
1. Portrait of a Yemenite Jew, etching, [1914]. 24X29.5 cm. 
2. "Sabbath Night", a woodcut depicting Jews returning 
from the synagogue in Plonsk, [1921]. 36X40 cm.
 3. "Jews", a woodcut depicting a group of Jews studying by 
candlelight, [1920]. 40X36 cm.
4. "The Old Man", a woodcut depicting a Jew studying in a 
Beit Midrash, [ca. 1920]. 36.5X31.5  cm.
The etching is in good condition. The woodcuts are in good-
fair condition, with minor blemishes and tears to edges (mostly 
restored). One woodcut ("The Old Man") is in fair condition, with 
tears and small holes to the plate. 
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $500

327. יוסף בודקו )1888-1940( – ארבעה הדפסים גדולים 

ידי  מעשה  ותחריט(  עץ  חיתוכי  )שלושה  גדולים  הדפסים  ארבעה 
יוסף בודקו. חתומים בחתימת-ידו. 

29.5 ס"מ. X24 .]1914[ ,1. דיוקן יהודי תימני, תחריט
הכנסת  מבית  שבים  יהודים  המציג  עץ  חיתוך  שבת",  "ליל   .2

40 ס"מ. X36 .]1921[ ,בפלונסק
3. "יהודים", חיתוך עץ המציג מספר יהודים מעיינים בספר לאור נר 

36 ס"מ. X40 .]1920[ ,בודד
 1920[ המדרש,  בבית  לומד  יהודי  המציג  עץ  חיתוך  "הזקן",   .4

31.5 ס"מ. X36.5 .]בקירוב
פגמים  עם  טוב-בינוני,  במצב  העץ  חיתוכי  טוב.  במצב  התחריט 
העץ  מחיתוכי  אחד  משוקמים(.  )מרביתם  בשוליים  וקרעים  קלים 

)"הזקן"( במצב בינוני, עם קרעים ונקבים באיור.
מקור: 

1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $500
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328. Joseph Budko (1888-1940) – Eight Prints 

Eight prints by Joseph Budko (1888-1940). [First decades of the 20th 
century].

· Three etchings depicting Jewish life in Płońsk, Budko's hometown 
("The Jewish Street", "The Market Square", "Returning from the 
Synagogue"). The Plonsk synagogue is seen in two of the etchings. 
[1911?]. Signed in pencil.

· "Dream", woodcut, [1920]. Signed in pencil.

· "Preparations for the Sabbath Meal", woodcut, 1923. Signed and 
dated in pencil.

· "Jews", three woodcuts. Two of them signed in pencil, the third 
signed in the plate. 
Size and condition vary. Some matted and framed.
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $600 

328. יוסף בודקו )1888-1940( – שמונה הדפסים

שמונה הדפסים מאת יוסף בודקו )1888-1940(. ]העשורים הראשונים של המאה 
ה-20[

· שלושה תצריבים המתארים את חיי היהודים בפלונסק, עיירת הולדתו של בודקו 
נראה  מהם  בשניים  הכנסת"(.  מבית  "החזרה  השוק",  "כיכר  היהודי",  )"הרחוב 

ברקע בית הכנסת של פלונסק. ]1911?[. חתומים בעפרון. 
· "חלום", חיתוך עץ, ]1920[. חתום בעפרון. 

· "הכנות לסעודת שבת", חיתוך עץ, 1923. חתום ומתוארך בעפרון. 
· "יהודים", שלושה חיתוכי עץ. שניים חתומים בעפרון, השלישי חתום בלוח. 

גודל ומצב משתנים. חלקם נתונים בפספרטו ובמסגרות. 
מקור: 

1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $600

328a328b

328c

328d



314  |  אוגוסט 2020  

לעתים ב מתגלה  חלקם  אחידים:  אינם  ההגדה  תחריטי  סגנונם, 

כ"פואנטיליסטי" וחלקם "קווי" )כגון: ייצוג השמים במקבץ קווים מקבילים, 

וכנגדם, קווי הדמות בזווית אחרת( והם דחוסים הרבה יותר מאותו "ריק שֵלו" 

סימן- ואילך,  מכאן  יהיה,  סיגנוני  גיוון  הקודם.  ה"שטרוקי"  הפרק  את  האופף 

היכר של ההדפס הבודקויי. מבחינתו הוא, בודקו תר אחר רוח ההגדה העתיקה 

התפעלותה  שבטאה  לאישה  ששלח  במכתב  יהודיים".  "רגשות  אחר  ו/או 

וקווים, בהירּות  נקודות  נכבדה מאד,  "גברת  )בגרמנית(:  בודקו  מההגדה, כתב 

וכהות, די בהעמדתם יחד בכדי לציין שמחה, כאב, תקווה או ייאוש. על האמן 

להתכוון לחלוקת הנקודות או הקווים בחלל בצורה נכונה. רק בנדיר מרוויחה 

היא  לומר: שההגדה  ברצוני  זאת  את  הביטוי פשוטים.  כאשר אמצעי  התצוגה 

ומועטות  פשוטות  מילים  שלנו.  היהודיים  הכתבים  כל  מבין  והמגביהה  היפה 

מסופרות בידי חכמינו, ועליהן היה פרופסור אירופאי משכיל כותב ספר שלם. 

גדולתה של ההגדה נתגלתה בפני עת עמלתי על התחריטים. אלו הן אך תמונות 

קטנות שיצרתי – נקודות וקווים המעצבים קישוטים, בהתאם לדרישת מקום 

יהודיה  שֵאם  מדברייך  ללמוד  לפיכך,  מאד,  אותי  משמח  בהגדה.  אחר  או  כזה 

מניחה את ההגדה על שולחן ליל-הסדר וקוראת לילדיה מההגדה שלי. הדבר 

הצורה  את  למצוא  בידי  שעלה  להאמין  סיבה  לי  שיש  משום  ביותר,  משמחני 

התופסת את רוח ההגדה העתיקה. אני תקווה שאצליח גם בעבודותי היהודיות 

)המכתב  עמוקים."  יהודיים  רגשות  באמצעות  לאנשים  שמחה  לגרום  הבאות 

באוסף דויטש, תל-אביב(. 

מתוך: יוסף בודקו – מונוגרפיה )2005(, מאת גדעון עפרת. 

329. יוסף בודקו )1888-1940( – תצריבים להגדה של פסח

עשרה תצריבים מאת יוסף בודקו )1888-1940( – איורים ואותיות פתיחה מעוטרות להגדה של פסח. כולם חתומים 
בעפרון. 

בודקו יצר את סדרת האיורים להגדה של פסח בשנים 1915-1917. ההגדה עם איוריו יצאה לאור בשנת 1921 )הוצאת 
לֶאוויט, וינה-ברלין(. 

6 ס"מ עד  X6 תשעה הדפסים על נייר עבה והדפס אחד על נייר דק )מוצמד בפינותיו לבריסטול(. גודל התצריבים
13.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב.  X17

מקור: 
1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $300

329. Joseph Budko (1888-1940) – Etchings for the Passover Haggadah 

Ten etchings by Joseph Budko (1888-1940) – illustrations and ornamental initials for the Passover 
Haggadah. All signed in pencil.
Budko created the series of illustrations for the Passover Haggadah between 1915 and 1917. 
The Haggadah with his illustrations was published in 1921 (published by Löwit, Vienna-Berlin).
Nine prints on heavy paper and one print on thin paper (mounted on Bristol board). Size of etchings: 
approx. 6X6  cm to 17X13.5 cm. Good overall condition.
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $300 
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וזאת ב ביאליק,  שירי  לתמצית  בודקו  חדר  )ברובם(  המיניאטוריים  איוריו 

משפירש  יותר  מרכוזם.  משמע  אחת,  בתמונה  המירבי  ייצוגם  באמצעות 

לשיר  וכך,  תמציתי.  אנלוגי  באורח  להמחישם  בודקו  בקש  באיוריו,  השירים  את 

"בתשובתי", המתאר "זקן בלה", "זקנה בלה", "חתול ביתנו" וכו' )ציטוטים מהשיר( 

צירף בודקו תמונה ריאליסטית מדוייקת למדי )חרף האקספרסיוניזם היחסי( של 

מראה תפנים-הבית ושוכניו. ל"על סף בית-המדרש", שעניינו שובו של המשורר 

בודקו  צירף  אעמוד"(,  ספך  על  כמוך  ומשמים  כעני  )"כפוף-ראש  לבית-המדרש 

תמונה קטנה של בחור יהודי ניצב בפתח אולם מקומר של בית-מדרש אפלולי, הד 

לבית-המדרש של פלונסק. ]...[ ֵליליות מאפיינת את כלל איורי בודקו לביאליק. גם 

כשמפציעה שמש על "מתי-מדבר האחרונים", אין אנו רואים אלא חניתות זקורות 

מול הרים ושמים אפלים. בודקו תר בשירי ביאליק אחר המר והכאוב ]...[ באורח 

מפתיע, העדיף בודקו לאייר את "שירתי", לא בדמותו של האב המתואר בשיר, 

נדיר  בדממה".  בוכים  כמו  הבית  "כתלי  בין  מלאכתה  העושה  האם  בדמות  אלא 

לדילוגו  )והשוו  זיו שמימי  נוכח  היהודי  הילד  בו מדלג  ל"זוהר",  האיור  יותר  עוד 

של היהודי לרקע אור עז באיור ל"למנצח על המחולות"(. שוב ושוב, חוזר הדימוי 

של הילד הבודד והעגום, בין אם כמלוטף על-ידי האם המטאפיזית, בין אם בוהה 

ניצב בחדרו סמוך לחלון באיור ל"לבדי", עת  מפינתו אל אמו האומללה ובין אם 

"בת-ישראל"  של  דמותה  פתוח.  לספר  מעל  נגלית  השכינה  של  השבורה  כנפה 

מתגלה  מעורטל  איוב  מין  של  דמותו  למנורה.  בסמוך  בצמותיה  מתגלה  התמה 

)ומזכירה בגרמיותה את האיובים של  ניצבת בסמוך לשיח יבש  ב"על השחיטה", 

גדול המשוררים העבריים, הוא הזדהה עמוקות עם  בודקו לאייר את  בידי  לזכות הגדולה שנפלה  ]...[ התחושה היא, שמעבר  שטיינהרדט( 

בהדפסיו,  העז לבטאו  והיחיד שבודקו  האישי-אינטימי האחד  הפן  זה  היה  הטרגיות המטאפיזית-לילית.  ועם  הבודד  הילד  של  עגמומיותו 

החפים מחשיפה אישית ו/או מסימבוליזם פסיכולוגיסטי.

מתוך: יוסף בודקו – מונוגרפיה )2005(, מאת גדעון עפרת. 

330. יוסף בודקו )1888-1940( – חיתוכי עץ למהדורת היובל 
של כתבי חיים נחמן ביאליק

איורים   –  )1888-1940( בודקו  יוסף  מאת  עץ  חיתוכי  עשר  שישה 
נחמן ביאליק שראתה אור בהוצאת  למהדורת היובל של כתבי חיים 

"חובבי השירה העברית" בברלין )1923(. 14 מהם חתומים בעפרון. 
עד  ס"מ   4.5 X4  – קטנים  העץ  חיתוכי  )מרבית  משתנים  ומצב  גודל 

12 ס"מ בקירוב(.  X16 5.5 ס"מ בקירוב. חיתוך עץ אחד בגודל X5.5
מקור: 

1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $300

330. Joseph Budko (1880-1940) – Woodcuts for the 
Jubilee Edition of Haim Nahman Bialik's Writings

Sixteen woodcuts by Joseph Budko (1888-1940) – 
illustrations for the jubilee edition of Haim Nahman 
Bialik's Writings published by "Hovevei Hashira Haivrit" in 
Berlin (1923). 14 of them are signed in pencil.
Size and condition vary (most of the woodcuts are small – 
approx. 4X4.5 cm to 5.5X5.5 cm. One approx. 16X12 cm 
woodcut).
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $300 
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331. יוסף בודקו )1888-1940( – ארבעים ושמונה גלופות מקוריות ששימשו להכנת עבודותיו – גלופות האיורים לשירי חיים נחמן ביאליק 

דו-צדדית – מצדה האחד "חלום" )1920( ומצדה האחר "לאחר קבלת שבת" )1921(; ועוד.
· עשר גלופות מתכת להדפסת תחריטים: "כיכר השוק בפלונסק" )בגלופה, הקדשת האמן לאשתו 
לעתיד, 1915(, דיוקנאות יהודים זקנים )שתי גלופות, חתומות בלוח: "בודקה תרפ"ג"(, "לא תרצח" 

)1925(, "מצא אשה מצא טוב", ועוד.
מצורפת: קוביית עץ לא מגולפת, עם רישום עפרון )לקראת הכנת גלופה?(.

בגלופות מתכת  חלודה קשים  פגעי  טוב.  במצב  הגלופות  מרבית  גודל משתנה.  גלופות.   48 סה"כ 
ספורות.

ספרות: "לצייר בעברית, יוסף בודקו מעצב את מהדורת יובל החמישים של כתבי ח"נ ביאליק" מאת 
אליק מישורי )עם עובד, 2006(.

מקור: 
1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $5000

של  העץ  וחיתוכי  התחריטים  להכנת  ששימשו  וממתכת,  מעץ  מקוריות,  גלופות  ושמונה  ארבעים 
האמן יוסף בודקו. ]ברלין וירושלים, שנות העשרה של המאה ה-20 עד 1940[.

באוסף:
· 19 גלופות-עץ לאיורי השירים של חיים נחמן ביאליק, שנדפסו במהדורת היובל של כתביו, 1923 
)מהדורה זו, הנחשבת לאחת מפסגות הדפוס העברי באותה תקופה, עוצבה כולה בידי יוסף בודקו, 
וכללה תשעה עשר איורים לכרך השירים – כולם באוסף הגלופות שלפנינו(. בין השירים המאוירים: 
ישראל",  "בת  ברח",  לך  "חוזה  השחיטה",  "על  המלאך",  ישאל  "ואם  "המתמיד",  ההרגה",  "בעיר 
ואחרים. בשוליים ובצדן האחורי של מרבית הגלופות רשום שם השיר בכתב-יד, ובאחת מהן, רשומה 

גם שורת שיר.
ליוסף בודקו עבור  נחמן ביאליק  )מוצמדת ללוח עץ( – מכתב תודה ששלח חיים  גלופת מתכת   ·

האיורים שיצר לשיריו, ביום ט"ו באב תרפ"ג )1923(.
· 18 גלופות-עץ להדפסת עבודות שונות, בהן כמה מאיוריו הנודעים ביותר: "יהודים" )1920(, "ליל 
שישי" )1921(, "ליל שבת" )1921(, "המשפחה" )1921(, "עשרת הדברות" )1923(, "הפלפול" )1924-5( 
"החיט" )1929(, "לא יברח איש כמוני" )1930(, "החלוץ ואביו הזקן" )1934(, "ירושלים" )1936(; גלופה 
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331. Joseph Budko (1888-1940) – Forty-Eight Original Etching Plates and Woodblocks Used for his Prints – Woodblocks Used for Illustrating the Jubilee Edition 
of Haim Nahman Bialik's Writings

Forty-eight original woodblocks and etching plates made by Joseph Budko. [Berlin 
and Jerusalem, 1910s to 1940]. 
Including: 

· 19 woodblocks used for printing the woodcut illustrations to the Jubilee Edition 
of Haim Nahman Bialik's Writings, 1923 (this edition, considered a masterpiece of 
Hebrew printing, was designed by Budko; the poetry volume features nineteen 
illustrations. These woodblocks were used for printing all nineteen illustrations). 
The illustrated poems include: "In the City of Slaughter", "The Talmud Student", 
"And If the Angel Should Ask", "On the Slaughter", "Seer, Run Away", "Daughter 
of Israel" and others. 
The titles of poems were handwritten on the margins or verso of most woodblocks. 
One woodblock is also inscribed with a line from the coresponding poem. 

· A metal relief printing block (attached to a wooden block) – a letter from Haim 
Nahman Bialik (from July 28, 1923), thanking Budko for the illustrations he created 
for his poems.

· 18 woodblocks used for various works, including some of Budko's most well-known 
woodcuts: "Jews" (1920), "Friday Night" (1921), "Sabbath Night" (1921), "The 
Family" (1921), "The Ten Commandments" (1923), "HaPilpul" (1924-5), "The Tailor"

(1929), "A Man Like Me Will Not Run Away" (1930), "The Pioneer and His Old Father" 
(1934), "Jerusalem" (1936); a two-sided woodblock – one side used to print the work 
"Dream" (1920) and the other used for the work "After Receiving the Sabbath" 
(1921); and more.

· Ten metal etching plates: "The Market Square in Plonsk" (with an etched 
dedication to Budko's future wife, 1915), portraits of old Jewish men (two plates, 
with the etched signature "Budko 5683 [1923]), "Thou shall not Kill" (1925), "He 
Who Finds a Wife Finds a Good Thing", and more.
Enclosed: an uncarved wooden cube, with a pencil sketch (preparation for a 
woodblock?).
A total of 48 woodblocks and etching plates. Size varies. Most plates in good condition. 
Significant rust damage to a few plates.
Literature: Joseph Budko and H. N. Bialik's Complete Works Edition of 1923, Modern 
Hebrew Poetry and Art in Harmony (Hebrew) by Alec Mishory (Am Oved, 2006).
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $5000
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332. Joseph Budko (1888-1940) – Collection 
of Etching Plates for Bookplates – With the 
Resulting Bookplates, Hand-Signed by Budko – 
Berlin, 1911-1919

Thirteen etching plates for bookplates designed by 
Joseph Budko, twelve of them accompanied by the 
resulting bookplates (hand-signed by Budko), and 
three additional bookplates made by Budko for 
himself and his wife. [Berlin, 1911-1919].

· Thirteen etching plates for bookplates: "Ex-libris 
Yosef Ben Yaakov" (Hebrew; an etching plate for one 
of the bookplates Budko had designed for himself, 
1912), Maurice J. Budko (1913), Katia Roscamp 
(1913), Dr. Julius Meisel (1916), Irene Schwarz (1916), 
Rahel Goldschmidt (1917), Paul Sachs (1917), Dr. Karl 
Schwarz (1917), Karl und Elza Baer (1918), S. Bachrach 
(1918), Albert und Emmy Badt (1918), Rudolf von 
Goldschmidt Rothschild (1919), Exlibris Heinrich 
Eisemann (1916). All the plates except for the last one 
are accompanied by prints of the bookplates (signed 
in pencil, on the margins).

· Three bookplates designed by Joseph Budko for 
himself and his wife, hand-signed by him: "Ex-libris 
Rachel Budko" (a Hebrew bookplate depicting 
Rachel's Tomb, designed by Budko for his wife Rachel, 
1911); two bookplates Budko had designed for 
himself in 1912 and 1917 (one with an illustration of a 
street in his hometown of Plonsk). 
Enclosed: Joseph Budkos jüdische Exlibriskunst 
[The Art of Joseph Budko's Jewish Bookplates], by 
Avraham Horodisch (printout from Soncino Blätter, 
vol. III, 1929); JNF stamp, a woodcut designed by 
Joseph Budko (depicting a structure flanked by two 
palm trees inside a Star of David).
A total of 13 etching plates and 15 bookplates. Size and 
condition vary, good overall condition. 
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $1500 
 

332. יוסף בודקו )1888-1940( – אוסף גלופות לתווי-ספר – עם תווי-ספר תואמים, חתומים בכתב-ידו – ברלין, 1911-1919

שלוש עשרה גלופות לתווי-ספר מעשה ידי יוסף בודקו, תריסר 
בכתב-ידו(,  בשוליהם  )חתומים  תואמים  תווי-ספר  מלוות  מהן 
ושלושה תווי ספר נוספים שהכין בודקו עבור עצמו ועבור אשתו. 

]ברלין, 1911-1919[.
יעקב"  בן  יוסף  "מספרי  לתווי-ספר:  גלופות  עשרה  שלוש   ·
  ,)1912 עצמו,  עבור  בודקו  שהכין  מתווי-הספר  לאחד  )גלופה 
 Dr. Julius ,)1913( Katia Roscamp ,)1913( Maurice J. Budko
 Rahel Goldschmidt ,)1916( Irene Schwarz ,)1916( Meisel
 Karl  ,)1917(  Dr. Karl Schwarz  ,)1917(  Paul Sachs  ,)1917(
 Albert und  ,)1918(  S. Bachrach  ,)1918(  und Elza Baer
 Rudolf von Goldschmidt Rothschild ,)1918( Emmy Badt
הגלופות  כל   .)1916(  Exlibris Heinrich Eisemann  ,)1919(
)חתומות  תו-הספר  של  בהדפסות  מלוות  האחרונה  למעט 

בעפרון, בשוליים(.
· שלושה תווי-ספר שהכין יוסף בודקו עבור עצמו ועבור אשתו, 

חתומים בחתימת-ידו: "מספרי רחל בודקא Exlibris" )תו-ספר 
עם איור של קבר רחל שהכין בודקו עבור אשתו רחל, 1911(; שני 
ו-1917 )אחד  תווי-ספר שהכין בודקו עבור עצמו בשנים 1912 

מהם עם איור של רחוב בעיר הולדתו פלונסק(.
]אמנות   Joseph Budkos jüdische Exlibriskunst מצורפים: 
הורודיש  אברהם  מאת  בודקו[,  יוסף  של  היהודיים  הספר  תווי 
Blätter Soncino, כרך ג, 1929(; חותמת קק"ל,  )תדפיס מתוך 
תמר  עצי  בשני  מחופה  )מבנה  בודקו  יוסף  בעיצוב  חיתוך-עץ 

בתוך צורת מגן דוד(.
ומצב משתנים, מצב  גודל  ספר.  תווי  ו-15  גלופות   13 הכל  סך 

כללי טוב.
מקור: 

1. עזבון האמן.
2. אוסף פרטי.

פתיחה: $1500
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335. יוסף בודקו )1888-1940( – דיוקן – שמן על מזוניט

יוסף בודקו )1888-1940(, דיוקן.
שמן על מזוניט. חתום. 

17.5 ס"מ בקירוב, במסגרת עץ. מצב טוב. פגמים קלים.  X21.5
מקור:

1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $300

335. Joseph Budko (1888-1940) – Portrait – Oil on 
Masonite 

Joseph Budko (1888-1940), Portrait. 
Oil on Masonite. Signed. 
Approx. 21.5X17.5 cm. In a wooden frame. Good 
condition. Minor blemishes. 
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $300

– שמן  – שואב המים   )1888-1940( בודקו  יוסף   .334
על בד

יוסף בודקו )1888-1940(, שואב המים, 1933. 
שמן על בד. חתום ומתוארך. 

37 ס"מ, במסגרת עץ. מצב טוב.  X46
מקור: 

1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $700

334. Joseph Budko (1888-1940) – The Water 
Carrier – Oil on Canvas 

Joseph Budko (1888-1940), The Water Carrier, 1933.
Oil on canvas. Signed and dated.
46X37 cm. In a wooden frame. Good condition. 
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $700

333. יוסף בודקו )1888-1940( – בפתח החנות – שמן על בד

יוסף בודקו )1888-1940(, בפתח החנות )אשת השוחט(, 1931.
שמן על בד. חתום ומתוארך. 

50 ס"מ. מצב טוב.  X56
מקור: 

1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $1500

333. Joseph Budko (1888-1940) – At the Entrance to 
the Shop – Oil on Canvas 

Joseph Budko (1888-1940), At the Entrance to the Shop 
(the schochet's wife), 1931.
Oil on canvas. Signed and dated.
56X50 cm. Good condition. 
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $1500 
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337. Joseph Budko (1888-1940) – Portrait – Pencil 
Sketch

Joseph Budko (1888-1940), Portrait (self-portrait?).
Pencil on heavy paper. Inscribed by hand (the 
inscription, in German, is dated 5.1.1920); the name 
Joseph Budka is handwritten above the inscription. 
A small piece of paper with Joseph Budko's stamped 
signature is glued to the leaf. 
Approx. 24X32 cm. Good condition. Stains. Minor 
blemishes to margins (not affecting sketch). 
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $300

336. יוסף בודקו )1888-1940( – דיוקן יהודי – דיו על נייר

יוסף בודקו )1888-1940(, דיוקן יהודי, 1920. 
דיו על נייר. חתום ומתוארך.

בשוליים,  קלים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   24 X37.5
משוקמים. מוצמד לנייר עבה. 

מקור:
1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $300

337. יוסף בודקו )1888-1940( – דיוקן – רישום עפרון

יוסף בודקו )1888-1940(, דיוקן )דיוקן עצמי?(. 
 ,Joseph Budka עפרון על נייר עבה. תחת הדיוקן נרשם השם 
גרמנית(.  )בכתב-יד,   5.1.1920 ליום  מתוארכת  הקדשה,  ולצדו 
פיסת נייר עם חותמת-דיו של יוסף בודקו מודבקת בשולי הדף.

בשוליים  קלים  פגמים  כתמים.  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   32 X24
)ללא פגיעה ברישום(.

מקור: 
1. עזבון האמן. 
2. אוסף פרטי. 

פתיחה: $300

336
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336. Joseph Budko (1888-1940) – Portrait of a 
Jew – Ink on Paper 

Joseph Budko (1888-1940), Portrait of a Jew, 1920.
Ink on paper. Signed and dated.
37.5X24 cm. Good condition. Stains. Small tears to edges, 
restored. Mounted on thick paper. 
Provenance: 
1. Artist's estate.
2. Private collection.

Opening price: $300
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338. Artur Markowicz (1872-1934) – Two Women – Pastel on Paper

Artur Markowicz (1872-1934), Two Women.
Pastel on paper mounted on cardboard. Signed: "Artur Markowicz, Krakow".
Artur Markowicz (1872-1934) was born in Krakow. He studied at the Krakow 
Academy of Fine Arts under Leopold Leffler, Jan Matejko and others, and between 
1896 and 1903 pursued his studies in Munich and at the École des Beaux-Art in Paris, 
where he also exhibited his work. In 1904, he returned to Krakow and opened a 
studio in the Jewish district of Kazimierz. In 1907-1908 he travelled to Jerusalem. 
He continued to work in Krakow, while touring Europe and exhibiting his works. 
Like other Polish-Jewish artists, he was a member of the Jewish Society for the 
Encouragement of Fine Arts. His works are mostly realistic with visible symbolist and 
expressionist influence; one of his prevalent subjects is the Jews of Krakow, depicted 
time and again in his work.
26.5X34 cm. Framed: 48.5X42.5 cm. Good condition. Minor blemishes to margins. Cracks, 
loss and blemishes to frame.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $500

338. ארתור מרקוביץ )1872-1934( – שתי נשים – פסטל על נייר

ארתור מרקוביץ )1872-1934(, שתי נשים.
."Artur Markowicz, Krakow" פסטל על נייר מוצמד לקרטון. חתום

באקדמיה  רכש  האמנותית  הכשרתו  ראשית  את  קרקוב.  יליד   ,)1872-1934( מרקוביץ  ארתור 
לאמנויות יפות בקרקוב כתלמידם של לאופולד לפלר, יאן מטייקו ואחרים, ובשנים 1896 עד 1903 
המשיך את לימודיו במינכן ובבית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות )"בוזאר"( בפריז, שבה גם 
הציג מעבודותיו. בשנת 1904 חזר לקרקוב ופתח סטודיו ברובע קז'מייז' היהודי. בשנים 1907-1908 
ערך ביקור בירושלים ומאוחר יותר סייר ברחבי אירופה. כאמנים פולנים-יהודים אחרים, היה חבר 
קונסט"(.  פארשפרייטן  צו  געזעלשאפט  )"יידישער  היפות"  האמנויות  לקידום  היהודית  ב"אגודה 
עבודותיו ריאליסטיות ברובן, אולם ניכרת בהן גם השפעה אקספרסיוניסטית וסימבוליסטית, וביניהן 

בולטות היצירות הרבות המציגות יהודים בקרקוב.
48.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשוליים. שברים ופגמים במסגרת. X42.5 34 ס"מ, במסגרת X26.5

מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $500
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In 1935 Tadeusz Rychter applied for membership in 
the Palestine Artists' Association but was turned 
down, most probably because of his religion. In 1939, 
he was invited to Poland to create frescos for a new 
church, and with the outbreak of World War II was 
unable to return to Palestine. As far as is known, 
Ryhcter was arrested and murdered by the Nazis.
42X33 cm, in a 78X69.5 cm frame. Good condition. Minor 
blemishes to frame. Unexamined out of frame. 
Provenance: The collection of Simcha Holtzberg, 
"Father of the Wounded Soldiers". 

Opening price: $700 

339. טדיאוש ריכטר )1873-1943( – בת-זוגו של האמן, 
1920 – צבעי מים על נייר

טדיאוש ריכטר )1873-1943(, בת-זוגו של האמן )?(, 1920. 
צבעי מים על נייר עבה. חתום ומתוארך.

את  רכש  פולין,  יליד   ,)Tadeusz Rychter( ריכטר  טדיאוש 
הכשרתו האמנותית אצל הצייר יאן מטייקו באקדמיה לאמנויות 
חברה  אשת  יאנובסקה,  לברוניסלבה  נישא  בקראקוב.  יפות 
השניים  נפרדו  ה-20  המאה  בראשית  אולם  פולנייה,  ואמנית 
וריכטר עקר למינכן, שם פגש את בת-זוגו לחיים ולאמנות, אנה 
מאי-ריכטר. במינכן התוודע ריכטר להגותו של רודולף שטיינר, 
ריכטר  נעשו  במהרה  בקסמה.  ונשבה  האנתרופוסופיה,  מייסד 
ומאי-ריכטר אנתרופוסופים מושבעים, והיו מן האמנים שעסקו 
בעיטורו של הגתהאנום הראשון, מרכז התנועה האנתרופוסופית 

בדורנאך שבשוויץ.
בסביבות שנת 1924 קיבלו בני הזוג הצעה לצייר את המקומות 
הציורים  במכירת  עבור חברה שעסקה  ישראל  בארץ  הקדושים 
באירופה. השניים השתקעו בירושלים ויצרו אקוורלים אווריריים 
ומוארים של נופי הארץ ותושביה, לצד רישומי מבנים ופורטרטים 
אמנותי  שיקום  עבודות  לעשות  הוזמן  אף  ריכטר  הזמנה.  לפי 
עבודותיהם  את  הציגו  ומאי-ריכטר  ריכטר  לחם.  בבית  בכנסיה 
בתערוכות שונות, וכך נכתב )"דאר היום", 6 במאי 1927( בביקורת 
הלאומי  הנכאת  בבית  הזוג  בני  של  עבודותיהם  לתערוכת 
בצלאל": "...ריכטר הנהו יחיד ביכלתו זו לא רק בארץ-ישראל אלא 
גם באירופה. הוא אחד המעטים שהביאו את הפורטרט בצבעי 
מים לידי שלמות. עלה בידו למסור את עדינות הטון ]...[ וביחוד 
לאמן  המים  צבעי  שקיפות  עוזרת  כאן  הנפשית.  ההבעה  את 
הפורטרטים  כל  בין  המצויר.  לנשמת  גלדת-העור  דרך  להציץ 
המוצגים מצטינת תמונת הג' ריכטר )אשת האמן( שלפי הדמיון 
והשלמות הטכנית שבו אפשר להעמידו בשורה אחת עם ציורי 

גדולי האקורליסטנים האנגליים...".
האמנים  באגודת  כחבר  להתקבל  ריכטר  ביקש   1935 בשנת 
ערב  יהודי.  היה  שלא  משום  הנראה  כפי  נדחה,  אולם  הארצית, 
כנסיה  לעטר  לפולין  ריכטר  הוזמן  השנייה  העולם  מלחמת 
בפרסקאות, ועם פרוץ המלחמה לא יכול עוד לשוב לארץ ישראל. 

ככל הידוע נעצר ריכטר בידי הנאצים ונרצח.
קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   69.5 X78 במסגרת  ס"מ,   33 X42

במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת.
מקור: אוסף שמחה הולצברג, "אבי הפצועים".

פתיחה: $700

עבודות מאוסף שמחה הולצברג - פריטים 339-343, 347

הפצועים",  "אבי  בכינויו  הידוע   )1924-1994( הולצברג  שמחה 
על  וחש  פולין,  בוורשה,  נולד   .1976 לשנת  ישראל  פרס  חתן 
בשרו את כל מוראות השואה בגטו ורשה ובמחנות בודזין וברגן 
והקים משפחה.  נישא  ישראל,  בלזן. לאחר השחרור עלה לארץ 
לפרנסתו סחר ביודאיקה ובאמנות, והחל ממלחמת ששת הימים 
הפצועים  צה"ל  לחיילי  לדאגה  ומרצו  זמנו  עיקר  את  הקדיש 
והנכים ולמשפחות השכולות. הוא ביקר פצועים בבתי החולים, 
תמך בהם נפשית וכלכלית, ליווה אותם בתהליך השיקום ושמח 
בשמחותיהם ְּכָאב ממש. בהלווייתו ספד לו ראש הממשלה יצחק 
דאגת-אמת  דאג  השואה,  מאש  מוצל  אוד  שהיה  "האיש  רבין: 
ובכל  הכל  ועשה  השואה  פליטי  של  מקלטם  ישראל,  למדינת 
הלב, כדי שלא נשכח. השואה הנוראה ליוותה אותו כצל כל ימיו 
והייתה חומר הדלק שהזין את אהבתו למדינה, לפצועים, לנכים, 
למשפחות השכולות… בשמו של צה"ל ובשמה של מדינת ישראל 

– אני מצדיע לך שמחה".

Works from the Collection of Simcha Holtzberg 
–  Items 339-343, 347

Simcha Holtzberg (1924-1994), also known as the "Father 
of the Wounded Soldiers", loreate of the 1976 Israel Prize, 
was born in Warsaw, Poland, and experienced firsthand 
the horrors of the Holocaust in the Warsaw Ghetto and the 
camps of Budzyń and Bergen-Belzen. After the liberation, 
he immigrated to Palestine, married and started a family, 
making a living trading in Judaica and art. Since the Six-Day 
War, he devoted much of his time and efforts to helping 
wounded and disabled IDF soldiers and bereaved families. 
He visited wounded soldiers in hospitals, supporting them 
both spiritually and financially and accompanying them in 
their recovery as a real father would. 
From Prime Minister Yitzhak Rabin’s eulogy in memory of 
Simcha Holtzberg: "This man, snatched from the fire of 
the Holocaust, so deeply concerned for the State of Israel, 
a haven for Holocaust refugees, did everything in his power 
so that the catastrophe would be remembered. The terrors 
of the Holocaust followed him like a shadow, fueling his 
love of the State, the wounded, the disabled, the bereaved 
families […] in the name of the Israel Defense Forces and 
in the name of the State of Israel, I salute you, Simcha". 
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340. Leon Lewkowicz (1888-1950) – Two Sisters 
– Oil on Canvas

Leon Lewkowicz (1888-1950), Two Sisters, 1923.
Oil on canvas. Signed and dated.
Leon Lewkowicz was born in Rava-Ruska in the Lviv 
Oblast, Poland. After graduating from the School of 
Fine Arts in Krakow, he continued to live and work 
in the city. He often painted portraits of Jews and 
Gypsies; his style was influenced by academic realism, 
with a melancholy air. During the war, he was in exile in 
Kazakhstan, where he continued to paint, also working 
as a teacher. He passed away in Chimkent in 1950.
65X79 cm, in a 74X109 cm frame. Good condition. 
Minor blemishes to paint. Canvas repairs to verso. Illegible 
inscription on verso.
Provenance: The collection of Simcha Holtzberg, 
"Father of the Wounded Soldiers". 

Opening price: $700

לאון לבקוביץ )1888-1950( – שתי אחיות – שמן   .340
על בד

לאון לבקוביץ )1888-1950(, שתי אחיות, 1923. 
שמן על בד. חתום ומתוארך.

לאון לבקוביץ )Leon Lewkowicz( נולד ברווה-רוסקה שבמחוז 
לבוב, פולין. הוא למד באקדמיה לאמנויות יפות בקראקוב, ולאחר 
מכן חי ופעל בעיר. ביצירתו, המתאפיינת בריאליזם אקדמי ונוטה 
למלנכוליה, עסק רבות בדיוקן היהודי והצועני. בשנות מלחמת 
העולם השנייה גלה לקזחסטן, שם המשיך ליצור ולהורות. בשנת 

1950 הלך לעולמו בעיר שימקנט.
109. מצב טוב. פגמים קלים בצבע.  X74 79 ס"מ, במסגרת X65

תיקוני בד בגב. טקסט )בלתי מפוענח( בגב.
מקור: אוסף שמחה הולצברג, "אבי הפצועים".

פתיחה: $700

339. Tadeusz Rychter (1873-1943) – The Artist's 
Spouse, 1920 – Watercolor on Paper

Tadeusz Rychter (1873-1943), The Artist's Spouse (?), 
1920.
Watercolor on heavy paper. Signed and dated. 
Tadeusz Rychter, born in Poland, studied at the Jan 
Matejko Academy of Fine Arts in Kraków. He married 
the Polish artist and socialite Bronisława Janowska, 
but the two separated after several years and Rychter 
moved to Munich, where he met his partner in life 
and art, Anna May-Rychter. In Munich, Rychter was 
introduced to the philosophy of Rudolf Steiner, 
founder of anthroposophy, and was captivated by 
it. The Rycters soon became ardent anthroposophists 
and worked on decorating the first Goetheanum, 
the anthroposophical movement center in Dornach, 
Switzerland. 
In ca. 1924, the Rychters were commissioned to paint 
watercolors of the Holy sites in Palestine by a company 
that sold the paintings in Europe. They settled in 
Jerusalem, creating delicate watercolors depicting 
the views and people of Palestine and commissioned 
portraits. Rychter was also hired to take part in the 
restoration of a church in Bethlehem. The Rychters 
displayed their works in various exhibitions. A review 
of a joint exhibition of their works at the Bezalel 
National Art Museum ("Doar Hayom", May 6, 1927) 
noted: "…Rychter is unique in his ability, not only in 
Palestine, but in Europe as well. He is one of the few 
who perfected the watercolor portrait. He was able 
to convey the subtlety of the tone […] and mainly 
the emotional expression. Here, the transparency of 
watercolors helps the artist peer through the skin 
into the subject's soul. Of all the portraits on display, 
most noticeable was the portrait of Mrs. Rychter (the 
artist's wife), which is as expertly executed as works 
by the greatest English aquarellists…" (Hebrew).
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341. Yankel Ginzburg (b. 1945) – "Holocaust: The Town is Burning / The 
Parchment is Burning but the Letters are Soaring High" – Mixed Media on 
Canvas

Yankel Ginzburg (b. 1945). Holocaust: The Town is Burning / The Parchment is 
Burning but the Letters are Soaring High.
Mixed media on canvas (with pieces of parchment). Signed. 
Yankel Ginzburg, painter, printmaker and sculptor, born in Kazakhstan, is the 
grandson of Ahad HaAm's brother on his father's side and the grandson of Marshal 
Zhukov on his mother's side. He grew up in Lodz and in 1957 immigrated to Israel 
with his family. He studied at the Bat-Yam Art Institute and in 1968 moved to the US. 
His work over the years spans a wide variety of styles, from abstract to photorealism, 
and was showcased in various exhibitions and museums in the US and across the 
world. Ginzburg is involved in public and political activity. 
60X50 cm, in a 85X95 cm frame. Good condition. Minor blemishes to frame. 
Provenance: The collection of Simcha Holtzberg, "Father of the Wounded Soldiers". 

Opening price: $300 

ואותיות  נשרפים  גווילים   / בוערת  העיירה  "שואה:   –  )1945 )נ.  גינזבורג  יענקל   .341
פורחות באוויר" – טכניקה מעורבת על בד

יענקל גינזבורג )נ. 1945(, שואה: העיירה בוערת / גווילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר.
טכניקה מעורבת על בד )עם פיסות קלף(. חתום.

יענקל גינזבורג, צייר, אמן הדפס ופסל יליד קזחסטן, הוא נכד-אחיו של אחד העם מצד אביו, ונכדו 
של המרשל ז'וקוב מצד אמו. גדל בלודז', ובשנת 1957 עלה עם משפחתו לישראל. למד במכון לאמנות 
בבת-ים, ובשנת 1968 עקר לארצות הברית. במשך שנות פעילותו הארוכות יצר במגוון סוגות, החל 
מאבסטרקט ועד לפוטו-ריאליזם, והציג בתערוכות ובמוזיאונים שונים בארצות הברית ובעולם. לצד 

עיסוקו באמנות, עוסק גינזבורג בפעילות ציבורית ופוליטית.
95 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים במסגרת. X85 50 ס"מ, במסגרת X60

מקור: אוסף שמחה הולצברג, "אבי הפצועים".

פתיחה: $300

342. אדם מושקא )1914-2005( – חנוכה – שמן על מזוניט

אדם מושקא )1914-2005(, חנוכה. 
שמן על מזוניט. חתום. מתואר בגבו.

יליד פיוטרקוב-טריבונלסקי, רכש את הכשרתו האמנותית בבית   ,)Adam Muszka( אדם מושקא 
הספר לאמנויות דקורטיביות בלודז'. את שנות מלחמת העולם השנייה עשה בטשקנט, ולאחריהן חי 
ופעל בלודז'. בשנת 1967 היגר לפריז. ביצירתו הנציח מושקא את החיים היהודיים בפולין בכלל ואת 

עיירת הולדתו בפרט.
80.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בצבע. פגמים קלים במסגרת. X96 46 ס"מ, במסגרת X61

מקור: אוסף שמחה הולצברג, "אבי הפצועים".

פתיחה: $500
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על  – שמן  לוויתן  סעודת   –  )1939 )נ.  נחשון  ברוך   .343
מזוניט

ברוך נחשון )נ. 1939(, סעודת לוויתן, תשל"ז )1977(. 
שמן על מזוניט. חתום ומתוארך. 

ברוך נחשון, יליד חיפה, רכש את הכשרתו האמנותית אצל שלמה 
גם  ידו  את  שלח  אולם  בתצלומיו  פרסומו  את  שקנה  נרינסקי, 
זכה  ואף  חב"ד,  חסיד  הוא  נחשון  "נראני"(.  בכינוי  )חתם  בציור 
במלגה ללימודי ציור בניו-יורק מידי הרבי מליובאוויטש. לבקשתו 
העולמי,  חב"ד  במרכז  מיצירותיו  נחשון תערוכה  ערך  הרבי  של 
בכל  הציורים  את  "להפיץ  הרבי  אותו  עודד  בה  ביקורו  ובתום 
האמצעים, בכל העולם". נחשון מתגורר בחברון וביצירתו עוסק 

רבות בדימויים יהודיים ובעולמות המקרא, המדרש והאגדה. 
46.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים  X76.5 19 ס"מ, מסגרת X49.5

במסגרת.
מקור: אוסף שמחה הולצברג, "אבי הפצועים".

פתיחה: $300

343. Baruch Nachshon (b. 1939) – The Feast of 
Leviathan – Oil on Masonite 

Baruch Nachshon (b. 1939), The Feast of Leviathan, 
1977.
Oil on Masonite. Signed and dated.
Baruch Nachshon, born in Haifa, studied art with 
photographer and painter Shlomo (Neroni) Narinsky. 
Nachshon, a Chabad hassid, was awarded a scholarship 
to study art in New York by the Lubavitcher Rebbe. 
At the Rebbe's request, Nachshon held an exhibition 
of his work at the Chabad World Headquarters, and 
the Rebbe, after touring the exhibition, urged him to 
"disseminate his art by any means, across the whole 
world". He lives in Hebron and his works are largely 
inspired by biblical, midrashic and aggadic themes. 
49.5X19 cm, in a 76.5X46.5 cm frame. Good condition. 
Minor blemishes to frame. 
Provenance: The collection of Simcha Holtzberg, 
"Father of the Wounded Soldiers". 

Opening price: $300

342. Adam Muszka (1914-2005) – Hanukkah – Oil on 
Masonite

Adam Muszka (1914-2005), Hanukkah. 
Oil on Masonite. Signed. Titled on verso.
Adam Muszka, born in Piotrków Trybunalski, studied at the 
school of decorative arts in Lodz. During World War II, he 
lived in Tashkent, and upon returning to Poland after the war, 
settled in Lodz. In 1967, he immigrated to Paris. His works 
portray Jewish life in Poland, and particularly his hometown. 
61X46 cm, in a 96X80.5 cm frame. Good condition. Minor 
blemishes to paint. Minor blemishes to frame.
Provenance: The collection of Simcha Holtzberg, "Father of 
the Wounded Soldiers". 

Opening price: $500

342
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על  – שמן  – אגרטל פרחים  ציון רבינוביץ; 1905-1989(  )בן  בען   .345
קרטון

בען )בן ציון רבינוביץ, 1905-1989(, אגרטל פרחים.
שמן על קרטון עבה. חתום.

60 ס"מ. מצב טוב. לוח הקרטון קמור. פגמים במסגרת. X79 43 ס"מ, במסגרת X62

פתיחה: $300

345. Benn (Benzion Rabinovich; 1905-1989) – Flower Vase – 
Oil on Cardborad

Benn (Benzion Rabinovich; 1905-1989), Flower Vase.
Oil on heavy cardboard. Signed. 
62X43 cm, in a 79X60 cm frame. Good condition. Warping to cardboard. 
Blemishes to frame. 

Opening price: $300 

344. בען )בן ציון רבינוביץ; 1905-1989( – צמד שחקנים – שמן על בד

בען )בן ציון רבינוביץ, 1905-1989(, צמד שחקנים.
שמן על בד. חתום.

 ."Forma-Farba-Faktura" האמנים  קבוצת  ממייסדי  היה  ביאליסטוק,  יליד  גרפי,  ואמן  צייר  ציון רבינוביץ'(,  )בן  בען 
בשנת 1929 נסע לפריז, שם למד אמנות אצל פרנן לז'ה. הוא השתקע בעיר ועבודותיו הוצגו בתערוכות רבות במהלך 
שנות ה-30. לאחר כיבוש צרפת בידי גרמניה הנאצית, נעצר ונשלח למחנה בון לה רולנד. בעקבות התערבות של כמה 

ידידים בעלי השפעה, שוחרר מהמחנה, ולאחר מכן חי במסתור במשך כשנתיים. בתקופה זו יצר סדרת איורים לתנ"ך.
103 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. שברים ופגמים במסגרת. X122 90 ס"מ, במסגרת X72

פתיחה: $500

344. Benn (Benzion Rabinovich; 1905-1989) – Two Actors – Oil on Canvas

Benn (Benzion Rabinovich; 1905-1989), Two Actors.
Oil on canvas. Signed. 
Benn (Benzion Rabinovich; also Bencjon Rabinowicz), painter and graphic artist, born in Bialystok, 
was one of the founders of the artists' group Forma-Farba-Faktura. In 1929 he moved to Paris, where 
he studied under Fernand Leger. During the 1930s, he regularly exhibited in Paris. After the German 
occupation of France, Benn was interned at Beaune-la-Rolande. He was eventually released with the 
help of influential friends and went into hiding for 26 months. During this time, he produced a series 
of illustrations to the Bible. 
72X90 cm, in a 122X103 cm frame. Good condition. Minor blemishes. Fractures and blemishes to frame. 

Opening price: $500 
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347. משה ברנשטיין )1920-2006( – המקונן – גואש על נייר

משה ברנשטיין )1920-2006(, המקונן, 1954. 
גואש על נייר. חתום ומתוארך. מתואר בגבו.

מאייר  צייר,  שבפולין,  ברזה-קרטוסקה  יליד  ברנשטיין,  משה 
ומשורר יידיש. למד באקדמיה לאמנות בווילנה, ובשנות מלחמת 
העולם השנייה ברח לברית המועצות. עלה לארץ ישראל בשנת 
שבה  שהספינה  ולאחר  ב'",  "עליה  ההעפלה  מפעל  דרך   1947
הפליג נתפסה בידי הבריטים, נשלח למחנות המעצר בקפריסין. 
שם התוודע לאמן נפתלי בזם, עבד בהדרכתו והדפס מעשה ידיו 
ברנשטיין  הקדיש  יצירתו  את  קפריסין".  "בגרוש  באלבום  נכלל 
זכרו.  ולהנצחת  החרב  המזרח-אירופי  השטעטל  לתיעוד 

בהיותו על פי הגדרתו את עצמו "צייר אקספרסיבי בעל מגמה 
סוריאליסטית-סימבולית", התקשה לזכות בהכרה מצד החוגים 
עם  להפשטה.  ארוכות  שנים  במשך  שנטו  בישראל  האמנותיים 
זאת, בחלוף השנים תפסה עבודתו מקום של כבוד בין יצירותיהם 

של ציירי העולם היהודי שנעלם.
61.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים  X76 44.5 ס"מ, במסגרת X59

בשולי הדף. פגמים קלים במסגרת.
מקור: אוסף שמחה הולצברג, "אבי הפצועים".

פתיחה: $250

346. Savu Petra Dan (1903-1986) – Portrait of a 
Rabbi – Oil on Canvas

Savu Petra Dan (1903-1986), Portrait of a Rabbi.
Oil on canvas. Signed.
Savu Petra Dan was born in Bucharest, Romania. After 
graduating, he was appointed court painter to Carol 
II, King of Romania. With the outbreak of World War 
II and Romania's occupation by the Germans, he was 
sent to the Bergen-Belsen concentration camp, but 
survived. In 1961, he immigrated to Israel, and in 
1974 moved to Germany, where he worked until his 
passing. 
40X50 cm. Good condition.

Opening price: $500

346. סבו פטרה דן )1903-1986( – דיוקן רב – שמן על בד

סבו פטרה דן )1903-1986(, דיוקן רב.
שמן על בד. חתום.

סבו פטרה דן נולד בבוקרשט, רומניה. לאחר לימודיו היה לצייר 
העולם  מלחמת  פרוץ  עם  השני.  קרול  רומניה,  מלך  של  החצר 
השנייה וכיבושה של רומניה בידי הגרמנים נשלח למחנה הריכוז 
בשנת  המלחמה.  תקופת  את  לשרוד  הצליח  אך  בלזן",  "ברגן 
בגרמניה,  להתגורר  עבר   1974 ובשנת  ישראל  לארץ  עלה   1961

שם נפטר. 
50 ס"מ. מצב טוב. X40

פתיחה: $500

346347



328  |  אוגוסט 2020  

348. מנחם שמי )1897-1951( – טבע דומם – שמן על בד

מנחם שמי )1897-1951(, טבע דומם, 1932. 
שמן על בד. חתום ומתוארך.

האמנים  מגדולי  הלבנה,  שברוסיה  בוברויסק  יליד  שמי,  מנחם 
למד  ומאבות המודרנה המקומית המוקדמת.  הארץ-ישראליים 
ישראל  לארץ  עלה   1913 ובשנת  באודסה  לאמנות  באקדמיה 
המודרניזם  רוחות  את  הכיר  שטרם  אף  ל"בצלאל".  והצטרף 
המנשבות באירופה, המריד את חבריו נגד השמרנות שעליה היו 
לצבא  גויס  הראשונה  העולם  במלחמת  אמונים.  "בצלאל"  אמני 
העות'מאני, ערק ממנו ואף הספיק לשרת בגדוד הארץ-ישראלי. 
על  רבות  שהשפיע  ביקור  בפריז,  לבקר  בידו  עלה   1928 בשנת 
תערוכת  בה  הציג  ואף  בעיר  שנית  ביקר   1937 בשנת  עבודתו. 
יחיד. בשנת 1938 ובשנית בשנת 1942 זכה בפרס דיזנגוף לציור. 
הבריטי  הצבא  של   745 ההנדסה  לפלוגת  התגייס   1942 בשנת 
מלחמת  תום  ולקראת  אפריקה  בצפון  פעילותה  את  שהחלה 

העולם השנייה שרתה באיטליה. לאחר שובו לארץ ישראל הוציא 
הציג  ואף  ישראל"  לארץ  חוזר  "חייל  בשם  מרישומיו  אלבום 
 1947 בשנת  אביב.  תל  במוזיאון  אלו  בשנים  מעבודתו  תערוכה 

השתקע בצפת; ב-1950 השתתף בביאנלה של ונציה.
"... כל חייו הקצרים למדי הוקדשו להתמודדות אמיצה, עיקשת 
שאף  הוא  אישי.  אמנותי  סגנון  לנסח  זה:  אתגר  עם  ומתמידה 
המערב  בארצות  המקובלים  הגבוהים  האיכות  במבחני  לעמוד 
ובה-בעת לבטא את הארצישראליות במיטבה על תכניה, נופיה, 
האמן  שבנפש  ההיתוך  בכור  צריפתה  מתוך  וצבעיה  אווירתה 
פנימה.." )"הארץ", לקראת התערוכה "מנחם שמי – אדם ואמן", 

מוזיאון תל אביב לאמנות, 2009. אוצרת: דליה בלקין(.
47 ס"מ. מצב טוב. עבר שיקום. X62.5

פתיחה: $2000

347. Moshe Bernstein (1920-2006) – The Mourner 
– Gouache on Paper

Moshe Bernstein (1920-2006), The Mourner, 1954. 
Gouache on Paper. Signed and dated. Titled on verso.
Moshe Bernstein, painter, illustrator and Yiddish poet, 
was born in Bereza Kartuska, Poland. He studied at 
the Vilna Academy of Art. During World War II, he 
escaped to the USSR. In 1947 Bernstein attempted to 
illegaly immigrate to Palestine with Aliya Bet, and 
after the illegal immigrant ship on which he sailed 
was captured by the British, he was sent to the Cyprus 
detention camps. There he met artist Naftali Bezem 
and studied in his workshop. A print he created in the 
workshop was featured in the album "In the Cyprus 
Exile". Bernstein's art focused mainly on documenting 
and commemorating the Eastern European shtetl.
Being, by his own definition, "an expressive artist 
with a surrealistic-symbolic tendency", he failed to 
achieve recognition from artistic circles in Israel, 
which for many years favored abstraction. However, 
his pictures of the shtetl, commemorating a vanished 
world, were eventually recognized for their artistic 
value and importance. 
59X44.5 cm, in a 76X61.5 cm frame. Good condition. 
Minor blemishes to margins of leaf. Minor blemishes to 
frame. 
Provenance: The collection of Simcha Holtzberg, 
"Father of the Wounded Soldiers". 

Opening price: $250

348
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349. אהרן גלעדי )1907-1993( – דמות בנוף – שמן על בד

אהרן גלעדי )1907-1993(, דמות בנוף. 
שמן על בד. חתום.

הכשרתו  ראשית  את  שברוסיה.  בהומל  נולד  גלעדי  אהרן 
פעיל  היה  בפטרוגרד.  לאמנות  באקדמיה  רכש  האמנותית 
בתנועת "השומר הצעיר" ואף הוגלה על כך לסיביר; בשנת 1929 
השתחרר ועלה לארץ ישראל. תחילה ישב בקבוצת כינרת ובשנת 
עבד  עשורים  לשני  קרוב  אפיקים.  קיבוץ  ממקימי  היה   1932
בקיבוץ ככל חבריו והיה מצייר בערבים. לבסוף עזב את הקיבוץ 
וזכה  חדשים"  "אופקים  בקבוצת  חבר  היה  גלעדי   .1947 בשנת 

פעמיים בפרס דיזנגוף לציור – בשנים 1948 ו-1952. 
כעובדה  החיים  את  מקבל  אינו  הוא  חקרן,  עמקן,  הוא  "גלעדי 
אנשים  מתמדת.  תמורה  של  בתהליך  כנתונים  אלא  מוגמרת, 

ונופים – לחוד וביחד – מהווים את יסודות התמטיקה העיקריים 
עוממת,  קרינה  של  דוק  במין  עטופים  ואלה  אלה  ביצירותיו. 
נימים  ישותו  מנבכי  להעלות  יודע  הצייר   ]...[ רוחניות.  שופעת 
לאמן  גם  דומה,  אלא,  לצופה  רק  לא  כגילוי  סמויות, המופיעות 
האווירה  את  שחשפו  אמנינו  בקרב  הראשונים  אחד  עצמו. 
בקיבוץ,  לחדר-התרבות  או  לחדר-האוכל  המיוחדת  האנושית 
לעבור  אפשר  אי  הערב...  סעודת  או  הצהריים  ארוחת  בשעת 
בשתיקה על הקו העדין ורב המבע של גלעדי". )ד"ר חיים גמזו: 

ביקורות אמנות. מוזיאון תל-אביב לאמנות, 2006. עמ' 215(.
בפינת  שבר  טוב.  מצב  ס"מ.   74 X59 במסגרת  ס"מ,   35.5 X50

המסגרת.

פתיחה: $500

348. Menachem Shemi (1897-1951) – Still Life – 
Oil on Canvas

Menachem Shemi (1897-1951), Still Life, 1932. 
Oil on canvas. Signed and dated. 
Menachem Shemi, born in Bobruisk, Belarus, an 
outstanding artist of the Yishuv era and a founding 
father of early local modernism. Studied in the 
Odessa Art Academy and in 1913 immigrated to 
Palestine to study in Bezalel. Although he was yet 
unfamiliar with European modernism, he rebelled 
against the conservative approach Bezalel was 
known for. In World War I he was conscripted into 
the Ottoman army, deserted and even made it to 
the Jewish Legion. In 1928 he was finally able to visit 
Paris, where the art he studied influenced his work 
greatly. In 1937 he travelled to Paris again, this time 
to hold a solo exhibition. Shemi won the Dizengoff 
prize for painting twice, in 1938 and again in 1942. In 
1942 he volunteered to the British army, serving with 
the 745 Artisan Works Coy., R.E. which was stationed 
in North Africa, then in Italy. Upon his return to 
Palestine, Shemi published a sketch album under the 
title "A Soldier Returns to Palestine" (Hebrew), and 
an exhibition of his war-time works was held in the 
Tel Aviv Museum. In 1947 he moved to Safed; shortly 
before his death, he exhibited in the 1950 Venice 
Biennale. 
"... his whole rather short life was dedicated to 
facing, bravely and steadily, the challenge of creating 
a personal artistic style. He strived to achieve the 
highest European standards while expressing the 
essence of the Levant at its best, encompassing its 
views, atmosphere and colors, refining it in his inner 
furnace – the Artist's soul…". (HaAretz, Menachem 
Shemi – A Man and an Artist, exhibition statement. 
Tel Aviv Museum of Art, 2009. Curator: Dalia Belkin)
62.5X47 cm. Good condition. Restored.

Opening price: $2000
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ריה ַאלַואיל )1901-1967(, יליד בויבריק )בוברקה, גליציה(, הקים בעיירתו קבוצה של "השומר הצעיר", וב-1920 עלה לארץ א

ישראל כחלוץ. היה ממקימי ביתניה עילית, ניסיון ההתיישבות הראשון בארץ של "השומר הצעיר". בשנת 1921, עקב פרשת 

ביתניה, פרש מן הקבוצה, וחזר לאירופה כדי ללמוד ציור באקדמיה לאמנויות בווינה. בתקופת לימודיו שם הצטרף לקבוצת אמני 

"טורא  יצירותיו המוקדמות, ובהן סדרת ההדפסים  יצר את  ואגון שילה,  גוסטב קלימט  גם  נמנו  "Kunstschau" שעמה  האוונגרד 

אפורה" שנוצרה בהשפעת חוויותיו בביתניה עילית, והציג את עבודותיו בתערוכות הקבוצה. בשנת 1926 חזר לארץ ישראל, ובה 

פעל כצייר וכמורה, היה ממייסדי מוזיאון תל אביב לאמנות, אגודת האמנים והמדרשה לאמנות בתל אביב, וכן הוציא את ספריו 

לאור במו ידיו, בהוצאת "הלל" שייסד. בעבודתו האמנותית – בציור נופי הארץ ואנשיה ובפעילותו כדמות מרכזית בחוגי האמנות 

הארץ-ישראלית – המשיך אריה אלואיל את עבודת חייו כחלוץ. 

אלואיל נהג לצייר בטבע. בשנותיו הראשונות בארץ התקשה להסתגל לשמש הארץ-ישראלית, אך עם הזמן פיתח סגנון ייחודי של 

ציור טבע ונוף, כשהוא מצייר בעיקר באור הרך של הבוקר. על יצירתו העיד: "שנתיים הרסתי הכול אשר ציירתי. לצייר מיער וינה 

התכחש הנוף הארצישראלי ]...[ השמש הלוהטת קרעה את תמונותיי בכהות. לא קל 'כיבוש' נוף זה ]...[ הנוף הארצישראלי דחה 

מציורי כול עקבות קוביזם וגם פוביזם" )אלוייל, הערות אוטוביוגרפיות(. 

Arieh Allweil (1901-1967), born in Boibrik (Bíbrka, Galicia), established a group of "HaShomer Hatza'ir" in his 

hometown and in 1920 immigrated to Palestine as a pioneer. He was one of the founders of Upper Bitaniyah, the 

first settlement attempt of "HaShomer HaTzair" in Palestine. In 1921, following the Bitaniyah Affair, he quit the group 

and returned to Europe to study art at the Vienna Art Academy. During his studies there he joined the Kunstschau 

group of avant-garde artists, whose members also included Gustav Klimt and Egon Schiele, made his first works of art, 

including the series of prints "Turah Aforah" inspired by his time at Upper Bitaniyah, and displayed his works in the 

group's exhibitions. In 1926, he returned to Palestine, where he worked as a painter and teacher, and was one of the 

founders of the Tel Aviv Museum of Art, The Israel Painters and Sculptors Association, and the "HaMidrasha" art school 

in Tel Aviv. He also self-published his books, in the "Hillel" publishing house he had founded. In his artistic work – his 

paintings of the views of Palestine and his activity as a central figure in Israeli artistic circles – Arieh Allweil continued his 

life's work as a pioneer.

Arieh Allweil worked en plein air. During his first years in Palestine, he struggled to adjust to the local light. However, 

with time he developed his own unique style of landscape painting, working mostly in the soft morning light. In his 

autobiographical writings, he reminiscenced: "For two years I destroyed everything I painted. The Eretz-Israeli landscape 

denied itself to a painter from the Vienna woods [...] The blazing sun tore my pictures with dullness. It is not easy to 

'conquer' this landscape […] The Eretz Israeli landscape pushed all traces of Cubism, and of Fauvism too, out of my 

paintings" (Arieh Allweil: Letters, Figures, Landscapes, by Galia Bar Or. Mishkan Museum of Art, Ein Harod, 2015. p. 90).

349. Aharon Giladi (1907-1993) – A Figure in a 
Landscape – Oil on Canvas

Aharon Giladi (1907-1993), A Figure in a Landscape. 
Oil on canvas. Signed.
Aharon Giladi was born in Gomel, Belarus. He 
acquired his artistic training in the Petrograd Art 
Academy. As an "HaShomer HaTzair" activist he 
was arrested, serving time in Siberia; in 1929 he was 
released and immediately immigrated to Palestine. 
After spending some time preparing in Kvutzat 
Kinneret, he and his group founded Kibbutz Afikim. 
He lived almost two decades in the Kibbutz, working 
regular shifts and dedicating the evenings to his 
artistic work. In 1947, he finally left the Kibbutz. 
Giladi was a member of the Ofakim Hadashim group, 
and won the Dizengoff prize for painting twice, in 
1948 and 1952.
"Giladi is intense and inquisitive; he does not accept 
life as final, but as an ever-changing process. People 
and views – sometimes together, at times separately 
– are the main themes of his work. Both are softly 
radiant, spiritual… the painter knows how to access 
subtleties within his own being, and seems to discover 
them at the same time with his audience. He is one of 
the first artists to show the unique atmosphere in the 
Kibbutz dining room and cultural hall, during lunch 
or dinner…". (Dr. Haim Gamzu: Art Critiques. The Tel 
Aviv Museum of Art, 2006. pp. 215).
50X35.5 cm, in a 59X74 cm frame. Good condition. Crack 
to corner of frame.

Opening price: $500
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351. אריה אלואיל )1901-1967( – זוג בנוף – שמן על בד

אריה אלואיל )1901-1967(, זוג בנוף. 
שמן על בד. אינו חתום. 

50 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים. קפלים ונקבים בשולי הבד. סקיצה בגב הבד. אינו מתוח  X60
ואינו ממוסגר. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

351. Arieh Allweil (1901-1967) – A Couple in a Landscape – Oil on Canvas

Arieh Allweil (1901-1967) – A Couple in a Landscape.
Oil on canvas. Not signed. 
Approx. 60X50 cm. Good condition. Minor blemishes. Folds and small holes to margins of 
canvas. Sketch on verso. Unstreched and unframed. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300

350. אריה אלואיל )1901-1967( – נוף – שמן על בד

אריה אלואיל )1901-1967(, נוף. 
שמן על בד. חתום. 

בצדו השני של הבד, ציור נוסף מאת אלואיל )אינו חתום(: יהודי במערת המכפלה )?(. 
57 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. נקבים בשולי הבד. אינו מתוח ואינו ממוסגר.  X48

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

350. Arieh Allweil (1901-1967) – Landscape – Oil on Canvas

Arieh Allweil (1901-1967), Landscape.
Oil on canvas. Signed. 
An additional painting by Allweil on verso (not signed): a Jew in the Cave of the 
Patriarchs (?).
48X57 cm. Good condition. Minor blemishes. Small holes to margins of canvas. Unstreched 
and unframed. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300
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353. אריה אלואיל )1901-1967( – שוק אוריינטלי – שמן על נייר

אריה אלואיל )1901-1967(, שוק אוריינטלי. 
שמן על נייר. חתום. 

75 ס"מ. מצב טוב. קרעים ונקבים בשוליים.  X38.5
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

353. Arieh Allweil (1901-1967) – Oriental Market – Oil on Paper

Arieh Allweil (1901-1967), Oriental Market.
Oil on paper. Signed. 
38.5X75 cm. Good condition. Tears and small holes to margins.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300

352. אריה אלואיל )1901-1967( – רוכלות בשוק – שמן על נייר

אריה אלואיל )1901-1967(, רוכלות בשוק. 
שמן על נייר. חתום. 

75.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים ונקבים בשוליים. פיסה גזורה מחלקו העליון של הדף )ללא  X39.5
פגיעה בציור(. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

352. Arieh Allweil (1901-1967) – Women at the Market – Oil on Paper

Arieh Allweil (1901-1967), Women at the Market.
Oil on paper. Signed. 
39.5X75.5 cm. Good condition. Tears and small holes to margins. Narrow rectangular 
cut to top left corner (not affecting painting).
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300
352
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354. Arieh Allweil (1901-1967) – "The Ten Plagues" – Two Sketches for a Passover 
Haggadah – Israel, 1950s

"The Ten Plagues", two sketches for an illustration accompanying the Passover Haggadah, 
made by Arieh Allweil (1901-1967). [Israel, ca. early 1950s].
1. Sheet of paper depicting a soldier throwing a grenade against the backdrop of a battlefield, 
surrounded by ten preliminary sketches of miniatures representing the Ten Plagues.
Mixed media on paper. Signed.
50X62 cm. Good condition. Abrasions. Small closed and open tears. Pinholes.
2. Hollow rectangular paper sheet (complementing the abovementioned illustration), 
depicting ten miniatures of the Ten Plagues. Each miniature incorporates the first 
letter of the plague. This is the final version of the sketches described in paragraph 1. 
Mixed media on paper.
50X64 cm. Good condition. Pinholes to margins. Stains and traces of tape. Printing instructions in 
pen on the margins.
The illustration was printed in a Passover Haggadah accompanied by an introduction and 
commentaries by Max Brod and Y.M. Lask and seventeen illustrations by Allweil. Tel Aviv: 
"Sinai", [1954].
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $500

354. אריה אלואיל )1901-1967( – "עשר המכות" – שני מתווים להגדה של פסח 
– ישראל, שנות ה-50

"עשר המכות", שני מתווים לציור המלווה את ההגדה של פסח, מעשה ידי אריה אלואיל 
)1901-1967(. ]ישראל, ראשית שנות ה-50 בקירוב[.

1. גיליון נייר, במרכזו נראה חייל מטיל רימון על רקע שדה קרב, וסביבו עשרה רישומי הכנה 
למיניאטורות המייצגות את עשר המכות.

טכניקה מעורבת על נייר. חתום.
62 ס"מ. מצב טוב. קילופים, קרעים וקרעים חסרים קלים. נקבים. X50

2. מסגרת נייר רחבה )משלימה את הציור המופיע בסעיף הקודם(, המציגה עשר מיניאטורות 
היא  המכה. המסגרת  הראשונה של שם  באות  מיניאטורה משולבת  כל  המכות.  של עשר 

גרסה מוגמרת של רישומי ההכנה המופיעים בסעיף 1.
טכניקה מעורבת על נייר.

64 ס"מ. מצב טוב. נקבים בשוליים. כתמים ועקבות נייר דבק. הוראות דפוס בעט בשולי  X50
הגיליון.

הציור נדפס בהגדה של פסח בלוויית הקדמה ודברי הסבר מאת מקס ברוד וי"מ לסק ושבעה 
עשר ציורים מאת אריה אלואיל. הוצאת "סיני", תל אביב, ]1954[.

מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $500
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– אמנים שונים  גבריאל טלפיר  דיוקנאות של  לקט   .356
פניכל  אבא  עזוז,  דוד  גרשטיין,  דוד  נוישטיין,  יהושע   –

ואחרים

"גזית"  כתב-העת  ועורך  האמנות  מבקר  של  דיוקנאות  לקט 
גבריאל טלפיר מעשה ידי אמנים שונים. שנות ה-60-70. 

בלקט שנים-עשר דיוקנאות במדיות שונות )עפרונות, דיו, פסטל 
ועוד, על נייר(, מעשה ידי האמנים יהושע נוישטיין )נ. 1940(, דוד 
מסר )1912-1999(, דוד עזוז )נ. 1942(, אבא פניכל )1906-1986(, 
שאול סמירה )נ. 1939(, יצחק אמתי )1907-1984(, חיים רוזנטל 
)1938-2011(, דוד גרשטיין )נ. 1944(, עליזה נהור )1915-1987(, 

ושרה ווסקובויניק )?( )1901-1968(. 
גבריאל טלפיר )1901-1990(, מבקר אמנות, עורך ומתרגם. נולד 

355. "Eretz-Israel 1920" – Ten Etchings by Nachum Gutman, Signed 

a boy of 11, studied at 'Bezalel', and then went out 
to the 'wide world' – to the capitals of Europe, taking 
with him a portfolio of sketches. 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 
[…] He bequeaths us a motherland 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, and which we 
will long for more and more" (from the introduction 
by Shlomo Shva).
[10] etched plates + [3] leaves, approx. 37.5X35 cm 
(etchings of varying size). Good condition. 
Provenance: The Rimon Family Collection.

Opening price: $400

Eretz-Israel 1920, 10 etchings, by Nachum Gutman. 
Israel: "Iga", 1979. Hebrew and English. 
Ten etchings by Nachum Gutman depicting the views 
and people of Palestine – "Fisherman at Jaffa Coast", 
"The Orchards of Petah-Tikva", "Peasant Selling 
Chickens", "In the Alleys of Jerusalem", "By the 
Western Wall" and more. The etchings are signed in 
pencil and placed in the original portfolio. Numbered 
copy, 39/100.
"Nachum Guttman was one of the first artists to 
whom the country was his home and motherland, 
and these people painted the country as one paints 
his own home. His paintings and sketches could only 
have been done by a person who had lived with these 
landscapes from his youth, who absorbed their colors, 
their light and their shadows. Guttman painted the 
various neighborhoods of Jerusalem when he was but

חתומים  תחריטים  עשרה   –  "1920 ישראל,  "ארץ   .355
מאת נחום גוטמן

הוצאת  גוטמן.  נחום  מאת  תחריטים,   10  ,1920 ישראל,  ארץ 
"איגא", ישראל, 1979. עברית ואנגלית. 

עשרה תחריטים מאת נחום גוטמן המציגים את נופי ארץ ישראל 
ואת תושביה – "דייג בחוף יפו", "פרדסי פתח-תקוה", "פלחית 
ועוד.  הכותל"  "ליד  ירושלים",  "בסמטאות  תרנגולים",  מוכרת 
עותק  מקורית.  בתיקיה  ונתונים  בעפרון  חתומים  התחריטים 

ממוספר, 39/100.
ביתם  היא  שהארץ  הראשונים  האמנים  בין  היה  גוטמן  "נחום 
יכלו  ורישומיו  ציוריו  ביתו.  כצייר אדם את  ציירוה  והם  ומולדתם 
להיעשות רק על-ידי אדם שחי מילדותו את נופי הארץ, קלט את 
כשהיה  ירושלים  שכונות  את  צייר  גוטמן  וצלליה.  אורה  צבעיה, 
ילד בן 11, למד ב'בצלאל' ויצא ל'עולם הגדול' – לבירות אירופה, 
כשהוא נושא עמו תיק של רישומים. לפי רישומים אלה יצר בווינה 
בשנת 1920 הדפסי אבן במהדורה מצומצמת ]...[ חמישים ושמונה 
שנים אחר-כך בוצעו ההדפסים מחדש על-ידי סדנת התחריטים 
ציורי   – אלה  בתחריטים   ]...[ גוטמן  נחום  בהשגחת  בצלאל  של 
ישראל,  ארץ  של  ריחה  צבעיה,  קולותיה,  מצויים   – הבראשית 

שלעולם לא נראנה יותר" )מתוך ההקדמה מאת שלמה שבא(.
35 ס"מ בקירוב )תחריטים  X37.5 ,3[ דף[ ]10[ לוחות תחריט + 

בגודל משתנה(. מצב טוב.
מקור: אוסף משפחת רימון. 

פתיחה: $400 
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356. Twelve Portraits of Gabriel Talphir – Various Artists – Joshua Neustein, David Gerstein, David Azuz, 
Abba Fenichel and Others

of the journal "Gazith" which featured articles about 
art history, theater and architecture, critique, short 
monographs of artists (mainly Israeli and Jewish 
artists) and black and white reproductions of works of 
art. For many years, "Gazith" was the only journal in 
Israel dedicated mostly to plastic arts. Being a central 
figure in the Israeli art scene, Talphir was the subject 
of many portraits by various artists. 
Most of the portraits are signed and dated.
Size and condition vary. Good overall condition. Stains and 
blemishes. 

Opening price: $300 

Twelve portraits of Gabriel Talphir, art critic and editor 
of the journal "Gazith". 1960s-1970s. 
Twelve portraits in various media (pencils, ink, pastel 
and more, on paper), by artists Joshua Neustein (b. 
1940); David Messer (1912-1999); David Azuz (b. 
1942), Abba Fenichel (1906-1986); Shaoul Smira (b. 
1939); Yitzhak Amitai (1907-1984); Chaim Rosenthal 
(1938-2011); David Gerstein (b. 1944); Aliza Nahor 
(1915-1987); and Sarah Voscoboinic (?) (1901-1968).
Gabriel Talphir (1901-1990), an art critic, poet, editor 
and translator, was born in Stanislaw, Galicia, and 
immigrated to Palestine in 1925. He was the founder

עסק   .1925 בשנת  ישראל  לארץ  ועלה  שבגליציה  בסטניסלבוב 
בביקורת  התמקדה  עבודתו  עיקר  אך  שירה ובתרגום,  בכתיבת 
אמנותית- ליצירה  "במה   – "גזית"  העת  כתב  ובעריכת  אמנות 
ספרותית ולמחשבה חופשית". כתב העת כלל מאמרים בתולדות 
האמנות, תיאטרון ואדריכלות, ביקורות, מונוגרפיות קצרות של 
אמנים )בפרט אמנים ישראלים ויהודים( וכן רפרודוקציות שחור-
כתב  "גזית"  היה  ארוכות  שנים  במשך  אמנות.  יצירות  של  לבן 
העת היחיד בישראל אשר הוקדש ברובו לאמנויות הפלסטיות. 
זכה  בישראל,  האמנות  בעולם  מרכזי  תפקיד  בעלת  כאישיות 

טלפיר שדיוקנו יצויר בידי אמנים רבים.
הדיוקנאות חתומים ומתוארכים ברובם.

גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כתמים ופגמים.

פתיחה: $300
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ידה גם ל ספרות, שלחה  ומבקרת  חוקרת  סופרת, מתרגמת,  לאומית,  היותה משוררת  )1911-1970(, מלבד  גולדברג  אה 

ביצירה חזותית. כמה מן הספרים שכתבה, בהם עיבודה לספרו של סמואיל מרשק, "המפוזר מכפר אז"ר", לוו ברישומים 

פרי עטה. בשנים האחרונות לחייה התרחב עיסוקה באמנות חזותית. תחילה עסקה בעיקר ברישום ובהמשך פנתה לקולאז'ים. 

הקולאז'ים שיצרה הוצגו בשתי תערוכות בימי חייה – הראשונה בבית האמנים בירושלים )1968( והשנייה בגלריה בכפר מנחם 

 .)1969(

אינני  אך  בציור,  והן  בשירה  הן  הדחף  אותו  הוא  ליצירה  "הדחף   :1969 משנת  בראיון  גולדברג  סיפרה  החזותית  יצירתה  על 

עושה אילוסטרציה של מחשבתי השירית. האסוציאציה בזמן הציור היא בהחלט לא ספרותית. ]...[ הציור נחוץ לי כדי לברוח 

מן הספרות אל עולם אחר, ממשי יותר. סופרים נמשכים לציור כי הם מחפשים את הקיום הממשי שתפיסתו בלתי-אמצעית. 

כנראה מתוך זה ברחתי לציור, כי כמעט אינני כותבת". באותו ראיון התייחסה גולדברג גם לעיסוקה בקולאז': "בקולאז' יש לי 

אמביציה לקחת חומר ולהשתמש בו בצורה אחרת ]...[ אני נהנית גם מגזירת הנייר, גם מהדבקתו וגם מן העובדה שאני משנה 

את משמעותו. בקולאז' יותר קל לי להגיע לאבסטרקט, אני אוהבת מאוד אבסטרקט טוב אך איני יכולה להגיע לאבסטרקט גמור. 

גם בשירים הפחות מטריאליים שלי יש משהו שהוא שייך לאמנות פיגורטיבית". 

ראו: 

1. לאה גולדברג, מאת חמוטל בר-יוסף. הוצאת מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, ירושלים, 2012. עמ' 284-287. 

2. האור בשולי הענן, מאת גדעון טיקוצקי. הוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים, 2011. 

Leah Goldberg (1911-1970), a leading Hebrew-language poet, author, translator, scholar and literary critic, was also 

a visual artist. She illustrated several of her own books, including "HaMefuzar Mikfar Azar" ("The Absentminded 

Fellow"), an adaptation of a Russian story by Samuil Marshak. In the last years of her life, she devoted much of 

her time to visual art, at first focusing mainly on sketching and later on collage. Her collages were shown in two 

exhibitions during her lifetime – at the Jerusalem Artists House (1968) and at the Kfar Menachem gallery (1969). 

In an interview from 1969, Goldberg said: "The urge to create is the same both in poetry and in painting, but I do 

not create illustrations of my poetic thoughts. My associations when painting are definitely not literary. […] I need 

painting to escape from literature to another, more substantive world. Writers are drawn to painting since they are 

searching for a real existence whose perception is direct. Presumably, this is the reason I escaped to painting, because 

I hardly write". In the same interview, Goldberg also addressed her occupation with collage: "In collage I have the 

ambition to take material and use it differently […] I also enjoy cutting the paper, and mounting it, and the fact that I 

am changing its meaning. In collage, it is easier for me to reach the abstract; I love a good abstract but cannot reach 

absolute abstraction. Even in my less material poems there is something that is related to figurative art".

See:

1. Leah Goldberg (Hebrew) by Hamutal Bar-Yosef. Jerusalem: The Zalman Shazar Center, 2012. pp. 284-287. 

2. Light Along the Edge of a Cloud (Hebrew), by Giddon Ticotsky. HaKibbutz HaMeuchad – Sifriyat Poalim, 2011. 

357. לודוויג שוורין )1897-1983( – דיוקן אורי צבי גרינברג 
– שמן על בד

לודוויג שוורין )1897-1983(, דיוקן אורי צבי גרינברג. 
שמן על בד. חתום ומתוארך 42]19[.

בגב הבד – ציור שמן נוסף )תפוזים(, אינו חתום. 
47 ס"מ. מצב טוב. פגמים מעטים בצבע. X63

פתיחה: $600

357. Ludwig Schwerin (1897-1983) – Portrait of Uri 
Zvi Greenberg – Oil on Canvas

Ludwig Schwerin (1897-1983). Portrait of Uri Zvi 
Greenberg.
Oil on canvas. Signed and dated [19]42.
An additional oil painting (oranges) on verso, unsigned.
63X47 cm. Good condition. A few blemishes to paint. 

Opening price: $600
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359. לאה גולדברג )1911-1970( – לקט ציורים

לאה גולדברג )1911-1970(, אחד-עשר ציורים, רובם בצבעי מים, 
על נייר. 

שישה מהציורים חתומים; שלושה מתוארכים 1965. 
49.5 ס"מ. מצב משתנה.  X34.5 24.5 ס"מ עד X34.5

פתיחה: $1200

358. A Book from the Private Library of Leah Goldberg, with a Drawing by Her (Ex-libris)

endpaper – on the right, a woman is seen (Goldberg 
herself?) holding a sign reading "Lea Goldberg". 
On the upper part of the illustration appears the 
inscription "Ex Libris".
[37] pp + 32 plates, approx. 32 cm. Fair condition. Stains, 
an open tear and pieces of paper glued to margins of 
endpaper with Goldberg's drawing (not affecting drawing). 
Small tears to edges of leaves. Large open tears to original 
back cover. Inked stamps to back endpaper. 
This edition of the book is not listed in OCLC.
Provenance: The Tuvya Ruebner Collection.

Opening price: $300 

Les amours de Psyché et de Cupidon [The Love of 
Cupid and Psyche] by Apuleius. Paris: Librairie de 
Firmin-Didot, 1880 (date on the cover: 1881). French. 
A copy with a large "Ex Libris" drawing by Leah 
Goldberg.
French translation of the story Cupid and Psyche from 
The Golden Ass by Roman author Lucius Apuleius. 
Accompanied by 32 plates of prints after paintings by 
Raphael, signed in the plate "C. Normand" (Charles 
Pierre Joseph Normand?).
Re-bound, with new endpapers (original cover laid 
down). Ink drawing by poet Leah Goldberg on front

358. ספר מספרייתה הפרטית של לאה גולדברג, עם ציור 
מעשה ידיה )אקס ליבריס(

קופידון  ]אהבת   Les amours de Psyché et de Cupidon
 ,Librairie de Firmin-Didot הוצאת  אפוליוס.  מאת  ופסיכה[ 
פריז, 1880 )תאריך על גבי העטיפה: 1881(. צרפתית. עותק עם 

ציור "אקס ליבריס" גדול מעשה ידי לאה גולדברג.
הזהב"  "חמור  מתוך  ופסיכה  קופידון  לסיפור  צרפתי  תרגום 
פי  על  הדפס  לוחות   32 מלווה  אפוליוס.  לוקיוס  הרומי  למחבר 
 Charles Pierre(  "C. Normand" בלוח  חתומים  רפאל,  ציורי 

 .)?Joseph Normand
)העטיפה  חדשים  בטנה  דפי  עם  מחדש,  נכרך  שלפנינו  העותק 
המקורית מודבקת על גבי העטיפה החדשה(. בדף הבטנה הקדמי 
מופיע ציור דיו מעשה-ידי המשוררת לאה גולדברג – מימין נראית 
 Lea" אישה )לאה גולדברג עצמה?( האוחזת בשלט עם הכתובת

"Ex Libris" בראש הציור מופיעה הכתובת ."Goldberg
]37[ עמ' + 32 לוחות, 32 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, קרע 
של  ציורה  עם  הבטנה  דף  בשולי  מודבקות  נייר  ופיסות  חסר 
גולדברג )ללא פגיעה בציור(. כתמים ופגמים בדפי הספר. קרעים 
הספר  בעטיפת  גדולים  חסרים  קרעים  הדפים.  בשולי  קלים 

האחורית המקורית. חותמות דיו על דף הבטנה האחורי. 
.OCLC-מהדורה זו של הספר אינה מופיעה ב

מקור: אוסף טוביה ריבנר. 

358359aפתיחה: $300
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360. לאה גולדברג )1911-1970( – שלושה ציורים – "הקומדיה האלוהית" 
לדנטה אליגיירי

לאה גולדברג )1911-1970(, שלושה ציורים. 
טכניקות שונות על נייר. ציור אחד חתום. 

באחד הציורים שיבצה גולדברג את המילים "Dante Alighieri" )דנטה אליגיירי( 
ו-"Purgatorio" )כור המצרף – הר אשר על פסגתו הכניסה לגן עדן – המתואר 
בחלקה השני של "הקומדיה האלוהית" מאת דנטה אליגיירי(. שני הציורים האחרים 

נעשו אף הם, כפי הנראה, בהשראת "הקומדיה האלוהית". 
דאנטה אלגריירי היה מהמשוררים הנערצים על לאה גולדברג, שתרגמה לעברית 

אחדים משיריו ולימדה את יצירותיו באוניברסיטה העברית.
35 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, רובם קלים.  X25 24.5 ס"מ עד X33

פתיחה: $300

360. Leah Goldberg (1911-1970) – Three Drawings – The Divine 
Comedy by Dante Alighieri

Leah Goldberg (1911-1970), three paintings.
Various media on paper. One drawing is signed.
One of the drawings incorporates the words "Dante Alighieri" and 
"Purgatorio" (Purgatory, described in the second part of Dante 
Alighieri's Divine Comedy). The other two were also, presumably, 
inspired by the Divine Comedy.
Dante Alighieri was a source of inspiration for Goldberg. She 
translated several of his poems into Hebrew and taught his works at 
the Hebrew University.
Approx. 33X24.5 cm to 25X35 cm. Good condition. Stains, mostly minor.

Opening price: $300

359. Leah Goldberg (1911-1970) – Eleven Drawings

Leah Godlberg (1911-1970), eleven drawings, most of them watercolors, on paper. 
Six of the drawings are signed; three are dated 1965.
34.5X24.5 cm to 34.5X49.5 cm. Condition varies. 

Opening price: $1200

359b359c
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361. לאה גולדברג )1911-1970( – ארבעה קולאז'ים

לאה גולדברג )1911-1970(, ארבע עבודות קולאז' על נייר. אינן חתומות. 
ופגמים  קרעים  מספר  כתמים.  משתנה.  מצב  בקירוב.  ס"מ   48.5 X32 – 35.5 X49.5

קלים.

פתיחה: $600

361. Leah Goldberg (1911-1970) – Four Collages

Leah Goldberg (1911-1970), four collages on paper. Not signed. 
Approx. 32X48.5 – 49.5X35.5 cm. Condition varies. Stains. Some tears and 
minor blemishes. 

Opening price: $600

360a

360b

361a
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לארץ עם משפחתה בשנת ר ועלתה  בנירנברג  נולדה   )1922-2013( ות שלוס 
לימודיה  סיום  ועם  ב"בצלאל",  ללמוד  החלה  בלבד   16 בת  בעודה   .1935
מכישוריה  תרמה  שלוס  הבשן.  להבות  קיבוץ  של  המקימים  לגרעין  הצטרפה 
למפעלי האמנות והדפוס של התנועה, ועבדה כמאיירת בעיתון "משמר לילדים" 
וכמעצבת כריכות עבור "ספריית פועלים". מ-1950 עד 1952 בערך למדה אמנות 
בתנועה  הפילוג  עקב  ארצה,  שובה  ולאחר  בפריז,  שומייר"  גרנד  ב"אקדמיה 
הקיבוצית, עזבה את קיבוצה. שלוס הייתה חברה במפלגה הקומוניסטית וציוריה 
שהתאפיינו בריאליזם חברתי הביעו לעתים קרובות מסר סוציאליסטי של חשיפת 
פערי הכוחות וההשלכות של הבדלי המעמדות. היא ציירה את שוליה של החברה 
– נשים קשות-יום, ילדים רעבים, פועלים ויושבי-מעברות. בהמשך פנתה לחייהן 
ולקושי שבזקנה – ואת כולם ציירה  של נשים, לחוסר האונים שבחוויית הלידה 
במבט רגיש הרואה את האדם הנטוע בסביבתו, כפי שכתב עליה המשורר נתן זך 

– "המוטו שלה נותר זה שהיה לאורך כל השנים. החיים עצמם. ללא כחל ושרק".
עפרת  מאוסף  ישראלית,  אמנות  שנות   120 יותר,  רחבים  אופקים  ספרות: 
לאוסף לוין. עבודות נבחרות, חלק ב', מאת גדעון עפרת. הוצאת קרן וינה-

ירושלים לאמנות ישראלית, ירושלים, 2013.

Ruth Schloss (1922-2013) was born in Nuremberg and immigrated 

to Palestine with her family in 1935. When she was only sixteen 

she started her studies at Bezalel, then joined the group of founders of 

Kibbutz Lehavot HaBashan. Schloss devoted her talents to the art and 

printing enterprises of the kibbutz movement, working as an illustrator 

for the "Mishmar Liyeladim" newspaper and as a book cover designer for 

"Sifriyat Poalim". From ca. 1950 to 1952 she studied art at the Académie 

de la Grande Chaumière in Paris, and after returning to Israel, due to the 

rift in the Kibbutz Movement, she left her kibbutz. Schloss was a member 

of the Communist Party and her paintings, in the style of Social Realism, 

often conveyed a socialist message of exposing social differences and class 

distinctions. She painted the weaker members of society – downtrodden 

women, hungry children, workers and residents of transit camps. Later, she 

turned to the lives of women, to the helplessness of birth and the decline 

of old age – all of which she painted with the sensitivity of a woman 

seeing human-beings rooted in their surroundings, as the poet Nathan 

Zach wrote of her – "her motto remained the same over the years. Life 

itself. Without embellishment".

Literature: Wider Horizons, 120 Years of Israeli Art, from the Ofrat 

Collection to the Levin Collection. Selected Works, Part II (Hebrew), 

by Gideon Ofrat. Jerusalem: Vienna-Jerusalem Foundation for Israeli 

Art, 2013.

362. רות שלוס )1922-2013( – דיוקנאות – שישה רישומים

רות שלוס )1922-2013(, דיוקנאות – שישה רישומים. 
טוש ודיו על נייר. ארבעה מהם חתומים.

29 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. כתמים.  X36.5 20.5 ס"מ עד X27
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $400

362. Ruth Schloss (1922-2013) – Portraits – Six Sketches

Ruth Schloss (1922-2013), portraits – six sketches.
Ink and marker pen on paper. Four of them are signed.
Approx. 27X20.5 cm to 36.5X29 cm. Condition varies. Stains. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $400
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363. רות שלוס )1922-2013( – משפחה במעברה – טוש על נייר

רות שלוס )1922-2013(, משפחה במעברה.
טוש על נייר. חתום. 

פגיעה  )ללא  בשוליים  בודדים  וקרעים  קלים  קמטים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   35 X50
בציור(. כתמי חלודה. 

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

363. Ruth Schloss (1922-2013) – A Family in a Transit Camp – Marker 
on Paper

Ruth Schloss (1922-2013), A Family in a Transit Camp.
Marker pen on paper. Signed.
50X35 cm. Good-fair condition. Minor creases and a few tears to margins (not 
affecting drawing). Foxing. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300

וסל ברגנר )1920-2017( נולד בווינה. הוריו, הזמרת פניה ברגנר והמשורר מלך ראוויטש, חיו ופעלו במעגלי י

התרבות והרוח, ומגיל צעיר היה ברגנר נטוע בקרקע פורייה ליצירה. עוד בשנות נערותו בוורשה למד ציור 

אצל הצייר הירש אלטמן, ובגיל 17 היגר לאוסטרליה עם אחותו, שם פנה ללמוד באקדמיה לאמנות שעל יד 

הגלריה הלאומית של ויקטוריה במלבורן. בשנות מלחמת העולם השנייה לחם בשורות הצבא האוסטרלי, 

ולאחריה נשא את אשתו, האמנית והסופרת אודרי ברגנר. בשנת 1950 עלו השניים לארץ, וכאן חי ברגנר 

ופעל, ראשית בצפת ולאחר מכן בתל-אביב, עד למותו בן 97 שנים, שבע ימים ורב פעלים.

ועיצוב תפאורה  ספרים  באיור  וכלה  בציור  החל   – שונים  בתחומים  ידו  את  ושלח  פורה,  אמן  היה  ברגנר 

ותלבושות לתיאטרון. עבודתו רבת פנים, לפרקים קודרת ולעתים בהירה ומוארת, אולם תמיד ניכרת בה 

נטייתו לסוריאליזם ולסימבוליזם. לאחר מותו ספד לו מבקר האמנות ד"ר גדעון עפרת בכתב העת "ערב רב" 

)ינואר 2017(: "מאז הציורים שצייר בשנות ה-40 בעקבות סיפורי י"ל פרץ, ברגנר לא חדל לספר לנו סיפורים 

בציוריו. סיפורים של חכם יהודי, שעינו האחת צוחקת והאחרת דומעת. ברגנר לא חדל לספר את סיפורם 

]...[ ברגנר שב והכריז בציוריו: לנודדים הגולים –  של הגולים, המגורשים, הפליטים, מבקשי חוף הגאולה 

אותם רהיטים, כלי מטבח, עששיות וכו' – אין חוף מבטחים; כל חוף מבטחים אינו אלא אשליה קיומית. וכך, 

בישימון אינסופי ]...[ ותחת שמים קודרים, ברגנר דן את האדם – יהודי ולא יהודי כאחד – למה שי"ח ברנר 

קרא 'כל מקום גלות' ו'הוויה של קוצים'".

Yosl Bergner (1920-2017) was born in Vienna. His parents, singer Fanya Bergner and poet 

Melech Ravitch, were active in various cultural and intellectual circles, nurturing his creativity 

from a young age. In his youth he studied painting with artist Hirsch Altman in Warsaw, and at the 

age of seventeen immigrated with his sister to Australia, where he studied at the National Gallery 

of Victoria Art School in Melbourne. During World War II, he served in the Australian Army. After 

the war, he married artist and writer Audrey Bergner, and in 1950 the two immigrated to Israel. 

Bergner first settled in Safed, later moving to Tel-Aviv, where he lived and worked until his death 

at the age of 97.

Bergner was a prolific artist, working in various fields – painting, book illustration and scenic 

and costume design. His multifaceted work, at times somber and at times bright, is inspired by 

surrealism and symbolism. Art critic Dr. Gideon Ofrat, in a tribute to Bergner published in the 

Erev Rav journal (January 2017), writes: "Ever since the paintings he made in the 1940s after the 

stories of Y.L. Peretz, Bergner never ceased telling us stories with his paintings. The stories of the 

Jewish sage, whose one eye is laughing while the other is weeping. Bergner never stopped telling 

the stories of the exiles, the expelled, the refugees, the seekers of the shore of Redemption […] 

Bergner repeatedly declared in his paintings: for the exiled wanderers – these furniture, kitchen 

utensils, lanterns, etc. – there is no safe haven; any safe haven is nothing but an existential illusion. 

And thus, in an endless desert […] and under the bleak sky, Bergner sentences humankinds – Jews 

and non-Jews alike – to what Y.H. Brenner calls 'exile everywhere' and 'an existence of thorns'" 

(Hebrew). 

363
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364. יוסל ברגנר )1920-2017( – כלים – שמן על מזוניט

יוסל ברגנר )1920-2017(, כלים. 
שמן על מזוניט. חתום, מוקדש "לעמי בברכות מהינדה, אודרי ויוסל" ומתוארך 1972.

37 ס"מ בקירוב. מצב טוב. נתון במסגרת. X54.5
מקור: עזבון שמוליק סגל.

פתיחה: $2000

364. Yosl Bergner (1920-2017) – Utensils – Oil on Masonite 

Yosl Bergner (1920-2017), Utensils.
Oil on Masonite. Signed, inscribed to "Ami, with greetings from Hinda, Audrey and Yosl" 
and dated 1972.
Approx. 54.5X37 cm. Good condition. Framed.
Provenance: The estate of Shmulik Segal.

Opening price: $2000

365. יוסל ברגנר )1920-2017( – ראשי ציפורים – צבעי מים על נייר

יוסל ברגנר )1920-2017(, ראשי ציפורים. 
מיוסל,  באהבה  ולנדיבה  ה-60  הולדתו  "ליום  סגל  לשמוליק  מוקדש  נייר.  על  מים  צבעי 
אודרי ונסים" ]ניסים אלוני, מחזאי ובמאי. ברגנר עיצב את התפאורה והתלבושות לרבות 

מהצגותיו וסגל היה מן השחקנים הקבועים בהן[, חתום ומתוארך 1985.
57 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת ולא נבדק מחוץ לה. X39

מקור: עזבון שמוליק סגל.

פתיחה: $300

365. Yosl Bergner (1920-2017) – Birds' Heads – Watercolor on Paper

Yosl Bergner (1920-2017), Birds' Heads.
Watercolor on paper. Inscribed to Shmulik Segal, "for his 60th birthday… 
from Yosl, Audrey and Nissim" [Nissim Aloni, a playwright and director. 
Bergner designed the set and costumes for many of his plays and Segal was 
one of his regular actors], signed and dated 1985.
39X57 cm. Good condition. Framed; unexamined out of frame. 
Provenance: The estate of Shmulik Segal.

Opening price: $300 
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366. יוסל ברגנר )1920-2017( – דיוקן שמוליק סגל – שני רישומים

שני רישומים מאת יוסל ברגנר )1920-2017(.
1. ְסָקָרֶסָלה שומר סף )דיוקן שמוליק סגל בתפקיד סקרסלה בהצגה "הצוענים של יפו" מאת ניסים אלוני(. רישום 

בטכניקה מעורבת על נייר. מוקדש לשמוליק סגל )יידיש(, חתום ומתוארך 1971.
17 ס"מ. מצב טוב. X24

2. דיוקן שמוליק סגל. רישום בטכניקה מעורבת על נייר. מוקדש לשמוליק סגל )יידיש(, חתום ומתוארך 1961/1971.
21.5 ס"מ. מצב טוב. X24

שני הציורים נתונים יחד במסגרת ולא נבדקו מחוץ לה.
מקור: עזבון שמוליק סגל.

פתיחה: $300

366. Yosl Bergner (1920-2017) – Portrait of Shmulik Segal – Two Drawings

Two drawings by Yosl Bergner (1920-2017). 
1. Scarasella (a portrait of Shmulik Segal as Scarasella in the play "The Gypsies of Jaffa" by 
Nissim Aloni). Mixed media on paper. Inscribed to Shmulik Segal (Yiddish), signed and dated 1971. 
24X17 cm. Good condition.
2. Portrait of Shmulik Segal. Mixed media on paper. Inscribed to Shmulik Segal (Yiddish), signed 
and dated 1961/1971. 
24X21.5 cm. Good condition. 
Both drawings are framed together; unexamined out of frame. 
Provenance: The estate of Shmulik Segal.

Opening price: $300 

הולדתו  יום  לכבוד  סגל  "מלאך לשמוליק   –  )1920-2017( ברגנר  יוסל   .367
ה-70" –טכניקה מעורבת על נייר

יוסל ברגנר )1920-2017(, "א מלאכל פאר שמוליקל בן-70". 
טכניקה מעורבת על נייר. מתואר ומוקדש לשמוליק סגל )יידיש(, חתום ומתוארך 1994.

36 ס"מ. מצב טוב. נתון במסגרת ולא נבדק מחוץ לה. X31
מקור: עזבון שמוליק סגל.

פתיחה: $300

367. Yosl Bergner (1920-2017) – "An Angel for Shmulik Segal on 
His 70th Birthday" – Mixed Media on Paper

Yosl Bergner (1920-2017), "An Angel for 70-year-old Shmulikl" (Yiddish).
Mixed media on paper. Titled and inscribed to Shmulik Segal (Yiddish), 
signed and dated 1994.
31X36 cm. Good condition. Framed; unexamined out of frame. 
Provenance: The estate of Shmulik Segal.

Opening price: $300 
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 – כותרת  ללא   –  )1920-2017( ברגנר  יוסל   .368
טכניקה מעורבת על נייר

יוסל ברגנר )1920-2017(, ללא כותרת, 1961. 
טכניקה מעורבת על נייר. חתום ומתוארך.

ולא  במסגרת  נתון  קלים.  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   50 X70.5
נבדק מחוץ לה.

מקור: עזבון שמוליק סגל.

פתיחה: $300

368. Yosel Bergner (1920-2017) – Untitled – 
Mixed Media on Paper

Yosl Bergner (1920-2017), Untitled, 1961.
Mixed media on paper. Signed and dated.
70.5X50 cm. Good condition. Minor blemishes. 
Framed; unexamined out of frame. 
Provenance: The Estate of Shmulik Segal.

Opening price: $300 

רומניה(, מ )כיום  טרנסילבניה  יליד   ,)1901-1968( לבנון  רדכי 

למד   1925-1927 בשנים   .1921 בשנת  ישראל  לארץ  עלה 

ובשנים  בתל-אביב,  לציור  בסטודיה  )פרנל(,  פרנקל  יצחק  אצל 

יחד  "מסד",  הצעירים  האמנים  בקבוצת  חבר  היה   1929-1930

עם אביגדור סטימצקי, אהרן אבני, יוסף קוסונוגי ואחרים. בשנת 

הקים  ה-60  שנות  ובראשית  לירושלים,  מתל-אביב  עבר   1938

סטודיו בצפת.

הערים  נופי  את  ובפרט  ישראל,  ארץ  נופי  את  לצייר  הרבה  לבנון 

על  הושתת  סגנונו  זמנו.  את  חילק  שביניהן  וירושלים  צפת 

אף  לעיתים  שיצר,  הנוף  וציורי  אקספרסיוניסטיים,  יסודות 

חלומית  באווירה  פעם  לא  התאפיינו  הטבע,  אל  לצאת  מבלי 

הגדיר  גמזו  חיים  והתיאטרון  האמנות  מבקר  מיסטית.  או 

החשובים  האקספרסיוניסטיים  הציירים  כ"אחד  לבנון  את 

כולו  היה  הוא  ביותר.  הכנים  החזון  מאמני  אחד  שלנו,  ביותר 

גמזו:  חיים  )ד״ר  מקורית..."  אישית,  אמת  אמת.  ויצירתו  אמת 

 .)260 עמ'   ,2006 לאמנות,  תל-אביב  מוזיאון  אמנות,   ביקורות 

וב- )ב-1940  לציור  דיזנגוף  בפרס  פעמיים  זכה לבנון  יצירתו  על 

 .)1961

Mordechai Levanon (1901-1968), born in Transylvania 

(today, Romania), immigrated to Palestine in 1921. 

During the years 1925-1927, he studied painting in the studio 

of Yitzchak Frenkel (Frenel) in Tel-Aviv and in 1929-1930 was 

a member of the "Massad" group of young artists together 

with Avigdor Stematsky, Aharon Avni, Joseph Kossonogi and 

others. In 1938, he moved from Tel-Aviv to Jerusalem and in 

the early 1960s opened a studio in Safed.

Levanon often painted the landscapes of Palestine, 

and especially the landscapes of Safed and Jerusalem, 

between which he divided his time. His style was rooted 

in expressionism and many of the landscapes he painted, 

often without leaving his studio, have a dreamy or mystical 

quality. Art and theater critic Haim Gamzu defined Levanon 

as "one of our most important expressionist artists, one of 

the most genuine artists of vision. He was all truth and his 

work is truth. Personal, original truth…" (Dr. Haim Gamzu: 

Art Critiques. The Tel Aviv Museum of Art, 2006. p. 260).

Levanon was twice awarded the Dizengoff Prize for Painting 

(in 1940 and in 1961). 

369. מרדכי לבנון )1901-1968( – נוף – שמן על בד

מרדכי לבנון )1901-1968(, נוף, 1955)?(. 
שמן על בד. חתום ומתוארך. 

קילופים  טוב.  מצב  ס"מ.   79 X134 במסגרת  ס"מ,   55 X110
קלים )פגיעות בחתימה ובתאריך(. 

פתיחה: $1500

369. Mordechai Levanon (1901-1968) – 
Landscape – Oil on Canvas

Mordechai Levanon (1901-1968), Landscape, 1955(?).
Oil on canvas. Signed and dated.
110X55 cm, in a 134X79 cm frame. Good condition. 
Minor losses to paint (affecting signature and date).

Opening price: $1500

368
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372. מרדכי לבנון )1901-1968( – ראש פינה – שמן על בד

מרדכי לבנון )1901-1968(, ראש פינה, 1956. 
שמן על בד. חתום ומתוארך. מתואר בגב.

82.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. X66.5 64.5 ס"מ, במסגרת X50

פתיחה: $1000

372. Mordechai Levanon (1901-1968) – Rosh Pinah – 
Oil on Canvas

Mordechai Levanon (1901-1968), Rosh Pinah, 1956.
Oil on canvas. Signed and dated. Titled on verso.
50X64.5 cm, in a 66.5X82.5 cm frame. Good condition. Minor 
blemishes.

Opening price: $1000

 – כנען  מורדות   –  )1901-1968( לבנון  מרדכי   .370
שמן על בד

מרדכי לבנון )1901-1968(, מורדות כנען, 1965. 
שמן על בד. חתום ומתוארך. מתואר בגב.

85 ס"מ. מצב טוב.  X113 64 ס"מ, במסגרת X91

פתיחה: $1500

370. Mordechai Levanon (1901-1968) – The 
Slopes of Mount Canaan – Oil on Canvas

Mordechai Levanon (1901-1968), The Slopes of 
Mount Canaan, 1965.
Oil on canvas. Signed and dated. Titled on verso.
91X64 cm, in a 113X85 cm frame. Good condition. 

Opening price: $1500

371. מרדכי לבנון )1901-1968( – צפת העתיקה – שמן 
על בד

מרדכי לבנון )1901-1968(, צפת העתיקה, 1962. 
שמן על בד. חתום ומתוארך. מתואר בגב.

83 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. X97 59 ס"מ, במסגרת X72

פתיחה: $1000

371. Mordechai Levanon (1901-1968) – Old Safed 
– Oil on Canvas

Mordechai Levanon (1901-1968), Old Safed, 1962.
Oil on canvas. Signed and dated. Titled on verso.
72X59 cm, in a 97X83 cm frame. Good condition. Minor 
blemishes.

Opening price: $1000

370371
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עלה י שבפולין,  טורק  יליד   ,)1909-1968( קריזה  חיאל 
לאביו  סייע  תחילה   .1923 בשנת  משפחתו  עם  לארץ 
כאורז  עבד  לחייו  העשרים  משנות  והחל  כשוליית-צבעי, 
בפרדסים. בתקופה זו החל לצייר ללא כל הכשרה מוקדמת. 
לאחר זמן מה החל ללמוד בסטודיות של אביגדור סטימצקי 
במהלך  בפריז.  ללמוד  נסע   1935 ובשנת  זריצקי  ויוסף 
דולני  קזימייז'  האמנים  בעיירת  עבד  אף  באירופה  שהותו 
דיזנגוף  בפרס  פעמיים  זכה   1947-1948 בשנים  בפולין. 

לאמנות. 
וסגנונו  קריזה היה קרוב לאמני קבוצת "אופקים חדשים" 
הלך ונעשה מופשט עם השנים, ביחוד לאחר ששהה כשבעה 
חודשים בניו יורק בשנים 1958-1959. עם זאת בחר לעבוד 
הציג  אחרים.  של  לדעתם  כפוף  להיות  בלא  עצמאי  כאמן 
בתל- האמנים  בבית  תל-אביב,  במוזיאון  יחיד  תערוכות 
אביב ובחיפה, ועוד, ועבודותיו אף נכללו בתערוכה הרשמית 
של אמני קבוצת "אופקים חדשים" במשכן לאמנות בעין-

חרוד בשנת 1963.

Yechiel Krize (1909-1968), born in Turek (Poland), 

immigrated to Palestine with his family in 1923. 

At first he worked as his father's apprentice, painting 

houses, and in his twenties, was employed as a packer 

in citrus orchards. At that time, having no background 

in art, he started painting. Later, he studied at the 

studios of Avigdor Stematsky and Joseph Zaritsky, and 

in 1935, travelled to study art in Paris. During his stay 

in Europe he worked in the artists' colony in Kazimierz 

Dolny, Poland. In 1947-1948, he was twice awarded 

the Dizengoff Prize for Painting. 

Krize was close to artists of the New Horizons 

movement, his style growing increasingly abstract 

over the years, especially after his seven-month stay 

in New York in 1958-1959. Nevertheless, he chose 

to work as an independent artist, not joining any 

group. Solo exhibitions of his work were held at the 

Tel-Aviv Museum of Art, at the Artists' House in Tel-

Aviv and Haifa and elsewhere, but his works were also 

exhibited in the official New Horizons exhibition at the 

Mishkan Museum of Art, Ein Harod, in 1963.

דמויות   –  )1909-1968( קריזה  יחיאל   .373
– שמן על עץ

יחיאל קריזה )1909-1968(, דמויות. 
שמן על עץ. חתום.

61 ס"מ. מצב  X72 35 ס"מ בקירוב, במסגרת X46
טוב. פגמים קלים בצבע. 

פתיחה: $800

373 Yehiel Krize (1909-1968) – Figures 
– Oil on Board

Yehiel Krize (1909-1968), Figures. 
Oil on board. Signed. 
Approx. 46X35 cm, in a 72X61 cm frame. 
Minor blemishes to paint.

Opening price: $800

ללא   –  )1909-1968( קריזה  יחיאל   .374
כותרת – שמן על נייר

]שנות  כותרת,  ללא   ,)1909-1968( קריזה  יחיאל 
ה-60?[.

שמן על נייר. חתום.
70 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשולי הדף.  X50

קמטים. פיסות נייר דבק בשולי הדף.
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $400

374. Yechiel Krize (1909-1968) – 
Untitled – Oil on Paper

Yechiel Krize (1909-1968), Untitled, 
[1960s?].
Oil on paper. Signed.
50X70 cm. Good condition. Small tears to 
edges. Creases. Pieces of tape to edges. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $400 

373
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375. Jakob Eisenscher (1896-1980) – Houses – 
Watercolor on Paper

Jakob Eisenscher (1896-1980), Houses.
Watercolor on paper. Signed.
Jakob Eisenscher was born in Czernowitz, Bukovina 
(then in the Austro-Hungarian Empire). He studied 
in the Academy of Fine Arts Vienna. As World War 
I broke in 1914 he was conscripted into the Austrian 
army; in 1915 he was taken captive by the Italians, 
spending the rest of the war in a Prisoner of War 
camp. Eisenscher returned to Czernowitz, then a 
center of Yiddish Avant-garde culture, and started 
experimenting in woodcuts on top of other media. 
Immigrating to Paris in the early 30s, he discovered 
Cubism, which deeply influenced him; he since 
defined himself an "expressionist cubist". In 1935 
he immigrated to Palestine, settling in Tel-Aviv and 
earning a living as a photographer. Between 1953 
and 1968 he taught in Bezalel. His later works are 
characterized by "semi-cubist, colourist painterly 
language" as art critic Gideon Ofrat puts it.
"Eisenscher translated the architectural elements 
which he observed into the architectural structures of 
his paintings, infusing them with colourism […] The 
landscape details were abstracted in favor of formal, 
colorful essences. Eisenscher avoided spontaneous 
lines and dramatic brush strokes; the poetry and music 
of his landscapes are conveyed primarily by the tones 

מים  צבע   – בתים   –  )1896-1980( אייזנשר  יעקב   .375
על נייר

יעקב אייזנשר )1896-1980(, בתים. 
צבעי מים על נייר. חתום.

האימפריה  )בתחומי  צ'רנוביץ שבבוקובינה  יליד  אייזנשר,  יעקב 
באקדמיה  רכש  האמנותית  הכשרתו  את  האוסטרו-הונגרית(. 
העולם  מלחמת  פרוץ  עם   ,1914 בשנת  בווינה.  יפות  לאמנויות 
נפל בשבי האיטלקים  גויס לצבא אוסטריה; ב-1915  הראשונה, 
שובו  עם  מלחמה.  שבויי  במחנה  שהה  המלחמה  תום  ועד 
החל  יידישאית,  אוונגרד  לתרבות  מרכז  אז  שהייתה  לצ'רנוביץ, 
לפריז,  היגר  ה-20  המאה  של  ה-30  בשנות  עץ.  חיתוכי  יוצר 
"אקספרסיוניסט  הגדיר את עצמו  שם גילה את הקוביזם: מאז 
בתל-אביב  התיישב  ישראל,  לארץ  עלה   1935 בשנת  קוביסטי". 
אייזנשר  לימד   1953-1968 השנים  בין  לפרנסתו.  בצילום  ועסק 
וקולוריסטית"  סמי-קוביסטית  ציור  "שפת  ופיתח  ב"בצלאל", 

כלשונו של מבקר האמנות גדעון עפרת.
לתבניות  התבונן  שבהם  אדריכליים  יסודות  תרגם  "איזנשר 
]...[ פרטי הנוף  אדריכליות של ציוריו, תוך שנסך בהם קולוריזם 
פושטו לטובת תמציות צורניות וצבעוניות. איזנשר נמנע מקויות 
הפיוט  ואת  דרמטיות,  מכחול  ומהנחות  ספונטנית  רישומית 
והמוזיקליות של נופיו אנו מפיקים מהגוונים ומהמקצב הצורני". 
יותר, 120 שנות אמנות ישראלית, מאת גדעון  )אופקים רחבים 
עפרת. הוצאת קרן וינה-ירושלים לאמנות ישראלית, 2013. עמ' 

.)114
נייר  בינוני. קמטים.  33 ס"מ. מצב  X40 22 ס"מ, במסגרת X25.5

שביר. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $400

and formal rhythm". (Broader Horizons, 120 Years of 
Israeli Art, by Gideon Ofrat. The Vienna-Jerusalem 
Foundation for Israeli Art, 2013. p. 114).
25.5X22 cm, in a 40X33 cm frame. Fair condition. Creases. 
Brittle paper. Unexamined out of frame. 

Opening price: $400

375
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צבעי   – דמות   –  )1906-1993( שטרייכמן  יחזקאל   .376
מים על נייר

יחזקאל שטרייכמן )1906-1993(, דמות. 
צבעי מים על נייר. חתום. 

 1924 בשנת  ישראל  לארץ  עלה  ליטא,  יליד  שטרייכמן,  יחזקאל 
ולמד אמנות ב"בצלאל". עם סיום לימודיו נסע לפריז, שם למד 
לאמנות  באקדמיה  ציור  למד   1928-1931 ובשנים  אדריכלות, 
בפירנצה. בשנת 1936 עלה בשנית לארץ ישראל והתיישב בתל-
אביגדור  עם  יחד  הקים  "אבני",  במכון  לימד  שטרייכמן  אביב. 
ממייסדי  והיה  "הסטודיה"  לציור  הספר  בית  את  סטימצקי 
קבוצת "אופקים חדשים". הוא זכה שלוש פעמים בפרס דיזינגוף 

לאמנות ובשנת 1990 קיבל את פרס ישראל לציור. 
השפעה  שטרייכמן  של  בעבודותיו  ניכרה  וה-40  ה-30  בשנות 
עבודותיו  הפכו  ה-50  שנות  ובמהלך  אקספרסיוניסטית, 
מהאמנים  לאחד  נחשב  שטרייכמן  ויותר.  יותר  למופשטות 
המרכזיים בזרם הציור המופשט בארץ, ובין תלמידיו נמנים כמה 

מבולטי האמנים הישראליים. 
49.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים.  X69

מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

376. Yechezkel Streichman (1906-1993) – Study of a Face – Watercolor on Paper

times. In 1990 he was awarded the Israel Prize for 
painting.
In the 1930s and 1940s, Streichman's work was 
influenced by Expressionism; during the 1950s, 
his work grew increasingly abstract. Streichman is 
considered one of the most prominent Israeli artists 
of abstract painting. Several leading Israeli artists 
were his students. 
69X49.5 cm. Good condition. Creases and stains. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300 

Yechezkel Streichman (1906-1993), Study of a Face.
Watercolor on paper. Signed.
Yechezkel Streichman, born in Lithuania, immigrated 
to Palestine in 1924 and studied art at Bezalel. After 
graduation, he travelled to Paris, where he studied 
architecture, and during the years 1928-1931 studied 
art at the Academy of Arts in Florence. In 1936, 
he returned to Palestine and settled in Tel-Aviv. 
Streichman taught at the Avni Institute, formed the 
Studia Art School with Avigdor Stematsky and was 
one of the founders of the New Horizons movement. 
He was awarded the Dizengoff Prize for art three

ז'יטומיר ל בעיר  נולדה   )1918-2005( ניקל  אה 

משפחתה  עם  עלתה   1920 ובשנת  שבאוקראינה, 

בגיל  עשתה  בציור  הראשונים  צעדיה  את  ישראל.  לארץ 

יותר  ומאוחר  גליקסברג,  חיים  הצייר  של  כתלמידתו   16

למדה אצל יחזקאל שטרייכמן ואביגדור סטימצקי. בשנים 

התוודעה  תקופה  באותה  בפריז.  התגוררה   1950-1961

לטאשיזם )סגנון ציור מופשט המתאפיין, בין היתר, בהתזת 

 1957 בשנת  הפשטה.  של  תהליך  עברה  ויצירתה  צבע( 

עברה ניקל ניתוח לטיפול בשטף דם ובעקבותיו התעוורה 

כמעט לחלוטין, אולם לא חדלה לעסוק באמנות. היא בלטה 

כאמנית שאינה שייכת לאף קבוצה ושמרה על סגנון הציור 

הסגנונות  השתנו  כאשר  גם  שפיתחה  הייחודי  המופשט 

סנדברג  פרס  את  קיבלה   1972 בשנת  בארץ.  האמנותיים 

לאמנות ישראלית מטעם מוזיאון ישראל, בשנת 1982 את 

פרס דיזינגוף ובשנת 1995 את פרס ישראל לציור )יחד עם 

מנשה קדישמן(. 

Lea Nikel (1918-2005) was born in Zhitomir, 

Ukraine and in 1920 immigrated with her family 

to Palestine. She took her first steps in painting at the 

age of 16 as the student of artist Chaim Gliksberg, 

later studying with Yechezkel Streichman and Avigdor 

Stematsky. During the years 1950-1961 she lived in 

Paris. At that time, she was introduced to Tachisme 

(a style of abstract painting characterized, among 

other things, by spontaneous brushwork, drips and 

blobs of paint) and her work went through a process 

of abstraction. In 1957, she underwent surgery to 

treat a brain hemorrhage that severely damaged her 

sight, but nonetheless continued painting. Nikel never 

associated herself with any art group or movement 

and did not change her unique style of abstract 

painting even when new styles became fashionable in 

Israel. She was awarded the Sandberg Prize for Israeli 

Art by the Israel Museum in 1972, the Dizengoff 

Prize in 1982 and the Israel Prize for painting in 1995 

(together with Menashe Kadishman). 

376
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378. לאה ניקל )1918-2005( – ללא כותרת, 1955 – טכניקה מעורבת על נייר

לאה ניקל )1918-2005(, ללא כותרת, 1955. 
טכניקה מעורבת על נייר. חתום ומתוארך. 

65 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים, חלקם משוקמים.  X49
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $500

378. Lea Nikel (1918-2005) – Untitled, 1955 – Mixed Midia on Paper

Lea Nikel (1918-2005), Untitled, 1955.
Mixed media on paper. Signed and dated.
49X65 cm. Good-fair condition. Tears, some restored.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $500

377. לאה ניקל )1918-2005( – ללא כותרת, 1964 – טכניקה מעורבת על נייר

לאה ניקל )1918-2005(, ללא כותרת, 1964. 
טכניקה מעורבת על נייר. חתום ומתוארך. 

45.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשוליים.  X60.5
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $500

377. Lea Nikel (1918-2005) – Untitled, 1964 – Mixed Media on Paper

Lea Nikel (1918-2005), Untitled, 1964.
Mixed media on paper. Signed and dated.
60.5X45.5 cm. Good condition. Minor blemishes to margins.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $500

377
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380. מיכאל דרוקס )נ. 1940( – ללא כותרת, 1967 – דיו על נייר

מיכאל דרוקס )נ. 1940(, ללא כותרת, 1967. 
דיו על נייר. חתום ומתוארך.

46 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מספר נקבים ופגמים קלים בשוליים.  X67.5
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

380. Michael Druks (b. 1940) – Untitled, 1967 – Ink on Paper

Michael Druks (b. 1940), untitled, 1967.
Ink on paper. Signed and dated. 
67.5X46 cm. Good condition. Stains. A few small holes and blemishes to margins.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300

379. מיכאל דרוקס )נ. 1940( – ללא כותרת, 1967 – דיו על נייר

מיכאל דרוקס )נ. 1940(, ללא כותרת, 1967. 
דיו על נייר. חתום ומתוארך.

70 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים.  X50
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

379. Michael Druks (b. 1940) – Untitled, 1967 – Ink on Paper

Michael Druks (b. 1940), untitled, 1967.
Ink on paper. Signed and dated. 
50X70 cm. Good condition. Stains and minor blemishes.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300
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382. פנחס כהן גן )נ. 1942( – "עימותי נוסחה וציור", 1982

פנחס כהן גן )נ. 1942(, מהסדרה "עימותי נוסחה וציור", 1982. 
אקריליק ועיפרון על נייר. חתום ומתוארך. 

70 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמי חלודה רבים בחלקה התחתון של העבודה. מספר קרעים קלים ונקבים בשוליים.  X100
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $800

382. Pinchas Cohen Gan (b. 1942) – "Confrontations of Formula and Painting", 1982

Pinchas Cohen Gan (b. 1942), from the series "Confrontations of Formula and Painting", 1982.
Acrylic and pencil on paper. Signed and dated.
100X70 cm. Fair-good condition. Considerable foxing to lower part of the work. Several small tears and 
holes to margins. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $800

381. יאיר גרבוז )נ. 1945( – ללא כותרת – טכניקה מעורבת על נייר

יאיר גרבוז )נ. 1945(, ללא כותרת, 1987. 
טכניקה מעורבת על נייר. חתום ומתוארך. 

47 ס"מ. מצב טוב.  X48
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $300

381. Yair Garbuz (b. 1945) – Untitled – Mixed Media on Paper

Yair Garbuz (b. 1945), Untitled, 1987.
Mixed media on paper. Signed and dated. 
48X47 cm. Good condition.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $300

381
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383. ציבי גבע )נ. 1951( – דיר-אל-אסד, 1984 – דיפטיך 

ציבי גבע )נ. 1951(, דיר-אל-אסד, 1984. דיפטיך. 
טכניקה מעורבת על קרטון דק. חתום ומתוארך. 

70 ס"מ. מצב טוב. מספר קרעים ופגמים קלים.  X200
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $2000

יונה פישר: לשמות המקומות שאתה בוחר יש בתודעה שלך קונוטציות פוליטיות? או שיש להם, לפעמים, קונוטציות פיוטיות?

ציבי גבע: אני חושב על זה במונחים של הייקו פוליטי. המוזיקליות, ההדהוד, גם הם תוכן בעולם. השמות מייצרים תדר שיש לו מקור ויש לו 

תהודה, השפעה. הם אלמנט לשוני, מוזיקלי, קונצפטואלי ופוליטי, שמצטבר – תחילה בתוכי, ואחר כך בעבודות. אני אוהב את אופן המחשבה 

המשתרשר הזה, את הרעיון שבמידה רבה המשמעויות היותר עמוקות של מה שאתה עושה יכולות להתגלות רק דרך התבוננות בפרויקט 

כולו ולא בפריטים בודדים. פרויקט הוא גם פרויקציה. פריט בודד הוא כמו מילה אחת מתוך משפט או סיפור שלם. יש הבדל מהותי בין ציור 

של בלטה לבין, הייתי אומר, ריצוף, תפיסת שטח, טריטוריזציה. כבר בשלב מאוד מוקדם, בסדרת העבודות שכוללת את אום אל-פחם ובילאדי 

בילאדי )1983-1985(, חשבתי שעבודה מעין זו, שבה המילים הן דימוי מרכזי, יכולה אמנם לעמוד בפני עצמה, אבל כשאתה נמצא בחלל שבו 

אתה מוקף בשמות של יישובים ערביים כתובים בעברית, זו כבר טבעת שמייצרת שדה משמעות טעון. כצופה, אתה כאילו "כלוא" בשדה 

חשמלי סוגסטיבי. ההצבעה על הכפרים הסמויים מהעין היא פעולה של סימון ושל מיקוד, שמביאה אותם לקדמת הבמה ומגדירה טריטוריה 

אלטרנטיבית לנרטיב הציוני, לסיפור הזה שגדלנו עליו. הפעולה הזו גם מסמנת את עצמה על ציר הזמן. הדברים נוספו ובנו זה את זה לאט לאט.

ציבי גבע בשיחה עם יונה פישר. מתוך: "ציבי גבע: אובייקט, מעבר", קטלוג תערוכה במוזיאון אשדוד לאמנות )אוצרים: יונה פישר 

ורוני כהן-בנימיני(, יולי-נובמבר 2012. עמ' 39. 

Yona Fischer: Do the names of places you choose always have political connotations for you, or do they sometimes have poetic 

connotations?

Tsibi Geva: I think about it in terms of a political haiku. The musicality, the reverberations, too, are content in the world. The names 

generate a frequency that has an origin and a resonance, or impact. They are linguistic, musical, conceptual and political elements 

that accumulates – first in me, and then in the works. I like this sort of concatenated thought, the idea that to a great extent the 

deeper meanings of what you're doing can only be revealed through an observation of the entire project, not by single pieces. A 

project is also a projection. A single piece is like a single word in a sentence or story. There's a fundamental difference between a 

painting of a terrazzo tile and tiling, if you will, or occupying a territory, territorialization. Already at a very early stage in my career, in 

the series of works that includes Umm el-Fahem and Biladi Biladi (1983-85) I thought that such works, in which the inscribed words 

are a key image, may work on their own, but when you stand in a space that's completely surrounded by names of Arab places 

written in Hebrew, it becomes a whole sphere and generates a reference field that is charged with meaning. As a viewer, you find 

yourself "confined" in a suggestive electricity field. Pointing at invisible villages is an act of indicating and focusing, bringing them 

to the foreground and defining an alternative territory to that of the Zionist narrative, to this story we were raised on. This act also 

defines itself along the time axis. Things have added up, have been built one on top of the other, very slowly. 

Tsibi Geba in Conversation with Yona Fischer. From: Tsibi Geva: Transition, Object, exhibition catalog, Ashdod Museum 

of Art (curated by Yona Fischer and Roni Cohen-Binyamini), July-November 2012. pp xiii-xiv.

383. Tsibi Geva (b. 1951) – Deir al-Asad, 1984 – Diptych 

Tsibi Geva (b. 1951), Deir al-Asad, 1984. Diptych.
Mixed media on thin cardboard. Signed and dated.
200X70 cm. Good condition. Several tears and minor blemishes.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $2000

383
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385. עופר ללוש )נ. 1947( – נוף – תצריב בשישה חלקים

נוף, ]1982[. תצריב בשישה חלקים מאת עופר ללוש )נ. 1947(. ]הוצאת גלריה גורדון, ירושלים[.
ששת החלקים מודבקים על נייר חום.

76 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגמים קלים. נקבי תלייה בפינות החלקים. כתמים. X56.5 כל חלק
מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $400

385. Ofer Lellouche (b. 1947) – Landscape – An Etching in Six Parts 

Landscape, [1982]. An etching in six parts, by Ofer Lellouche (b. 1947). 
[Jerusalem: Gordon Gallery].
All six parts mounted together on brown paper. 
Each part: 56.5X76 cm. Good-fair condition. Minor blemishes. Pinoles to corners. 
Stains.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $400

384. ציבי גבע )נ. 1951( – אום-אל-פחם, 1984 – דיפטיך

ציבי גבע )נ. 1951(, אום-אל-פחם, 1984. דיפטיך.
טכניקה מעורבת על קרטון דק. חתום ומתוארך. 

200 ס"מ. מצב טוב. נקבים ופגמים קלים.  X70
מקור: אוסף עוזי אגסי. 

פתיחה: $2000

384. Tsibi Geva (b. 1951) – Umm al-Fahm, 1984 
– Diptych 

Tsibi Geva (b. 1951), Umm al-Fahm, 1984. Diptych.
Mixed media on thin cardboard. Signed and dated.
200X70 cm. Good condition. Small holes and minor 
blemishes.
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $2000
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386. Michail Grobman (b. 1939) – 
Artist's Book, 1984

Michail Grobman, листы ["Leaves"], 
artist's book. Tel-Aviv: Leviathan 
group, 1984. Signed and dated a 
second time (on back cover): 2014. 
Russian, Hebrew and English.
An artist's book by Michail Grobman, 
comprising a variety of leaves, leaflets 
and documents, gathered and 
bound by hand in a fine paper cover 
illustrated by Grobman. Title page 
illustration by Grobman. 
The book includes Grobman's resume 
and exhibition list, leaves with color 
photographs of Grobman's prints 
(published by jonathan a editions, Tel-
Aviv), photographs (from a catalog) 
of the works "Angel of Death", 
"Shin" and more, photographs of 
works by other artists, the manifestos 
"Leviathan Manifesto no. 1" and 
"Leviathan Manifesto no. 2", a 
woodcut by Mordechai  Gumpel, and some personal documents: bank receipts, 
envelopes, various invitations and more.
Michail Grobman (b. 1939), a Russian-Israeli artist and poet, born in Moscow; 
a prominent artist of the Second Russian Avant-Garde in the USSR. He 
immigrated to Israel in 1971 and in 1975 founded the Leviathan group with 
fellow artists Avraham Ofek and Shmuel Ackerman. The group's style combined 
contemporary art with Judaism, symbolism and metaphysics. In the Leviathan 
manifesto published in 1976, Grobman formulated the purpose of the group: 
"an initial attempt to create an all-inclusive national style… our political basis 
– Zionism. Our spiritual basis – Jewish mysticism. Three foundations define our 
artistic position: 1. Primitivism; 2. Symbol; 3. Letter". 
58 pp., 30 cm. Good condition. Small tears to edges of cover. 

Opening price: $300

386. מיכאיל גרובמן )נ. 1939( – ספר אמן, 1984

מיכאיל גרובמן, листы ]"דפים"[, ספר אמן. קבוצת "לויתן", תל אביב, 1984. חתום ומתוארך בשנית )בגב 
החוברת( 2014. רוסית, עברית ואנגלית. 

ספר אמן מעשה ידי מיכאיל גרובמן. בספר איגד האמן מגוון דפים, עלונים ומסמכים אשר לוקטו ונכרכו 
החוברת  דפי  בין  בידיו.  הוא  אף  מאויר  השער  דף  איור.  גרובמן  הוסיף  ועליה  נאה,  נייר  בכריכת  ידנית 
גרובמן  ידי  מעשה  הדפסים  של  צבעוניים  צילומים  עם  דפים  גרובמן,  של  ותערוכות  חיים  קורות  דפי 
)הוצאת jonathan a editions, תל-אביב(, תצלומים )מתוך קטלוג( של העבודות "מלאך המוות", "שין", 
"עקבות" ועוד, תצלומים של עבודות מעשי ידי אמנים אחרים, המניפסטים "הצהרת 'לויתן א'" ו"הצהרת 
'לויתן' ב'", חיתוך עץ מעשה ידי מרדכי גומפל, וכן מסמכים אישיים של גרובמן: קבלות מן הבנק, מעטפות 

דואר, הזמנות שונות, ועוד.
מיכאיל גרובמן )נ. 1939(, צייר ומשורר רוסי-ישראלי, יליד מוסקבה; ממייסדי "האוונגרד הרוסי השני" 
בברית המועצות. בשנת 1971 עלה לארץ ישראל וב-1975 הקים את קבוצת "לויתן" יחד עם אברהם 
ומטאפיזיקה.  סימבוליזם  יהדות,  עם  עכשווית  אמנות  שילב  הקבוצה  סגנון  אקרמן.  ושמואל  אופק 
במנשר "הצהרת לויתן" אשר פורסם ב-1976 ניסח גרובמן את מטרת הקבוצה: "הופעתנו המשותפת 
היא נסיון התחלתי של יצירת סגנון לאומי כולל, התואם את רוח בנינה של ישראל החדשה... הבסיס 
את  קובעים  יסודות  שלושה  היהודית.  המיסטיקה   – שלנו  הרוחני  הבסיס  הציונות.   – שלנו  המדיני 

עמדתנו האמנותית: 1. פרימיטיביות 2. סמל. 3. אות".
58 עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשולי הכריכה.

פתיחה: $300
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387. Michail Grobman (b. 1939) – Artist's Book, 1987

Michail Grobman, фрагменты ["Fragments"], artist's book. Tel-Aviv: Leviathan 
group, 1987. Russian, Hebrew and English.
An artist's book by Michail Grobman, comprising a variety of leaves, leaflets and 
documents, gathered and bound by hand in a fine paper cover. The book includes 
Grobman's resume and exhibition list, leaves with color photographs of Grobman's 
prints (published by jonathan a editions, Tel-Aviv), short texts about Russian artists 
written by Grobman, an original work (print and bronze paint) by Yitzchak Pugacz, 
newspaper clippings, pictures of various artists and writers, and some personal 
documents. 
[28] leaves, 28 cm. Good condition. Minor blemishes.
See previous item.

Opening price: $300 

387. מיכאיל גרובמן )נ. 1939( – ספר אמן, 1987

מיכאיל גרובמן, фрагменты ]"קטעים"[, ספר אמן. 
קבוצת "לויתן", תל אביב, 1987. רוסית, עברית ואנגלית.

ספר אמן מעשה ידי מיכאיל גרובמן )נ. 1939(. בספר איגד האמן מגוון דפים, עלונים ומסמכים אשר 
לוקטו ונכרכו ידנית בכריכת נייר נאה. בין דפי החוברת דפי קורות חיים ותערוכות של גרובמן, דפים 
עם צילומים צבעוניים של הדפסים מעשה ידי גרובמן )הוצאת jonathan a editions, תל-אביב(, 
טקסטים קצרים על אמנים רוסים שכתב גרובמן, עבודה מקורית )הדפס וצבע ברונזה( מאת יצחק 

פוגץ', גזירי עיתון, תמונות של אמנים וסופרים שונים, וכן מסמכים אישיים של גרובמן. 
]28[ דף, 28 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים. 

ראו פריט קודם. 

פתיחה: $300
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388. שנים-עשר פסלוני רפיה ועץ מעשה ידי ברוך מיירנץ – תמונות מחיי העיירה היהודית הפולנית

"העיירה שלי" – שנים-עשר פסלוני רפיה ועץ מעשה ידי ברוך מיירנץ. חתומים על-גבי בסיסי העץ )בצריבה(. 
שנים עשר פסלונים המציגים תמונות מחיי העיירה היהודית הפולנית – כלה ביום חתונתה )הפסלון, המכונה "הכלה והבדחן" 

מציג את הכלה יושבת על כיסא מפואר ולצדה כלייזמרים. הבדחן, שתפקידו לבדר את האורחים, עומד על כיסא משמאלה(, 
יהודי מעשן מקטרת בפינת ספרייתו )"מקטרת ראשונה במוצאי שבת"(, יהודים לומדים בחברותא )"חברת עין יעקב"(, נער מסדר 

אותיות על לוח הְסָדר, ועוד. 
)Wielun( שבפולין ועלה לארץ ישראל בשנת 1935. באמצעות פסליו ביקש לתעד את  וילון  נולד בעיירה  האמן, ברוך מיירנץ, 
הדמויות שליוו אותו בשנות ילדותו בפולין. "פסליו הקטנים הם ביטוי לאהבה וחמלה עמוקות. אלה הם זכרונות מגיל הילדות ]...[ 
וזוהי מזיגה אמנותית של חיי עוני וכבוד של יהודי בן העיירה. אולם הפסלים האלה הם גם 'יזכור' עז-ביטוי לעולם, שנהרס בצורה 
כה טראגית. באהבה ללא-גבול תיאר ברוך מיירנץ את חיי היום-יום של קהילה קטנה בימים כתיקונם; את שומרי המצוות, למדניה 
ובעלי המלאכה שלה; את חיי הקדושה והחולין ]...[ יתר על כן, הוא החיה מחדש סגנון חיים ישן, כה אופייני ומיוחד ליהודי העיירה" 

)מתוך הקדמתו של משה דוידוביץ לקטלוג "העיירה שלי". הוצאת "אמיר", 1972(. 
לאתנוגרפיה  במוזיאון  גם  הוצגו  יצירותיו   .1960 ציוני אמריקה בתל-אביב בשנת  בבית  נערכה  מיירנץ  תערוכתו הראשונה של 
ורמי נחושתן. תמונות של פסלוני רפיה מעשה-ידיו נדפסו בספר הזיכרון  )מוזיאון ארץ ישראל( ובמוזיאון בית אורי  ופולקלור 

לקהילת וילון )הוצאת "ארגון יוצאי וילון בישראל", תל-אביב, 1971(. 
38 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב.  X23 13 עד X19 ,גודל משתנה

ספרות: "העיירה שלי, עץ ורפיה מעשה ידי ברוך מיירנץ", קטלוג בהוצאת "אמיר", תל-אביב, 1972 )מצורף(. בקטלוג מתועדים 
מרבית הפסלונים שלפנינו. 

פתיחה: $600
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388. Twelve Raffia and Wood Figurines by Baruch Mairantz – Scenes from the Life of the 
Jewish-Polish Shtetl

"My Shtetel" – twelve Raffia and wood figurines by Baruch Mairantz. Signed on the wooden 
bases (etching).
Twelve figurines depicting pictures from the Jewish-Polish shtetl – a bride on her wedding day 
(the work, titled "The Bride and the Jester", depicts the bride sitting on an impressive chair with 
musicians beside her. The Jester – Badchan, whose role is to entertain the guests, is standing on 
a chair to her left), a Jew smoking a pipe in the corner of his library ("First Pipe after Sabbath"), 
Jews studying together ("Ein Ya'akov Society"), a young typesetter at work, and more. 
The artist, Baruch Mairantz, was born in Wielun, Poland and immigrated to Palestine in 1935. 
By means of his figurines, he tried to document the figures that had accompanied him as a child 
in Poland. "His figurines are an expression of deep love and compassion. These are childhood 
memories […] and it is an artistic integration of life of poverty and dignity of a Jew of the Shtetl. 
Yet these figurines are also an expressive monument to a world that was so tragically destroyed. 
With unlimited love, Baruch Mairantz described the daily life of a small community in normal 
times; its observant Jews, its scholars and its craftsmen; the life of the sacred and the secular […] 
Moreover, he revived an old lifestyle, so typical of and special to the Jews of the Shtetl" (from 
Moshe Davidovich's introduction to the catalog of "My Shtetl". Published by "Amir", Tel-Aviv, 
1972. Hebrew).
Mairantz's first exhibition was held at the ZOA House in Tel-Aviv in 1960. His works were also 
displayed in the Ethnography and Folklore Museum (Eretz Israel Museum) and the Beit Uri and 
Rami Nehoshtan Museum. Pictures of his raffia figurines were printed in a memorial book for the 
Wielun community (published by the Association of Wielun Jews in Israel, 1971).
Size varies: approx. 19X13 cm to 23X38 cm. Good overall condition. 
Literature: My Shtetl, Wood and Raffia by Baruch Mairantz, catalog, Tel-Aviv: "Amir", 1972 
(enclosed). The catalog documents most of the present figurines.

Opening price: $600 
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389. דב פייגין )1907-2000( – שמונה סקיצות לפסלים – בהן סקיצות למוטיב 'העמוד עם העין'

דב פייגין )1907-2000(, שמונה סקיצות לפסלים, בהן חמש סקיצות המפתחות את מוטיב 'העמוד 
עם העין' המתבטא בפסל "עין צופייה" )1962(, ובגרסתו המאוחרת "יד לתעשייה הצבאית" )1989(.

עץ מנוסר ומגולף; שעווה מגולפת על עץ; קרטון.
דב פייגין נולד בלוגנסק שברוסיה )כיום באוקראינה(. כפעיל ציוני ברוסיה הסובייטית ישב במאסר 
והצטרף לקיבוץ אפיקים. בשנות ה-30 עבר עם אשתו לתל- ולאחר מכן עלה לארץ  שלוש שנים, 
מייסדי  עם  נמנה  פייגין  בפריז.  דקורטיביות  לאמנויות  הספר  בבית  ללמוד  נסע  ובהמשך  אביב, 
תנועת "אופקים חדשים" וכפר האמנים בעין הוד והיה פעיל במוסדות אמנות שונים. הרבה ליצור 
פסלים גדלי-ממדים למרחב הציבורי, בהם קיר לאוניית הנוסעים "שלום", קיר לאנדרטת "יד קנדי" 
ופסלים הניצבים בגנים ובאתרים ציבוריים ברחבי הארץ. וכך מתוארת עבודתו של פייגין בהודעה על 
הרטרוספקטיבה ליצירתו )"הארץ", על הרטרוספקטיבה לדב פייגין, מוזיאון תל-אביב, 2005. אוצרת: 
אירית הדר(: "בקרב בני דורו, שהתכוונו אל המופשט ופעלו מתוך אמונה באוטונומיה של האמנות, 
דב פייגין בלט בזיקתו העקבית להפשטה גיאומטרית וביצירת פיסול 'שטוח', רישומי באיכותו. משלב 
מוקדם הוא זנח את ערכי החומר, המסה והמשקל והמיר אותם בהנכחה של חלל, הן זה הסובב את 

הפסל, והן זה הָתחום-זורם בין המרכיבים הצורניים ]...[  פייגין ייחס חשיבות מרובה להיבט החברתי 
המרחב  כי  מפליא  לא  כן,  על  חברתי-פוליטי.  תוכן  כבעלי  פסליו  את  והגדיר  האמנות  מעשה  של 

הציבורי היה מבחינתו היעד המועדף לפסליו".
את פסלו "יד לתעשייה הצבאית" תאר פייגין בדבריו אלו: "...זה מתח, העמוד, קו האמצע. אני מאחד 
תמיד שתי צורות, אני מודה. יש לי משהו כזה פנימי. לאחד – זה הרי ההיסטוריה האישית שלי. לא 
רק שחייתי בתקופה של מהפכות, היו כל מיני דברים אכזריים, מלחמות כל הזמן. כל העולם שואף 
לאיחוד, וכל הזמן נפרדים. מתח, ומתוך המעמקים – משהו מזנק! ]...[ אילו הייתי נכנס לפרטים, לא 

הייתי שלם עם עצמי. מתח-מזנק – זו גם האמת שלי".
33.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים. כתמים.  X17 :)4( 24 ס"מ. סקיצות עץ X12 :)4( סקיצות שעווה על עץ

מספור בעיפרון על גב חלק מן הלוחות.
ספרות: דב פייגין, בעריכת אירית הדר. מוזיאון תל-אביב לאמנות, 2005. עמ' 42-45. 

מקור: אוסף עוזי אגסי.

פתיחה: $500
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 – הברית"  ארצות  לאזרחי  ישראל  מאזרחי  הערכה  "אות   –  )1928 )נ.  אגם  יעקב   .390
אגמוגרף

 .1985 ,Tribute of the People of Israel to the People of the United States
אגמוגרף מעשה ידי יעקב אגם )נ. 1928(.

הדפס משי על נייר עבה, מקופל כאקורדיון. חתום בטוש ומתוארך בדפוס )אוקטובר 1985(.
23 ס"מ בקירוב. מקופל כאקורדיון. מצב טוב. קילופים ושפשופים קלים לאורך קווי הקיפול.  X30

מעט כתמים קלים. פגמים קלים בשוליים. נתון בקופסת זכוכית אקרילית ייעודית לתצוגה.

פתיחה: $1000

389. Dov Feigin (1907-2000) – Eight Studies for Sculptures – Studies 
Developing the Column with Eye Motif

Dov Feigin (1907-2000), eight studies for sculptures, five of which experiment with 
the "column with eye" motif, seen in the work "a watching eye" (1962) and its later 
version, the Military Industry Memorial (1989).
Pierced and carved wood; carved wax on wood; cardboard.
Dov Feigin was born in Luhansk, Russia (today, Ukraine). Being a Zionist activist in 
Soviet Russia, he was arrested and imprisoned for three years, later immigrating to 
Palestine and joining Kibbutz Afikim. During the 1930s, he moved with his wife to 
Tel-Aviv and later travelled to Paris to study at the École des Arts Décoratifs. Feigin 
was one of the founders of the New Horizons movement and the artists village in 
Ein Hod and was active in various art institutions. He made many memorials and 
environmental sculptures, including a wall relief for the Shalom passenger ship, a 
wall at the Kennedy memorial and other sculptures that are placed in public parks 
and sites throughout the country. 
Art scholar Mordechai Omer, in his foreword to the Dov Feigin retrospective 
catalogue (Tel Aviv Museum of Art, 2005), writes: "Dov Feigin's oeuvre embraces 
an important and entire chapter in the history of Israeli sculpture, for it faithfully 
represents the first endeavors  to eliminate the partition between the local and 
universal, which stemmed from the longing for the abstract […] Dov Feigin was 
one of the founders of 'New Horizons' […] While for most of the group's members, 
who were led by the desire to liberate themselves from figuration by means of 
abstraction, the point of departure of their sculpture was and remained figurative, 
Feigin – deliberately – began his sculpture from an abstract and ideational point 
of departure, and his sculptures were based on simple and reductive geometrical 
forms […] Dov Feigin's late sculptures are graced with spontaneity and freedom; 
their parallel in the realm of human experiences is, more than anything, music, 
rhythm that spreads out in the open space and blends with it totally".
Feigin described the Military Industry Memorial in a 1989 interview: "… It's tension, 
the column, a line in the middle. I always unite two forms, I admit, I have something 
internal that way. To unify – that, you know, is my personal history. It's not just that 
I've lived in a period of revolutions, there were all kinds of cruel things, wars all the 
time. The entire world aspires to unification, and all the time they're separating. 
Tension, and from the depth – something leaps! […] If I'd gone into details, I 
wouldn't have felt true to myself. A leaping tension – that too is my truth".
Wax on wood studies (4): 12X24 cm. Wood studies (4): 17X33.5 cm. Good condition. 
Blemishes. Stains. Pencil numbering on verso of some of the plates. 
Literature: Dov Feigin, edited by Irith Hadar. Tel Aviv Museum of Art, 2005. pp. 127-
128. 
Provenance: The Uzi Agassi Collection.

Opening price: $500         
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390. Yaakov Agam (b. 1928) – "Tribute of the People of Israel to the People of the United States" – Agamograph

Tribute of the People of Israel to the People of the United States, 1985. 
Agamograph by Yaakov Agam (b. 1928).
Screenprint on heavy stock, accordion folded. Signed in felt-tipped pen and dated in the plate (October 1985).
Approx. 30X23 cm. Accordion folded. Minor scuffs along fold lines. Some minor stains. Minor blemishes to margins. Placed in an acrylic glass display case.

Opening price: $1000
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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: 25%.
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 25%.
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה המופיעים בקטלוג ואני מסכים להם.
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Terms of Saleתנאי מכירה
"קדם - בית מכירות פומביות" )להלן "קדם"( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה   .1

פומבית.  
למכירה,  המוצעים  הפריטים  היתר,  בין  יפורטו,  ובו  "הקטלוג"(  )להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  "קדם"   .2
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

המכירה  לעריכת  היתר,  בין  מטעמה,  אחראי  שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  "קדם"   .4
הפומבית וניהולה.  

מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם.   .5
אחרי  )גם  כלשהו  פריט  של  מכירה  לבטל  במכירה,  זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל   
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.  
בשלטית  המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח  הקונה  ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  השתתפות   .6

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 נתקבלה עפ"י   .8
והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה,  תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש"   
תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה   
)להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. הקונה בכוח שהצעתו   
נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת למחיר הפטיש, עמלה )בתוספת מע"מ( בשיעור 25% עבור $180,000   
הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין $180,000 ל- $1,000,000 שבכל פריט ו-12% עבור הסכום   

שמעבר ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף לחוקי המס הישראליים   .9
וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה. עם זאת, אזרח זר שיקנה את הפריט ויבקש   

לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה.  
התשלום עבור הרכישות יעשה בהעברה בנקאית. יתקבלו גם תשלומים במזומן עד לסכום של 11,000 ש"ח   .10

)בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום של $25,000.  
באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "קדם", או באמצעות שליח או חברת   .11
משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים   
בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג   

האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער יציג( של דולר   .12
ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה, או לפי שער החליפין ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי   .13

הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי   .14
מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר   
גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית   

והצמדה, 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 לגרוע מהאמור   .15
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   
נוספות  ו/או דרישות  יהיו לקונה כל תביעות  החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא   

כלפיה.  
הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע   .16
לאחר שהשלים הקונה את מלוא  רק  בפריט תעשה  למען הסר ספק, מסירת החזקה  ממועד המכירה.   

התחייבויותיו לתשלום.  
"קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו   .17
יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של   
"קדם". למען הסר ספק, כל 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.  
ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .18

לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה.  
לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע   .19

לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה.  
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.  .20

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 a commission ('the Commission') and Israeli VAT on commission only. The commission per lot will be 25% of the hammer price up to 
 and including $180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to an including $1,000,000, and 12% of the portion of the 
 hammer price above $1,000,000. 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.  The sign    by the opening price indicates an item that arrived from outside Israel and is subjected to the Israeli tax laws, meaning a 17% value 
 added tax on the purchase price and the buyer's commission. This tax will not be collected from foreign residents paying in foreign currency and 
 exporting the item(s) via a shipper recognized by Kedem.
10. The payment for items can be remitted by bank transfer. Kedem also accepts cash payments which do not exceed NIS 11,000 (subject to Israeli law) 
 and checks and credit card payments which do not exceed $25,000. Kedem accepts only non-negotiable checks.
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 for damages 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 exchange as published by 
 Israel Bank on the date of the auction or on the date of payment, the higher of the two exchange rates.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all 
 outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate.
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to take any means he 
 thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser with an 
 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 tem, “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 Absentee bidding 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. 
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